
Notă informativă 
 la Proiectul de modificare a Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la 
serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație 
ANRE nr. 270 din 16 decembrie 2015 

 
1.      Denumirea autorului responsabil de elaborarea proiectului 
     Departamentul reglementări, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite 
Prin elaborarea noii reglementări se urmărește ajustarea Metodologiei privind aprobarea 

şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii 

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin hotărârea Consiliului de 

administrație ANRE  nr. 270/2015 din  16.12.2015 cu Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind 

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările operate prin Legea nr. 

322 din 30.11.2018. 

AIR în cauză cuprinde argumentarea cu privire la necesitatea elaborării Proiectului 

Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate 

consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

precum și impactul acesteia. 

Temeiul juridic în elaborarea Proiectului Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea 

tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare constituie art. 7, alin. (2), lit. e) a Legii nr. 303 din 13.12.2013 

privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, modificată prin Legea nr. 322 

din 30.11.2018, care prevede că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică asigură 

elaborarea reglementării respective. 

   În corespundere cu art.II alin.3 lit.a) ANRE este obligată să aducă actele sale normative 

în concordanță cu prevederile legii, inclusiv să elaboreze şi să aprobe proiectul de modificare 

a  Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate 

consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

3. Principalele prevederi ale proiectului  
Prin elaborarea noii reglementări se urmărește ajustarea Metodologiei privind aprobarea 

şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii 

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin hotărârea Consiliului de 

administrație ANRE  nr. 270/2015 din 16.12.2015 cu Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind 

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările operate prin Legea nr. 

322 din 30.11.2018. 



AIR în cauză cuprinde argumentarea cu privire la necesitatea elaborării Proiectului 

Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate 

consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

precum și impactul acesteia. 

Temeiul juridic în elaborarea Proiectului Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea 

tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare constituie art. 7, alin. (2), lit. e) a Legii nr. 303 din 13.12.2013 

privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, modificată prin Legea nr. 322 

din 30.11.2018, care prevede că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică asigură 

elaborarea reglementării respective. 

   În corespundere cu art.II alin.3 lit.a) ANRE este obligată să aducă actele sale normative 

în concordanță cu prevederile legii, inclusiv să elaboreze şi să aprobe proiectul de modificare 

a  Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate 

consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Cauzele care duc la apariţia problemei sunt: 

- Necesitatea ajustării cadrul secundar de reglementare necesar aplicării Legii nr. 322 

din 30.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare; 

- Necesitatea revizuirii conceptului de tarif distinct aplicat la instalarea contoarelor, 

regăsit în lista serviciilor auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii 

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Metodologia nr. 

270/2015. 

Cu intrarea în vigoare a  Legii 322 din 30.11.2018 pentru modificarea Legii                              

nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, a noilor prevederi 

ANRE este obligată să ajusteze Metodologia cu modificările corespunzătoare. 

Prin modificările operate în Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la 

serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare 

cu apă şi de canalizare urmează să fie exclus tariful distinct aplicat la instalarea contoarelor de 

apă în apartamentele blocurilor locative. 

Tarifelele distincte pentru instalarea contoarelor de apă în apartamentele blocurilor 

locative se determinau în baza formulei: 

  

 



 
  
unde: 

– tariful distinct pentru instalarea în apartament a „N” contoare de apă;  
– tariful distinct standard, aferent instalării în apartament doar a unui contor, care 

se determină în baza formulei: 
  

 
  
unde:  

– include cheltuielile materiale utilizate la instalarea primului contor: costul 
contorului, robinetului de închidere, filtrului, clapetei reversibile, sigiliilor, armaturii şi altor 
materiale necesare instalării contorului în apartament şi întocmirea procesului-verbal de dare 
în exploatare a contoarelor;  

– cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, maşinilor şi 
mecanismelor necesare la instalarea primului contor, inclusiv costul combustibilului utilizat; 

– cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat în furnizarea 
serviciului de instalare în apartament a unui contor determinate reieşind din durata de timp 
aferentă deplasării personalului operatorului la consumator, efectuării lucrărilor de instalare şi 
sigilare a contorului, întocmirii proceselor-verbale de dare în exploatare a contoarelor în 
apartament; 

N – numărul de contoare necesar de a fi instalate în apartament. 

