
1 
 

SINTEZA 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul  

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 ANRE nr. 489/2019 din 20.12.2019   

Conținutul 

articolelor/puncte-

lor din proiectul 

prezentat spre 

avizare și 

coordonare  

Participant

ul la 

avizare 

(expertizar

e)/consulta

re publică 

 

Nr. 

obiecției/ 

propuneri

i/recoman

dării 

Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării Argumentarea autorului proiectului 

S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” (aviz nr. 237 din 09.08.2022) 

 SA ,,Regia 

Apă-Canal 

Soroca” 

1.  Aprobarea cheltuielilor de bază și actualizarea pentru ceilalți ani din 

ciclul alternat de 5 ani consecutivi. 

De a modifica la 3 ani consecutivi.  

Argumentare:  

1.  Volumul mare de informații și acte confirmative necesare de a 

fi prezentat la justificarea cheltuielilor de bază pentru 5 ani.  

Evoluția reală a prețurilor la materiale, combustibil și gaze naturale este 

mai mare decît cea ajustată în baza indicelui prețurilor de consum mediu 

anual. 

Nu se acceptă. 

Modificarea contravine principiului 

reglementării stimulatorii. Această 

abordare este aplicată în toate sectoarele 

reglementate. Modificările propuse 

soluționează problema prețurilor la 

materiale, combustibil și gaze naturale. 

Toate informațiile sunt disponibile la 

operatori și urmează a fi prezentate o 

dată la 5 ani.  

 

 

5) La punctul 28 al 

doilea alineat se  

completează la 

început cu sintagma 

„La solicitare”, iar 

la final cu o 

propoziție nouă cu 

următorul cuprins:  

SA ,,Regia 

Apă-Canal 

Soroca” 

2.  De substituit cu textul: 

Coeficientul de complexitate de ramură se stabilește la nivelul 

prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 743 din 11 iunie 2002. 

Argumentare: 

1. Personalul angajat în prestarea serviciului de canalizare și 

epurare a apelor uzate nu pot fi obligați să întreprindă măsuri de 

Se acceptă parțial. 

În pct. 28 se operează următoarele 

modificări: 

al doilea alineat la început se 

completează cu textul „La solicitare”; 

cifra „25 %” se substituie cu cifra „30 

%”; 
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„Coeficientul de 

complexitate se 

stabilește cel 

recomandat prin 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

743/2002 cu privire 

la salarizarea 

angajaților 

din unitățile cu 

autonomie 

financiară.”. 

 

diminuare a consumului tehnologic și a pierderilor tehnologice 

în sistemul de alimentare cu apă.  În același timp, angajatorul nu 

poate include coeficientul de complexitate de ramură doar pentru 

personalul angajat în prestarea serviciului de canalizare și 

epurare a apelor uzare, apare situație de discriminare pe nivel de 

serviciu. 

2. În cazul neacceptării propunerii de a substitui textul, solicităm 

respectuos excluderea prevederilor punctului 28 aliniatul 2 din 

Metodologia 489/2019. 

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 nr.79-81/841 din 

20.06.2002), cu modificările 

ulterioare.”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

8). 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 

SA ,,Regia 

Apă-Canal 

Soroca” 

3.  De a suplini cu textul: Cu excepția mijloacelor fixe reflectate în 

bilanțul la situațiile financiare ale operatorului pînă la intrarea în 

vigoare a Legii 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare. 

Argumentare: 

1. 1. O parte din aceste mijloace fixe au fost construite sau procurate ca 

urmare a implementării proiectelor de dezvoltare a serviciilor de 

alimentare cu apă și de canalizare. De exemplu, SA „Regia Apă-Canal 

Soroca” activează în condițiile Acordului de Credit Subsidiar din 

15.04.2004, ratificat prin Legea 311/2003. Acordul este semnat de 

operator și Ministerul Finanțelor și obligația de rambursare a creditului 

o are operatorul. În cazul transmiterii mijloacelor fixe către autoritatea 

Nu se acceptă. 

Propunerea nu este argumentată și 

contravine prevederilor Legii nr. 

303/2013. Sistemul public de alimentare 

cu apă și de canalizare este proprietate a 

autorității administrației publice locale și 

nu poate fi solicitare de divizare a 

mijloacelor fixe pe diferite perioade de 

timp.   
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textul „Catalogul 

mijloacelor fixe, 

aprobat prin 

Hotărârea 

Guvernului nr. 941 

din 22 decembrie 

2020 (Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 

372-382, art. 

1141).”. 

 

administrației publice locale, este necesar ca să fie transmis și creditul. 

O buna parte din aceste mijloace fixe au acumulat amortizarea 100%  

și APL nu va putea justifica valoarea redevenței. Ca rezultat, nici o 

Primărie sau Consiliu Local nu va accepta să suporte din bugetul local 

cheltuieli privind rambursarea împumuturilor contractate în numele 

operatorului.  

 

2. Nu au fost respectate prevederile Legii 303/2013 articolul 39. 

Intrarea în vigoare  

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea 

legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta 

lege. 

Astfel, Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova, la 

solicitarea SA „Regia Apă-Canal Soroca”, a răspuns clar că nu este 

posibilă înregistrarea dreptului de proprietate și reflectare în Registrul 

obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară a sistemelor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, deoarece activitățile de dezvoltare a 

cadrului normativ pentru crearea sistemului informațional automatizat 

„Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” (SIA ROITE) 

sunt în proces de derulare. De menționat că procesul de derulare durează 

din 24.02.2014 cînd a fost aprobată Hotărîrea de Guvern nr. 133 cu 

privire la crearea sistemului informațional automatizat „Registrul 

obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” și pînă în prezent. 

 SA ,,Regia 

Apă-Canal 

Soroca” 

4. 

 
De majorat rata de rentabilitate la 10% din cheltuielile 

operatorului aferente furnizării/prestării serviciului respectiv 

determinate conform Metodologiei.   

Argumentare:  

Conform punctului 48. al Metodologiei și a prevederilor Legii 

303/2013, operatorul este obligat să investească în dezvoltarea, 

Se acceptă parțial. 

Punctul 47, la descrierea „Rn” cifra „3 

%” se substituie cu cifra „5 %”.  
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renovarea, reconstrucția și reînnoirea mijloacelor fixe. Pentru a asigura 

continuitatea serviciului public de aliementare cu apă și de canalizare, 

precum și executarea planurilor de investiții obligatorii, operatorii 

trebuie să identifice surse financiare proprii. 

ÎM ,,Apă-Canal Cantemir” (aviz nr. 80 din 10.08.2022) 

 ÎM ,,Apă-

Canal 

Cantemir” 

1.   pnc „26. Cheltuielile materiale … se repartizează între activități 

și servicii după cum urmează: 

1) cheltuielile materialelor ..; 

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 

cheltuielilor cu personalul„de la activitățile desfășurate și serviciile 

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

 

Se acceptă  

Pct. 26 subpunctul 2) se expune în 

următoarea redacție: 

„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”.” 

 

 ÎM ,,Apă-

Canal 

Cantemir” 

2  pnc. “29. Cheltuielile de personal se determină pentru fiecare tip 

de serviciu,,după cum urmează: 

1) cheltuielile aferente personalului nemijlocit încadrat în procesul ..; 

2) celelalte cheltuieli aferente personalului care nu pot fi alocate direct, 

se repartizează între activitățile desfășurate de operator și între tipurile 

de servicii reglementate furnizate proporțional veniturilor obținute „sau 

cheltuielilor cu personalul„ de la activitățile desfășurate și serviciile 

furnizate în anul de reglementare „n-1”. 

 

Argumentare: 

Se acceptă  

Pct. 29 subpunctul. 2) se expune în 

următoarea redacție: 

 

„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 
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Pe perioada octombrie-aprilie întreprinderea prestează servicii de 

încălzirea grădiniței și a gimnaziului a or. Cantemir. Reieșind din 

prețurile gazelor naturale aceasta suma va fi aprox.2.000.000 lei (51 mii 

m3 pe an), ceea ce intră în costul serviciului și constituie 50%  din 

veniturile obținute la întreprindere. Însuși nu este corect ca cheltuieli 

administrative, care nu pot fi repartizare aparte pe sectoare , să fie 

repartizate proporțional veniturilor în cazul dat.  

De exemplu: la sector apeduct-canalizare sunt implicați 27 de angajați, 

iar la centrala termică 5 angajați, cu fondul de salarizare 2113,1 mii lei 

și 72,1 mii lei respectiv. Cheltuieli administrative pe perioada vizată 

sunt în mărime de 1277,1 mii lei, dintre care cheltuieli cu personal 

administrativ-72%. Personal administrativ   

95 % din timp lucrat este ocupat cu deservirea sectorului apeduct-

canalizare (graficele schimburilor, chitanțierea, comunicarea cu 

consumatori, actualizarea tarifelor, dările de seama, etc.) 

          Reieșind din varianta propusă inițial , la centrala termică s-ar 

atribui 640 mii lei din cheltuieli administrative, care nu sunt efectiv 

consumate la sectorul dat și nici nu vor fi acoperite. Se menționează, că 

impactul financiar al cheltuilelilor administrative cu apariția altor genuri 

de activitate se micșorează, cheltuielile cu salariul personalului 

administrativ nu se includ în tarife în mărime întreagă. 

Totodată, diversificarea genurilor de activitate duce la creșterea volumul 

de lucru la funcționari administrativi și necesită alegerea unui 

coefficient  de multiplicitate mai ridicat. “Reieșind din principiul costuri 

minime, eficiență maximă, la calcularea salariului de bază sunt aplicați 

pentru funcționari coefienții tarifari la nivel minim și pentru muncitori 

coeficienți tarifari la nivel mediu.” Principiul dat nu dă posibilități de a 

atrage personalul mai calificat. 

        Din cele spuse, solicităm să fie introdusă varianta de repartizare și 

pe cheltuieli cu personalul. 

 

proporțional veniturilor obținute, sau 

proporțional cheltuielilor de personal 

efectiv înregistrate pe activitățile 

desfășurate și serviciile 

furnizate/prestate în anul de 

reglementare „n-1”.” 

 

SA ,,Apă-Canal Chișinău”  (aviz nr. 01-19629 din 15.08.2022) 
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5) La punctul 28 al 

doilea alineat se 

completează la 

început cu sintagma 

„La solicitare”, iar 

la final cu o 

propozitie 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.”. 

 

SA ,,Apă-

Canal 

Chișinău” 

1.  Propunerea este inacceptabilă. 

Atât în redacția existentă, cât și cu completările propuse, aceste 

reglementări lipsesc operatorii de mijloacele de care are nevoie pentru a 

executa prevederile legislației muncii. 

Completarea cu sintagma „la solicitare” doar înăsprește reglementarea, 

iar referința la prevederile unui act normativ care poartă caracter de 

recomandare ține să substituie actele normative obligatorii. 

Coeficientul de complexitate nu poate fi un subiect reglementat de 

metodologia tarifară, pentru că legislația muncii prevede obligativitatea 

convențiilor colective, iar convenția colectivă la nivel de ramură 

stabilește un coeficient de complexitate fix și obligatoriu. 

Nu se acceptă. 
Convenția Colectivă este un act juridic 

care stabilește principiile generale de 

reglementare a raporturilor de muncă și 

a raporturilor social-economice legate 

nemijlocit de acestea, care se încheie de 

către reprezentanții împuterniciți ai 

salariaților și ai angajatorilor la nivel 

național, teritorial și ramural, în limitele 

competenței lor, art. 35 din Codul 

Muncii.  

Negocierea Convenției colective 

referitor la clauzele ce prevăd alocarea 

unr mijloace financiare bugetare se 

efectuiază, de regulă de către patronate, 

înainte de elaborarea bugetului pentru 

anul financiar corespunzător, termenului 

de acțiune a convenției.  

Unul din principiile de bază ale 

parteneriatului social este ,, evaluarea 

posibilităților reale de îndeplinire a 

angajamentelor asumate de părți”  (art. 

17 lit. h) din Codul muncii.  

6) La punctul 30 al 

doilea alineat va 

avea următorul 

cuprins: 

„Cheltuielile legate 

de contribuțiile de 

asigurări sociale de 

stat obligatorii se 

SA ,,Apă-

Canal 

Chișinău” 

2.  O asemenea modificare poate fi considerată rațională și acceptată doar 

dacă cheltuielile de asigurări sociale ar fi prevăzute ca element separat 

de cheltuieli, deci dacă vor fi excluse din componența cheltuielilor de 

personal și a cheltuielilor de bază. 

În susținerea celor spuse vine chiar formatul hotărârilor ANRE de 

aprobare cheltuielilor de bază, în care nu sunt evidențiate cheltuielile de 

personal fără de contribuțiile de asigurări sociale și cheltuielile privind 

contribuțiile de asigurări sociale aparte. 

Nu se acceptă, deoarece nu este 

argumentată. 
Aplicarea modificării în cauză va da 

posibilitate operatorului să recupereze 

prin tarif toate cheltuielile ce țin de 

implementarea politicilor bugetar-

fiscale ale statului în anul de 

reglementare. 
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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”.” 

 

Nu au existat situații când în calculul 

tarifelor pentru serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare să nu 

fie inclusă valoarea reală, calculată 

conform prevederilor legii a acestor 

contribuții de asigurări sociale de stat, 

inclusiv în cazul SA ,,Apă-Canal 

Chișinău”. 

10) La punctul 41:  

... 

se completează la 

final cu un aliniat 

nou, cu următorul 

cuprins: 

,,Redevența 

revenită din 

bunurile create, 

modificate fără a fi 

incluse în planurile 

de investiții 

SA ,,Apă-

Canal 

Chișinău” 

3.  Absolut inacceptabil.  

Redevența constituie un drept al Autorităților contractante. Redevențele 

se acumulează în fondurile de dezvoltare nu neapărat pentru o utilizare 

imediată. Unele active urmează să genereze redevență pe întreaga durată 

de funcționare utilă, aceasta fiind singura modalitate de acumulare prin 

tarife a sumelor necesare pentru înlocuirea lor la scoaterea din uz pe 

motiv de uzură normativă. 

Nu este justificată propunerea. 

Toate investițiile realizate de către 

operator urmează să fie efectuate în 

conformitate cu Regulamentul privind 

principiile de efectuare a investițiilor în 

sectorul de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 357/2019, elaborat și 

aprobat de ANRE, în conformitate cu 

prevederile art. 7 alin. (2) lit. h1) din 

Legea nr. 303/2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă și de 

canalizare. Operatorii cunosc care este 

procedura de efectuare și acceptare în 

scopuri tarifare a investițiilor și urmează 
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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 includ în 

tarife.”. 

 

să nu caute modalități de a evita 

respectarea prevederilor actelor 

normative de reglementare, aprobate în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 

303/2013. Operatorii care prezintă 

planurile anuale de investiții, inclusiv 

modificări la aceste planuri, conform 

prevederilor Regulamentului privind 

principiile de efectuare a investițiilor în 

sectorul de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 357/2019 și apoi prezintă 

Rapoartele privind realizarea planurilor 

de investiții nu au probleme legate de 

acest subiect. 

13)La punctul 44: 

la alineatul „Alocația 

la fondul de rulment” 

cuvântul „la” se 

substituie cu 

cuvântul „pentru”; 

formula pentru 

determinarea 

fondului de rulment 

va avea următoarea 

redacție: 

SA ,,Apă-

Canal 

Chișinău” 

4.  De fapt, termenul CIT nu este definit de metodologie. S-ar putea 

presupune, că baza de calcul a alocației pentru fondul de rulment 

cuprinde toate cheltuielile, inclusiv amortizările și redevențele. În 

formula precizată nu sunt incluse cheltuielile privind amortizările și 

redevența. 

De principiu, dobânzile pentru creditele pe termen scurt destinate 

activității curente nu presupun și creditele pentru activitățile 

investiționale, care urmează a fi rambursate din fondul/fondurile de 

dezvoltare. Însă, standardele de contabilitate prevăd că dobânzile pentru 

creditele investiționale se capitalizează la valoarea activelor doar în 

anumite condiții, în special pe durata de până la punerea în funcțiune a 

activelor achiziționate/construite, iar ulterior sunt atribuite la contul de 

profit și pierderi. Conform formulei propuse, nici în continuare nu vor 

fi acoperite o parte din dobânzile pentru creditele investiționale. 

Este rațional să fie modificată conceptual reglementarea acoperirii prin 

tarife a cheltuielilor cu dobânzile, ori ca 2 poziții separate, ori ca o 

formulă care să țină cont de mecanismele de contabilizare a dobânzilor 

pentru împrumuturile investiționale. 

Alocația pentru fondul de rulment este o 

sumă ce se include în calculul tarifelor 

pentru ca operatorul să aibă posibilitate 

pe parcursul anului, în caz de necesitate 

să contracteze credite pe termen scurt, 

pentru desfășurarea activității 

reglementate. Alocația pentru fondul de 

rulment nu se referă la plata dobânzii 

pentru creditele pe termen lung 

contractate de operator pentru efectuarea 

investițiilor.  
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𝑭𝑹𝒏

=
∝

𝟑𝟔𝟓
× (𝑪𝑩𝒏

+ 𝑪𝑬𝑬𝒏

+ 𝑻𝑨𝒏  + 𝑻𝑽𝑨𝒏

+ 𝑨𝑰𝑻𝒏 + 𝑷𝑹𝒏

+ 𝑪𝑨𝑷𝒏 + 𝑪𝑬𝑨𝑼𝒏

+ 𝑪𝑨𝑪𝒂𝒑𝒏)

×
𝑹𝒅𝒏

𝟏𝟎𝟎
 

 

14) Punctul 48 va 

avea următorul 

cuprins: 

„48. Operatorul va 

utiliza rentabilitatea 

pentru investiții în 

dezvoltarea, 

renovarea, 

reconstrucția și 

reînnoirea 

mijloacelor fixe și a 

imobilizărilor 

necorporale utilizate 

în activitatea de 

furnizare/prestare a 

serviciului public de 

alimentare cu apă și 

de canalizare și 

pentru acoperirea 

altor cheltuieli 

suportate de operator 

SA ,,Apă-

Canal 

Chișinău” 

5.  Rentabilitatea este un drept al acționarului și acționarul nu poate fi 

obligat sau privat prin metodologia tarifară de dreptul exclusiv stabilit 

prin lege de a decide asupra repartizării profitului net. 

Profitul până și după impozitare la fel sunt notiuni legale pe care 

metodologia tarifară nu le poate substitui cu o noțiune de „rentabilitate”, 

inexistentă atât în standardul național de contabilitate „Prezentarea 

situațiilor financiare”, cât și în Legea privind societățile pe acțiuni. 

Se acceptă parțial.  

Punctul 48 se expune în urătoarea 

redacție: 

„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”. 

Aceasta va fi o sursă suplimentară pentru 

suplinirea fondului de dezvoltare, care 

va permite operatorului să aibă surse 

pentru înlocuirea și dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente 

serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare, pentru cofinanțarea 

proiectelor care beneficiază de asistență 

nerambursabilă, precum și pentru 

asigurarea fondurilor necesare 
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pentru 

furnizarea/prestarea 

serviciului public de 

alimentare cu apă și 

de canalizare.”. 

 

rambursării împrumuturilor contractate 

în scopul efectuării investițiilor  

16) După punctul 

59 se completează 

cu un punct nou 591 

cu următorul 

cuprins: 

„591 Cheltuielile de 

personal se utilizează 

de către operator 

după destinație. În 

cazul în care, în anul 

de reglementare „n”, 

operatorul nu va 

utiliza mai mult de 

10% din suma 

cheltuielilor de 

personal inclusă în 

tarife sau le va utiliza 

în alte scopuri, 

autoritatea care 

avizează/aprobă 

tarifele va micșora 

cheltuielile de 

personal ale 

operatorului în anul 

următor în 

SA ,,Apă-

Canal 

Chișinău” 

6.  Propunere inacceptabilă. 

Acest punct nou, de fapt, este similar cu pct. 61. Diferența ar fi doar în 

prioritatea cheltuielilor de personal. Pentru că acestea sunt prioritare, în 

lipsa unor tarife suficiente, operatorii vor opta pentru redirecționarea 

mijloacelor destinare CM și CIE către plata salariilor și impozitelor. Este 

puțin probabil că vor exista operatori care să nu folosească în întregime 

componenta tarifelor destinată CP. 

