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1. Sumar executiv 

Acest raport prezintă sumarul studiului privind crearea unei Agenţii de reglementare pentru sectorul 
AAC. Proiectul propus al Legii privind serviciile publice AAC care se află la etapa finală a procesului 
de elaborare propune ANRE, Agenţia actuală de reglementare în energetică, în calitate de Agenţie 
naţională de reglementare a sectorului apelor.  
 
Apa potabilă este considerată drept monopol natural al bunului de stat, iar reglementarea constituie un 
instrument pentru Guvern cu care să abordeze efectele adverse ale acestui monopol. Reglementarea 
abordează de obicei stabilirea preţurilor, procesele de afaceri şi relaţiile cu clienţii. Reglementarea 
deseori constituie un element hotărâtor al reformelor sectoriale. Agenţiile de reglementare sunt 
preponderent absente în Europa de vest, constituind însă o trăsătură comună pentru ţările ECE. 
Experienţa Agenţiei de reglementare ANRSCE din Românie prezintă interes în particular pentru 
Moldova. 
 
Avantajele preconizate ale unei autorităţi de reglementare sunt considerate a fi (i) izolarea deciziilor 
privind stabilirea preţurilor de imixtiunea politică nejustificată, (ii) promovarea calităţii adecvate a 
serviciilor, spre exemplu prin licenţierea operatorilor şi stabilirea standardelor, (iii) abilitatea 
proprietarilor de a atrage capital străin şi prestatori de servicii, (iv) suport pentru Guvern în realizarea 
misiunii sale in ce priveşte acordarea şi extinderea ariei de acoperirea cu servicii şi (v) protecţia 
intereselor consumatorilor. 
 
Guvernul intenţionează să aplice conceptul regionalizării pentru a accelera reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii AAC existente prin fuzionarea şi fortificarea operatorilor locali în companii regionale 
(CR). O Agenţie de reglementare capabilă în sectorul AAC ar putea juca un rol hotărâtor în acest 
proces prin (i) licenţierea CR (ROC), (ii) asigurarea recuperării depline a costurilor prin stabilirea 
preţurilor adecvate şi (iii) monitorizarea performanţei prin intermediul indicatorilor de performanţă 
(benchmarking).   
 
ANRE a fost creată în anul 1997 pentru a reglementa sub-sectoarele  de energie electrică, gaze 
naturale şi încălzire termică centralizată şi pentru a promova concurenţa pe pieţele energetice. 
Agenţia supraveghează aplicarea tarifelor la energie, iar metodologia sa de calculare a tarifelor a fost 
adoptată în iunie 1999, folosind un sistem cost-plus. Responsabilităţile Agenţiei ANRE includ: 
licenţierea, stabilirea tarifelor, stabilirea standardelor de calitate a serviciilor, protecţia consumatorilor 
şi promovarea concurenţei şi eficienţei energiei. 
 
Experienţa recentă a ANRE în preluarea sectorului de încălzire termică centralizată este de o 
importanţă deosebită, deoarece aceasta se ocupă în cazul respectiv exact de acelaşi mediu în care 
funcţionează regiile apă-canal. Ca atare, ANRE a fost şi continuă să fie efectivă în sporirea tarifelor, 
eficientizarea tehnică şi examinarea reclamaţiile consumatorilor. 
 
Guvernul Republicii Moldova şi-a asumat angajamentul de a aproba un Plan de Acţiuni pentru 
implementarea imediată a reglementării economice independente a tarifelor de către ANRE până la 
finele anului 2012 (Matriţa de Politici UE). Planul de Acţiuni pentru reglementarea sectorului AAC de 
către ANRE ar trebui să abordeze un şir de chestiuni evidenţiate în acest Raport, care vizează 
reglementarea suplimentară, revizuirea metodologiei de calculare a tarifelor, actualizarea practicilor 
actuale de monitorizare a performanţei (benchmarking), dezvoltarea capacităţii şi strategia de 
implementare. 
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    1.1 Executive Summary 
 
This report summarizes a study on the establishment of a National Water Regulator for the WSS 
Sector.  The proposed draft law on Public WSS Services that is in the final stage of drafting proposes 
ANRE, the current Energy Regulator, as National Water Regulator.  
 
Drinking Water is regarded as a Natural Monopoly of a Public Good and regulation is a tool for 
Government to address the adverse effects of this monopoly.  Regulation usually addresses pricing, 
business processes, and customer relations.  It often constitutes a critical element of Sector Reforms.  
Water Regulators are mostly absent in Western Europe but common in CEE Countries.  The 
experience of the Romanian Regulator ANRSCE is of particular interest to Moldova. 
 
Envisaged advantages of a Regulator are seen as (i) the insulation of pricing decisions from undue 
local political interference, (ii) the promotion of adequate quality of services, e.g. through licensing of 
Operators and setting of standards, (iii) the ability for Owners to attract foreign capital and service 
providers, (iv) the support for Government to achieve its mission in terms of service delivery and 
coverage and (v) the protection of the interests of the Consumers. 
 
Government intends to apply the concept of Regionalisation to accelerate the rehabilitation and 
extension of the existing WSS infrastructure by merging and strengthening local Operators into 
Regional Operating Companies (ROCs).  A capable Water Regulator could play a crucial role in this 
process by (i) licensing ROCs, (ii) ensuring full cost recovery by adequate pricing and (iii) performance 
monitoring through benchmarking.   
 
ANRE was established in 1997 in order to regulate the electricity, natural gas, and district heating sub- 
sectors and to promote competition in the energy markets. It oversees the application of energy tariffs, 
and its Tariff Calculation Methodology was adopted in June 1999, using a cost-plus system. The 
agency’s responsibilities include: licensing, tariff setting, establishing quality of service standards, 
consumer protection and promotion of competition and energy efficiency. 
 
The recent experience of ANRE to enter the District Heating Sector is of particular importance as it 
deals here with precisely the same environment in which the water utilities operate. ANRE has as 
such been effective in raising tariffs, improved technical efficiencies, and has been dealing with 
customer complaints. 
 
There is a commitment of GoM to adopt an Action Plan for the immediate implementation of 
independent economic regulation of tariffs by ANRE by the end of 2012 (EU Policy Matrix).  The 
Action Plan for regulation the WSS Sector by ANRE should address a number of issues highlighted in 
this Report dealing with additional regulation, revision of the tariff methodology, updating of the current 
benchmarking practices, capacity building, and the rollout strategy. 
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2. INTRODUCERE 

 
2.1 Cadrul de acţiune al AT Apa-PSPS 

 
AT Apa –PSPS, sponsorizat de Uniunea Europeană în cadrul „Programului de Sprijinire a 
Politicilor Sectoriale în Sectorul Apelor ENPI AAP 2009" are obiectivul general de a “susţine 
Republica Moldova în implementarea reformelor în sectorul alimentării cu apă potabilă şi 
canalizare” prin acordarea asistenţei tehnice pentru desfăşurarea dialogului de politică şi 
activităţilor prioritare de relevanţa înaltă pentru populaţia Republicii Moldova şi pentru mediu. 
 