– tariful distinct pentru instalare în apartament a unui contor suplimentar, care se 
determină în baza formulei: 

  

 
  
unde: 

include costurile materialelor utilizate la instalarea unui contor suplimentar: 
costul contorului, robinetului de închidere, filtrului, clapetei reversibile, sigiliilor, armaturii şi 
altor materiale necesare instalării contorului în apartament; 

– cheltuielile operatorului cu personalul necesare pentru instalarea în apartament 
a unui contor suplimentar celui standard. În calcul, la determinarea acestor cheltuieli, se vor 
lua doar cheltuielile cu personalul care nemijlocit sunt legate de instalarea unui contor 
suplimentar celui standard. La determinarea acestor cheltuieli nu se ia în consideraţie timpul 
deplasării personalului operatorului la locul de consum şi timpul necesar întocmirii procesului-
verbal de dare în exploatare a contorului, dat fiind că acestea se iau în consideraţie la 
determinarea cheltuielilor variantei standard. 

4. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  
Proiectul de modificare a Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile 
auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație ANRE nr. 270 din 16 
decembrie 2015nu ține de procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii 
Europene 
5. Fundamentarea economico-financiară 



Elaborarea și aprobarea documentului propus nu va genera costuri pentru utilizatorii de 

sistem. 

Costuri aferente implementării de către operatorii care furnizează/prestează serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare nu sunt estimate. Costuri legate de instruirea 

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

canalizare, de asemenea nu se identifică. Este evident,  că în cadrul unei întreprinderi, în special 

a celei care prestează servicii de interes public, instruirea continuă a personalului face parte 

din activitățile curente. Sunt estimate costuri doar la publicarea Metodologiei respective. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
O dată cu stabilirea expresă în Legea 322 din 30.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 

303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ANRE îi revine 

obligația și este responsabil de elaborarea Proiectului Metodologiei privind aprobarea şi 

aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului 

public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Temeiul juridic în elaborarea Proiectului Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea 

tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare constituie art. 7, alin. (2), lit. e) a Legii nr. 303 din 13.12.2013 

privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, modificată prin Legea nr. 322 

din 30.11.2018, care prevede că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică asigură 

elaborarea reglementării respective. 

În corespundere cu art. II alin.3 lit. a) ANRE este obligată să aducă actele sale normative 

în concordanță cu prevederile legii, inclusiv să elaboreze şi să aprobe proiectul de modificare 

a Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate 

consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
         Proiectul de modificare a Metodologiei respective a fost prezentat spre consultare publică 

și avizare părților interesate în conformitate cu Legea privind transparența în procesul 

decizional nr. 239/2008. 

Agenția a informat despre lansarea consultărilor publice Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Consiliul 

Concurenţei, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Confederaţia Naţională a 

Patronatului, Agenția pentru Eficiență Energetică, Centrul pentru protecţia drepturilor 

consumatorilor, Asociaţia obştească “Protecţia Consumatorilor”, Asociația Patronală a 

Serviciilor Publice,  AMAC, operatorii din sectorul de apă și de canalizare, etc. 



Propunerile şi obiecţiile care vor fi înaintate la proiectul Regulamentului menționat vor 

fi incluse în sinteza obiecțiilor şi recomandărilor prezentate de către părţile interesate. 

8. Constatările expertizei anticorupție  
          
9. Constatările expertizei de compatibilitate  
Proiectul de modificare a Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile 
auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație ANRE nr. 270 din 16 
decembrie 2015. 
10. Constatările expertizei juridice  
          

11. Constatările altor expertize  
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