Partea riscantă însă se conține în mecanismul de aprobare a CB pentru 

un an de bază și actualizarea conform unei formule a CB, inclusiv a CP, 

în următorii 4 ani. Un dezechilibru între reglementarea salarizării prin 

lege și acte normative în domeniul salarizării și formula de ajustare a CP 

poate conduce la o situație în care agenția va trata diferența dintre 

cheltuielile de personal efective mai mici și CP în componența tarifelor 

drept „economii”. Însă, ca și în cazul pct. 61, va fi ignorat tabloul general 

și raționamentul sănătos de alocare a disponibilităților, indiferent de 

destinația lor inițială, pe alte destinații justificate. 

Se acceptă.  

Pct. 591 se exclude. 
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cuantumul 

respectiv.”. 

 

19) După punctul 

62 se completează 

cu un punct nou 621 

cu următorul 

cuprins: 

„621. 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 

SA ,,Apă-

Canal 

Chișinău” 

7.  Dacă CM, CP și CIE sunt parte a CB, care se aprobă prin hotărâre, 

atunci agenția urmează să aprobe modificarea CB prin ajustarea 

corespunzătoare a componentelor CM, CP și CIE. Deci, este oportun a 

prevede că Agenția va revizui cheltuielile de bază. 

Considerăm oportună eliminarea mecanismului cu ciclu alternant de 5 

ani pentru care se aprobă CB. 

Nu este argumentată propunerea. 

Unul din principiile de reglementare este 

previzibilitatea și încrederea titularului 

de licență privind acceptarea în scopuri 

tarifare a cheltuielilor justificate și 

excluderea procedurilor birocratice în 

procesul de ajustare, actualizare a 

tarifelor. Propunerea ca operatorul să 

cheltuiască atât cât consideră necesar și 

apoi autoritatea de reglementare să fie 

obligată de a include cheltuielile 

respective în tarife, nu este justificată și 

nu poate fi acceptată. Operatorul poate 

cheltui în limitele cheltuielilor incluse în 

tarife, iar în caz de necesitate este 

prevăzută în Metodologie posibilitatea 

modificării extraordinare a tarifelor 

pentru serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare pe parcursul anului. 
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personal și de 

întreținere și 

exploatare a 

sistemului public de 

alimentare cu apă și 

de canalizare.”. 

 

SA ,,Regia Apă Canal –Orhei” (aviz nr. 513-08 din 18.08.2022) 

5) La punctul 28 al 

doilea alineat se 

completează la 

început cu sintagma 

„La solicitare”, iar la 

final cu o propozitie 

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.”. 

 

SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

1.  La punctul 28 fraza ,,numărul necesar” se substituie cu ,,numărul 

planificat necesar”, după textul ,,Codul Muncii al Republicii Moldova” 

se adaugă textul ,,Convenției de Ramură, Contractului Colectiv de 

muncă”. 

Argumentare: 

Aceste modificări permit includerea în tarif a numărului real de 

personal. De asemenea coeficioenții de complexitate elaborați și întăriți 

de operator, adaosuri etc., aplicate salariaților, care sunt prevăzute în 

Convenția de Ramură, Contractul Colectiv de Muncă. 

 

Nu se acceptă 

Atât timp cât nu sunt stabilite standarde 

referitor la numărul necesar de personal 

pentru desfășurarea activității 

reglementate în domeniul serviciului 

public de alimentare cu apă și de 

canalizare, numărul planificat de 

personal este subestimat. În aceste cazuri 

Agenția se conduce de efectivul de 

personal înregistrat de către operator 

pentru ultimii 3-5 ani. 

Referitor la Convenția Colectivă, 

aceasta este un act juridic care stabilește 

principiile generale de reglementare a 

raporturilor de muncă și a raporturilor 

social-economice legate nemijlocit de 

acestea, care se încheie de către 

reprezentanții împuterniciți ai 

salariaților și ai angajatorilor la nivel 

național, teritorial și ramural, în limitele 

competenței lor, art. 35 din Codul 

Muncii. 
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Negocierea Convenției colective 

referitor la clauzele ce prevăd alocarea 

unor mijloace financiare bugetare se 

efectuiază, de regulă de către patronate, 

înainte de elaborarea bugetului pentru 

anul financiar corespunzător, termenului 

de acțiune a convenției.  

Contractul colectiv de muncă este actul 

juridic care reglementează raporturile de 

muncă și alte raporturi sociale în unitate, 

încheiat în formă scrisă între salariați și 

angajator de către reprezentanții 

acestora, art. 30 din Codul Muncii. 

Contractele Colective de muncă sunt 

acte juridice, care reglementează 

raporturile de muncă și alte raporturi 

sociale în unitate obligatorii pentru 

părțile care au semnatare.  

Unul din princiipiile de bază ale 

parteneriatului social este ,,evaluarea 

posibilităților reale de îndeplinire a 

angajamentelor asumate de părți”  (art. 

17 lit. h) din Codul muncii. 

 

ANRE la elaborarea actelor normative 

de reglementare a serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare, 

respectă prevederile actelor normative în 

vigoare. 
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7) La punctul 36: 

la descrierea LRn și 

LRn-1 cuvintele 

„rețelelor de apă” se 

substitute cu textul 

„rețelelor publice de 

alimentare cu apă”; 

 

SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

2.  
La punctul 36 se exclude fraza ,,În cazul modificării lungimii rețelelor 

fără modificarea schemei de state, la ajustarea cheltuielilor de personal 

coeficientul LRn nu se va aplica.”  

Nu se acceptă. 

Propunerea nu este argumentată. 

8) 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 

din 22 decembrie 

2020 (Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 

SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

3.  
 

- La punctul 37, subpunctul 6) după textul ,,după caz” se adaugă textul 

,,cu excepția investițiilor realizate până la prezentarea planului inițial de 

investiție” 

Argumentare: 

Investițiile realizate până la necesitatea prezentării planului de investiții 

trebuie să participe la calcularea amortizării, deoarece operatorul nu a 

avut obligațiuni prevăzute de Hotărârea nr. 357 din 27.09.2019. 

 

- In ultimul aliniat, după textul “care trebuie să corespundă duratei de 

viață utilă a imobilizărilor” se adaugă textul “stabilite de operator.” 

Argumentare: 

La majoritatea întreprinderilor, durata de utilizare a mijloacelor fixe și a 

imobilizărilor necorporale amortizabile (DUi) s-a actualizat. 

Considerăm oportun necesitatea utilizarii DUi aprobate de operator 

pentru a minimiza divergențele dintre sumele incluse in tarif și 

cheltuielile reale ale operatorului. Deasemenea, prin Hotarirea 

Guvernului nr. 941/2020 punctul 9 “Persoanele juridice și fizice care 

desfășoară activitatea de întreprinzător urmează să stabilească în scopuri 

fiscale aceeași durată de funcționare utilă determinată în scopuri 

financiare, fără a ține cont de limita maximă, dar care nu poate fi mai 

Nu se acceptă. 

Nu sunt necesare efectuarea modificările 

necesare, deoarece actele normative nu 

au acțiune retroactivă. 

Amortizarea mijloacelor fixe care au fost 

date în exploatare până la acel moment, 

se examinează și se includ în tarife, fără 

a fi incluse în careva planuri de investiții. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Însăși noțiunea stabilește doar limitele 

minime de care urmează să se conducă 

operatorul. 
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372-382, art. 

1141).”. 

 

mică decât limita minimă prevăzută în anexă, cu excepția celei 

prevăzute la punctul 13.”; 

 

9) La punctul 40 la 

descrierea TEj
n  

cuvântul „tariful” se 

substituie cu 

cuvântul „prețul”. 

 

SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

4.  La punctul 40, textul "𝑻𝑬𝒏
𝒋

 – tariful la energia electrică în anul de 

reglementare ”n” în locul de consum „j”, lei/kWh;” se substituie cu 

"𝑻𝑬𝒑𝒂
𝒋

 – prețul actual la energia electrică la momentul aprobării/avizării 

tarifelor -  𝒑𝒂 , în locul de consum „j”, lei/kWh;”. Astfel, 𝑻𝑬𝒏
𝒋

 – se 

substituie cu "𝑻𝑬𝒑𝒂
𝒋

 

Argumentare: 

Această schimbare permite aplicarea prețului actual la energia electrica 

la momentul aprobării/avizării tarifelor. In caz contrar, în redacția 

veche, prețul la energia electrică capătă valoare medie anuala. Ponderea 

energiei electrice în cheltuielile operatorului este substanțială și 

aplicarea prețului mediu în detrimentul prețului actual, momentul 

aprobării/avizării  tarifelor, poate conduce operatorul la insolvabilitate. 

; 

 

Nu se acceptă. 
Prețul actual se poate folosi doar în 

cazul determinării CEEn prognozat 

pentru anul de reglementare, iar în cazul 

determinării CEEn-1 efectiv în scopuri 

tarifare se ia prețul efectiv pentru 

fiecare perioadă de timp pe parcursul 

căreia a fost în vigoare prețul în cauză. 

10) La punctul 41:  

sintagma „autoritatea 

publică 

locală/centrală” se 

substituie cu 

„autoritatea 

administrației 

publice 

locale/centrale”; 

textul „înregistrate în 

Registrul 

obiectivelor de 

infrastructură 

SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

3.  În conformitate cu Legea nr. 303/2013 art. 131 punctul  (11) „Redevența 

pentru concesionarea bunurilor aferente serviciului de alimentare cu apă 

și de canalizare se stabilește în contractul de delegare a gestiunii, la 

nivelul calculat similar amortizării acestor bunuri sau la alt nivel, dacă 

se justifică economic”.  

5. Ținînd cont de cele expuse mai sus, propunem,  

- la punctul 41 dupa textul „metoda liniară.” de adăugat urmatorul aliniat 

„Operatorii care activează în condițiile unor acorduri sau contracte 

încheiate cu organismele financiare internaționale, ratificate sau 

aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale, pot aplica 

redevența calculată reieșind din durata de rambursare a creditelor 

contractate pentru bunurile create în baza acestor condiții.” 

 

Nu se acceptă. 
Metodologia în cauză asigură 

recuperarea investițiilor pe măsura 

duratei utile de utilizare a mijlocului fix. 

Aplicarea metodei liniare la 

determinarea amortizării mijloacelor 

fixe la obiectivele tehnico-edilitare 

asigură determinarea unor tarife în baza 

cheltuielilor minime justificate, 

conform prevederilor Legii nr. 

303/2013, ce se achită de către 

consumatori. 
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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 la 

final 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 

ANRE propune 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.”  

 

Propunem urmatoarea modificare: 

- „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, cu 

exceptia investițiilor realizate pînă la prezentarea planului inițial de 

invesție.” 

 

Investițiile realizate pînă la necesitatea prezentării planului de investiții 

trebuie să participe la calcularea redevenței, deoarece operatorul nu a 

avut obligațiuni prevăzute in HG nr. 357 din 27.09.2019; 

 

Nu se acceptă. 
Propunerea în cauză se realizează cu 

succes la determinarea tarifelor pentru 

furnizarea/prestarea serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare, și 

se bazează pe principiul aplicării în 

timp a Legii nr. 303/2013. ANRE nu a 

solicitat operatorilor să prezinte careva 

planuri de investiții, înainte de intrarea 

în vigoare 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 ANRE nr. 741 din 

18.12.2014. 
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de canalizare nu se 

include în tarife.”. 

 

11) La punctul 42 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 

din 22 decembrie 

2020 (Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 

372-382, art. 

1141).”. 

 

SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

6.  La punctul 42, dupa textul “Totodata,” se adaugă textul “pentru contoare 

care corespund definiției de mijloc fix,” 

 

Suntem de părerea ca achiziționarea, instalarea, exploatarea, 

întreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a 

contoarelor, care conform art. 26 alin. 4 legea nr, 303/2013 sunt 

efectuate din contul operatorului, nu corespund definitiei de mijloc fix, 

ci mai degraba, conform SNC – corespund OMVSD (Obiecte de Mica 

Valoare si Scurta Durata); 

 

Se acceptă 

La punctul 42 la descrierea DUi  ultima 

propoziție se exclude. 

 

13) La punctul 44: 

la alineatul „Alocația 

la fondul de rulment” 

cuvântul „la” se 

SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

7.   La punctul 44, formula 

𝑨𝑪𝒏 = 𝑻𝑨𝒏 + 𝑻𝑽𝑨𝒏 + 𝑨𝑰𝑻𝒏 + 𝑷𝑹𝒏 + 𝑭𝑹𝒏 
se substituie cu formula 

𝑨𝑪𝒏 = 𝑻𝑨𝒏 + 𝑻𝑽𝑨𝒏 + 𝑨𝑰𝑻𝒏 + 𝑷𝑹𝒏 + 𝑭𝑹𝒏 + 𝑫𝑪𝒏 

se adauga urmatorul alineat: 

Nu se acceptă. 
Sursele pentru acoperirea cheltuielilor ce 

țin de rambursarea creditelor și a 

dobânzilor la creditele contractate pentru 

efectuarea investițiilor sunt reglementate 
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substituie cu 

cuvântul „pentru”; 

formula pentru 

determinarea 

fondului de rulment 

va avea următoarea 

redacție: 

𝑭𝑹𝒏

=
∝

𝟑𝟔𝟓
× (𝑪𝑩𝒏

+ 𝑪𝑬𝑬𝒏

+ 𝑻𝑨𝒏  + 𝑻𝑽𝑨𝒏

+ 𝑨𝑰𝑻𝒏 + 𝑷𝑹𝒏

+ 𝑪𝑨𝑷𝒏 + 𝑪𝑬𝑨𝑼𝒏

+ 𝑪𝑨𝑪𝒂𝒑𝒏)

×
𝑹𝒅𝒏

𝟏𝟎𝟎
 

 

„𝑫𝑪𝒏 – diferența de curs valutar și de sumă la contractele de creditare 

pentru operatorii care activează în condițiile unor acorduri sau contracte 

încheiate cu organismele financiare internaționale, ratificate sau 

aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale.” 

 

Diferenta de curs valutar si de sumă apare ca rezultatul finanțării în 

condițiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele 

financiare internaționale. Conform SNC, diferențele se atribuie la 

cheltuielile curente ale operatorului.; 

 

de prevederile art. 361 al Legii nr. 

303/2013.  

 SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

8.  La punctul 47, textul “în marime de 3%” se substituie cu “în marime de 

10%” 

Rentabilitate de 10% este mărimea minim necesară operatorului pentru 

activitatea de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă 

și de canalizare. Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 

cuprinde totalitatea activităților de utilitate publică și de interes 

economic și social general efectuate în scopul captării, tratării, 

transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau tehnologice 

la toți consumătorii de pe teritoriul unei sau al mai multor localități, 

precum și în scopul colectării, transportarii, epurării și evacuării apelor 

uzate. Operatorul necesită investiții continue pentru realizarea 

activităților sale de producție, precum și deservirea, intreținerea retelelor 

kilometrice. Menținerea rentabilitatii la 3% reduce din capacitea 

financiară a operatorului. 

Se acceptă parțial. 

Punctul 47, la descrierea „Rn” cifra „3 

%” se substituie cu cifra „5 %”.  
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15) La punctul 55 

cuvântul „tarifului” 

se substituie cu 

cuvântul „tarifelor”. 

 

SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

9.  Punctul 55, din punctul nostru de vedere, este discriminatoriu și trebuie 

de exclus. 

 

Nu se acceptă. 
În conformitate cu prevederile art. 15 

alin. (1) lit. h), operatorul este obligat să 

prezinte anual spre avizare și aprobare 

tarifele pentru serviciul public de 

alimentare cu apă și canalizare. În acest 

caz consumatorii vor achita tarife 

bazate pe cheltuieli justificate de 

operator și nu va fi necesară majorarea 

bruscă a tarifelor pentru serviciul public 

de alimentare cu apă și de canalizare. 

 SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

10.   La punctul 59, aliniatul se substituie în întregime cu “În cazul în care 

într-un anumit an, la nivel național, se va modifica cuantumul minim 

garantat al salariului în sectorul real, costurile aferente remunerării 

muncii, din anul respectiv, vor fi actualizate 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 întărite.” 

In caz contrar, la aplicarea în versiunea anterioară, în tarif - salariul 

minimal în sectorul real- nu se va regasi  

 

Nu se acceptă. 
În punctul dat se vorbește doar de 

substituirea indicelui prețurilor de 

consum cu indicele creșterii medii 

anuale a cuantumului minim garantat al 

salariului minim în sectorul real, ce se 

folosește la ajustarea cheltuielilor de 

personal reglementate în pct. 36. 

16) După punctul 59 

se completează cu un 

punct nou 591 cu 

următorul cuprins: 

„591. Cheltuielile de 

personal se utilizează 

de către operator 

după destinație. În 

cazul în care, în anul 

de reglementare „n”, 

SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

11.  11. ANRE propune introducerea unui aliniat nou “591. Cheltuielile de 

personal se utilizează de către operator după destinație. În cazul în care, 

în anul de reglementare „n”, operatorul nu va utiliza mai mult de 10% 

din suma cheltuielilor de personal inclusă în tarife sau le va utiliza în 

alte scopuri, autoritatea care avizează/aprobă tarifele va micșora 

cheltuielile de personal ale operatorului în anul următor în cuantumul 

respectiv.” - cu care nu suntem de acord.  

Propunem următoarea redactare a acestui punct “Operatorul are dreptul 

să utilizeze resurse pentru stimularea personalului în cazul în care, în 

anul de reglementare „n”, operatorul nu va utiliza mai mult de 10% din 

Se acceptă parțial.  

Punctul 591 se exclude. 

 



20 
 

operatorul nu va 

utiliza mai mult de 

10% din suma 

cheltuielilor de 

personal inclusă în 

tarife sau le va utiliza 

în alte scopuri, 

autoritatea care 

avizează/aprobă 

tarifele va micșora 

cheltuielile de 

personal ale 

operatorului în anul 

următor în 

cuantumul 

respectiv.”. 

 

suma cheltuielilor de personal inclusă în tarife. Aceste resurse pot fi 

utilizate pe parcursul anului de reglementare, cît și pe parcursul 

următorilor ani.” 

Propunerea ANRE reduce din capacitatea stabilă de dezvoltare a 

întreprinderii, un principiu de bază a activității de furnizare/prestare a 

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. In condițiile 

lipsei de cadre, exodul specialiștilor și personalului calificat, propunerea 

ANRE va avea un caracter mai degrabă distructiv, decît benefic. Suntem 

de parerea necesității de stimulare a întreprinderii, a soluțiilor de 

cointeresare și stimulare a personalului. 

 

 SA ,,Regia 

Apă Canal 

–Orhei” 

12.  12. Propunem introducerea unui punct nou,  

622 “Dacă pe parcursul unui ciclu alternat de 5 ani consecutivi, pentru 

care au fost aprobate cheltuielile de bază, a survenit modificări în 

Metodologie, apare necesitatea modificării cheltuielilor la determinarea 

tarifelor, Agentia la solicitarea argumentată a operatorului va examina 

cererea și va modifica, după caz, cheltuielile materiale, de personal și de 

întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de 

canalizare.”  

 

Se acceptă parțial. 
 O abordare similară .se regăsește în 

proiectul de modificare a Metodologiei, 

la pct. 61. 

SRL ,,Gloring Inginering” (aviz nr. 321 din 19.08.2022) 

1) Punctul 19, la 

descrierea VAUn se 

completează la final 

cu textul „care 

SRL 

,,Gloring 

Inginering” 

1.  Punctul 19 din Metodologie, la descrierea VAUn să fie completată la 

final cu textul „care deversază ape uzate în sistemul public de canalizare 

apoi se prelucrează la stațiile de epurare”. 