În conformitate cu TOR-le, scopul concret al Proiectului este de a acorda suport în următoarele 6 
dimensiuni ale sectorului de alimentare cu apă şi canalizare: 

1. Actualizarea politicii sectorului de alimentare cu apă şi canalizare (AAC) al RM şi cadrului 
juridic pentru implementarea politicii sectoriale; 

2. Reforma instituţională a sectorului AAC la nivel central şi local; 
3. Planificarea şi coordonarea financiară în sectorul AAC; 
4. Managementul sectorului AAC şi actualizarea strategiei AAC; 
5. Acordarea suportului administrativ Comitetului de Supraveghere al PSPS Apa; 
6. Activităţile de dezvoltare a capacităţii. 

 
A doua dimensiune a reformei instituţionale a fost ulterior divizată în următoarele 6 acţiuni:  
 

Acţiunea 2.1: Clarificarea peisajului instituţional 
Acţiunea 2.2: Studiul de fezabilitate privind fuzionarea şi regionalizarea regiilor apă-canal 
Acţiunea 2.3: Studiile opţiunilor de participare a sectorului privat în gestionarea regiilor apă-
canal 
Acţiunea 2.4: Elaborarea recomandărilor pentru crearea Agenţiei de reglementare a 
sectorului apelor 
Acţiunea 2.5: Efectuarea analizelor instituţionale, acordarea recomandărilor şi sprijinului 
agenţiilor din sectorul AAC 
Acţiunea 2.6: Dezvoltarea capacităţii pentru aspectele instituţionale (instruire, alt tip de 
suport) 

 
Raportul tehnic a fost elaborat ca parte a acţiunii 2.5: Elaborarea recomandărilor pentru crearea 
Agenţiei de reglementare în sectorul apelor  
 

2.2 Scopul acestui raport 

 
Scopul acestui raport este de a poziţiona necesitatea Agenţiei de reglementare a sectorului 
apelor în cadrul reformei instituţionale a sectorului AAC care urmează să fie lansată prin 
aprobarea proiectului Legii privind serviciile publice AAC şi care este în continuare elaborată în 
cadrul actualizării la moment a Strategiei AAC din 2007. Raportul se bazează pe ipoteza că 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) îşi va asuma rolul Agenţiei 
naţionale de reglementare a sectorului apelor. În afară de aceasta, raportul se bazează pe 
rezultatele atelierului de lucru "Bunele practici pentru o Agenţie de reglementare în sectorul 
apelor" desfăşurat pe 08.06.2012.    
 
Capitolul 2 abordează necesitatea creării Agenţiei de reglementare, prezentând conceptul de 
reglementare a monopolului natural, raportul dintre reforma sectorului şi reglementare, precum şi 
funcţiile unei agenţii de reglementare pe deplin dezvoltate.  Capitolul 3 prezintă experienţele ce 
vizează reglementarea în ţările din Europa de vest şi în regiune, iar Capitolul 4 prezintă o 
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evaluare succintă a sectorului, cadrului de politică, ANRE şi chestiunile care trebuie să fie 
examinate.  Capitolul 5 identifică chestiunile care trebuie să fie abordate înainte ca Agenţia de 
reglementare nouă să-şi poată începe activitatea sa.    
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3. NECESITATEA UNEI AGENŢII DE REGLEMENTARE ÎN SECTORUL AAC 

 

3.1 Conceptul reglementării 

 
Definiţia 
Reglementarea este un proces de intervenţie necesar atunci când piaţa nu este perfectă şi nu 
poate asigura echilibrul optimal dintre preţ şi cantitate. Noi definim reglementarea drept “reguli şi 
organizaţii care stabilesc, monitorizează, aplică şi schimbă tarifele şi standardele serviciilor 
permise prestatorilor de servicii apă-canal”.  
   
Scopul reglementării este de a asigura ca consumatorii să primească serviciul de cea mai bună 
valoare prin eficienţa şi calitatea îmbunătăţită a serviciilor. 

Date generale 
Apa potabilă este considerată drept monopol natural şi bun public esenţial pentru sănătatea 
publică (a se referi la Figura 1-1).  
 
Figura 1-1: Problema apei potabile: cum trebuie de abordat un monopolul natural 

 

Monopolul natural are loc atunci când este cel mai eficient ca producţia să fie concentrată în 
mâinile unui singur producător. Acesta tinde să fie cazul în industriile unde predomină costurile 
capitale, creând economii de scară care sunt mari în raport cu mărimea pieţei, constituind astfel 
bariere pentru intrarea pe piaţă. Acesta este si cazul serviciilor comunale publice, cum ar fi 
serviciile apă-canal şi electricitatea. Acesta plasează consumatorii într-o poziţie slabă vis –a-vis 
de prestator şi trezeşte preocupări privind stabilirea preţurilor injuste, calitatea serviciilor şi 
accesul la servicii. În acest context, accesul la servicii se referă de asemenea la reticenţa 
prestatorilor de servicii vis a vis de extinderea serviciului în zone mai puţin atractive.  

Metodele folosite cel mai frecvent de către autorităţi pentru a aborda monopolurile naturale sunt: 
 

 Reglementarea operatorilor, i.e. reglementatorii însărcinaţi cu obligaţiunea principală de a 
stabili preţurile (SUA); 

 Proprietatea publică, i.e. practici comune în Europa, în particular după primul război mondial. 

O realizare mare a avut loc în anul 1982, când Regatul Unit (UK) a privatizat industria apelor. A  
fost creată o Agenţie de reglementare a sectorului apelor puternică (OFWAT) pentru a asigura 
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realizarea obiectivelor guvernului, i.e. modernizarea sectorului la un preţ just pentru consumatori. 
De atunci, au fost create agenţii de reglementare a sectorului apelor în America Latină, Asia, 
Africa şi ţările ECE. Aceasta a consolidat conceptul că gospodăriile comunale ar trebui să fie 
gestionate în calitate de companii private. 

Prestatorii serviciilor de apă sunt supuşi diferitor forme de reglementare.  Aspectele ce ţin de 
gestionarea resurselor de apă (distribuţia, evacuarea efluenţilor) şi calitatea apei potabile sunt 
reglementate de alte instituţii, precum sunt Ministerele mediului şi sănătăţii. 

 
Evaluarea 
O agenţie naţională de reglementare este considerată drept fiind cea mai bună practică atunci 
când aceasta stabileşte participarea sectorului privat, dar este adecvată şi pentru regiile 
comunale deţinute de stat. Aceasta poate folosi concurenţa comparativă pentru a conduce spre 
performanţă îmbunătăţită şi stabili preţurile. O instituţie de reglementare este flexibilă şi poate 
acomoda schimbările în politică şi în mediul operaţional prin aplicarea discreţiei de reglementare 
(cu limite prescrise). Aceasta conferă confort investitorilor (participarea sectorului privat şi 
agenţiilor de creditare) dacă agenţia de reglementare este percepută drept fiind echidistanta şi 
capabilă să izoleze prestatorii serviciilor de influenţa inoportună a politicului. Aceasta sporeşte 
încrederea şi, prin urmare, atractivitatea unui operator în viziunea finanţatorilor.  

 
3.2 Reforma sectorului 

Reglementarea deseori constituie un element hotărâtor al planurilor de reformare a sectorului 
apelor care de obicei se axează pe îmbunătăţirea nivelului serviciilor şi atragerea finanţării pentru 
investiţiile necesare. Agenţiile de reglementare în sectorul apelor sunt deseori folosite în ţările 
ECE, fiind practic absente în ţările din Europa de vest.  
 
