
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de modificare a Regulamentului 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  

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Departamentul aprovizionare cu 

apă și canalizare 

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite  

Actualmente, 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 

(în continuare - Regulament), aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 

180/2016 din 10.06.2016, în baza Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare, stabilește modalitatea de calculare a consumului tehnologic și 

a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă în procesul de captare, tratare, 

transportare, distribuție, furnizare a apei potabile; consumul tehnologic de apă în procesul de 

colectare și epurare a apelor uzate, prestarea serviciului public de canalizare și procedura de 

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

și de canalizare. 

Regulamentul se aplică la stabilirea modalității unice de calculare și aprobare a consumului 

tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, volume 

de apă care urmează a fi luate în considerare la determinarea tarifelor pentru serviciul public de 

alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate. 

În procesul de implementare a Regulamentului de către ANRE au fost identificate anumite 

probleme ce țin de prezentarea de către titularii de licențe a materialelor justificative privind 

consumul de apă în scopuri tehnologice și a pierderilor de apă în urma desfășurării activității 

reglementate/oportunități de îmbunătățire care țin de aplicarea practică a Regulamentului în cauză, 

din care motiv apare necesitatea modificării acestuia, fiind oportună îmbunătățirea regulamentului 

actual prin dezvoltarea și clarificarea unor prevederi, dar și identificarea soluțiilor pentru 

majorarea eficientei activității operatorilor, prin stabilirea unor procese clare și reflectarea 

consumurilor tehnologice și a pierderilor de apă reale, la stabilirea consumului tehnologic și a 

pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

 

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

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Neaplicabil 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

În scopul asigurării principiului ,,eficientei maxime la cheltuieli minime” se propune ca la 

calcularea tarifului, să fie incluse valorile actualizate ale consumului tehnologic și a  pierderilor 

de apă în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare. Aceasta va introduce o 

predictibilitate în partea ce ține de condițiile și modul de justificare a consumurilor tehnologice 

pentru toate procesele tehnologice la captare, tratare, transportul și distribuția apei, a pierderilor 

de apă în rețelele publice de alimentare cu apă, precum și la determinarea volumelor reale de apă 

pierdute în urma producerii avariilor în aducțiuni, rețele de transport și de distribuție a apei.  

La aplicarea prevederilor Regulamentului au fost identificate anumite aspecte ce țin de 

prezentarea de către operatori a materialelor justificative privind consumul tehnologic de apă și a 

pierderilor de apă în urma desfășurării activității reglementate. Nu sunt  clar descrise procedurile 

și indicate actele necesare pentru a fi justificate toate consumurilor tehnologice în procesele de 

captare, tratare, transportare, distribuție a apei către consumatori și a pierderilor de apă din rețelele 

publice de alimentare cu apă. 



Conform art. 1 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare, scopul Legii, este crearea cadrului legal pentru înființarea, organizarea, gestionarea, 

reglementarea și monitorizarea funcționării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, 

tehnologică, de canalizare și de epurare a apelor uzate menajere și industriale (în continuare – 

serviciu public de alimentare cu apă și de canalizare) în condiții de accesibilitate, disponibilitate, 

fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparență, cu respectarea normelor de calitate, de 

securitate și de protecție a mediului. 

Regulamentul necesită a fi completat cu norme concrete ce ține de stabilirea unor proceduri 

clare necesare pentru justificarea tuturor consumurilor tehnologice în procesele de captare, tratare, 

transportare, distribuție a apei către consumatori și a pierderilor de apă în rețelele publice de 

alimentare cu apă pentru următoarele cazuri: 

 Justificarea consumului tehnologic de apă în procesul de captare: prin concretizarea 

timpului necesar pentru spălarea conductelor de captare și justificarea majorării numărului de 

spălări pe an, în cazul în care sunt emise prescripții de autoritățile de resort. 

 Justificarea consumului tehnologic de apă pentru spălatul unui filtru rapid la stațiile 

de tratare a apei, cu prezentarea de către titularii de licențe a actelor corespunzătoare emise de 

către instituțiile de resort, care vor obliga operatorul să execute aceste lucrări mai mult de două 

ori, concretizarea numărului de spălări, actele necesare a fi întocmite și informația ce urmează să 

conțină acestea. 

 Justificarea consumului tehnologic sumar de apă în rețelele publice la transportul 

și distribuția apei, prin concretizarea duratei de timp a spălării conductelor de apă, actele necesare 

a fi întocmite și informația ce urmează să conțină acestea, concretizarea duratei de timp până la 

stoparea apei în cazul unei avarii, justificarea suprafețelor de scurgere a apei din conductele de 

apă în cazul avariilor, cu indicarea datelor în Registrul de evidență a avariilor produse în rețeaua 

publică de alimentare cu apă, pentru fiecare caz în parte. 

Conform prevederile art. 14 lit. h) din Legea 303/2013, 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, operatorul trebuie să asigure, creșterea eficienței sistemelor 

publice de alimentare cu apă şi 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 şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora. Prin 

urmare, prevederea privind elaborarea Planului de măsuri nu contravine legii sectoriale.  

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea noilor prevederi nu vor genera noi costuri de conformare în scopul 

armonizării procedurilor interne cu noile prevederi ale regulamentului. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Temeiul juridic privind elaborarea Regulamentului 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, este stabilit în art. 7 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare.  

Regulamentul are drept scop stabilirea modalității unice de calculare şi aprobare a 

consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare, volume de apă care vor fi luate în considerare la determinarea tarifelor pentru serviciul 

public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate. 

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Referitor la oportunitatea aprobării de către ANRE a proiectului de modificare a 

Regulamentului actual, Agenția a demarat procesul de consultare cu părțile interesate, totodată a 

plasat pe pagina web oficială, www.anre.md, la rubrica Transparența decizională/Proiecte supuse 

consultării publice Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare, astfel, încât orice persoană 

interesată să poată accesa documentele respective și să prezinte propuneri și obiecții pe marginea 

lor, inclusiv prin posta electronică, la adresa electronica indicată pe site.  



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

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

propunerile părților interesate fiind prezentate în Sinteză întocmită la proiectul în cauză, unde pot 

fi vizualizate și argumentele autorilor privind acceptarea/neacceptarea propunerilor.  

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

îmbunătăți proiectul de modificare a Regulamentului în cauză. 

 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost modificat astfel încât să elimine eventualele riscuri de corupție sesizate prin 

Raportul de expertiză anticorupție nr. EDA 21/7583 din 01.12.2021, întocmit de Centrul Național 

Anticorupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Neaplicabil 

 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost rivizuit din punct de vedere redacțional în baza Avizului Ministerului Justiției 

nr. 04/10753 din 29.12.2021. 

 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul de Hotărâre a fost avizat de către Grupul de lucru al Comisiei de Stat privind 

Reglementarea Activității de Întreprinzător. 

 

 

 

 

Veaceslav UNTILA 

Director general  

 