  

Nu se acceptă. 
Propunerea dată nu are argumentare, 

pentru că aceasta este prevăzut în 
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deversază ape uzate 

în sistemul public de 

canalizare”. 

 

noțiunea tarif pentru serviciul public de 

canalizare și de epurare a apelor uzate.  

Asociația Întreprinderilor de Alimentare cu Apă și Canalizări ,,MOLDOVA APĂ-Canal” (aviz nr. 08-01-04 din 19.08.2022) 

 Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

1.  
Punctul 3, alin. 7) după cuvintele ,,ciclul alternat”, de înlocuit numărul 

5 cu numărul 3 și nu mai departe în text. 

Argumentare: 

1. Pentru a justifica cheltuielile de bază pentru 5 ani este necesar de a 

prezenta un volum mare de informații și documente justificative. 

2. Dinamica reală a prețurilor la materiale, combustibil și gaze naturale 

este semnificativ mai mare decât cea ajustată pe baza indicelui mediu 

anual al prețurilor de consum. 

Nu se acceptă. 

Modificarea contravine principiilor 

reglementării stimulatorii și de 

previzibilitate. Această abordare este 

aplicată în toate sectoarele reglementate 

de ANRE. 

 

 Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

2.  
Punctul 4 alin. 3) a metodologiei, se propune formularea textului astfel: 

,,Desfășurarea activităților eficiente și profitabile, care să permită 

operatorului să-și recupereze cheltuielile justificate și costurile necesare 

desfășurării activităților reglementate, precum și recuperarea integrală a 

resurselor financiare investite în dezvoltarea, reconstrucția și 

modernizarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, 

inclusive plățile împrumuturilor și dobînzile aferente.” 

Argumentare: 

Punctul 4 alin. 3) a Metodologiei actuale nu este functional. 

Deoarece Metodologia Agenției nu a contribuit la implementarea 

ctivităților reglementate cu eficiență maximă, care ar permite 

operatorului să recupereze costurile rezonabile necesare implementării 

activităților reglementate și să recupereze resursele financiare investite 

în dezvoltarea, renovarea și reconstrucția sistemului public de 

alimentare cu apă și de canalizare, precum și în vederea obținerii unui 

profit rezonabil și oportunități de acumulare a fondurilor necesare 

Nu se acceptă. 
Modul de recuperare a investițiilor în 

sistemul public de alimentare cu apă și 

de canalizare este reglementat de art. 361 

al Legii nr. 303/2013.  
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rambursării creditelor acordate ca urmare a implementării proiectelor în 

acest domeniu, ratificate de Parlament. În cele din urmă, se creează o 

imagine negativă a activităților locale în fața creditorilor externi. 

 Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

3.  
Modificarea alineatului doi la Punctului 5. După cuvintele ,,indicele de 

eficientizare”, adăugați cuvintele ,,indicatorii de performanță” și mai 

departe în text. 

Argumentare: 

Legea 303/2013 articolul 7 punctul (2) litera g) 

Nu se acceptă. 
Indicatorii de performanță urmează a fi 

respectați de operator și respectiv 

operatorul conform art. 14 din Legea nr. 

303/2013 are atribuții privind creșterea 

eficienței sistemelor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare în 

scopul reducerii cheltuielilor, pierderilor 

în sistem prin reducerea costurilor de 

producție, a consumurilor specifice de 

materii prime, de combustibil, de energie 

electrică, precum și prin reechiparea, 

reutilarea și retehnologizarea acestora. 

3) La punctul 21 

cuvântul 

,,considerat” se 

substituie cu 

cuvântul ,,acceptat”. 

Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

4.  
Punctul 21 din Metodologie. A revizui metodologia de calcul a 

indicatorilor de volum: 

CTPn – consumul tehnologic și pierderile de apă în sistemul public de 

alimentare cu apă, în anul de reglementare ,,n”, aprobate în modul 

stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în 

continuare Agenția), mii m3; 

VAPn - volumul total de apă potabilă furnizat în anul de reglementare 

,,n” măsurat la punctele de ieșire din rețelele publice de alimentare cu 

apă potabilă, mii m3;  

Argumentare: 

La revizuirea metodologiei de calcul a volumului total de apă considerat 

în scopuri tarifare din punctul 21 al Metodologiei este necesar de condus 

de Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare (ediția a doua) Anexă la 

Ordinul MADRM/MEI nr. 159/331 din 02 iulie 2018. Tabelul 

Nu se acceptă, nu ține de acest act de 

reglementare. 
Consumul tehnologic și pierderile de apă 

în sistemul public de alimentare cu apă 

se determină în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la stabilirea și 

aprobarea, în scop de determinare a 

tarifelor, a consumului tehnologic și a 

pierderilor de apă în sistemele publice de 

alimentare cu apă (HANRE nr. 

180/2016). 

Propunerile de rigoare urmează a fi 

înaintate la Regulamentul în cauză. 
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,,Pierderile ascunse normative de apă pentru conductele noi sub presiune 

din materiale diferite”. Pe măsura creșterii termenului de exploatare a 

conductei se majorează pierderile latente (ascunse) de apă din ea. (pag. 

57 în limba română). 

În format interactiv Culegerea se poate de copiat pe adresa: 

http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATU

RA/Culegerilede-documente-elaborate-de-catre-Directia-

Executiva/Documente- 

elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-

instalatiilorpublice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza  

https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-

tehnic%C4%83sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-

alimentare  

Volumul total de apă considerat în scopuri tarifare, punctul 21, are un 

impact semnificativ asupra tarifului care urmează să fie aprobat, 

costurile consumului de energie electrică (punctul 40), TVA și taxa 

pentru apă (punctul 44). 

În consecință, la aprobarea tarifului, costurile consumului de energie 

electrică și TVA și taxa pentru apă se determină proporțional cu 

procentul de pierderi aprobat cu diminuare, ceea ce duce evident la 

pierderi și falimentul întreprinderii. 

5) La punctul 28 al 

doilea alineat se 

completează la 

început cu sintagma 

„La solicitare”, iar 

la final cu o 

propoziție nouă cu 

următorul cuprins:  

Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

5.  
Punctul 28 din Metodologie. 

1. A se exclude complet din Metodologie alineatul doi a Punctului 28. 

2. În primul alineat a Punctului 28 după cuvintele ,,din categoria 

necesară de calificare a personalului” de suplinit cu următorul text: ,,La 

determinarea cheltuielilor de personal în scopuri tarifare, se aplică 

coeficientul de multiplicitate și categorii de calificare în conformitate cu 

HG nr. 743/2002 ,,Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu 

Nu se acceptă 

Modificarea propusă de Agenție, are 

aceiași abordare. La determinarea și 

ajustarea cheltuielilor de personal va fi 

luat în calcul coeficientul de 

complexitate recomandat de HG 

743/2002. 

Totodată, în aliniatul 2 din pct. 28, cifra 

„25 %” se substituie cu cifra „30 %”. 

http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
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http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
http://www.amac.md/doc.php?l=ro&idc=33&id=250&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canaliza
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare
https://madrm.gov.md/ro/content/regulamentul-privind-exploatarea-tehnic%C4%83-sistemelor-%C5%9Fi-instala%C5%A3iilor-publice-de-alimentare


24 
 

„Coeficientul de 

complexitate se 

stabilește cel 

recomandat prin 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

743/2002 cu privire 

la salarizarea 

angajaților 

din unitățile cu 

autonomie 

financiară.”. 

 

autonomie financiară”, care sunt aprobați de întreprindere și care nu 

poate depăși sumele maxime recomandate.” 

Argumentare:  

1. Personalul care desfășoară activități de evacuare și epurare a 

apelor uzate nu poate fi obligat să întreprindă măsuri pentru reducerea 

consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul de alimentare 

cu apă. Totodată, angajatorul nu poate include coeficientul de 

complexitate de ramură doar pentru personalul angajat în prestarea 

serviciilor de canalizare și epurare a apelor uzate, apare o situație de 

discriminare la niveul serviciului. 

2. Cheltuielile de personal trebuie determinate în conformitate cu 

legislația aplicabilă, ținând cont de coeficientul de complexitate de 

ramură și de salariul minim în vigoare la momentul examinării tarifului:  

- „Tarifele pentru (oră, lună) lucrători în conformitate cu 

categoriile de calificare atribuite” la contractul colectiv (nivel de ramură 

pentru 2022-2026).  

- Coeficienții de multiplicitate specifici pentru specialiști și 

angajați sunt stabiliți la tariful categoriei I de calificare prin contractul 

colectiv de muncă al întreprinderii în intervalul coeficienților de 

multiplicitate. Cadrul de reglementare: HG nr. 743/2002, Legea 

salarizării 847/2002 și Codul Muncii al Republicii Moldova art. 128, 

130, 135.  

 

 

 

Convenția Colectivă este un act juridic 

care stabilește principiile generale de 

reglementare a raporturilor de muncă și 

a raporturilor social-economice legate 

nemijlocit de acestea, care se încheie de 

către reprezentanții împuterniciți ai 

salariaților și ai angajatorilor la nivel 

național, teritorial și ramural, în limitele 

competenței lor, art. 35 din Codul 

Muncii. 

Negocierea Convenției colective 

referitor la clauzele ce prevăd alocarea 

unor mijloace financiare bugetare se 

efectuează, de regulă de către patronate, 

înainte de elaborarea bugetului pentru 

anul financiar corespunzător, termenului 

de acțiune a convenției.  

Contractul colectiv de muncă este actul 

juridic care reglementează raporturile de 

muncă și alte raporturi sociale în unitate, 

încheiat în formă scrisă între salariați și 

angajator de către reprezentanții 

acestora, art. 30 din Codul Muncii. 

Contractele Colective de muncă sunt 

acte juridice, care reglementează 

raporturile de muncă și alte raporturi 

sociale în unitate obligatorii pentru 

părțile care au semnatare.  

Unul din princiipiile de bază ale 

parteneriatului social este ,, evaluarea 
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posibilităților reale de îndeplinire a 

angajamentelor asumate de părți”  (art. 

17 lit. h) din Codul muncii. 

 

ANRE la elaborarea actelor normative 

de reglementare a serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare, 

respectă prevederile actelor normative în 

vigoare. 

 Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

6.  Punctul 25. Determinarea cheltuielilor materiale.  - De adăugat după 

cuvintele: Cheltuielile materiale se determină de operator „la valoarea 

reală a cheltuielilor” (în continuare după text).  

- La sfârșitul propoziției, de exclus cuvintele „în anii precedenți”. 

Argumentare: 

Determinarea cheltuielilor materiale este necesar de calculat la valoarea 

cheltuielilor reale, deoarece operatorul, care lucrează în mod evident în 

pierdere, nu are posibilitatea de a crește valoarea cheltuielilor materiale 

și, prin urmare, de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite.  

 

Nu se acceptă. 
Determinarea cheltuielilor materiale se 

efectuează în baza consumurilor efectiv 

înregistrate în anii precedenți, iar prețul 

se stabilește conform rezultatelor 

licitațiilor publice de achiziție, or, în 

baza facturilor fiscale de achiziție a 

mărfurilor/serviciilor.  

 Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

7.  Punctul 33. Cheltuieli de distribuire și administrative de suplinit cu 

următorul text: „servicii juridice justificate, consultanță, audit al 

situațiilor financiare efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă”. 

Argumentare: 

În conformitate cu punctul (1) art. 24 din Codul fiscal, se permite 

deducerea cheltuielilor obișnuite și necesare plătite sau efectuate de 

contribuabil în cursul anului fiscal exclusiv în scopul desfășurării 

activităților de întreprinzător. Conform punctului 26 din Anexa 1 la HG 

nr. 693 din 07.11.2018, cheltuielile obișnuite și necesare sunt cheltuieli 

tipice pentru desfășurarea anumitor tipuri de activități comerciale, fără 

de care este imposibilă desfășurarea activității și care sunt determinate 

de caracteristici atât calitative cât și cantitative.  

Nu se acceptă. 
Contravine pct. 45 din Metodologie, care 

expres reglementează cheltuielile ce nu 

pot fi acceptate în scopuri tarifare.  

Se acceptă doar cheltuielile ce au un 

caracter obligatoriu în conformitate cu 

legislația aplicabilă. 
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Prin urmare, acestea pot fi deduse ca cheltuieli ordinare și necesare în 

baza prevederilor alin. (1) al art. 24 din Codul fiscal, întrucât aceste 

cheltuieli sunt legate de desfășurarea activităților antreprenoriale.  

 

7) La punctul 36: 

la descrierea LRn și 

LRn-1 cuvintele 

„rețelelor de apă” se 

substitute cu textul 

„rețelelor publice de 

alimentare cu apă”; 

 

Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

8.  Punctul 36.  

- Ciclul alternat de 5 ani de modificat cu 3 ani.   

De exclus din formule indicele −𝟎, 𝟐𝑰𝑷𝑪𝑴𝒏.   

Argumentare: 

Dinamica reală a prețurilor la materiale, combustibil, etc. este 

semnificativ mai mare decât cea ajustată în baza 

indicelui mediu anual al prețurilor de consum, dar 

indexul reduce consumul materialelor.  

 

Nu se acceptă. 
-Vezi comentariul la pct. 1 al 

S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”. 

- 0,2 IPCM – este indicele ce ar asigura 

creșterea eficienței operatorului. Este 

folosit pentru toți operatori din 

sectoarele reglementate de ANRE. 

9) La punctul 40 la 

descrierea TEj
n  

cuvântul „tariful” se 

substituie cu 

cuvântul „prețul”. 

 

Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

9.  Punctul 40. Costul energiei electrice. -De 

adăugat următorul text:  

„Cheltuielile operatorului pentru energia electrică consumată se 

determină în baza volumelor de apă aplicate în scopuri tarifare în anul 

reglementării.”   

- La punctul 40, textul  – tariful la energia electrică în anul de 

reglementare ”n” în locul de consum „j”, lei/kWh;” se 

substituie cu  – prețul actual la energia electrică la momentul 

aprobarii/avizarii tarifelor - 𝒑𝒂, în locul de 

consum „j”, lei/kWh;”. Astfel,  – se substituie cu   

 

Argumentare: 

- Complet dependent de Punctul 21 Volumul total de apă considerat în 

scopuri tarifare în anul de reglementare.  

Nu se acceptă. 
Vezi comentariul la pct. 4 SA ,,Regia 

Apă Canal –Orhei”. 
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Cheltuielile de energie electrică sunt calculate în baza volumului apei 

captate, transportate (furnizate) și a volumului consumului tehnologic 

și a pierderilor de apă aprobate în scopuri tarifare, care în comparație 

cu pierderile reale de apă fac o diferență semnificativă. În tarif nu se 

include consumul de energie electrică, care reprezintă diferența dintre 

cantitatea de energie electrică inclusă în tarif și consumul efectiv de 

energie electrică de către operator. Agenția trebuie să prezinte 

Operatorului modalitatea de calcul prin care au fost determinate 

consumul tehnologic și pierderile de apă. Deoarece nici în cele mai 

dezvoltate țări nu s-a atins un nivel atât de scăzut de consum 

tehnologic și pierderi de apă în sistem. 

-  Aceasta schimbare permite aplicarea prețului actual la energia 

electrică la momentul aprobării/avizării tarifelor. În caz contrar, în 

redacția veche, prețul la energia electrică capătă valoare medie anuală. 

Ponderea energiei electrice în cheltuielile operatorului este substanțială 

și aplicarea prețului mediu în detrimentul prețului actual, momentul 

aprobării/avizării a tarifelor, poate conduce operatorul la 

insolvabilitate. 

10) La punctul 41:  

sintagma „autoritatea 

publică 

locală/centrală” se 

substituie cu 

„autoritatea 

administrației 

publice 

locale/centrale”; 

textul „înregistrate în 

Registrul 

obiectivelor de 

infrastructură 

Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

10.  Punctul 41. după cuvintele „prin metoda liniară” de adăugat următorul 

text: „sau la alt nivel, dacă se justificată economic”. 

Argumentare: 

Recuperarea resurselor financiare se realizează nu proporțional cu 

termenii de recuperare a fondurilor investite, ci proporțional cu termenii 

de amortizare, care de multe ori nu coincide cu recuperarea resurselor 

financiare în timpul necesar rambursării împrumuturilor și altor plăți.  

 

Nu se acceptă. 
Metodologia asigură recuperarea 

investițiilor pe parcursul duratei utile de 

utilizare a mijlocului fix. 

Aplicarea metodei liniare la 

determinarea amortizării mijloacelor 

fixe la obiectivele tehnico-edilitare 

asigură tarife bazate pe cheltuieli 

justificate de operator și nu va fi 

necesară majorarea bruscă a tarifelor 

pentru serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare.. 
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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 la 

final 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 
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de canalizare nu se 

include în tarife.”. 

 

 Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

11.  Punctul 47. Rentabilitatea operatorului De modificat:   

Rata de rentabilitate se stabilește în mărime de 10% din cheltuielile 

operatorului aferente furnizării/prestării serviciului respectiv 

determinate conform Metodologiei.  

 

Argumentare: 

De majorat rata de rentabilitate pînă la 10% din cheltuielile operatorului 

aferente furnizării/prestării serviciului respectiv determinate conform 

Metodologiei.  

Conform punctului 48 a Metodologiei și a prevederilor Legii 303/2013, 

operatorul este obligat să investească în dezvoltarea, renovarea, 

reconstrucția și reînnoirea mijloacelor fixe. Pentru a asigura 

continuitatea serviciului public de aliementare cu apă și de canalizare, 

precum și executarea planurilor de investiții obligatorii, operatorii 

trebuie să identifice surse financiare proprii.  

 

Se acceptă parțial. 

Punctul 47, la descrierea „Rn” cifra „3 

%” se substituie cu cifra „5 %”.  

 

16) După punctul 59 

se completează cu un 

punct nou 591 cu 

următorul cuprins: 

„591. Cheltuielile de 

personal se utilizează 

de către operator 

după destinație. În 

cazul în care, în anul 

de reglementare „n”, 

Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

12.  Punctul 591 Considerăm că este nejustificat. 

Argumentare: 

Întreprinderile nu vor putea niciodată să stabilească salarii în 

conformitate cu legislația în vigoare din cauza lipsei de surse reale, iar 

în cazul aplicării punctului 59¹ se va crea o datorie față de personal.  

 

Se acceptă. 

Punctul 591se exclude.  
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operatorul nu va 

utiliza mai mult de 

10% din suma 

cheltuielilor de 

personal inclusă în 

tarife sau le va utiliza 

în alte scopuri, 

autoritatea care 

avizează/aprobă 

tarifele va micșora 

cheltuielile de 

personal ale 

operatorului în anul 

următor în 

cuantumul 

respectiv.”. 

 

19) După punctul 62 

se completează cu un 

punct nou 621 cu 

următorul cuprins: 

„621. 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 

Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

13.  Punctul 62¹ ciclu alternat „cinci ani” de modificat în „trei ani”. 

 

Argumentare: 

1. Volum mare de informații și documente justificative necesare 

pentru justificarea cheltuielilor de bază pentru 5 ani.  

2. Dinamica reală a prețurilor la materiale, combustibil și resurse 

energetice etc. este mult mai mare decât cea ajustată pe baza indicelui 

mediu anual al prețurilor de consum. 

Nu se acceptă. 

Modificarea contravine principilor 

reglementării stimulatorii și de 

previzibilitate. Această abordare este 

aplicată în toate sectoarele reglementate 

de ANRE. 
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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.”. 

 

 Asociația 

Întreprinder

ilor de 

Alimentare 

cu Apă și 

Canalizări 

,,MOLDOV

A APĂ-

Canal” 

14 De completat Metodologia cu o anexă specială:  

„Lista actelor normative aplicate de ANRE în procesul de determinare, 

aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 

apă, de canalizare și epurare a apelor uzate.”  

Argumentare: 

Metodologia Agenției ar trebui să precizeze clar că ANRE în activitățile 

sale se ghidează de prevederile actelor normative în vigoare: coduri, 

inclusiv Codul Muncii al Republicii Moldova, legi, rezoluții, 

instrucțiuni, ordine și alte acte normative care conțin anumite norme, 

precum și tratate internaționale.  