Avantajele prevăzute ale unei agenţii de reglementare pot fi rezumate în felul următor: 

 Izolarea deciziilor privind stabilirea preţurilor de imixtiunea politică nejustificată;  

 Promovarea serviciilor de calitate adecvată, spre exemplu prin intermediul licenţierii 
operatorilor şi a standardelor; 

 Abilitarea proprietarilor de a atrage capital şi prestatori de servicii străini; 

 Susţinerea Guvernului în realizarea misiunii sale în ce priveşte prestarea şi extinderea ariei 
de acoperire cu servicii; 

 Protejarea intereselor consumatorilor. 
 

3.3 Funcţiile reglementării 

 
3.3.1 Stabilirea preţurilor 

Stabilirea preţurilor este probabil cea mai importantă activitate de reglementare. Aceasta este un 
instrument economic important de stimulare a comportamentului dezirabil şi de sancţionare a 
comportamentului neadecvat al operatorilor. Chestiunile importante în acest domeniu sunt 
accesibilitate serviciilor şi gestionarea cererii de apă. Tarifele ar trebui să se bazeze cel puţin 
pe recuperarea deplină a costurilor.   
 
O metodologie de calculare a tarifelor la serviciile de apă este de obicei stabilită, iar mai apoi 
folosită de Operator la calcularea tarifelor sale. Aceste calcule sunt verificate de către Agenţia de 
reglementare care aprobă sau susţine propunerile pentru aprobare de către autorităţile 
competente. La aprobarea deciziei sale finale, Agenţia de reglementare se bazează de obicei de 
datele colectate prin intermediul desfăşurării auditelor financiare şi tehnice. 
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Metodologia de calculare a tarifelor la apă identifică costuri diferite care ar putea fi incluse în 
calcul, cum ar fi costurile operaţionale, deprecierea, deservirea datoriei, etc., precum şi o marjă 
pentru extinderile viitoare (tarife cost-plus). Dilema care apare în acest caz este de a stabili un 
preţ echitabil  pentru consumatori, iar pe de altă parte, de a stimula Operatorul ca să sporească 
eficienţa exploataţiilor sale. Stimulentele financiare sunt în general considerate drept instrument 
foarte efectiv din punct de vedere al costurilor şi poate contribui la realizarea ambelor scopuri. 
Operaţiunile ineficiente sunt descurajate prin neadmiterea faptului ca ineficienţele să fie trecute 
pe seama consumatorilor, spre exemplu scurgerile, iar câştigurile din eficientă ar putea fi permise 
Operatorului. Acestea pot fi realizate permiţând Operatorului o rentabilitate rezonabilă a 
investiţiilor (RI) în activele sale sau prin intermediul metodologiei de stabilire a plafoanelor 
preţurilor care impune o limită maximală a creşterii tarifelor în baza inflaţiei şi câştigurilor 
rezonabile din eficienţă.  Surplusul profiturilor aparţin Operatorului până la următoarea revizuire a 
tarifelor (de obicei după fiecare 5 ani). Metodologia plafonării preţurilor a fost lansată în sectorul 
apelor al Marii Britanii (UK), dar n-a fost adoptată de alte ţări.  Însă aceasta constituie o practică 
destul de frecvent întâlnită în alte industrii, cum ar fi în telecomunicaţii. Metodele pentru 
calcularea rentabilităţii investiţiilor sunt de obicei prescrise de Guvern, iar plafonul preţului este 
stabilit de către Agenţia de reglementare, i.e. de către OFWAT în cazul UK.   

Accesibilitatea serviciilor de apă, în particular pentru persoanele dezavantajate din punct de 
vedere economic, constituie o problemă.  De obicei, se aplică un prag de 3-5% din venitul 
gospodăriei casnice. Opţiunea de a păstra tarifele accesibile pentru toate categoriile societăţii nu 
este atractivă.  Opţiunile mai adecvate sunt proiectarea corespunzătoare a structurii tarifului 
(structura în blocuri cu un tarif minimal pentru primul bloc, etc.) şi măsurile de susţinere a 
venitului. Agenţia de reglementare ar putea juca şi în acest caz un rol, permiţând tarife mai joase 
(cazul Portugaliei). 

Stabilirea preţurilor constituie un semnal important pentru stimularea conservării apei, în 
particular în ţările care suferă de stresul apei. Cererea apei este implementată, printre altele, prin 
contorizarea branşamentelor şi aplicarea tarifelor progresive la apă într-o structură din blocuri. 

Aprobarea tarifelor deseori are loc într-un mediu foarte politizat şi rezultă în tarife insuficiente 
pentru recuperarea deplină a costurilor. Transparenţa deplină şi aprobarea tarifelor revizuite de 
către o Agenţie de reglementare a sectorului apelor profesionistă şi independentă va facilita 
stabilirea preţurilor adecvate şi acceptarea acestora de către public.   

Procesul de reglementare a preţurilor ar trebui să fie planificat pentru a realiza obiectivele 
politicii, spre exemplu extinderea sistemului şi ariei de acoperire, ţintele de recuperare a 
costurilor, conformarea cu standardele de mediu, protejarea persoanelor dezavantajate din punct 
de vedere economic, continuitatea operatorilor cu un nivel rezonabil al profitului pentru proprietari  
(după caz), etc.  Procesul ar trebui să respecte aşteptările investitorilor, totodată asigurând ca 
aceştia să nu se folosească de avantajul poziţiilor lor de monopol pe piaţă. Stabilirea preţurilor va 
trebui să decurgă în conformitate cu orice reguli predeterminate care ar putea fi stabilite în lege 
sau în condiţiile de licenţiere.   

 

3.3.2 Procese de afaceri solide 

 
Agenţia de reglementare va elibera licenţe operatorilor în baza capacităţii financiare şi tehnice a 
acestora şi în baza credibilităţii afacerii lor. Agenţia de reglementare va monitoriza performanţa şi 
poate revoca licenţa în cazurile în care persistă performanţa nesatisfăcătoare. În mod similar, 
donatorii internaţionali probabil vor solicita licenţa drept precondiţie pentru acordarea asistenţei.  

O Agenţie de reglementare a sectorului apelor capabilă va stabili, monitoriza şi aplica standarde 
de servicii (cum ar fi presiunea apei şi siguranţa) şi de performanţă (consumul de energie, apa 
non-profit, etc.) şi va lansa raportarea performanț ei comparative (cu indicatori de performanţă). 
Aplicarea indicatorilor de performanţă de fapt creează concurenţă în prestarea serviciului în acest 
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monopol şi se ştie că stimulează îmbunătăţirea performanţei operatorilor individuali (apreciere şi 
învinuire). Transparenţa deplină va spori atractivitatea Operatorului pentru finanţatorii potenţiali. 
Acest fapt este important deoarece majoritatea operatorilor se bazează foarte mult pe credite 
pentru finanţarea infrastructurii lor. 
 