Nu se acceptă. 

În cazul în care sunt se face referință la 

un act normativ, referința respectivă este 

inclusă în punctul respectiv din 

Metodologie. Legea nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative nu prevede că 

se indică separat în actul normativ de 

reglementare lista actelor normative 

aplicate în procesul de elaborare a 

Metodologiei. 

 



32 
 

 În ceea ce privește funcționarea sistemului public de alimentare cu apă 

și de canalizare, pe lângă prevederile Legii 303/2013, există și alte acte 

normative care trebuie a fi aplicate și la calcularea tarifelor, în special:   

Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare (ediția a doua) Anexă la 

Ordinul MADRM/MEI nr.159/331 din 02 iulie 2018, documentație de 

referință, standarde, reguli, instrucțiuni, regulamente și reguli în vigoare 

la etapa actuală, dar neaplicate de către Agenție.  

 

S.A. „Servicii Comunale Florești” (aviz nr. 11759 din 09.08.2022) 

7) La punctul 36: 

la descrierea LRn și 

LRn-1 cuvintele 

„rețelelor de apă” se 

substitute cu textul 

„rețelelor publice de 

alimentare cu apă”; 

 

S.A.  

„Servicii 

Comunale 

Florești” 

1.  Punctul 36  

 la ajustarea cheltuielilor de bază cu cheltuielile personalul în 

cazul modificării lungimii rețelelor de alimentare cu apă (canalizare) să 

fie calculat coeficientul proportional atît majorării numărului salariaților 

din state de personal cît și a contractelor noi de prestare a serviciului 

incheiate cu prestatorul serviciului în localitățile care au fost luate în 

gestiune de către întreprindere în urma extinderei ariei de prestarea 

serviciului de aprovizionare cu apă; 

 la ajustarea cheltuielilor de bază cu cheltuielile materiale de luat 

prețul recent la fiecare material din cheltuieli materiale în anul 

precedent, în loc de a lua medie pe 5 ani la prețul pentru fiecare poziție; 

 pentru anii 2, 3, 4, 5 de reglementare a fiecărui ciclu alternat de 

5 ani, se propune ca cheltuielile de bază se fie ajustate luând în 

considerare factorii de influență și anume indicele prețurilor de consum 

publicate de Biroul Național de Statistică; 

În metodologia în limba rusă se propune cuvîntul «протяжности» de 

substituit cu  «протяженности» și cuvintul «данных» de substituit cu 

«штатов». 

Argumentare: 

 prin contractul de prestări servicii, Prestatorul se obligă la 

însarcinarea Beneficiarului să presteze serviciile stipulate în contract, 

Nu se acceptă. 
- divergența apare datorită faptului că, 

contractele de prestare a serviciilor se 

reflectă la cheltuielile de întreținere și 

exploatare a sistemului public de 

alimentare cu apă și de canalizare. În 

cazul dat operatorul urmează să încheie 

contracte individuale de muncă pentru a-

și recupera cheltuielile menționate; 

- determinarea cheltuielilor materiale se 

efectuează în baza consumurilor efectiv 

înregistrate în anii precedenți, iar prețul 

se stabilește conform rezultatelor 

licitațiilor publice de achiziție, or, în 

baza facturilor fiscale de achiziție a 

mărfurilor/serviciilor; 

- la ajustarea cheltuielilor de bază pentru 

anul de reglementare nu poate fi folosit 

indicele prețurilor de consum determinat 

de BNS, deoarece BNS determină IPC 

doar pentru perioadele efectiv parcurse. 

IPC publicat de BNS se utilizează doar 

la determinarea devierilor tarifare. 
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iar întreprinderea sa obligă se achite aceste servicii, ce duce la 

majorarea cheltuielilor pe salariu; 

 prețurile la materiale în fiecare an au un caracter crescător, este 

necesar de a aplica prețurile recente pentru fiecare poziție; 

 indicele prețurilor de consum publicate de Biroul Național de 

Statistică reflectă situația economică reală și sunt ajustate lunar; 

- pentru ca acest punct să fie corect și ușor de înțeles pentru 

vorbitorii de limbă rusă, este necesar de substituit cuvinte menționate. 

 

Î.M. „Apă-Canal Taraclia” (aviz nr. 292 din 22.08.2022) 

   Lipsă de obiecții și propuneri.   

Consiliul Concurenței (nr. DJ-06/287-1280 din 23.08.2022) 

   Lipsă de obiecții și propuneri.  

SA ,,Apă-Canal Chișinău”  (aviz nr. 01-20595 din 25.08.2022) 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

1.  Punctul 3 să fie expus în următoarea redacție: 

1) principiile și modul de calculare a tarifelor medii anuale pentru 

serviciul public de alimentare cu apă potabilă, serviciul public de 

alimentare cu apă tehnologică, serviciul public de canalizare și epurare 

a apelor uzate, precum și pentru producerea și/sau transportarea apei 

în vederea redistribuirii; 

2) principiile și modul de calculare a costului mediu pe etape 

tehnologice și pe arii de servicii pentru serviciul public de alimentare 

cu apă potabilă, serviciul public de alimentare cu apă tehnologică, 

serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate, precum și 

pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii; 

3) principiile, modul de aprobare și ajustare a tarifelor 

reglementate pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor 

uzate, pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru 

serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate, pentru 

producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii; 

Nu se acceptă. 
Redacția dată nu aduce o plus valoare 

vis-a-vis de cea expusă în Metodologie. 
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5) modul de separare a consumurilor, cheltuielilor și a profitului 

între activitățile practicate și serviciile furnizate/prestate de către 

operatori; 

6) componența și modul de determinare a cheltuielilor aferente 

furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; 

8) metoda de calculare a profitului aferent activității de 

furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare;  

9) metoda de repartizare a cheltuielilor comune pentru mai multe 

activități , procese tehnologice și arii de servicii. 

 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

2.  Pct. 4 se va completa cu următoarele noțiuni: 

cheltuieli ajustate – totalitatea cheltuielilor aferente activităților 

desfășurate de către Operator, determinate conform regulilor speciale 

prevăzute de prezenta metodologie; 

cheltuieli necesare efective – „cheltuielile necesare” pe care 

Operatorul le suportă efectiv; 

cheltuieli necesare prognozate – „cheltuielile necesare” pe care 

Operatorul estimează că le va suporta; 

cost unitar – costul unitar pentru un anumit serviciu, calculat prin 

împărțirea cheltuielilor, fără a ține cont de profit și corecțiile aplicate 

în baza prezentei metodologii, la volum, pentru o anumită perioadă; 

cost unitar necesar efectiv – costul unitar care ia în calcul 

„cheltuieli necesare efective” și volumele efective; 

cost unitar necesar prognozat – costul unitar care ia în calcul 

„cheltuieli necesare prognozate” și volumele efective; 

costul unitar reglementat – costul unitar care ia în calcul 

„cheltuielile ajustate”  volum; 

tarif mediu anual – tarif calculat prin împărțirea venitului 

reglementat pentru un an calendaristic la volum; 

tarife diferențiate – perechea de tarife redus și majorat în 

comparație cu tariful mediu anual pentru unul și același serviciu, care 

în combinație cu volumele de servicii aplicabile fiecăruia din tarifele 

dintr-o asemenea pereche asigură obținerea tarifului mediu anual prin 

Nu se acceptă. 
În cazul în care noțiunile date nu se 

folosesc pe parcursul textului din 

Metodologie, noțiunile date nu pot fi 

acceptate. 
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mecanismul de compensare încrucișată, deci diferența dintre tariful 

majorat și tariful mediu anual fiind suficientă pentru acoperirea 

scăderii de venituri generată de diferența dintre tariful mediu anual și 

tariful redus; 

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 – o parte din tariful pentru producerea și/sau 

transportarea  apei în vederea redistribuirii, care se determină și se 

aprobă la un nivel unic pentru un Operator și un sistem în care are loc 

producerea apei, la un nivel egal pentru toate contractele de furnizare a 

apei în vederea redistribuirii, respectiv în mărime egală în componența 

tuturor tarifelor pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea 

redistribuirii; 

tarif de transport după punctul de injecție în conducta de transport 

spre sistemele de apă în care apa urmează a fi redistribuită  – o parte 

din tariful pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea 

redistribuirii, care se determină și se aprobă individual pentru fiecare 

contract de furnizare a apei în vederea redistribuirii; 

producție pentru servicii publice de alimentare cu apă – 

activitatea de extragere/prelucrare a apei din surse de suprafață și/sau 

subterane, respectiv deznisiparea, decantarea, filtrarea și dezinfectarea 

acesteia; 

transport pentru servicii publice de alimentare cu apă și de 

canalizare – transmiterea apei de la captare până la rezervoarele de 

înmagazinare prin intermediul unor aducțiuni/apeducte, respectiv între 

2 operatori, sau prin intermediul unor branșamente direct către 

utilizatori, precum și transportul apelor uzate și meteorice de la 

utilizatori la canalele de serviciu și de la acestea la colectoare prin 

sisteme de tuburi de canalizare; 

distribuție pentru servicii publice de alimentare cu apă și de 

canalizare – livrarea apei la consumatori, utilizându-se rețelele de 

distribuție a apei și de preluare a apelor uzate și meteorice de la 

utilizatori în rețelele de canalizare; 
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suportabilitate – suportabilitatea serviciului public de alimentare 

cu apă și de canalizare pentru consumatorii casnici sau ponderea 

cheltuielilor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare în veniturile consumatorului casnici, nivel procentual care 

se determină ca raport dintre cheltuielile lunare ale unui consumator 

casnic pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la 

venitul lunar. În lipsa unui nivel aprobat de vreo autoritate publică 

locală, se vor aplica nivelele aprobate de autoritățile publice centrale, 

iar în lipsa unui nivel aprobat de autoritățile publice centrale, nivelul 

maximal acceptabil pentru serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare va constitui 4% în total sau 2% pentru fiecare în parte, dacă 

operator pentru care sunt aprobate tarifele nu prestează ambele 

servicii. Suportabilitatea generată de un tarif se determină conform 

prevederilor prezentei metodologii. 

venituri necesare – veniturile anuale egale cu suma „cheltuielilor 

necesare prognozate” și a unui profit rezonabil; 

 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

3.  Se vor exclude din pct. 4 noțiunea de „cheltuieli de bază”. 

 
Nu se acceptă. 

Noțiunea dată se folosește pe parcursul 

textului din Metodologie. Noțiunea din 

pct. 5 din Metodologie este utilizată în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 

303/2013. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

4. Noțiunea de „cheltuieli neproductive” se va expune în următoarea 

redacție: 

cheltuieli neproductive – cheltuielile opționale, care nu sunt parte 

din „cheltuielile necesare”, care sunt consecință a unor încălcări ale 

prevederilor legale sau reprezintă corecții, rezerve sau provizioane 

calculate în baza standardelor de contabilitate; 

Nu se acceptă. 
Formularea dată parțial reflectă esența 

noțiunii. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

5.  Noțiunea de „venit reglementat” se va substitui cu următoarea noțiune: 

venit ajustat – venitul aferent unui an calendaristic, determinat cu 

aplicarea regulilor speciale stabilite de prezenta metodologie; 

Nu se acceptă. 
Venit reglementat este folosit de toate 

sectoarele reglementate de ANRE 

Acesta este un venit reglementat de 
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ANRE, în conformitate cu prevederile 

Legii 303/2013. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

6.  Denumirea secțiunii 2 se va expune în următoarea redacție: „Definirea 

serviciilor furnizate/prestate de operatori și principiile reglementării 

tarifare” 
 

Nu se acceptă. 
În Secțiunea 2 nu se descrie principiile 

de reglementare a tarifelor. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

7.  Pct. 16 se va expune în următoarea redacție: 

16. Tipurile de costuri unitare și tarife care pot fi calculate în baza 

prezentei Metodologii sunt după cum urmează: 

Precum și se va completa cu următoarele alineate: 

5) 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; 

6) tarif de transport după punctul de injecție în conducta de 

transport spre sistemele de apă în care apa urmează a fi redistribuită. 

Nu se acceptă. 
Metodologia include doar tarifele 

reglementate de art. 35 alin. (1) al Legii 

nr. 303/2013. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

8.  După pct. 16, Metodologia se completează cu următoarele puncte: 

16¹. Fundamentarea tarifelor se face pe baza consumurilor 

normate de materii prime, materiale și energie, calculate pe baza 

prețurilor în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum și a celorlalte 

elemente de cheltuieli prevăzute în anexele. 

16². Tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a 

operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare, interesele utilizatorilor, inclusiv un nivel rezonabil de 

suportabilitate, precum și protecția mediului, inclusiv conservarea 

resurselor de apă. 

16³. Tarifele medii anuale nu pot fi mai mici decât cost unitar 

necesar prognozat. 

16⁴. Autoritatea publică învestită cu dreptul de aprobare a 

tarifelor poate aproba tarife diferențiate pe categoriile de consumatori 

casnici și noncasnici doar în scopul reducerii nivelului suportabilității 

16⁵. Tarifele aprobate pentru consumatorii casnici nu pot fi mai 

mari decât mărimea care corespunde nivelului maximal al 

Nu se acceptă. 

Reglementarea serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare, se 

asigură de către ANRE, care își exercită 

atribuțiile în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare (art. 7 din Legea nr. 

303/2013).  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 

100/2017 cu privire la actele normative, 

actele normative ale autorităților 

administrației publice centrale de 

specialitate și ale autorităților publice 

autonome sînt emise sau aprobate numai 

în temeiul și pentru executarea legilor și 

a hotărîrilor Parlamentului, a decretelor 

Președintelui Republicii Moldova, a 

hotărîrilor și ordonanțelor Guvernului. 
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suportabilității aprobat de către autoritățile publice locale, iar în lipsa 

acestora de către autoritățile publice centrale sau de prezenta 

metodologie.  

16⁶. La determinarea tarifului pentru apa consumată și serviciul 

de canalizare care corespunde nivelului maximal al suportabilității 

urmează a fi luat în calcul un consum de apă minim aprobat de 

autoritățile publice centrale sau, în lipsa acestuia, un consum de apă de 

110 litri/zi per persoană sau 3,3 m3/lună per persoană, precum și 

valoarea medie a pensiilor pentru limită de vârstă conform datelor 

statistice pe regiunile Nord, Centru și Sud pe perioada de referință sau 

pentru ultima perioadă disponibilă, actualizate cu aplicarea IPC. 

16⁷. Dacă nivelul maximal al suportabilității nu este atins, 

autoritățile publice învestite cu dreptul de aprobare a tarifelor urmează 

să reducă treptat diferența dintre tariful diferențiat aprobat pentru 

consumatorii casnici și tariful mediu, până la egalarea acestora sau 

până la un nivel care ar corespunde strategiei de mediu locale, astfel 

încât prin tarifele diferențiate să fie facilitată conservarea resurselor de 

apă și poluarea mediului. 

 

Actele normative respective se limitează 

strict la cadrul stabilit de actele 

normative de nivel superior pentru 

executarea cărora se emit sau se aprobă 

și nu pot contraveni prevederilor actelor 

respective. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

9.  Pct. 17 se va expune în următoarea redacție: 

17. Tarifele medii anuale pentru serviciul public de alimentare cu 

apă potabilă, serviciul public de alimentare cu apă tehnologică și 

pentru serviciul public de canalizare pentru o anumită arie de servicii 

se determină conform următoarei formule:  

𝑻𝒏 =
𝑽𝑨𝒏

𝑸𝒏
=

𝑪𝑨𝒏 + 𝑷𝑨𝒏

𝑸𝒏
=

𝑪𝑨𝒏 + 𝑷𝑹𝒏 + 𝑫𝑻𝒏

𝑸𝒏
 

unde: 

V – veniturile ajustate, calculate ca sumă a cheltuielilor ajustate 

și a profitului rezonabil; 

Q – volumul reglementat, determinat pe arii de servicii; 

CA – cheltuielile ajustate, determinate pe arii de servicii; 

PA – profitul ajustat, determinat ca sumă a profitului rezonabil și 

a devierilor tarifare; 

Nu se acceptă. 
Art. 35 alin. (1) al Legii nr. 303/2013 nu 

definește astfel de tarife. 
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PR – profitul rezonabil, calculat prin aplicarea la valoarea CA a 

ratei rentabilității; 

DT – devierile tarifare, care se vor determina conform formulei 

generale de mai jos: 

𝑫𝑻𝒏 = 𝑽𝑨𝒏−𝟏 − 𝑽𝑨𝑹𝒏−𝟏 
unde: 

VA n-1 – veniturile ajustate luate în calcul la determinarea 

tarifului pentru anul precedent; 

VAR n-1 – veniturile ajustate recalculate cu aplicarea factorilor 

de influență efectivi, pentru anul precedent; 

n – anul calendaristic pentru care se efectuează calculul 

Note: 

Cheltuielile ajustate urmează a fi determinate și justificate de către 

Operator pentru fiecare arie de servicii pentru sunt propuse spre 

aprobare tarifele, structurate pe tipurile de cheltuieli prevăzute în 

prezenta metodologie, pe fiecare tip de serviciu în parte. 

Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și 

tehnologică în aria de servicii, volumul (Q) va corespunde volumului de 

apă efectiv furnizat consumatorilor în anul precedent (n-1), cu condiția 

că serviciul a fost prestat un an deplin și dacă nu există factori care pot 

justifica prognoza la un alt nivel. Dacă serviciul respectiv nu a fost 

prestat anterior, nu a fost prestat un an deplin sau există factori care 

pot justifica prognoza la un alt nivel, volumul (Q) va corespunde unui 

nivel prognozat de către Operator. 

Pentru serviciul public de canalizare, volumul (Q) va corespunde 

volumului al serviciilor înregistrate în anul precedent (n-1), cu condiția 

că serviciul a fost prestat un an deplin și dacă nu există factori care pot 

justifica prognoza la un alt nivel. Dacă serviciul respectiv nu a fost 

prestat anterior, nu a fost prestat un an deplin sau există factori care 

pot justifica prognoza la un alt nivel, volumul (Q) va corespunde unui 

nivel prognozat de către Operator. 

Pentru serviciul de producere și/sau transport al apei în vederea 

redistribuirii, regulile de determinare tarifelor și elementelor de calcul 

sunt definite separat. 
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2) Punctul 19, la 

descrierea VAUn se 

completează la final 

cu textul „care 

deversează ape uzate 

în sistemul public de 

canalizare”. 

 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

10.  Pct. 18, 19 și 20 se vor exclude. 

 
Nu se acceptă. 

Propunerea nu este argumentată.  

Puncte 18, 19 și 20 stabilesc formulele în 

baza cărora se determină tarifele 

reglementate de ANRE, în conformitate 

cu art. 35 alin. (1) din Legea 303/2013. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

11.  După pct. 17, Metodologia se completează cu următoarele puncte: 

20¹. Dacă veniturile ajustate determinate conform prevederilor 

prezentei metodologii sunt mai mici decât cheltuielile necesare 

(VA<VN), tarifele medii anuale urmează a fi determinate și aprobate 

conform următoarei formule:  

𝑻𝒏 =
𝑽𝑵𝒏

𝑸𝒏
=

𝑪𝑵𝒏 + 𝑷𝑹𝒏

𝑸𝒏
 

unde: 

VN – veniturile necesare 

Q – volumul 

CN – cheltuielile necesare 

PR – profitul rezonabil, calculat prin aplicarea la valoarea CN a 

ratei rentabilității; 

n – anul calendaristic pentru care se efectuează calculul 

Note: 

Cheltuielile necesare urmează a fi determinate și justificate de 

către Operator pentru fiecare arie de servicii pentru care sunt propuse 

spre aprobare tarifele, structurate pe tipurile de cheltuieli prevăzute în 

prezenta metodologie, pe fiecare tip de serviciu în parte. 

20². Tariful pentru producerea și/sau transportarea apei în 

vederea redistribuirii se va determina conform următoarei formule: 

𝑻𝑷𝑻𝒏 = 𝑻𝑯𝒏 + 𝑻𝑻𝒏 
unde: 

Nu se acceptă. 
Propunerea dată vine în contradicție cu 

principiul de reglementare expus la pct. 