Indicatorii de performanţă vor ghida Operatorul pentru a îmbunătăţi eficienţa operaţiunilor sale şi 
ar putea rezulta în reducerea semnificativă a costurilor care, la rândul lor, vor avea un impact 
pozitiv asupra tarifelor. O Agenţie de reglementare în sectorul apelor capabilă va examina în 
cadrul evaluării propunerilor pe marginea tarifelor eficienţa operaţiunilor şi calitatea planului 
investiţional al Operatorului. Interacţiunile dintre Agenţia de reglementare în sectorul apelor şi 
Operator ar trebui să conducă la o orientare mai practică a Operatorului şi să stimuleze 
reducerea costurilor şi investiţiile mai efective din punct de vedere al costurilor.  
 

3.3.3 Protecţia consumatorilor 

O Agenţie de reglementare a sectorului apelor capabilă ţine în totalitate de protecţia 
consumatorului. Misiunea sa este de a asigura ca prestarea serviciului să corespundă 
standardelor acceptate, ca Operatorii să activeze eficient şi să fie receptivi la consumatorii lor. 
Agenţia de reglementare de obicei dispune de facilitatea de a primi reclamaţii şi acţiona în calitate 
de mediator între consumator şi Operator.  Examinarea reclamaţiilor este de obicei monitorizată 
prin sistemul de evaluare a performanţei şi se cunosc cazuri în care relaţiile excelente cu 
consumatorii sunt incluse în revizuirea tarifelor (spre exemplu în UK). Tarifele vor fi stabilite în 
transparenţă deplină şi ar putea implica desfăşurarea audierilor publice.   
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4. EXPERIENŢELE CU REGLEMENTAREA 

 
4.1 Experienţa Europei de vest 

Experienţele ce vizează autoritatea de reglementare din Europa de vest se limitează la Marea 
Britanie (UK) şi Portugalia, pe când Irlanda consideră crearea Agenţiei de reglementare a 
sectorului apelor ca parte a programului său de restructurare economică după criza economică 
din 2009. 
 
Peisajul instituţional în Europa de vest este foarte variat, de la foarte fragmentat (în Danemarca) 
până la foarte consolidat (în Olanda), autorităţile publice locale deţinând în proprietate şi 
exploatând infrastructura. Alimentarea cu apă este uneori combinată cu canalizarea şi evacuarea 
apelor uzate, urmând tendinţa de a combina toate operaţiunile (managementul lanţului de apă).  
Cazurile Marii Britanii şi Franţei sunt cazuri aparte dat fiind faptul că acestea au a face cu sectorul 
privat. Din motive de claritate, vom examina în cele ce urmează cazul Marii Britanii (UK), Franţei 
şi Olandei.  
 
Modelul britanic (OFWAT) 
În anul 1989, UK s-a îmbarcat în una din primele privatizări moderne ale sectorului apelor. La 
acel moment, sectorul alcătuia 10 autorităţi regionale responsabile de alimentarea cu apă şi 
canalizare şi de gestionarea resurselor de apă, precum şi 29 de companii doar de alimentare cu 
apă, deţinute de diferite autorităţi publice locale.  Sarcinile de reglementare pentru managementul 
resurselor de apă au fost încredinţate unei autorităţi noi create, iar cele 10 autorităţii au fost 
restructurate în Societăţi pe Acţiuni, acţiunile acestora fiind scoase la vânzare la bursa de valori 
pe 12 decembrie 1989.  Cele 29 companii doar de alimentare cu apă au căzut sub acelaşi regim, 
iar restricţiile statutare ale acestora de a lua credite şi achita dividende au fost înlăturate.  

Guvernul a creat Oficiul Serviciilor de Apă (OFWAT) în calitate de agenţie de reglementare nouă 
independentă a sectorului. Stabilirea preţurilor era reglementată prin metodologia de plafonare a 
preţului, care stabilea un plafon pentru sporirea tarifelor, dar permitea operatorilor să-şi păstreze 
beneficiile acumulate din sporirea eficienţei, în baza experienţei pozitive cu compania British 
Telecom, Comisia de concurs acţionând drept organ de ultimă instanţă pentru operatori împotriva 
deciziilor Agenţiei de reglementare. 
Aceste acţiuni s-au încadrat în politicile economice neoliberale ale guvernului Thatcher de atunci, 
care au însemnat reducerea rolului statului şi reducerea împrumuturilor sectorului public în 
măsura posibilităţii.  Exista de asemenea o necesitate mare de a moderniza sectorul. Reformele 
au asigurat un volum impresionant de investiţi noi, conformarea deplină cu standardele stricte ale 
UE, calitatea mai bună a apei râurilor şi un sistem de stabilire a preţurilor la apă mult mai 
transparent, însă au rezultat în creşterea dramatică a preţurilor (cu 40% pe parcursul anilor 1990) 
şi în profituri excesive care au fost deturnate în mod corespunzător de către acţionari.  
S-a dovedit a fi în special dificil pentru agenţia de reglementare să obţină preţul corect. În acest 
context au avut de jucat un rol în special doi factori. Plafoanele preţurilor iniţiale erau prea 
generoase, deoarece (i) câştigurile din eficienţă realizate pe parcursul primilor ani erau cu mult 
mai mari decât s-a preconizat, iar (ii) metodologia plafonării preţurilor necesita pentru calculele 
sale econometrice informaţie tehnică şi financiară sigură, de care dispuneau doar operatorii, mai 
ales pe parcursul primilor ani. Aceasta a rezultat într-un joc virtual de-a pisica şi şoarecele dintre 
Agenţia de reglementare şi factorii supuşi reglementării, necesitând tot mai multă informaţie 
detaliată de la operatori, iar ulterior, mai multe eforturi din partea Agenţiei de reglementare 
(bugetul anual pentru 2011: 23 milioane EUR).   
 
OFWAT nu raportează sistematic indicatorii de performanţă. 
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Modelul francez (gestionare delegată) 
Conform legislaţiei în vigoare din Franţa, infrastructura AAC este în proprietatea autorităţilor 
publice locale.  Gestionarea infrastructurii este de obicei externalizată furnizorilor din sectorul 
privat printr-un şir de forme contractuale diferite, de obicei clasificate drept contracte de 
gestionare, de arendă şi de concesiune.  Principala atracţie a sistemului este flexibilitatea 
acestuia. Reînnoirea contractelor depinde de mărimea acestora, de obicei supusă concursului de 
licitaţie, introducând un element al concurenţei.  Un factor de regres, însă, este gradul înalt al 
concentraţiei pieţei: Franţa este dominată de 3 operatori privaţi mari, i.e. Veolia, Suez, şi Saur, 
care deservesc respective  38%, 18% şi 8% din populaţie, divizând între ei piaţa “privată” a 
sectorului, iar partea rămasă a populaţiei este deservită de companiile de servicii apă-canal 
deţinute de un municipiu sau mai multe. Recent, au fost întreprinşi paşi semnificativi pentru a 
combate corupţia şi stimula concurenţa, mai ales în procesul concursului de licitaţie (Legea Sapin 
din anul 1991). 
 
Tarifele la apă sunt supuse aprobării de către autorităţile publice locale şi pot varia mult după 
structura şi nivelul costurilor.  Consiliul de Stat al Franţei este autoritatea de ultimă instanţă 
pentru soluţionarea conflictelor care acţionează în calitatea de autoritate de reglementare. 
 
Modelul Olandei  
Alimentarea cu apă este asigurată de 10 operatori regionali, canalizarea este administrată de 431 
municipalităţi, iar epurarea şi evacuarea – de către 26 Consilii regionale de apă. 
 
Structura tarifelor la apă este definită în Legea apei potabile (din 2012), inclusiv ratele acceptabile 
ale rentabilităţii investiţiilor. Costurile asociate cu apa uzată sunt acoperite cu o taxă percepută de 
municipalitate (pentru canalizare), iar taxa pentru epurarea apelor uzate este colectată de către 
Consiliul regional de apă.    
 
Operatorii serviciilor de apă au fost primii în UE care au iniţiat evaluarea performanţei în mod 
voluntar în anul 1997. Sunt elaborate rapoarte de evaluare a performanţei complete cu  o analiză 
foarte detaliată la fiecare 3 ani, care includ date statistice anuale. Evaluarea în baza indicatorilor 
de performanţă a jucat un rol important în eficientizarea operatorilor şi a devenit o cerinţă în 
conformitate cu noua Lege a apei potabile (din 2012).   
 
Remarci finale 
Exemplul britani nu a avut mulţi urmaşi în Europe. Cazurile Portugaliei şi Irlandei se evidenţiază 
pentru legătura lor cu reforma structurală: Portugalia, deoarece aceasta avea la momentul 
aderării la UE mulţi operatori cu infrastructura învechită, iar Irlanda – drept condiţie a reformei 
economice prin care ţară trece. Irlanda intenţionează să creeze o companie de stat numită Irish 
Waters, care va prelua alimentarea cu apă şi sanitaţie de la autorităţile locale cu scopul principal 
de a accelera modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale statului şi de a 
introduce practici de afacere moderne (contorizarea). Reglementarea independentă a sectorului 
apelor a fost identificată drept premisă, dacă compania Irish Water urmează să asigure sursa de 
finanţare privată pentru investiţiile în proiectele de investiţii capitale. S-a propus ca în locul creării 
unei agenţii de reglementare noi, reglementarea sectorul apelor să fie gestionată în cadrul 
Comisiei pentru Reglementarea în Energetică (CRE).  

 
Nu există dovezi convingătoare că Industria Apelor (Water Industry) din UK este semnificativ mai 
eficient decât în alte ţări ale UE.  Un studiu efectuat în anul 2011 în cele mai mari oraşe din lume 
(Studiul Tarifelor,  2011, Global Water Intelligence) a plasat Danemarca drept cea mai scumpă 
ţara sub acest aspect, urmată de Germania, Franţa şi Olanda, UK fiind ultima în clasament (a se 
referi la Tabelul 3-1).  După cum se ştie, este dificil de comparat tarifele la apă din cauza 
regimului fiscal diferit, însă aceste constatări sunt confirmate de alte studii. În pofida protestului 
public, OFWAT a reuşit a fi efectivă în menţinerea preţurilor la un nivel acceptabil. 
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Tabelul 4-1: Tarifele medii la apă (în EUR) în statele membre ale UE selectate 

 

Ţara Apa potabilă (€/m3) l/cap/zi Nr. oraşelor 

Danemarca 3,08 114 2 

Germania 2,38 151 10 

Franţa 2,32 232 7 

Olanda 1,59 120 4 

UK 1,48 139 8 

Republica Cehă 1,33  213 3 

Portugalia 1,16  308 3 

Spania 1,05  342 6 

 
 
 
Există însă o diferenţă clară în eficienţa tehnică, conform celor demonstrate de Studiul apei non-
profit. Un studiu german a constatat eficienţa tehnică la nivel de 19% pentru UK şi 26% pentru 
Franţa, iar Olanda pretinde la 5% . 
 

4.2 Tendinţele din regiune 
 
Agenţiile de reglementare în sectorul apelor sunt active într-un şir de ţări din regiune, cum ar fi 
Albania, Bulgaria, Lituania şi România (a se referi la tabelul 4-2). 
 
Tabelul 4-2: Agenţii de reglementarea în sectorul apelor active din ţările ECE 
 

Țara Denumirea Sectorul reglementat Observaţii 

Albania 
Autoritatea de 
reglementare în sectorul 
apelor (WRA) 

AAC 
Beneficiază de 
suport din 
partea GIZ 

Bulgaria 

Comisia de stat pentru 
reglementarea 
sectorului energetic şi al 
apelor (SEWRC) 

AAC & Energie  

Lituania 
Comisia Națională de 

Control pentru prețuri şi 
energetică (NCCPE) 

AAC & Energie  

Romania 

Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea 
Serviciilor Comunale 
(ANRSC) 

Serviciile comunale (AAC, 
iluminare publică, încălzire 
centralizată, igienă şi 
transport public) 

 

 
Cazul României este de interes particular datorită similitudinilor cu Moldova. Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea Serviciilor Comunale (ANRSC) a fost creată în anul 2002, se 
subordonează Prim-ministrului şi se ocupă cu serviciile comunale, cum ar fi alimentarea cu apă 
potabilă şi canalizarea, încălzirea centralizată, iluminarea străzilor, transportul public şi igiena 
publică. 
 
Rolul şi responsabilităţile ANRSC au fost stabilite prin lege şi transpuse într-un şir de 
regulamente (5). Activităţile sale principale în domeniul alimentării cu apă şi canalizării includ 
chestiunile legate de licenţiere, analiza propunerilor tarifare şi monitorizarea operatorilor. ANRSC 
efectuează în fiecare an o analiză generală a performanţei sectorului AAC (benchmarking). 
Aceste activităţi sunt strâns legate cu procesul regionalizării din România care are drept scop 
dezvoltarea companiilor regionale (ROC) care conduc programul investiţional necesar. Acest 
proces a fost descris în detalii în Manualul regiilor apă-canal naţionale, publicat de Ministerul 
mediului al României (2010). Manualul abordează, printre altele, unele documente principale care 
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asigură baza pentru revizuirea tarifelor.   
 
ANRSC a contribuit şi continuă să contribuie efectiv la procesul de regionalizare în crearea 
companiilor regionale, profesionalizarea sectorului şi depolitizarea revizuirii tarifelor. Administraţia 
publică locală aprobă revizuirile tarifelor dar solicită susţinerea Autorităţii de reglementare. Acest 
mecanism funcţionează aparent bine, iar revizuirile tarifelor sunt în general aprobate fără 
întârziere. În continuare, este important de notat faptul că în România sunt disponibile o 
multitudine de regulamente, instrucţiuni şi ghiduri care ar putea fi transpuse cu puţin efort în 
Republica Moldova. 
 
Autoritatea de reglementare a sectorului apelor (ARA) din Albania a fost creată în anul 1998 drept 
instituţie independentă subordonată direct Consiliului de Miniştri şi Adunării Albaniei. Autoritatea 
este condusă de Comisia Naţională de Reglementare, care include directorul executiv 
(Preşedintele) şi patru membri nominalizaţi direct de Consiliul Miniştrilor. CNR se convoacă în 
şedinţe în mod regulat pentru a aproba decizii cu privire la funcţiile şi sarcinile ARA. ARA este 
alcătuită din două departamente şi actualmente dispune de 13 angajaţi şi 3 unităţi personal de 
susţinere. 
 