4 din Metodologie, precum suportarea 

de către consumatori doar a cheltuielilor 

justificate, minim necesare operatorului 

în desfășurarea activității reglementate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 
Art. 35 alin. (1) al Legii nr. 303/2013 nu 

definește astfel de tarife. 
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TPT – tariful pentru producerea și/sau transportarea apei în 

vederea redistribuirii 

TH – tariful 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, care se va determina conform 

următoarei formule: 

𝑻𝑯𝒏 =
𝑽𝑵𝒏

𝑻𝑯

𝑸𝒏
𝑻𝑯

=
𝑪𝑵𝒏

𝑻𝑯 + 𝑷𝑹𝒏
𝑻𝑯

𝑸𝒏
𝑻𝑯

 

unde: 

VNˆTH – venitul necesar luat în calculul tarifului TH, calculat ca 

sumă a CNˆTH și PRˆTH 

CNˆTH – cheltuielile necesare pentru a fi luate în calculul tarifului 

TH, determinate de către operator pentru activitățile de producție și 

transport al apei; 

PRˆTH – profitul rezonabil pentru a fi luat în calculul tarifului TH, 

calculat prin aplicarea la valoarea CNˆTH a ratei rentabilității; 

QˆTH – volumul anual produs și transportat determinat în 

punctele de ieșire din sistem sau în punctele de intrare în rețelele de 

distribuție în limita ariei serviciilor 

TT – tariful de transport după punctul de injecție în conducta de 

transport spre sistemele de apă în care apa urmează a fi redistribuită, 

care se va calcula după formula: 

𝑻𝑻𝒏 =
𝑽𝑵𝒏

𝑻𝑻

𝑸𝒏
𝑻𝑻

=
𝑪𝑵𝒏

𝑻𝑻 + 𝑷𝑹𝒏
𝑻𝑻

𝑸𝒏
𝑻𝑻

 

VNˆTT – venitul necesar luat în calculul tarifului TT, calculat ca 

sumă a CNˆTT și PRˆTT; 

CNˆTT – cheltuielile necesare pentru a fi luate în calculul tarifului 

TT, determinate de către operator pentru activitățile destinate 

transportării apei prin conducta de transport spre sistemele de apă în 

care apa urmează a fi redistribuită; 

PRˆTT – profitul rezonabil pentru a fi luat în calculul tarifului TT, 

calculat prin aplicarea la valoarea CNˆTT a ratei rentabilității; 
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QˆTT – volumul anual transportat determinat în punctul preluare 

a apei transportate de către operatorii care asigură redistribuirea apei. 

Note: 

Tariful 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 (TH) este unic și se calculează pentru un 

Operator și un sistem în care are loc producerea apei, la un nivel egal 

pentru toate contractele de furnizare a apei în vederea redistribuirii, 

respectiv în mărime egală în componența tuturor tarifelor pentru 

producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii. 

Tariful de transport după punctul de injecție în conducta de 

transport spre sistemele de apă în care apa urmează a fi redistribuită 

(TT) se determină individual pentru fiecare contract de furnizare a apei 

în vederea redistribuirii. 

TH și TT se aprobă separat. 

3) La punctul 

21 cuvântul 

„considerat” se 

substituie cu 

cuvântul 

„acceptat”. 

 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

12.  Pct. 21 se va expune în următoarea redacție: 

21. Volumul total de apă luat în calculul cheltuielilor pentru 

energia electrică și taxa pentru apă, se determină conform formulei: 

𝑸𝑺𝒏 = 𝑸𝑬𝒏 + 𝑸𝑨𝑷𝑷𝒏 = 𝑸𝑨𝑷𝒏 + 𝑸𝑨𝑻𝒏 + 𝑸𝑨𝑷𝑻𝒏+𝑸𝑨𝑩𝒏 + 𝑪𝑻𝑷𝒏 
unde: 

QS este volumul total de apă intrat în sistem, determinat cu 

aplicarea prevederilor actelor normative ale autorității de 

reglementare, mii m3; 

QE – volumul de apă extras (captat) din fondul apelor, în limita 

QS determinat cu aplicarea prevederilor actelor normative ale 

autorității de reglementare, mii m3; 

QAPP – volumul apei procurate de la alte persoane, mii m3; 

QAP – volumul serviciului public de alimentare cu apă potabilă; 

QAT – volumul serviciului public de alimentare cu apă 

tehnologică; 

QAPT – volumul apa produsă și/sau transportată în vederea 

redistribuirii; 

Nu se acceptă. 
Legea nr. 303/2013 nu reglementează 

furnizarea apei brute consumatorilor. În 

domeniul serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare nu 

avem tarife nereglementate.  
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QAB – volumul apei brute furnizată consumatorilor la tarife 

nereglementate; 

CTP – consumul tehnologic și pierderile de apă în sistemul public 

de alimentare cu apă determinat și aprobat cu aplicarea prevederilor 

actelor normative ale autorității de reglementare, mii m3; 

n – anul calendaristic pentru care se efectuează calculul 

Notă: 

Operatorii pot să solicite o cotă corespunzătoare pierderilor 

justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de 

canalizare. Nivelul acestei cote se aprobă de către autoritatea 

deliberativă a unității administrative teritoriale sau, după caz, de către 

adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară pe baza 

bilanțului apei. În cazul sistemelor noi de alimentare cu apă, nivelul 

pierderilor de apă se stabilește de către unitățile administrative-

teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe 

baza datelor de proiect și normativelor tehnice în vigoare. 

Cota corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea 

tehnică a sistemului de alimentare cu apă se include în structura 

prețului apei numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, adoptată 

de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, 

după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare 

intercomunitară, determinate cu aplicarea prevederilor actelor 

normative ale autorității de reglementare, dacă pierderile totale de apă 

de la captare și până la utilizatori sunt mai mici de 20%, sau pe baza 

bilanțului apei, în situația în care pierderile de apă sunt mai mari de 

20%, realizat pe bază de măsurători de debite și presiuni pe 

tronsoane/secțiuni de control, în conformitate cu prevederile actelor 

standardelor și normativelor tehnice aplicabile. Pentru sistemele noi de 

alimentare cu apă, cota de pierderi de apă se aprobă pe baza datelor 

de proiect și normativelor tehnice în vigoare. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

13.  Pct. 22 se va expune în următoarea redacție: 

22. Conform prevederilor articolului 35 din Legea privind 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303/2013, 

Nu se acceptă. 
Propunerea nu este argumentată. 

Metodologia în cauză oferă o mai bună 
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cheltuielile care stau la baza determinării tarifelor au următoarea 

structură:  

Cheltuielile materiale (CM); 

Cheltuielile curente de personal (CCP); 

Cheltuielile de întreținere și exploatare contractate (CIE); 

Cheltuielile de distribuire și administrative (CAD); 

Cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe și a 

imobilizărilor necorporale (CAI); 

Cheltuieli de procurare a apei (CAP); 

Cheltuieli pentru energia electrică (CEE);  

Redevența (R); 

Cheltuieli privind amortizarea contoarelor instalate la 

consumatorii casnici (CAC); 

Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate 

cu terțe părți (CTR); 

Alte cheltuieli operaționale (AC). 

claritate semnificației cheltuielilor de 

bază. 

4) La punctul 23 

subpunctul 4): 

la descrierea CPn 

cuvântul „al” se 

substituie cu 

cuvântul „ale”; 

descrierea RDVn se 

completează după 

cratimă cu cuvântul 

„redevența,”. 

 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

14.  După pct. 22, Metodologia se va completa cu următorul punct: 

23. Cheltuielile ajustate totale se determină conform următoarei 

formule: 

𝐶𝐴 = 𝐶𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝐶𝐼𝐸 + 𝐶𝐴𝐷 + 𝐶𝐴𝐼 + 𝐶𝐴𝑃 + 𝐶𝐸𝐸 + 𝑅 + 𝐶𝐴𝐶
+ 𝐶𝑇𝑅 + 𝐴𝐶 

Notă: 

Fiecare tip separat de cheltuieli se determină pe arii de servicii 

după cum urmează a fi aprobate tarifele, cu aplicarea regulilor de 

alocare pe tipuri de activități stabilite de prezenta metodologie. 

Operatorii care înaintează spre aprobare tarife pentru producția 

și/sau transportul apei în vederea redistribuirii, în paralel cu 

evidențierea și alocarea pe tipuri de activități, evidențiază cheltuielile 

și pe procese tehnologice. 

Nu se acceptă. 
Conform DEX-ului, a ajusta înseamnă - 

a înlocui după anumite reguli valorile 

statistice empirice cu valori teoretice, 

dispuse continuu și regulat, care să dea o 

imagine cât mai reală a unui fenomen. În 

cazul dat semnificația „ajustate” nu 

poate fi utilizată. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

15.  Se va exclude sintagma „și ajustarea” din denumirea secțiunii 5. Nu se acceptă. 
Pct. 36 din Metodologie descrie  

procedura de ajustare a cheltuielilor de 

bază într-un ciclu alternat. 
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 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

16.  Pct. 27 se va exclude. 

 
Nu se acceptă. 

Nu au fost aduse argumente de rigoare. 

5) La punctul 28 al 

doilea alineat se 

completează la 

început cu sintagma 

„La solicitare”, iar la 

final cu o propozitie 

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.”. 

 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

17.  Pct. 28 se va expune în următoarea redacție: 

28. Cheltuielile curente de personal, care vor include atât 

cheltuielile de remunerare a muncii, cât și obligațiunile privind 

asigurările sociale ale angajatorului, se vor determina pornind de la 

cheltuielile totale ale operatorului privind remunerarea muncii și 

contribuții de asigurări sociale, diminuate cu valoarea cheltuielilor de 

personal capitalizate la valoarea imobilizărilor corporale sau incluse 

în componența cheltuielilor amânate. 

Cheltuielile totale ale operatorului privind remunerarea muncii se 

vor estimată pornind de la numărul, structura și calificarea 

personalului necesar, cu aplicarea salariului minim la nivel de entitate 

stabilit în conformitate cu legislația muncii, a coeficienților de 

complexitate și de multiplicare care nu vor depăși nivelul obligatoriu 

sau, după caz, recomandat, stabilit de Guvern sau prin convențiile 

colective, la care se va adăuga salariul suplimentar stabilit de legislația 

muncii. În afara plăților de stimulare reglementate de legislația muncii, 

în scop tarifar sunt acceptate doar prime în valoare totală de 10% din 

valoarea salariilor de bază. 

Numărul de angajați folosit la determinarea valorii estimate a 

cheltuielilor de remunerare a muncii nu poate depăși numărul specific 

de angajați aprobat de către autoritățile publice centrale sau locale, 

după caz, în raport cu infrastructura tehnico-edilitară gestionată de 

către operator, exprimat sub formă de persoane per 100 km sau altă 

formă, pe categorii de angajați sau în total. 

Nu se acceptă. 
A se vedea comentariul la pct. 1 la SA 

,,Regia Apă Canal-Orhei” (aviz nr. 513-

08 din 18.08.2022). În Republica 

Moldova nu există normative ce ar 

stabili necesarul de personal per 100 km. 

6) La punctul 30 al 

doilea alineat va 

avea următorul 

cuprins: 

„Cheltuielile legate 

de contribuțiile de 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

18.  Pct. 30 se va expune în următoarea redacție: 

30. Cheltuielile legate de contribuțiile de asigurări sociale de stat 

obligatorii se determină în baza tarifelor/primelor prevăzute de legile 

respective pentru anul de bază.  

Nu se acceptă. 
Propunerea nu este argumentată. 

Modificarea propusă de autor are ca scop 

ca, în cazul modificării legislației 

privind stabilirea cotelor de contribuții 

de asigurare sociale de stat obligatorii, să 
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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”.” 

fie indexate automat și cheltuielile de 

personal conform cotelor stabilite în 

Legea privind sistemul public de 

asigurări sociale pentru anul de 

reglementare corespunzător. 

7) La punctul 36: 

la descrierea LRn și 

LRn-1 cuvintele 

„rețelelor de apă” se 

substitute cu textul 

„rețelelor publice de 

alimentare cu apă”; 

 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

19.  Pct. 32, 35, 36 se exclud. 

 
Nu se acceptă. 

Nu au fost aduse argumente de rigoare. 

8) La punctul 37: 

la descrierea DUi  

textul „Catalogul 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

20.  Definiția elementului de calcul VIin din pct. 37 se va expune în 

următoarea redacție: 

VIin – valoarea de intrare a mijloacelor fixe și a imobilizărilor 

necorporale amortizabile ale operatorului de categoria „i” la data de 

Nu se acceptă. 
Nu au fost aduse argumente de rigoare. 
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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 

din 22 decembrie 

2020 (Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 

372-382, art. 

1141).”. 

1 ianuarie a anului „n” pe care le deține cu drept de proprietate, 

diminuată cu valoarea reziduală estimată. La determinarea tarifelor în 

valoarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale nu se includ: 

iar alin. 6) care urmează după definiția VIin, după sintagma „sau 

create în afara” se va completa cu cuvintele „rapoartelor de realizare 

a”. 

9) La punctul 41:  

sintagma „autoritatea 

publică 

locală/centrală” se 

substituie cu 

„autoritatea 

administrației 

publice 

locale/centrale”; 

textul „înregistrate în 

Registrul 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

21.  Pct. 41 se va expune în următoarea redacție: 

41. În redevență (Rn) se include plata pentru transmiterea 

dreptului de folosință a bunurilor domeniului public sau privat al 

unității administrativ-teritoriale conform Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizație 

încheiat între autoritatea publică locală/centrală și operator. 

Dacă valoarea redevențelor propusă de către Operator în 

componența tarifelor nu este probată cu decizii de aprobare și contracte 

de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare semnate corespunzător, acestea nu vor fi acceptate în 

calculul tarifelor. 

Nu se acceptă. 
În Metodologie se descrie modul de 

determinare a redevenței ce urmează a fi 

acceptată în scopuri tarifare. 

Cu referire la contestarea deciziilor 

autorităților privind aprobarea nivelului 

redevențelor și părților semnatare a 

contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare de către ANRE, 

menționăm că atribuțiile Agenției în 

domeniul serviciului public de 
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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 la 

final 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 

Totodată, Agenția poate contesta în modul prevăzut de legislație 

deciziile autorităților contractante de aprobare a nivelului redevențelor 

și contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare, dacă modalitatea de calcul a redevențelor propuse 

a fi incluse în componența tarifelor nu corespunde modalității prevăzută 

de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 

nr. 303/2013. 

alimentare de apă și de canalizare sunt 

stabilite eshaustiv în art. 7 din Legea nr. 

303/2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare, 

Astfel, Agenția își exercită atribuțiile în 

conformitate cu legislația în vigoare, 

Legea 174/2017 și prevederile 

Regulamentului de organizare și 

funcționare a ANRE, aprobat prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 344/2018. 
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serviciului public de 

alimentare cu apă și 

de canalizare nu se 

include în tarife.”. 

10) La punctul 42 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 

din 22 decembrie 

2020 (Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 

372-382, art. 

1141).”. 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

22.  În pct. 42, cuvintele „Cheltuielile privind achiziționarea contoarelor” se 

vor înlocui cu cuvintele „Cheltuielile privind amortizarea contoarelor 

instalate la” 

Se acceptă 

În tot textul Metodologiei textul 

„Cheltuieli privind achiziționarea 

contoarelor pentru consumatorii casnici” 

se substituie cu textul „Cheltuieli privind 

amortizarea contoarealor instalate la 

consumatorii casnici” 

De asemenea, la punctul 42 la descrierea 

DUi  ultima propoziție se exclude. 

 

13) La punctul 44: 

la alineatul „Alocația 

la fondul de rulment” 

cuvântul „la” se 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

23. La pct. 44: 

Abrevierea FR se va substitui cu abrevierea D,  

Abrevierea VAC se va substitui cu abrevierea QE,  

Abrevierea VACs se va substitui cu abrevierea QACs,  

Abrevierea VAT se va substitui cu abrevierea QATs, 

Nu se acceptă. 
Nu au fost aduse argumente de rigoare. 

 

Cu referire la sursa de plată  dobânzilor 

pentru  împrumuturile acordate pentru 
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substituie cu 

cuvântul „pentru”; 

formula pentru 

determinarea 

fondului de rulment 

va avea următoarea 

redacție: 

𝑭𝑹𝒏

=
∝

𝟑𝟔𝟓
× (𝑪𝑩𝒏

+ 𝑪𝑬𝑬𝒏

+ 𝑻𝑨𝒏  + 𝑻𝑽𝑨𝒏

+ 𝑨𝑰𝑻𝒏 + 𝑷𝑹𝒏

+ 𝑪𝑨𝑷𝒏 + 𝑪𝑬𝑨𝑼𝒏

+ 𝑪𝑨𝑪𝒂𝒑𝒏) ×
𝑹𝒅𝒏

𝟏𝟎𝟎
 

 

 

Abrevierea VAPs se va substitui cu abrevierea QAPs, 

Formula TAan se va expune în următoarea redacție 

𝑻𝑨𝒂𝒏 = 𝑪𝑻𝒂𝒏 × (𝑸𝑬𝒏 − 𝑸𝑨𝑪𝒔𝒏) = 𝑪𝑻𝒂𝒏 × (𝑸𝑺𝒏 − 𝑸𝑨𝑷𝑷𝒏) 
Formula VAC se va expune în următoarea redacție: 

𝑸𝑬𝒏 = 𝑸𝑺𝒏 − 𝑸𝑨𝑷𝑷𝒏 
Formula VACs se va expune în următoarea redacție: 

𝑸𝑨𝑪𝒔𝒏 = 𝑸𝑨𝑷𝒔𝒏 + 𝑸𝑨𝑻𝒔𝒏 + 𝑸𝑨𝑩𝒔𝒏 
Cuvintele „VATsn și VAPsn – volumele de apă tehnologică și de 

apă potabilă” se vor substitui cu cuvintele „QATsn, QAPsn și QABs n 

– volumele de apă tehnologică, potabilă și, respectiv, brută” 

Textul care începe cu definiția noțiunii FR și până la formula de 

calcul FR se va substitui cu următorul text: 

Dn – dobânzile pentru credite și împrumuturi, care includ: 

a) dobânzile pentru creditele bancare primite pe termen scurt în 

scopul acoperirii obligațiilor financiare pe termen scurt ale 

întreprinderii, formate ca rezultat al diferenței de timp dintre regimul 

de facturare-achitare a serviciilor reglementate aplicat de către 

titularul de licență față de consumatori, a plăților pentru bunurile și 

serviciile procurate de către titularul de licență în conformitate cu 

contractele semnate cu furnizorii, a obligațiilor fată de bugetul public 

național în termeni stabiliți de legislație și a obligațiile fată de personal 

în conformitate cu contractul colectiv de muncă; 

b) partea din dobânzile calculate în baza împrumuturilor 

investiționale, pe proiectele investiționale incluse în rapoartele de 

realizare a investițiilor aprobate în mod corespunzător, care conform 

standardelor de contabilitate nu sunt incluse în valoarea activelor 

achiziționate sau construite folosind mijloacele creditare (DI) 

Dobânzile pentru credite și împrumuturi se determină conform 

formulei: 

Formula de calul a FR se substituie cu următoarea formulă: 

𝑫𝒏 =
∝

𝟑𝟔𝟓
× 𝑪𝑨 ×

𝑹𝒅𝒏

𝟏𝟎𝟎
+ 𝑫𝑰 

efectuarea investițiilor, la proiecte de 

investițiii incluse în rapoartele de 

realizare a investițiilor aprobate în mod 

corespunzător, conform art. 361 al Legii 

nr. 303/2013, sursele Fondului de 

dezvoltare pot asigura prioritar stingerea 

creditelor atrase și a dobânzilor și a 

comisioanelor la ele. 
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 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

24.  La pct. 45  

Alin. 10) se va expune în următoarea redacție: 

10) cheltuieli de protocol (reprezentanță) peste limita admisă în 

scopuri fiscale; 

Se va completa cu un nou alineat, după cum urmează: 

10¹) cheltuieli pentru frecventarea manifestațiilor culturale, 

reprezentațiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate în timpul 

sau în afara orelor de muncă; 

Nu se acceptă. 