Operatorii licenţelor ARA (în prezent 48 din 56) stabilesc standarde şi aprobă tarifele la apă 
revizuite.  Printre realizările recente se numără revizuirea metodologiei pentru calcularea tarifelor, 
elaborarea sistemului de evaluare în baza indicatorilor de performanţă şi implicarea 
consumatorilor în procesul de revizuire a tarifelor. 
 

4.3 Concluzii 
 
Instituţia Agenţiei de reglementare a fost folosită doar în măsură limitată în sectorul AAC, iar 
intenţia creării acesteia a fost în mod clar de a reforma sectorul şi nu de a controla preţurile. 
Această Agenţie diferă cu certitudine de alte sectoare publice, cum ar fi sectorul energetic, pentru 
care fiecare ţară are o agenţie de reglementare separată. 
 
În absenţa în ţară a unei agenţii de reglementare naţionale, reglementarea preţurilor este stabilită 
în mod diferit, dar cuprinde în majoritatea cazurilor ghiduri pentru calcularea tarifelor şi aprobarea 
acestora de guvernul central sau local.   
 
OFWAT din UK rămâne un caz izolat preponderent prin metodologia sa de plafonare a preţurilor 
sofisticată, dar îşi are meritele sale, conform celor demonstrate, în nivelul tarifelor şi 
modernizarea sectorului AAC britanic. Însă această abordare nu este relevantă pentru Moldova.  
 
Experienţa din regiune este limitată, însă experienţa României şi Albaniei se evidenţiază şi indică 
calea pentru Moldova. Experienţa României este în particular pertinentă datorită similitudinilor în 
cadrul de politică (regionalizarea).  
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5. ARANJAMENTUL ACTUAL DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
5.1 Evaluarea sectorului 

 
Sectorul AAC din Moldova este caracterizat printr-un număr mare al operatorilor de natură foarte 
diferită. Sistemele urbane mari sunt exploatate de 38 regii apă-canal care se ocupă atât cu 
alimentarea cu apă potabilă, cât şi cu canalizarea.  Aceşti operatori sunt limitaţi la suprafaţa raionului 
în care operează şi au statutul de Societate pe Acţiuni sau Întreprindere Municipală. Cei şase 
operatori care beneficiază de Programul de dezvoltare a regiilor apă-canal din Moldova finanţat de 
BERD şi-au schimbat recent statutul juridic în S.A. Sistemul regional Bălţi-Soroca (Acva Nord) este un 
caz special, traversează un şir de regiuni şi este deţinut şi exploatat de MMe (Apele Moldovei). 
Celelalte 562 sisteme rurale sunt exploatate fie de administraţia publică locală sau de asociaţiile 
utilizatorilor de apă. Există cazuri în care o întreprindere apă-canal exploatează sistemele din câteva 
sate în baza acordului dintre proprietari, iniţiat de gestionarea mai bună sau surplusul capacităţii de 
producere a operatorului.   
 
Tarifele sunt calculate în baza metodologiei elaborate de ANRE, dar aprobate de municipalităţi.  În 
acest mod, veniturile din tarife sunt menţinute la nivel mai jos decât cheltuielile din motive politice 
locale, acumulând astfel deficite importante de-a lungul anilor.  Municipalităţile sunt obligate să 
acopere deficitele acumulate şi deoarece acestea nu sunt capabile să le acopere, operatorii locali de 
obicei formează un dren în resursele lor insuficiente (usually constitute a drain on their scarce 
resources). Sistemele sunt învechite şi ineficiente, iar organizaţiile sunt supra-completate cu personal.   
 
Asociaţia regiilor apă-canal din Moldova efectuează evaluarea în baza indicatorilor de performanţă în 
mod voluntar. Rezultatele detaliate ale acestor evaluări sunt postate pe pagina web a asociaţiei 
(www.AMAC.md) şi sunt agregate în Reţeaua Internaţională de Benchmarking pentru apă şi sanitaţie, 
operată de Banca Mondială (http://www.ib-net.org). 
 
Principalul argument pentru crearea unei Agenţii de reglementare independente pare a fi dorinţa de a 
depolitiza aprobarea tarifelor la apă. Însă discuţiile pe marginea sporirii tarifelor ar trebui să  cuprindă 
şi sporirea eficienţei sistemelor. O Agenţie de reglementare ar fi în cea mai bună poziţie ca să 
conducă acest proces. 
 
Acordurile de împrumut încheiate cu Instituţiile Finanţatoare Internaţionale conţin condiţii privind 
tarifele la apă. Acesta este cazul actual pentru Orhei, Hînceşti, Ceadîr - Lunga, Leova, Floreşti şi 
Soroca finanţate prin Programul de dezvoltare a regiilor apă-canal acordată de BERD/BEI/NIF. Este 
probabil că condiţiile împrumutului vor prevala în cazul tarifelor reglementate. 

 

5.2 Cadrul de politică 

 
Strategia AAC din 2007 a identificat programul investiţiilor necesare pentru reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii AAC. Strategia deja abordase problema reglementării sectorului de către 
ANRE. Strategia AAC din 2007 este actualmente în proces de revizuire.  
 

http://www.amac.md/
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Conceptul regionalizării, precum acesta este aplicat în România pentru reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii AAC este în curs de elaborare în Republica Moldova, fiind în prezent testat pentru 6 
operatori în cadrul PDRAC ( WUDP). Strategia revizuită acum se axează pe fuzionarea şi 
consolidarea operatorilor locali într-un număr limitat de companii regionale (ROC) care vor 
conduce investiţiile necesare. O companie regională trebuie să fie o organizaţie profesională 
puternică, cu resurse manageriale, tehnice şi financiare suficiente şi cu o strategie de dezvoltare 
credibilă. Companiile regionale vor depune în mod voluntar cerere pentru a obţine licenţa de 
operator de la Agenţia Naţională de Reglementare în Sectorul AAC.  Deţinătorii de licenţă sunt 
permanent monitorizaţi de către Agenţia de reglementare în sectorul AAC privind respectarea 
standardelor operaţionale şi financiare acceptabile.   
 
Proiectele investiţionale se vor baza pe un Plan al investiţiilor capitale corelat cu Planul de 
dezvoltare regională. Tarifele la apă, care vor fi stabilite în conformitate cu ghidurile Agenţiei de 
Reglementare, vor include prevederile necesare pentru aceste investiţii.  Finanţarea externă 
(bugetul naţional, donatori şi/sau IFI) ar trebui să fie corelat cu prezenţa licenţei de operator.  
Inabilitatea sistematică de a respecta standardele operaţionale şi financiare ar putea rezulta în 
cel mai rău caz în retragerea licenţei, astfel blocând opţiunea pentru finanţare externă.   
 
Proiectul Legii privind serviciile AAC publice propune prevederi necesare pentru regionalizare şi 
pentru Agenţia de reglementare în sectorul AAC, dar ar trebuie urmată de elaborarea 
regulamentelor necesare. Proiectul Legii propune desemnarea Agenţiei Naţionale de 
Reglementare în Energetică (ANRE) drept Agenţie Naţională de Reglementare în Sectorul AAC. 
 
Agenţia de reglementare în sectorul apelor joacă un rol hotărâtor în cadrul acestui concept pentru 
a profesionaliza companiile regionale şi pentru a asigura Guvernul cu un mijloc de intervenţie în 
cazul performanţei nesatisfăcătoare sistematice. 
 

5.3 ANRE 

 
5.3.1 Date generale 

 
Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică (ANRE) a fost creată în anul 1997 pentru a 
reglementa sub-sectoarele de energie electrică, gaze naturale şi încălzire termică centralizată şi 
promova concurenţa pe pieţele energetice. Agenţia supraveghează aplicarea tarifelor la energie. 
Metodologia sa de calculare a tarifelor a fost adoptată în iunie 1999 în care ANRE foloseşte un 
sistem cost+plus. Responsabilităţile Agenţiei includ: licenţierea, stabilirea tarifelor, stabilirea 
standardelor de calitate a serviciilor, protecţia consumatorilor şi promovarea concurenţei şi 
eficienţei energiei. 
 
În domeniul energiei regenerabile, ANRE reglementează piaţa energetică; aprobă tarife pentru 
fiecare tip de energie regenerabilă, elaborează proiecte de contract pentru comercializarea 
energiei regenerabile şi carburanţilor asigurând producătorilor de energie regenerabilă şi 
combustibil accesul liber şi ne-discriminatoriu la reţelele de electricitate şi la sistemul de încălzire 
centralizată, la reţeaua şi instalaţiile de distribuţie a carburanţilor şi eliberează licenţe pentru 
producerea carburanţilor regenerabili. 
 
Membrii Consiliului Administrativ al ANRE includ: Directorul General şi doi directori care sunt 
desemnaţi de Guvern pentru un termen de 6 ani şi pot fi re-desemnaţi pentru al doilea mandat. 
Agenţia este finanţată din mijloacele colectate în urma eliberării licenţelor (19 milioane MDL în 
anul 2010). 

http://www.anre.md/
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5.3.2 Evaluarea 

 
ANRE abordează simultan chestiunile ce ţin de tarife, performanţă şi protecţia consumatorilor.  
Are a face cu un operator străin (UNION FENOSA), gospodării comunale publice şi comercianţi 
din sectorul privat al produselor petroliere, care constituie în total aproximativ 40 agenţi 
economici. 
 
Agenţia s-a dovedit a fi efectivă în sporirea tarifelor la energie şi ajustarea acestora la condiţiile 
pieţii, prevenind în acelaşi timp acumularea datoriei externe. ANRE are două mijloace prin care 
aplică conformarea cu standardele acceptate ale industriei (spre exemplu, în cazul pierderilor): 
ANRE informează proprietarii întreprinderilor comunale şi asigură ca ineficienţele să fie excluse 
din calculele tarifelor. Această abordare pare să fie funcţionat: ultimul Raport Anual (din 2010) 
demonstrează cazuri în care pierderile de energie din perioada 2001- 2010 au fost reduse 
semnificativ (cu aproximativ 50-60%). ANRE dispune de un palmares solid în acest domeniu, 
este capabilă să asigure salarii bune şi să atragă cadre calificate. Agenţia interacţionează 
frecvent cu agenţiile de reglementare din regiune şi este conştientă de problemele ce stau în faţă.  
 
Experienţa recentă a ANRE de a introduce în portofoliul său sectorul de încălzire termică 
centralizată are o importanţă deosebită, deoarece agenţia acţionează în cazul dat exact în 
acelaşi mediu în care activează regiile apă-canal.  După cum am accentuat mai sus ANRE se 
ocupă cu 3 domenii de reglementare, i.e. stabilirea preţurilor, monitorizarea performanţei şi 
protecţia consumatorilor. Agenţia a fost şi continuă să fie, ca atare, efectivă în sporirea tarifelor, 
îmbunătăţirea eficienţei tehnice şi examinarea reclamaţiilor consumatorilor.   
 

5.3.3 Chestiuni care necesită să fie abordate 
 
Cadrul de acţiune 
Reglementarea sectorului AAC ar putea fi o provocare descurajantă pentru ANRE, supra-
extinzând resursele sale insuficiente şi periclitând realizările sale de până acum. Conceptul 
regionalizării, însă, impune un număr redus de operatori ai serviciilor apă-canal. Limitarea 
cadrului de acţiune în acest mod de asemenea ar putea atenua problema atragerii cadrelor 
calificate.  
 
Independenţa Agenţiei de reglementare 
Pentru a putea realiza misiunea sa în mod satisfăcător, o Agenţie de reglementare ar trebui să fie 
liberă de imixtiunea politicului, să beneficieze de autonomie financiară şi să poată atrage cadre 
calificate la salarii care se conformează cu cele de pe piaţă. Practica subordonării Agenţiei de 
reglementare Parlamentului poartă în sine riscul imixtiunii politice. Calitatea performanţei sale 
este condiţionată de disponibilitatea politicilor şi strategiilor sectoriale clare, dar este important de 
recunoscut faptul că reglementarea este un executor al politicii şi nu un elaborator al politicii. 
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6. CALEA DE URMAT 

 
Perioada pentru crearea Agenţiei Naţionale de Reglementare în sectorul AAC va fi în mare parte 
determinată de aprobarea Legii privind serviciile AAC publice şi formularea precisă a textului final 
al acesteia.   
 
Activităţile de pregătire înaintea aprobării legii ar putea include prezentarea informaţiei necesare 
pentru adoptarea Legii, studierea experienţei Agenţiilor de reglementare în sectorul apelor şi 
susţinerea agenţiei ANRE în elaborarea obiectului misiunii sale viitoare şi elaborarea unui Plan 
de Acţiuni pentru implementare.   
 
Va fi necesar ca ANRE să elaboreze odată cu aprobarea Legii un Plan de Acţiuni privind crearea 
Agenţiei Naţionale de Reglementare în Sectorul AAC, definind în detalii rezultatele anticipate, 
instituţiile implicate, responsabilităţile distribuite şi perioada de implementare. Acest Plan ar 
trebuie să abordeze cel puţin următoarele chestiuni:  
 

 Cadrul de reglementare 
Vor fi necesare regulamente suplimentare, care se vor referi, printre altele la eliberarea 
licenţelor, metodologia de calculare a tarifelor, standarde şi sancţiuni.  

 Metodologia de calculare a tarifelor 
Revizuirea metodologiei actuale de calculare a tarifelor în conformitate cu prevederile din 
Legea serviciilor AAC publice aprobată, în combinaţie cu metodologia de reglementare 
prevăzută.   