Nu au fost aduse argumentele de rigoare. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

25. Denumirea capitolului 6 se va expune în următoarea redacție: 

Secțiunea 6 

Determinarea profitului rezonabil 

Nu se acceptă. 
Art. 35 din Legea nr. 303/2013 

reglementează rentabilitatea. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

26.  Pct. 46 se va expune în următoarea redacție: 

46. Profitul rezonabil se determină prin aplicarea următoarei 

formule: 

𝑷𝑹𝒏 = 𝑪𝑨𝒏 ×
𝑹𝒏

𝟏𝟎𝟎⁄  

unde: 

CA – cheltuielile ajustate aferente serviciului/activității pentru 

care este calculat tariful; 

Rn – rata de rentabilitate. Operatorul poate propune o rată a 

rentabilității stabilită într-un contract de delegare a gestiunii serviciului 

public, dacă este singurul sau o rată medie ponderată a rentabilității 

stabilită în contractele de delegare a gestiunii serviciului public, 

proporțional volumelor de servicii furnizate pe localități, dar care 

urmează a fi corelată gradul de suportabilitate și care nu va depăși 

nivelul 6%. 

Nu se acceptă. 
Art. 35 din Legea nr. 303/2013 

reglementează rentabilitatea. 

11) Punctul 48 va 

avea următorul 

cuprins: 

„48. Operatorul va 

utiliza rentabilitatea 

pentru investiții în 

dezvoltarea, 

renovarea, 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

27.  Pct. 47 și 48 se vor exclude. 

 
Nu se acceptă. 

Nu au fost aduse argumente de rigoare. 
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reconstrucția și 

reînnoirea 

mijloacelor fixe și a 

imobilizărilor 

necorporale utilizate 

în activitatea de 

furnizare/prestare a 

serviciului public de 

alimentare cu apă și 

de canalizare și 

pentru acoperirea 

altor cheltuieli 

suportate de operator 

pentru 

furnizarea/prestarea 

serviciului public de 

alimentare cu apă și 

de canalizare.”. 

 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

28.  După pct. 51, Metodologia se va completa cu următorul punct: 

51¹. Decizia sau hotărârea de aprobare trebuie să includă expres, 

tarifele medii anuale și tarifele diferențiate, după caz, tariful 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 (TH) și tarifele de transport după punctul de 

injecție în conducta de transport spre sistemele de apă în care apa 

urmează a fi redistribuită (TT). 

Nu se acceptă. 
Art. 35 din Legea nr. 303/2013 

stipulează expres care tarife se supun 

reglementării în domeniul alimentării cu 

apă și de canalizare. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

29.  Pct. 53 se va completa la final cu următoarea propoziție: 

Neincluderea de către operator în calculul tarifelor propuse spre 

aprobare a acestei componente nu permite autorității publice învestită 

cu dreptul de avizare sau aprobare a tarifelor să respingă cererea de 

aprobare, ajustare anuală sau extraordinară a tarifelor. În acest caz 

Nu se acceptă. 
Devierile tarifare constituie o 

componentă de bază la determinarea 

tarifelor pentru furnizarea/prestarea 
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autoritatea publică învestită cu dreptul de avizare sau aprobare a 

tarifelor calculează de sine stătător devierile tarifare. Devierile tarifare 

sunt plafonate de mărimea diferenței dintre veniturile necesare (VN) și 

veniturile ajustate (VA). 

serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare. 

Dar totodată, titularul de licență are 

alegere opțională de a solicita includerea 

în tarif a deficitului obținut în anii 

precedenți. În acest caz, ANRE nu poate  

interveni în luarea deciziilor de către 

titularii de licențe. 

12) La punctul 55 

cuvântul „tarifului” 

se substituie cu 

cuvântul „tarifelor”. 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

30.  Pct. 55 se va exclude. 

 
Nu se acceptă. 

Nu au fost aduse argumente de rigoare. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

31.  Pct. 56 se va expune în următoarea redacție: 

56. Metodologia prevede avizarea/aprobarea tarifelor separat 

pentru fiecare serviciu public furnizat/prestat. Tarifele aprobate nu pot 

fi modificate de operator. 

Nu se acceptă. 
Propunerea în cauză omite procesul de 

aprobare a cheltuielilor de bază. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

32.  În pct. 57, cuvintele „venitul reglementat, luat în calculul tarifelor 

aprobate pentru acest an de reglementare” se vor substitui cu cuvintele 

„cheltuielile necesare”. 

Nu se acceptă. 
Nu au fost aduse argumente de rigoare. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

33.  Pct. 59 se va exclude. 

 
Nu se acceptă. 

Nu au fost aduse argumente de rigoare. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

34.  Pct. 60 se va expune în următoarea redacție: 

60. Utilizarea mijloacelor destinate activităților investiționale 

pentru activitatea curentă nu este admisă. În cazul acestea vor fi 

utilizate contrar destinației, acestea urmează a fi excluse din cheltuielile 

ajustate și din cheltuielile necesare în exercițiul (exercițiile) de ajustare 

a tarifelor imediat următor (următoare). Numărul de ani pe durata 

cărora aceste cheltuieli urmează a fi diminuate va corespunde 

numărului de ani pe durata cărora a avut loc încălcarea. 

Nu se acceptă. 
Nu au fost aduse argumente de rigoare. 
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13) Punctul 61 se 

completează la final 

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 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

35.  Pct. 61 se va expune în următoarea redacție: 

61. Folosirea de către Operator a mijloacelor financiare generate 

de tarifele având o anumită structură de cheltuieli într-o altă manieră 

(structură) și cuantum total poate fi admisă doar în limita în care 

acestea nu depășesc valoarea necesară. 

Nu se acceptă. 
Nu au fost aduse argumente de rigoare. 
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prezentarea 

solicitării 

argumentate a 

operatorului, va 

examina și va lua în 

calcul excedentul 

cheltuielilor 

materiale și a celor 

de întreținere și 

exploatare a 

sistemului public de 

alimentare cu apă și 

de canalizare.”. 

14) Punctul 62 după 

cuvântul 

„mijloacelor” se 

completează cu 

textul „alocației 

pentru fondul de 

rulment”. 

S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

36.  Cuvintele „alocației pentru fondul de rulment” din pct. 62 se vor 

substitui cu cuvintele „dobânzilor pentru credite și împrumuturi”. 

 

Nu se acceptă. 
Nu au fost aduse argumente de rigoare. 

 S.A. „Apă-

Canal 

Chișinău” 

37.  Cuvintele „Cheltuielile de bază” din pct. 63 și 64 se vor exclude. 

 
Nu se acceptă. 

Nu au fost aduse argumente de rigoare. 

Asociația Patronală a Serviciilor Publice (aviz nr. 33 din 26.08.2022) 

 Asociația 

Patronală a 

Serviciilor 

Publice 

1.  La pct.1. – după cuvintele din paranteză „(în continuare 

Metodologie)” de completat cu: „este elaborată în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 1402 din 24.10.2002 a serviciilor publice de 

gospodărie comunala (Publicat : 07.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 

14-17 art. 49)), Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apa și de canalizare  (Publicat: 14-03-2014 în Monitorul 

Oficial Nr. 60-65 art. 123), alte acte legislative și normative în vigoare” 

și mai departe conform textului. 

Nu se acceptă. 
Temeiul de aprobare a Metodologiei este 

stipulat în preambulul Hotărârii 

Consiliului de administrație al ANRE nr. 

489 din 20 decembrie 2019 (art. 7 alin. 

(2) lit. e) din Legea nr. 303/2013). 
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 APSP 2.  
La pct.2. - la sfârșit de completat cu următoarea sintagmă: 

„indiferent de forma de organizare, de natura capitalului, de modalitatea 

de gestiune adoptată sau de țara de origine a operatorilor care prestează 

aceste servicii.” 

Argumentare: Legea nr.303/2013 reglementează activitatea tuturor 

operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de alimentare cu apă 

și de canalizare, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de 

statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de 

proprietate ori de țara de origine (Articolul 14.) 

 

Nu se acceptă. 
Metodologia are ca scop determinarea, 

aprobarea și aplicarea tarifelor pentru 

serviciul public de alimentare cu apă și 

de canalizare. 

Articolul 11-13 din Legea nr. 303/2013 

indică expres formele de organizare a 

serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare. 

 APSP 3.  La pct.3. în alineatul 7) cifra „5” de substituit cu cifra „3”; 

Argumentare:  

- actualmente volumul de informații și acte confirmative solicitate de 

către ANRE întru justificarea cheltuielilor de bază pentru 5 ani 

consecutivi este foarte mare; 

- prețurile la materiale, piese de schimb, combustibil, gaze, energia 

electrică etc. cresc cu pași galopanți și sunt mai mari decît cele ajustate 

în baza indiciului prețurilor de consum mediu anual; 

Nu se acceptă. 
Vezi comentariu la pct.1 al S.A. „Regia 

Apă-Canal Soroca” (aviz nr. 237 din 

09.08.2022). 

 ASPS 4.  La pct.4. – în alineatul 2) cuvântul „minim” de exclus. 

Argumentare: 

- utilizarea cuvintelor „minim-maxim”, „cheltuieli minime și eficiență 

maximă” nu este acceptabilă. Care este minimul sau maximul? Cine le 

determină și cum? Care sunt criteriile? Dacă e vorba de cheltuieli, atunci 

ele trebuie să fie acelea reale și argumentate în conformitate cu legislația 

și actele normative în vigoare. 

- Metodologia tarifară și numeroase reglementări suplimentare aprobate 

de către autoritatea de reglementare în baza Legii nr. 303/2013, care la 

prima vedere sunt destinate disciplinării operatorilor, dar în esență lor 

sunt folosite în scopul de a reduce costurile eligibile pentru calculul 

tarifelor, lipsind astfel operatorii de posibilitațile de finanțare a 

activității curente și investițiilor pentru înlocuirea sau modernizarea 

infrastructurii existente. 

Nu se acceptă. 
În vederea îndeplinirii eficiecte a 

atribuuțiilor sale, unul din drepturile de 

bază ale Agenției este, punerea în 

aplicare a principiului eficienței maxime 

la cheltuieli minime la calcularea și la 

aprobarea tarifelor pentru serviciul 

public de alimentare cu apă potabilă, de 

canalizare și/sau de epurare a apelor 

uzate (art. 7 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 

303/2013). Articolul 35 alin. (4) lit. a) 

din Legea nr. 303/2013, stabilește expres 

că tarifele pentru serviciul public de 

alimentare cu apă, de canalizare și/sau de 
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alineatul 3) de expus în următoarea redacție: „3) desfășurarea 

activităților reglementate ce ar oferi operatorului posibilitatea de a-și 

recupera toate cheltuielile justificate de producție și exploatare, 

cheltuielile de întreținere și reparații, amortismentele aferente 

capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, costurile 

pentru protecția mediului, costurile financiare asociate creditelor 

contractate, costurile derivând din contractul de delegare a gestiunii, și 

includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a 

sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și o 

cotă de profit; 

Argumentare: 

- întreprinderile de alimentare cu apă și de canalizare nu sunt 

organizații de binefacere. Ele sunt la fel ca și orice alte întreprinderi și 

trebuie să dispună de surse financiare necesare pentru a asigura 

activitatea eficientă a acesteia și a furniza/presta servicii de calitate. 

Pentru aceasta orice operator trebuie să aibă posibilitatea de a-și 

recupera toate cheltuielile justificate de producție și exploatare, 

cheltuielile de întreținere și reparații, amortismentele aferente 

capitalului imobilizatin active corporale și necorporale, costurile 

pentru protecția mediului, costurile financiare asociate creditelor 

contractate, costurile derivând din contractul de delegare a gestiunii, și 

includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a 

sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și o 

cotă de profit; 

epurare a apelor uzate se calculează și se 

aprobă în condițiile legii, conform 

principiilor stabilite, unul dintre care 

este,  furnizarea/prestarea serviciului 

menționat, în condiții de siguranță și cu 

respectarea indicatorilor de performanță, 

la cheltuieli minime necesare, cu 

utilizarea eficientă a obiectelor 

sistemului public de alimentare cu apă și 

de canalizare.  

 

 APSP 5.  La pct.5. - pct.5. de completat cu următoarea definiție: 

- avizarea de preturi și tarife - activitatea de analiză și verificare 

a elementelor de cheltuieli componente ale prețurilor și tarifelor, 

desfășurată de autoritatea de reglementare competentă, cu respectarea 

procedurii de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor, 

concretizată prin emiterea  unui aviz de specialitate; 

- definiția „actualizarea  tarifelor” de substituit cu definiția: 

„modificarea de prețuri și tarife - operațiunea de analiză a 

Nu se acceptă. 
Noțiunea de avizare este expusă la art. 4 

din Legea nr. 303/2013. 

 

 

 

ANRE nu modifică prețurile și tarifele. 
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nivelului prețurilor și tarifelor actuale și a structurii acestora, potrivit 

metodologiei elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare, 

aplicabilă în situațiile în care intervin schimbări majore în structura 

costurilor care conduc la recalcularea prețurilor și tarifelor existente”; 

- în definiția „an de bază” cuvintele „5 ani consecutivi” de 

substituit cu „3 ani consecutivi”; - argumentarile au fost prezentate mai 

sus. 

pct.5. se completează cu următoarele noțiuni: 

operator de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare 

- persoană juridică autohtonă sau străină care are competența și 

capacitatea recunoscute prin licență de a furniza/presta, în condițiile 

reglementărilor în vigoare, un serviciu de alimentare cu apă și de 

canalizare și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea 

sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, conform 

prevederilor legislației în vigoare; 

operator economic - furnizor/prestator de servicii de alimentare cu 

apă și de canalizare care nu exploatează un sistem public; 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia în cauză nu reglementează 

modalitatea de organizare a serviciului 

public de alimentare cu apă și de 

canalizare, scopul acesteia este stabilit în 

pct. 1. 

 APSP 6.  
Secțiunea 3 după denumirea secțiunii „Determinarea tarifelor” se 

completează cu următoarele alienate: 

1) Preturile și tarifele aferente serviciilor de alimentare cu apă și 

de canalizare se determină, cu respectarea metodologiei de calcul 

stabilite de autoritatea de reglementare competentă, pe baza 

cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și 

reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active 

corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a 

costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor 

derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru 

crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, precum și o cotă de profit; 

Argumentare: vezi p. 3, argumentare la alineatul 3. 

Nu se acceptă. 
Elementele constructive ale actului 

normativ, trebuie să asigure expunerea 

consecutivă, ordonată și sistematizată a 

obiectului reglementării, precum și 

interpretarea și aplicarea corectă a 

actului normativ. Secțiunile nu pot 

urmate de comentarii și aliniate. 

 APSP 7.  2) ANRE sau autoritatea administratiei publice locale, cu avizul Nu se acceptă. 
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ANRE, pot ajusta preturile și tarifele pentru serviciile publice de 

alimentare cu apa și de canalizare la un interval de minimum 3 luni pe 

baza cererilor de ajustare primite de la operatori sau operatori 

economici, în baza creșterii indicelui prețurilor de consum față de 

nivelul existent la data precedentei ajustări. 

Argumentare: 

- în ultima perioada, prețurile și tarifele, practic la toate 

categoriile de mărfuri, mai cu seama la materiale, piese de schimb, gaze 

naturale, energia electrică, diferite servicii cresc multiplu zi de zi, iar 

tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare ramân 

la același nivel. Atare situatie influentează negativ activitatea 

operatorilor, care nuși pot acoperi toate cheltuielile necesare întru 

furnizarea/prestarea serviciilor respective, falimentând una după alta. 

- toți agenții economici din țară au posibilitatea de a-și ajusta 

prețurile și tarifele și a le aduce în concordanță cu situația la zi de pe 

piață, pe când operatorii de servicii de alimentare cu apă și de 

canalizare au această posibilitate doar o dată pe an, ceea ce nu este 

corect din toate punctele de vedere. 

Modul de înaintare a solicitărilor este 

reglementat de pct. 51 și 57 din 

Metodologie. Operatorii sunt în drept să 

solicite o actualizarea extraordinară a 

tarifelor pe parcursul anului de 

reglementare, dacă există factori 

obiectivi ce nu pot fi controlați de 

operator, și care duc la o deviere de 5 și 

mai mult la sută față de venitul 

reglementat, luat în calculut tarifelor 

aprobate pentru acest an de 

reglementare. 

 APSP 8.  3) Nivelurile de preț sau de tarif pentru serviciile publice de 

alimentare cu apă și de canalizare se determină pe baza analizei situatiei 

economicofinanciare a operatorului sau operatorului economic, 

precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția 

prețurilor și tarifelor pe economie. 

Nu se acceptă. 
Determinarea fiecărei componente a 

tarifelor este reglementată de Secțiunea 

5 din Metodologie. 

 APSP 9.  4) La fundamentarea prețurilor și tarifelor, operatorii pot include 

în nivelul acestora o cotă corespunzătoare pierderilor de apă din sistem, 

justificate de starea tehnica a acestuia. Pentru operatorii și operatorii 

economici care prestează numai activități de transport și distribuție, 

cota pierderilor de apă din sistem va fi calculată corespunzător. Nivelul 

acestei cote se aprobă anual de către autoritatea administrației publice 

locale sau, după caz, de către ANRE. 

Nu se acceptă. 
În pct. 21 din Metodologie este prevăzut 

că la determinarea volumului total de 

apă acceptat în scopuri tarifare este 

inclus și consumul tehnologic și 

pierderile de apă în sistemul public de 

alimentare cu apă, aprobat în modul 

stabilit de ANRE. 
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În cazul în care pierderile de apă din sistem nu se aprobă anual, 

autoritatea administrației publice locale, sau, după caz, ANRE va lua 

în calcul nivelul cotei stabilite și aprobate pentru anul anterior. 

Argumentare: 

- obiectivele și sistemele publice de alimentare cu apă sunt 

învechite moral și fizic și evident conduc la pierderi enorm de mari de 

apă și consum tehnologic. Fără investiții masive în reconstruția, 

modernizarea și reparația capitală a acestora reducerea bruscă a 

pierderilor de apă și a consumului tehnologic este practic imposibilă; 

 APSP 10.  5) Disponibilitățile provenite din împrumuturi, fonduri externe 

nerambursabile sau din transferuri de la bugetul de stat, destinate 

cofinanțării unor obiective de investiții specifice, se administrează și se 

utilizează potrivit acordurilor de finanțare încheiate.  

Argumentare: prevederile date sunt stipulate în Art.36. alin. (4) 

din Legea 303/2013; 

Nu se acceptă. 
În art. 36 alin. (5) este stabilită sursa prin 

care urmează a fi finanțate investițiile 

date. 

 APSP 11.  6) Autoritatea administrației publice locale va stabili  necesitatea 

aplicării unei cote de dezvoltare de către operatori. Cota de dezvoltare 

aprobată de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, 

ANRE va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din 

care să rezulte oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a 

investiției, precum și creșterea calității serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare. 

Cota de dezvoltare va fi inclusă în nivelul prețurilor și tarifelor 

numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autoritățile 

administrației publice locale implicate sau după caz, de către ANRE. 

Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se 

constituie într-un cont distinct, iar fondul de dezvoltare rezultat se 

utilizează cu avizul autorității administrației publice locale implicate, 

exclusiv pentru scopul în care a fost creat. 

Conducerea operatorilor economici poate stabili introducerea 

unei cote de dezvoltare, cu respectarea principiilor prevăzute la 

Nu se acceptă. 
Cota de dezvoltare ca parte componentă 

a tarifului urmează a fi reglementată de 

Legea nr. 303/2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă și de 

canalizare. 
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1 

alineatele de mai sus. 