 Evaluarea în baza indicatorilor de performanţă (Benchmarking) 
Evaluarea sistemului de benchmarking existent folosit de AMAC, definirea indicatorilor de 
performanţă principali şi şirului de valori acceptabil, colectarea şi procesarea datelor şi 
prezentarea anuală a acestora 

 Dezvoltarea capacităţii 
Determinarea obiectului misiunii Agenţiei de reglementare, distribuirea responsabilităţilor, 
structura organizaţională şi fiţele de post, eventual documentate într-un Manual de proceduri, 
evaluarea capacităţilor existente, selectarea şi instruirea, achiziţiile, logistica şi planificarea 
financiară  

 Strategia de implementare 
Strategia de implementare care să identifice implementarea acţiunilor pas – cu – pas, 
incluzând pilotarea cu 1-2 operatori pentru a acumula experienț ă practică, urmată de un 
grup format din “primii adepţi”

.
 Pare evident faptul  că prima rundă de operatori licenţiaţi ar 

trebui să se limiteze la operatorii mari din Chişinău, Bălţi şi posibil Cahul şi cei 6 Operatori din 
Programul de dezvoltare a regiilor apă-canal în Moldova finanţat de BERD care parcurg o 
dezvoltarea accelerată prin intermediul proiectului PIPFO actual.  Implementarea ar trebui să 
urmeze întreg ciclul de licenţiere, aprobarea tarifelor şi monitorizare.  Informarea publicului 
(consumatorilor şi altor factori implicaţi). Programarea activităţilor, asigurarea resurselor, 
dezvoltarea capacităţii şi bugetarea.  
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ANEXE: 
 

7.1 ANEXA 1: Modificările propuse la proiectul Legii privind serviciile AAC 
publice în legătură cu Agenţia de reglementare 
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ANEXA 1: MODIFICÎRILE PROPUSE LA PROIECTUL LEGII PRIVIND SERVICIILE 
DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PUBLICE ÎN LEGĂTURĂ CU 
AGENŢIA DE REGLEMENTARER 

Agenţia de reglementare  

ARTICOL PROPUS: Agenţia de reglementare controlează operatorii licenţiaţi la 
capitolul conformării cu prevederile acestei Legi şi cu regulamentele şi hotărârile 
emise în conformitate cu această Lege.  

Deşi legea stabileşte drepturile şi obligaţiunile pentru toţi operatorii, doar cei care 
sunt licenţiaţi sunt supuşi atribuţiei de control a Agenţiei de reglementare.  

Agenţia de reglementare va avea acces la toate documentele, registrele şi dosarele 
pe care le consideră relevante pentru exercitarea sarcinii sale. Agenţia va avea 
acces la încăperile şi siturile operatorilor licenţiaţi. 

Accesul respectiv este necesar pentru a conferi  Agenţiei această putere 
investigativă, care nu va transforma Agenț ia de reglementare în autoritate judiciară 
cu autoritatea aplicării regulilor respective. 

Agenţia de reglementare poate dispune, ori de câte ori consideră necesar, 
efectuarea auditelor externe din contul operatorilor licenţiaţi.  

Agenţia de reglementare va trebui să folosească autoritatea sa în mod chibzuit 
pentru a spori legitimitatea sa! 

ARTICOL PROPUS Agenţia de reglementare va promova drepturile şi interesele 
consumatorilor. Pentru acest scop, Agenţia poate organiza audieri publice, 
conferinţe, precum şi poate încheia acorduri de cooperare internaţională.  

Agenţia de reglementare va media la solicitarea consumatorilor sau asociaţiei 
consumatorilor litigiile apărute între consumatori şi operatorii licenţiaţi şi va emite 
recomandări pentru soluţionarea acestora. 

Rolul Agenţiei de reglementare este de a compensa lipsa puterii de negociere a 
consumatorilor. Agenţia trebuie să evite orice încercare de a fi ‘capturat’. ‘Capturarea 
de reglementare’ este un fenomen social prin care agenț ia de reglementare şi 
comunitatea reglementată dezvoltă o relaţie atât de apropiată încât independenţa 
agenţiei reglementare devine diluată. Aceasta poate conduce la vanitate pe parcursul 
reînnoirii licenţelor, regulamentelor elaborate de lobby-ș ti... 

Calea evidentă pentru prevenirea capturării de reglementare pentru a asigura 
apropierea suficientă de persoanele care au un interes faț ă de operatorii 
reglementaţi: consumatorii. Atribuirea Agenţiei de reglementare a sarcinii unui 
ombudsman poate contribui la această apropiere. 

Şi totuşi, trebuie de găsit un echilibru. Recurgerea sistematică la serviciul Agenţiei de 
reglementare în calitate de ombudsman ar trebui să fie evitată. Aceasta ar crea o 
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povară administrativă insuportabilă. Prin urmare, Agenţia de reglementare doar va 
media prin intermediul recomandărilor, şi nu va lua decizii în acest sens. Există 
speranţă că Agenţia de reglementare va exercitat această autoritate astfel, încât 
operatorii licenţiaţi vor prefera să soluţioneze litigiile în mod rapid şi echitabil pentru a 
evita audienţele publice. 

ARTICOL PROPUS: Activităţile Agenţiei de reglementare desfăşurate în conformitate 
cu această lege vor fi finanţate din 
  -  taxele de licenţiere şi   
  -  taxele Agenţiei de reglementare care vor fi indicate în facturile 

consumatorilor,  
  
În termen de trei luni după intrarea Legii în vigoare, Guvernul va stabili la propunerea 
Agenţiei de reglementare o sumă fixă a taxei de licenţiere şi a taxei Agenţiei pentru o 
perioadă de trei ani. Guvernul va revizui aceste sume o dată în trei ani, la 
propunerea Agenţiei de reglementare. Taxa de licenţiere şi taxa Agenţiei de 
Reglementare poate fi ajustată anual reieşind din nivelul inflaţiei. Taxele Agenţiei de 
Reglementare sunt integral datorate de către operator odată cu emiterea facturii 
consumatorului. Agenţia de reglementare va fi creditorul privilegiat al operatorului. 
Agenţia de reglementare poate solicita de la operator plăţi trimestriale în avans.  

Agenţia de reglementare poate suspenda sau revoca licenţa în cazul ne-achitării (a 
se vedea art.7). 

ARTICOL PROPUS: Agenţia de reglementare va publica un raport de activitate 
anual. Raportul va include evaluarea stării de lucruri în sectorul apelor şi 
recomandări pentru Guvern şi factorii implicaţi.  

Prevederea este auto-explicativă.  

ARTICOL PROPUS: Toate deciziile Agenţiei de reglementare vor fi motivate. Cererile 
de recurs împotriva Agenţiei de reglementare  pot fi depuse în Contenciosul 
administrativ în conformitate cu Legea Contenciosului Administrativ.  

Prevederea este auto-explicativă.  

Art.42 Reglementările şi deciziile Agenţiei de reglementare vor fi publicate în 
Monitorul Oficial, cu aplicarea legilor care reglementează procedura de elaborare a 
regulamentelor, şi anume: Legea nr. 317 din 18.07.2003 cu privire la actele 
normative ale Guvernului şi altor autorităţi centrale şi locale; Hotărârea Guvernului 
Nr. 1230 din 24.10.2006 privind aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de 
reglementare (AIR) şi monitorizării eficacităţii actelor de reglementare; Legea cu 
privire la transparenţă în procesul decizional, nr. 239 din 13.11.2008 şi Hotărârea 
Guvernului Nr. 96 din 16.12.2010 privind implementarea acestei Legi.  

Prevederi penale 

ARTICOL PROPUS: Persoanele care prezintă informaţii false Agenţiei de 
reglementare sau obstrucţionează Agenţia în executarea sarcinilor sale este supus 
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unei penalităţi de la 200 până la  300 unităţi convenţionale pentru persoanele fizice şi 
de la 800 până la 5000 unităţi convenţionale pentru persoanele juridice. 

Prevederea poate fi de asemenea inclusă în Codul Contravenţional.  

Sursa: Raportul tehnic nr. 10 

 