Argumentare : 

- sursele financiare provenite din amortizări, redevență, de la 

buget etc nu sunt suficiente pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare 

cu apă și de canalizare întru asigurarea cerințelor crescânde ale 

consumatorilor cu servicii calitative de alimentare cu apă și de 

canalizare, de aceea considerăm oportună participarea tuturor 

consumatorilor la dezvoltarea sistemelor publice prin includerea în 

tarife a unei cote de dezvoltare rezonabile, ținând cont de gradul de 

suportabilitate al consumatorilor. 

 APSP 

12.  

7) Operatorul și autoritatea administrației publice locale 

implicate, care realizează proiecte cu asistență financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene, altor donatori, inclusiv 

cel care beneficiază de împrumuturi de la instituțiile financiare 

internaționale pentru efectuarea unor investiții publice destinate 

înființării, modernizării, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare au 

obligatia, în conformitate cu prevederile Legii nr.303 din 13 .12.2013, 

art.361 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cu 

modificarile și completările ulterioare, să constituie și să alimenteze un 

fond de dezvoltare, ca un fond de rezervă, pe întreaga perioadă de viață 

a investiției. 

În determinarea Fondului de Dezvoltare (FD) cuprins în prețuri și 

tarife, autoritățile administrației publice locale, sau, după caz, ANRE 

trebuie să țina cont și de gradul de suportabilitate al consumatorilor. 

Argumentare: prevederile date sunt stipulate în Art.361din Legea 

303/2013; 

Nu se acceptă. 
Metodologia este elaborată în 

conformitate cu prevederile Legii 

303/2013, scopul acesteia fiind  

stabilirea modului de calculare, 

aprobare, ajustare și aplicare a tarifelor 

pentru serviciile publice de alimentare 

cu apă, de canalizare și epurare a apelor 

uzate și punerea în executare a Legii nr. 

303/2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

Definirea noțiunii gradului de 

suportabilitate mai întâi urmează a fi 

reglementată de legiuitor ca ulterior să 

fie detaliată prin metodologii și 

regulamente.  

15) Punctul 19, la 

descrierea VAUn se 

completează la final 

cu textul „care 

APSP 13.  În formulele la punctele 17-20 și alte puncte ce țin de cheltuielile 

care se introduc în calculul tarifelor pentru serviciile de alimentare cu 

apă și de canalizare de adăugat Cota de dezvoltare (CD) și de inclus 

următoarea definiție: 

CDPn - cota de dezvoltare pentru anul de reglementare „n” 

Nu se acceptă. 
Articolul 35 alin. (3) din Legea nr. 

303/2013 exhaustiv enumeră 

componentele tarifelor pentru serviciul 
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deversează ape uzate 

în sistemul public de 

canalizare”. 

 

aprobată de autoritățile administrației publice locale, sau după caz, de 

ANRE determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să 

rezulte oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției, 

precum și creșterea calității serviciilor publice de alimentare cu apă și 

de canalizare. 

Argumentare: 

- sursele financiare provenite numai din amortizări, redevență, de 

la buget etc nu sunt suficiente pentru dezvoltarea sistemelor de 

alimentare cu apă și de canalizare întru asigurarea cerințelor crescânde 

ale consumatorilor cu servicii calitative de alimentare cu apă și de 

canalizare, de aceea considerăm oportună participarea tuturor 

consumatorilor la dezvoltarea sistemelor publice prin includerea în 

tarife a unei cote de dezvoltare rezonabile, ținând cont de gradul de 

suportabilitate al consumatorilor. 

public de alimentare cu apă și de 

canalizare.  

De asemenea a se vedea argumente la 

pct. 11. 

 APSP 14.  
La pct.28. alineatul întâi - fraza „numărul necesar” se substituie 

cu ,,numărul planificat necesar”, iar după cuvintele „Codul Muncii al 

Republicii Moldova” de adăugat „Convenția colectivă la nivel ramural 

și Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, alte acte normative 

în vigoare”; 

Argumentare: 

Modificările propuse permit includerea în tarif a numărului real 

de personal. De asemenea se va ține cont și de coeficienții de 

complexitate elaborați și aprobați de către operator, adausurile aplicate  

salariaților care sunt prevăzute de Convenția colectivă la nivel ramural 

și Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Astfel va fi aplicată 

toată legislația Republicii Moldova. 

Nu se acceptă. 
A se vedea comentariul la pct. 1 la SA 

,,Regia Apă Canal-Orhei” (aviz nr. 513-

08 din 18.08.2022).  

16) La punctul 28 

al doilea alineat se 

completează la 

început cu sintagma 

„La solicitare”, iar la 

APSP 15.  La pct.28. alineatul doi - textul se substituie cu următorul text: 

„Coeficientul de complexitate de ramură se stabilește la nivelul minim 

aprobat de Convenția colectiva ( Nivel de ramură). 

Argumentare: 

Nu se acceptă. 

Convenția Colectivă este un act juridic 

care stabilește principiile generale de 

reglementare a raporturilor de muncă și 

a raporturilor social-economice legate 
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final cu o propozitie 

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.”. 

- Personalul angajat în activitatea de prestare a serviciului de 

canalizare și epurare a apelor uzate nu pot fi obligați să întreprindă 

măsuri de diminuare a consumului tehnologic și a pierderilor 

tehnologice în sistemul de alimentare  cu apă. În același timp,  patronii 

nu pot include coeficientul de complexitate de ramură doar pentru 

personalul  angajat  pentru prestarea serviciului de canalizare și epurare 

a apelor uzate. În cazul dat va exista o situație de discriminare pe nivel 

de serviciu; 

- obiectivele și sistemele publice de alimentare cu apă sunt 

învechite moral și fizic și evident conduc la pierderi enorm de mari de 

apă și consum tehnologic. Fără·investiții masive în reconstrucția, 

modernizarea și reparația capitală a acestora reducerea bruscă a 

pierderilor de apă și a consumului tehnologic este practic imposibilă; 

- în cazul neacceptării substituirii textului, propunem de a 

exclude alin.2 din pct.28 al Metodologiei. 

nemijlocit de acestea, care se încheie de 

către reprezentanții împuterniciți ai 

salariaților și ai angajatorilor la nivel 

național, teritorial și ramural, în limitele 

competenței lor, art. 35 din Codul 

Muncii. 

Negocierea Convenției colective 

referitor la clauzele ce prevăd alocarea 

unor mijloace financiare bugetare se 

efectuiază, de regulă de către patronate, 

înainte de elaborarea bugetului pentru 

anul financiar corespunzător, termenului 

de acțiune a convenției.  

Unul din princiipiile de bază ale 

parteneriatului social este ,,evaluarea 

posibilităților reale de îndeplinire a 

angajamentelor asumate de părți”  (art. 

17 lit. h) din Codul muncii. 

 

ANRE la elaborarea actelor normative 

de reglementare a serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare, 

respectă prevederile actelor normative în 

vigoare. 

Vezi comentariu la pct. 1 SA ,,Apă-

Canal Chișinău”  (aviz nr. 01-19629 din 

15.08.2022) . 

17) La punctul 36: 

la descrierea LRn și 

LRn-1 cuvintele 

„rețelelor de apă” se 

substitute cu textul 

APSP 16.  La pct.36.-În textul „Pentru anii 2, 3, 4, 5 de reglementare” cifrele 

„4” și „5” se exclud, iar după cuvintele „a fiecărui ciclu alternat de 5 

ani, cifra „5” se substituie cu cifra „3”. 

Argumentare: 

Nu se acceptă. 
Vezi comentariu la pct. 1 S.A. „Regia 

Apă-Canal Soroca” (aviz nr. 237 din 

09.08.2022) . 
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„rețelelor publice de 

alimentare cu apă”; 

 

- actualmente volumul de informații și acte confirmative 

solicitate de către ANRE întru justificarea cheltuielilor de bază pentru 

5 ani consecutivi este foarte mare; 

- prețurile la materiale, piese de schimb, combustibil, gaze, 

energia electrică etc. cresc cu pași galopanți și sunt mai mari decât cele 

ajustate în baza indiciului prețurilor de consum mediu anual; 

 APSP 17.  În definiția „IPCMn”-„Ministerul Economiei și Infrastructurii” se 

substituie cu denumirea noua a ministerului (ministerelor) respectiv(e); 

Se acceptă 

 APSP 18.  Propoziția „În cazul modificării lungimii rețelelor fără 

modificarea schemei de state, la ajustarea cheltuielilor de personal 

coeficientu ∆LRn nu se va aplica” - se exclude. 

Nu se acceptă. 
Nu au fost aduse argumente de rigoare. 

 APSP 19.  La pct.37. - din definiția VIin - se exclud alineatele 1, 4 și 6, sau 

alineatul 1 se completează la sfârit cu textul „cu excepția mijloacelor 

fixe reflectate în bilanțul la situațiile financiare ale operatorului până 

la intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare” 

Argumentare: 

- mijloacele fixe care aparțin domeniului public al unităților 

administrativteritoriale, mijloacele fixe și imobilizările necorporale 

finanțate din donații, procurate din contul subvențiilor și alocațiilor 

acordate de către autoritățile administrației publice centrale și locale, 

transmise operatorului cu titlu gratuit sau în deservire tehnică (în cazul 

gestiunii delegate), precum și cele primite cu titlu gratuit de la unii 

agenți economici care anterior prestau servicii de alimentare cu apă și 

de canalizare iar ulterior au falimentat, mijloacele fixe fără stăpân luate 

la balanța operatorului etc trebuie luate în calculul amortizării, evident 

după estimarea costurilor lor. Orice bun are un cost oarecare, 

indiferent de modul cum a fost transmis el operatorului. Operatorul 

doar suporta cheltuieli pentru întreținerea și reparația lor. Evident, că 

atât autoritățile publice locale, cât și operatorii trebuie să întreprindă 

măsuri urgente întru evaluarea tuturor mijloacelor fixe și să le 

înregistreze în Registrui obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară 

Nu se acceptă. 
 Pentru folosirea infrastructurii tehnico-

edilitare, APL percepe redevența. Modul 

de determinare a nivelului redevenței 

este stabilit în pct. 41 din Metodologie. 
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(Legea nr.150 din 14.07.2017 cu privire la Registrul obiectivelor de 

infrastructură tehnicoedilitară), aferente serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

- o parte din aceste mijloace fixe au fost construite sau procurate 

ca urmare a implementării proiectelor de dezvoltare a serviciilor de 

alimentare cu apă și de canalizare. De exemplu, SA „Regia Apă-Canal 

Soroca” activează în condițiile Acordului de Credit Subsidar din 

15.04.2004, ratificat prin Legea nr. 311/2003. Acordul este semnat de 

operator și Ministerul Finanțelor și obligația de rambursare a creditului 

o are operatorul. În cazul transmiterii mijloacelor fixe către autoritatea 

administrației publice locale, este necesar ca să fie transmis și creditul. 

O bună parte din aceste mijloace fixe sunt amortizate 100% și APL nu 

va putea justifica valoarea redevenței. Ca rezultat, nici-o  Primărie sau 

Consiliu local nu va accepta să suporte din bugetul local cheltuieli 

privind rambursarea împrumuturilor contractate în numele   

operatorului; 

- nu au fost respectate prevederile art.39 al Legii nr. 303/2013 

(n-au fast aduse la timp actele legislative și normative în vigoare în 

concordanta cu Legea nr. 303/2013); 

- Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova n-a 

examinat solicitările operatorilor privind înregistrarea dreptului de 

proprietate și reflectarea în Registrul obiectelor de infrastructură 

tehnico-edilitară a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, 

deoarece activitățile de dezvoltare a cadrului normativ pentru crearea 

sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de 

infrastructură tehnico-edilitară” (SIA ROITE) erau în proces de 

derulare. De menționat cî procesul de derulare dureaza din 24.02.2014 

când a fast aprobata HG nr.133 cu privire la crearea sistemului 

informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură  

tehnico-edilitară” și până-n prezent. 

 APSP 20.  La punctul 37, subpunctul 6) - dupa textul ,,după caz” se adaugă 

textul ,,cu excepția investițiilor realizate până la prezentarea planului 

inițial de investiție". 

Nu se acceptă. 
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Argumentare: 

- Investițiile realizate până la necesitatea prezentării planului de 

investiți trebuie să participe la calcularea amortizării, deoarece 

operatorul nu a avut obligațiuni prevăzute ăn HG nr. 357 din 

27.09.2019; 

Nu sunt necesare efectuarea modificările 

necesare, deoarece actele normative nu 

au acțiune retroactivă. 

 

18) 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 

din 22 decembrie 

2020 (Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 

372-382, art. 

1141).”. 

APSP 21.  În ultimul aliniat, după textul „care trebuie să corespundă duratei 

de viață utilă ai mobilizărilor” se adaugă textul „stabilite de operator.” 

Argumentare: 

- La majoritatea întreprinderilor, durata de utilizare a mijloacelor 

fixe și a imobilizărilor necorporale amortizabile (DUi) s-a actualizat. 

Considerăm oportun necesitatea utilizării DUi aprobate de operator 

pentru a minimiza divergențele dintre sumele incluse în tarif și 

cheltuielile reale justificate ale operatorului. De asemenea, prin 

Hotărârea Guvernului nr. 941/2020 punctul 9 „Persoanele juridice și 

fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător urmează să 

stabilească în scopuri fiscale aceeași durată de funcționare utilă 

determinate în scopuri financiare, fără a ține cont de limita maximă, dar 

care nu poate fi mai mică decât limita minimă prevăzută în anexa, cu 

excepția celei prevăzute la punctul 13”; 

Nu se acceptă. 
Tacit se subînțelege că durata este 

stabilită de titularul de licență, apoi 

merge condiția, totodată aceasta nu 

poate fi mai mică, decât durata de 

funcționare utilă stabilită în Catalogul 

mijloacelor fixe. 



67 
 

19) La punctul 40 

la descrierea TEj
n  

cuvântul „tariful” se 

substituie cu 

cuvântul „prețul”. 

 

APSP 22.  La punctul 40 - textul „TEj
n - tariful la energia electrică în anul 

de reglementare „n” în locul de consum „j”, lei/kWh;” se substituie cu: 

„TEj
pa - prețul actual la energia electrică la momentul aprobării/avizării 

tarifelor -pa, în locul de consum „j”, lei/kWh;”. Astfel, „TEj
n ”- se 

substituie cu „TEj
pa ” 

Argumentare: 

- Această schimbare permite aplicarea prețului actual la energia 

electrică la momentul aprobării/avizării tarifelor. În caz contrar, în 

redația veche, prețul la energia electrică capătă valoare medie anuală. 

Ponderea energiei electrice în cheltuielile operatorului este substanțială 

și aplicarea prețului mediu în detrimentul prețului actual, momentul 

aprobării/avizării tarifelor, poate conduce operatorul la insolvabilitate. 

Nu se acceptă. 
Vezi comentariu la pct. 4 al SA ,,Regia 

Apă Canal –Orhei” (aviz nr. 513-08 din 

18.08.2022). 

20) La punctul 41:  

sintagma „autoritatea 

publică 

locală/centrală” se 

substituie cu 

„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 

APSP 23.  La pct.41.- propoziția „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” afectează operatorii. 

Necatând la faptul sunt sau nu înregistrate bunurile mobile și 

imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-

teritoriale operatorul le exploatează pe toate și în acest caz redevența 

urmează a fi calculată. Aici vina operatorului nu este. 

-  din alineatul doi se exclud cuvintele „Conform principiului 

costuri minime și eficiență maximă”; - vezi argumentarea de mai sus. 

În conformitate cu Legea nr. 303/2013 art. 131 punctul (11) 

„Redevența pentru concesionarea bunurilor aferente serviciului  public 

de alimentare cu apă și de canalizare se stabilește în contractul de 

delegare a gestiunii, la nivelul calculat similar amortizării acestor 

bunuri sau la alt nivel, dacă se justifică economic”. 

Ținand cont de cele expuse mai sus, propunem, la punctul 41după 

textul ,,metoda liniară.,, de adăugat următorul aliniat ,,Operatorii care 

Nu se acceptă. 
Vezi comentariu la pct. 3 al SA ,,Regia 

Apă Canal –Orhei” (aviz nr. 513-08 din 

18.08.2022). 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

Vezi comentariu la pct. 4 al APSP (aviz 

nr. 33 din 26.08.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

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 la 

final 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.”. 

activează în condițiile unor acorduri sau contracte încheiate cu 

organismele financiare internaționale, ratificate sau aprobate de 

Parlament, Guvern sau de Consiliile locale, pot aplica redevența 

calculată reieșind din durata de rambursare a creditelor contractate 

pentru bunurile create în baza acestor condiții.” 

ANRE propune 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.” 

Propunem următoarea modificare: 

„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, cu excepția investițiilor realizate până la prezentarea planului 

inițial de investiție.” 

Argumentare: 

- Investițiile realizate până la necesitatea prezentării planului de 

investiții trebuie să participe la calcularea redevenței, deoarece 

operatorul nu a avut obligațiuni prevăzute în HG nr. 357 din 

27.09.2019; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

Nu sunt necesare efectuarea modificările 

necesare, deoarece actele normative nu 

au acțiune retroactivă. 

 

21) La punctul 42 la 

descrierea DUi  textul 

„Catalogul 

mijloacelor fixe și 

APSP 24.  La punctul 42 – după textul „Totodată,” se adaugă textul „pentru 

contoare care corespund definiției de mijloc fix,” 

Argumentare: 

Se acceptă 

În tot textul Metodologiei textul 

„Cheltuieli privind achiziționarea 

contoarelor pentru consumatorii casnici” 
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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 

din 22 decembrie 

2020 (Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 

372-382, art. 

1141).”. 

 

- Consideram, că achiziționarea, instalarea, exploatarea, 

întreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a 

contoarelor, care conform art. 26 alin. 4 din Legea nr. 303/2013 sunt 

efectuate din contul operatorului, nu corespund definiției de mijloc 

fix, ci mai degrabă, conform SNC - corespund OMVSD(Obiecte 

de Mică Valoare și Scurtă Durată); 

se substituie cu textul „Cheltuieli privind 

amortizarea contoarealor instalate la 

consumatorii casnici” 

La punctul 42 la descrierea DUi  ultima 

propoziție se exclude. 

 

22) La punctul 44: 

la alineatul „Alocația 

la fondul de rulment” 

cuvântul „la” se 

substituie cu 

cuvântul „pentru”; 

formula pentru 

determinarea 

fondului de rulment 

va avea următoarea 

redacție: 

APSP 25.  La punctul 44 - formula ACn = TAn + TVAn + AITn + PRn + FRn 

se substituie cu formula ACn = TAn + TVAn + AITn + PRn + FRn + 

DCn  și se adaugă următorul alineat: 

„DCn - diferența de curs valutar și de sumă la contractele de 

creditare pentru operatorii care activează în condițiile unor acorduri sau 

contracte încheiate cu organismele financiare internaționale, ratificate 

sau aprobate de Parlament, Guvern sau de Consiliile locale.” 

Argumentare: 

- Diferența de curs valutar și de sumă apare în rezultatul finanțării 

în condițiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele 

financiare internaționale. Conform SNC, diferențele se atribuie la 

cheltuielile curente ale operatorului.; 

Nu se acceptă 
Vezi comentariu la pct. 7 al SA ,,Regia 

Apă Canal –Orhei” (aviz nr. 513-08 din 

18.08.2022). 

Art. 361 din Legea nr. 303/2013, 

stabilește eshaustiv destinația Fondului 

de dezvoltare. 
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𝑭𝑹𝒏

=
∝

𝟑𝟔𝟓
× (𝑪𝑩𝒏

+ 𝑪𝑬𝑬𝒏

+ 𝑻𝑨𝒏  + 𝑻𝑽𝑨𝒏

+ 𝑨𝑰𝑻𝒏 + 𝑷𝑹𝒏

+ 𝑪𝑨𝑷𝒏 + 𝑪𝑬𝑨𝑼𝒏

+ 𝑪𝑨𝑪𝒂𝒑𝒏) ×
𝑹𝒅𝒏

𝟏𝟎𝟎
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Punctul 48 va 

avea următorul 

cuprins: 

„48. Operatorul va 

utiliza rentabilitatea 

pentru investiții în 

dezvoltarea, 

renovarea, 

APSP 26.  La pct.45.- ultima propoziție din alin. 1) se expune în felul 

următor: 

„Toate cheltuielile ce țin de investiții capitale prin tarif se 

recuperează prin amortizarea mijloacelor fixe la cota de dezvoltare și 

a imobilizărilor necorporale; 

Alin. 12) al pct. 45 - se completează la sfârșit cu cuvintele „după 

cuvintele „Codul Muncii al Republicii Moldova” de adăugat 

„Convenția colectivă la nivel ramural și Contractul colectiv de muncă  

la nivel de unitate, alte acte normative în vigoare”. (vezi argumentarea 

conform demersului APSP di RM și Federația „Sindindcomservice” 

nr. 01-16/103 din 22.07.2022, precum și demersul CNSM nr. 03-

02/653 din 17.08.2022). 

 

 

În definiția „Rn” la alin. 4) al pct.47. rata de rentabilitate în 

mărime de 3% se substituie cu 10%. 

Argumentare: 

- conform pct.48 al Metodologiei și a prevederilor Legii nr. 

303/2013, operatorul este obligat să investească în dezvoltarea, 

renovarea, reconstrucția și reînlocuirea mijloacelor fixe. Pentru a 

asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu apă și de 

Nu se acceptă 
Legea nr. 303/2013 nu reglementează 

noțiunea de „cotă de dezvoltare”. 

 

 

Nu se acceptă 
Nu este necesară această completare, 

deoarece în cazul în care operatorul are 

surse de a acorda remunerări mai mari 

decât cele incluse în tarife, operatorul va 

acorda personalului astfel de remunerări. 

În caz contrar va remunera personalul în 

funcție de cheltuielile de personal 

incluse în tarife. 

Se acceptă parțial 

Punctul 47, la descrierea „Rn” cifra „3 

%” se substituie cu cifra „5 %”.  

Totodată,  

Punctul 48 se expune în urătoarea 

redacție: 

„48. Operatorul va direcționa cel puțin 

50 % din rentabilitate în Fondul de 
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reconstrucția și 

reînnoirea 

mijloacelor fixe și a 

imobilizărilor 

necorporale utilizate 

în activitatea de 

furnizare/prestare a 

serviciului public de 

alimentare cu apă și 

de canalizare și 

pentru acoperirea 

altor cheltuieli 

suportate de operator 

pentru 

furnizarea/prestarea 

serviciului public de 

alimentare cu apă și 

de canalizare.”. 

 

canalizare, precum și executarea planurilor de investiții obligatorii, 

operatorii trebuie să identifice surse financiare proprii. 

- Rentabilitate de 10% este mărimea minim necesară 

operatorului pentru activitatea de furnizare/prestare a serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare. Serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea activităților de 

utilitate publica și de interes economic și social general efectuate în 

scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei 

potabile sau tehnologice la toți consumatorii de pe teritoriul unei sau 

al mai multor localități, precum și în scopul colectării, transportării, 

epurării evacuării apelor uzate. Operatorul necesită investiții continue 

pentru realizarea activităților sale de producție, precum și deservirea, 

întreținerea rețelelor kilometrice. Menținerea rentabilității la 3% 

reduce esențial capacitatea financiară a operatorului. 

dezvoltare, constituit în conformitate cu 

prevederile art. 361 din Legea nr. 

303/2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare”. 

 

 

 

 

23) La punctul 55 

cuvântul „tarifului” 

se substituie cu 

cuvântul „tarifelor”. 

 

APSP 27.  La pct.55. - punctul 55 urmează a fi exclus dat fiindcă, după 

părerea noastră este unul discriminatoriu. 
Nu se acceptă 

Vezi comentariu la pct. 9 al SA ,,Regia 

Apă Canal –Orhei” (aviz nr. 513-08 din 

18.08.2022).Obligația operatorului este 

stabilită la art. 15 alin. (lit. h) din Legea 

nr. 303/2013) 

 APSP 28.  La pct.59.-aliniatul se substituie în întregime cu „în cazul în care 

într-un anumit an, la nivel național, se va modifica cuantumul minim 

garantat al salariului în sectorul real, costurile aferente remunerării 

muncii, din anul respectiv, vor fi actualizate prin substituirea indicelui 

prețurilor de consum cu indicele creșerii medii anuale a cuantumului 

minim garantat al salariului în sectorul real raportate la cheltuieli de 

personal anterior aprobate.” 

Argumentare:  

Nu se acceptă 
Vezi comentariu la pct. 10 al SA ,,Regia 

Apă Canal –Orhei” (aviz nr. 513-08 din 

18.08.2022). 
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În caz contrar, la aplicarea în versiunea anterioară „salariul 

minim în sectorul real nu se va regăsi în tarif. 

24) După punctul 

59 se completează cu 

un punct nou 591 cu 

următorul cuprins: 

„591. Cheltuielile de 

personal se utilizează 

de către operator 

după destinație. În 

cazul în care, în anul 

de reglementare „n”, 

operatorul nu va 

utiliza mai mult de 

10% din suma 

cheltuielilor de 

personal inclusă în 

tarife sau le va utiliza 

în alte scopuri, 

autoritatea care 

avizează/aprobă 

tarifele va micșora 

cheltuielile de 

personal ale 

operatorului în anul 

următor în 

cuantumul 

respectiv.”. 

APSP 29.  ANRE propune introducerea unui aliniat nou „591. Cheltuielile de 

personal se utilizează de către operator după destinație. În cazul în care, 

în anul de reglementare „n”, operatorul nu va utiliza mai mult de 10% 

din suma cheltuielilor de personal inclusă în tarife sau le va utiliza în 

alte scopuri, autoritatea care avizează/aprobă tarifele va micșora 

cheltuielile de personal ale operatorului în anul următor în cuantumul 

respectiv.”.  Această stipulare lezează drepturile operatorului și noi nu 

suntem de acord. 

Propunem următoarea redacție a acestui punct: 

„Operatorul are dreptul să utilizeze resurse pentru stimularea  

personalului în cazul în care, în anul de reglementare „n”, operatorul 

nu va utiliza mai mult de 10% din suma cheltuielilor de personal 

inclusă în tarife. Aceste  resurse  pot fi utilizate pe parcursul anului de 

reglementare, cât și pe parcursul următorilor ani.” 

Argumentare: 

- Propunerea ANRE reduce din capacitatea stabila de dezvoltare 

a întreprinderii, un principiu de bază a activității de furnizare/prestare 

a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. În condițiile 

lipsei de cadre, exodul specialiștilor și personalului calificat, 

propunerea ANRE va avea un caracter mai degrabă distructiv, de cât 

benefic. Suntem de părerea necesității de stimulare a întreprinderii, a 

soluțiilor de cointeresare și stimulare a personalului. 

Se acceptă 
pct.591 din proiectul de modificare a 

Metodologiei se exclude. 

 

25) Punctul 62 după 

cuvântul 

„mijloacelor” se 

completează cu 

textul „alocației 

APSP 30.  La pct.62. 

Propunem introducerea unui punct nou, 622 cu următorul 

conținut: 

„622. Dacă pe parcursul unui ciclu alternat de 3 ani consecutivi, 

pentru care au fast aprobate cheltuielile de bază, au survenit modificări 

Se acceptă parțial 
 O abordare similară .se regăsește în 

proiectul de modificare a Metodologiei, 

la pct. 61. 
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pentru fondul de 

rulment”. 

 

în Metodologie, în rezultatul cărora va apărea necesitatea modificării 

cheltuielilor la determinarea tarifelor, Agenția la solicitarea 

argumentată a operatorului va examina cererea acestuia și va modifica, 

după caz, cheltuielile materiale, de personal și de întreținere și 

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

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (aviz nr. 07-4398 din 26.08.2022) 

   Lipsă de propuneri și obiecții.   

Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova (raport de expertiză anticorupție nr. EDA22/8371 din 05.12.2022) 

22) La punctul 61: 

în propoziția a doua, 

textul „sau 

diminuării în urma 

efectuării 

investițiilor” se 

exclude; 

la final 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 

CNA 1 Utilizarea expresiei ,,va lua în calcul” atribuie normei, per 

ansamblu caracter ambiguu, fapt care denotă neîntrunirea exigențelor 

de calitate a normei statuate de art. 54 al Lefii nr. 100din 22 decembrie 

2017 cu privire la actele normative. Cerința în speță, poate condiționa 

precondiții pentru interpretarea extensivă a normei atât de către agenții 

publici responsabili de implementarea normei, cât și de către subiecții 

vizați de acțiunile acestora și riscuri de corupție aferente implementării 

normei. 

Recomandări: 

Substituirea expresiei ,,va lua în calcul” cu o altă formulă, care 

exprimă clar, concis și fără echivoc acțiunile entității publice/agentului 

public responsabil de implementarea normei. 

Se acceptă 

Expresia ,,va lua în calcul” se substituie 

cu expresia ,,va accepta în calcul”. 
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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 lua în 

calcul excedentul 

cheltuielilor 

materiale și a celor 

de întreținere și 
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exploatare a 

sistemului public de 

alimentare cu apă și 

de canalizare.”. 

 

Ministerul Justiției (aviz nr. 04/10495 din 05.12.2022 ) 

CONSILIUL DE 

ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂRE nr. __ 

din ______ 2022 

mun. Chișinău 

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 din 

20.12.2019. 

MJ 1. Din denumirea proiectului, precum și pct. 1 textul „din 

20.12.2019” se va exclude, ca excedent 

Se acceptă 

În temeiul art. 

12 alin. (2) din Legea 

MJ 2. Potrivit art. 3 alin. (4) lit. b) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 

100/2017 cu privire la actele normative, proiectul actului normativ se 
Se acceptă 
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nr. 174/2017 cu 

privire la energetică 

(Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 

2017, nr. 364-370, 

art. 620), 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 

întocmește în temeiul unui act normativ de nivel superior, nu poate 

depăși limitele competenței instituite prin actul de nivel superior și nici 

nu poate contraveni scopului, principiilor și dispozițiilor acestuia. 

Adițional, potrivit art. 16 din Legea nr. 100/2017 autoritățile 

administrației publice centrale de specialitate și autoritățile publice 

autonome emit sau aprobă, în condițiile legii, acte normative. Actele 

normative ale autorităților administrației publice centrale de specialitate 

și ale autorităților publice autonome sînt emise sau aprobate numai în 

temeiul și pentru executarea legilor și a hotărîrilor Parlamentului, a 

decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor și 

ordonanțelor Guvernului. Actele normative respective se limitează strict 

la cadrul stabilit de actele normative de nivel superior pentru executarea 

cărora se emit sau se aprobă și nu pot contraveni prevederilor actelor 

respective. În clauza de adoptare a actelor normative ale autorităților 

administrației publice centrale de specialitate și ale autorităților publice 

autonome se indică expres actul normativ superior în temeiul căruia 

acestea sînt emise sau aprobate. 

În context, din clauza de adoptare se va exclude referința la art. 12 

alin. (2) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, deoarece 

aceasta reprezintă o normă generală cu privire la atribuțiile Agenției 

Naționale pentru Reglementare în Energetică și nu constituie temei 

juridic pentru emiterea prezentei hotărâri.   
... Hotărârea 

Consiliului de 

administrație al 

Agenției Naționale 

pentru Reglementare 

în Energetică nr. 

489/2019 din 

20.12.2019... 

MJ 3. La pct. 1: 

În partea dispozitivă textul „din 24 noiembrie 2020” se va exclude, 

deoarece este excedent în cazul dat (observație valabilă și pentru pct. 2). 

Se acceptă 

2) Punctul 19, la 

descrierea VAUn se 

MJ 4.  La sbp. 2) se vor exclude cuvintele „la final”, deoarece acestea 

sunt inutile. Menționăm că, completarea unui text sau alineat, fără a 
Se acceptă 



77 
 

completează la final 

cu textul „care 

deversează ape uzate 

în sistemul public de 

canalizare”. 

specifica ordinea în care se inserează cuvintele, semnifică, conform 

regulii generale de tehnică legislativă, completarea textului la sfârșitul 

acestuia (observația este valabilă și pentru sbp. 8, sbp. 14), sbp. 22)). 

7) La punctul 26 

subpunctul 2) se 

expune în 

următoarea redacție: 

MJ 5. La sbp. 7) în partea dispozitivă textul „se expune în următoarea 

redacție:” se va substitui cu textul „va avea următorul 

cuprins:”(observația este valabilă inclusiv pentru sbp. 9), sbp. 17), sbp. 

19), sbp. 20)).  

Se acceptă 

8) cifra „25 %” se 

substituie cu cifra 

„30 %”; 

 

MJ 6. La sbp. 8): 

Cuvîntul „cifra”, în ambele cazuri, se va substitui cu cuvîntul 

„textul”. Se va reține că, în conformitate cu uzanțele de tehnică 

legislativă, cuvîntul „sintagma” se utilizează cu referire la un grup de 

două sau mai multe cuvinte între care există raporturi de subordonare; 

cuvîntul „textul” se folosește pentru individualizarea unor cuvinte și 

cifre, cuvinte și semne de punctuație, cifre și semne de punctuație, iar în 

celelalte cazuri, pentru formularea dispozițiilor de modificare și 

completare, se utilizează termenii „cuvîntul”/„cuvintele”, după caz, 

termenii „cifra”/„cifrele”.  

Se acceptă 

 ... (Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova nr.79-

81/841 din 

20.06.2002)… 

MJ 7. Izvorul publicării Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 urmează a fi 

expus după formula - (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, 

nr. 79-81, art. 841). 

 

Se acceptă 

... „Catalogul 

mijloacelor fixe, 

aprobat prin 

Hotărârea 

Guvernului nr. 941 

din 22 decembrie 

2020 ... 

MJ 8. La sbp. 12) semnalăm că referința la actele normative se va 

menționa în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (5) din Legea nr. 

100/2017 cu privire la actele normative, astfel încât la indicarea datei 

de adoptare a actului normativ să se indice numărul de ordine, ca 

element de identificare, la care să se adauge anul în care a fost adoptat, 

aprobat sau emis acesta, fiind despărțite de o bară „/”. Astfel, textul 

Se acceptă 
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„Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 22 decembrie 2020” se va substitui 

cu textul „Hotărîrea Guvernului nr. 941/2020”. 

... „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.”. 

MJ 9. La sbp. 14), în textul ultimului alineat, pentru precizia normei, 

urmează a fi revizuită sintagma „Redevența revenită din bunurile create, 

modificate fără a fi incluse în planurile de investiții...”. 

Nu se acceptă. 

Considerăm sintagma dată, corectă 

deoarece investițiile în domeniul 

serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare urmează a fi efectuate în 

conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind principiile de 

efectuare a investițiilor în sectorul de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 

357/2019. 

„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”. 

 

MJ 10. La sbp. 19) menționăm că, redacția propusă a punctului 48 

stabilește obligația operatorului de a 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. 

În această legătură, relevăm că obligația respectivă reprezintă o 

normă primară, or normele primare se stabilesc în legi, dar nu în acte 

normative subordonate legii. În măsura în care Legea nr. 303/2013 nu 

reglementează volumul din rentabilitate care urmează a fi direcționat în 

Fond, nici Metodologia nu poate conține asemenea prevederi. 

Mai mult, conform alin. (5) și (6) din art. 361 din Legea nr. 

303/2013, Fondul de dezvoltare se constituie din: 

a) vărsăminte din profitul net al întreprinderii municipale care 

administrează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, 

conform deciziei fondatorului; 

Nu se acceptă 

Referitor la modificarea propusă la 

pct. 48, este important de menționat că, 

conform modificărilor propuse la 

pct. 47, rata de rentabilitate a fost 

majorată de la 3% la 5%, această 

modificare a fost propusă pentru a oferi 

titularilor de licență din domeniul 

serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare posibilitatea de a avea mai 

multe surse pentru investiții în rețele 

publice de alimentare cu apă și de 

canalizare. În așa mod, reieșind din 

situația creată în domeniul dat și în 

scopul asigurării sustenabilității 
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b) vărsăminte din profitul net al societății comerciale cu capital 

deținut integral sau majoritar de unitățile administrativ-teritoriale, în 

temeiul deciziei adunării generale a acționarilor; 

c) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale proprietate 

a unităților administrativ-teritoriale, transmise operatorului, în cazul 

gestiunii directe; 

d) redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale, 

calculată conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare, în temeiul deciziei autorităților 

deliberative; 

e) dobînzi aferente contului bancar în care se păstrează mijloacele 

Fondului de dezvoltare; 

f) alte surse, conform deciziilor autorităților publice locale cu care 

sînt încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

Redevența se virează de către operator în Fondul de dezvoltare în 

limita în care este inclusă în calculul tarifelor aplicate pentru serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare (observație referitor și la 

redacția propusă a punctului 621).  

operatorilor, se propune de a direcționa 

50% din rentabilitate în Fondul de 

dezvoltare. Or, tocmai în temeiul art. 361 

din Legea nr. 303/2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă și de 

canalizare, fondul de dezvoltare se 

instituie de către operator și sau de către 

autoritatea administrației publice locale, 

ANRE intervine prin reglementările 

secundare în domeniu, în vederea oferirii 

posibilității operatorilor de a avea surse 

pentru înlocuirea și dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare. De 

asemenea, ținem să informăm, că 

infrastructura tehnico-edilitară (rețelele 

publice de alimentare cu apă și de 

canalizare), este învechită, fapt ce duce 

la producerea avariilor frecvente, 

scurgerilor latente și pierderilor de apă, 

întreruperilor neplanificate în sectorul 

dat. 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 

alimentare cu apă. Este oportun ca 

operatorii și autoritățile administrației 

publice locale să identifice surse 

financiare pentru modernizarea 

sistemelor publice de alimentare cu apă 

și să stabilească planuri de acțiuni pe 

termen scurt, mediu și lung pentru 

reducerea consumurilor tehnologice și a 



80 
 

pierderilor de apă, asigurarea 

continuității, fiabilității și calității 

serviciului prestat. Creșterea de resurse 

financiare va deschide oportunități 

pentru operatori pentru a realiza 

investiții din surse proprii. Capacitatea 

de implementare de proiecte de investiții 

la majoritatea operatorilor este destul de 

limitată datorită nivelului redus de 

investiții din surse proprii din ultimii ani, 

iar o creștere a resurselor disponibile 

pentru investiții va genera o creștere a 

capacității de implementare de proiecte 

investiționale. 

O altă latură este, ca fondatorul să 

nu aibă tentația de utilizare a profitului 

în alte scopuri decât pentru 

modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare.  

 

24) După punctul 

62 se completează cu 

trei puncte noi 621, 

622 și 623 după cum 

urmează: 

 

MJ 11. La sbp. 24): 

 Dispoziția de modificare se va expune după cum urmează: „se 

completează cu punctele 621, 622 și 623 cu următorul cuprins:”, fără a se 

indica după care punct se operează modificarea, or, potrivit art. 52 din 

Legea nr. 100/2017, elementele structurale ale actului normativ se 

expun succesiv (observație valabilă și pentru sbp. 15), 19), 23)). 

 

Se acceptă 

... Agenția, la 

solicitarea 

argumentată a 

operatorului va 

examina cererea 

operatorului și va 

MJ 12. În cuprinsul punctului 622, se recomandă, evitarea expresiilor 

precum „după caz”, „solicitarea argumentată a operatorului”. În acest 

sens, se vor stabili cu claritate cazurile în care Agenția va modifica sau 

va refuza modificarea cheltuielilor de bază suportate de operator. 

Nu se acceptă 

În cazul dat această expresie este 

necesară, deoarece nu în toate situațiile 

ar putea fi necesară modificarea 

cheltuielilor specificate. 
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modifica, după caz, 

cheltuielile 

materiale, de 

personal și de 

întreținere și 

exploatare a 

sistemului public de 

alimentare cu apă și 

de canalizare. 

 

 MJ 13. Adițional, se va revedea numerotarea elementelor structurale ale 

proiectului (în cazul, în care proiectul include doar un singur punct, 

acesta nu se numerotează). 

Se acceptă. 

Proiectul conține 2 puncte 

 


