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Notă privind terminologia 

 
În acest raport, “Legea”, cu litera mare “L”, înseamnă un Act al Parlamentului şi cuvântul “lege” trebuie 
să fie interpretat în sensul său generic. 
 
Legislaţia “primară” şi” “secundară” sunt termeni din limba engleză mult mai uzuali decât traducerile 
acestora literale respective din limba română - “acte legale” şi “normative”, şi prin urmare li s-a dat 
preferinţa pentru versiunea în limba engleză a acestui raport.  Primele se referă la Acte Parlamentare, 
cele din urmă la actele emise de orice alt organism cu putere legislativă (guvern, ministru, 
administraţie publică locală). 
 
Conform înţelegerii comune curente, termenul “de reglementare” a fost utilizat în sens larg, ca fiind 
aferent elaborării politicilor, pregătirii şi adoptării legilor, precum şi monitorizării implementării legislaţiei 
adoptate. Prin contrast, termenii “legislativ” şi “legislaţie” sunt folosite în sens restrâns, ca fiind 
aferente dezbaterilor cu privire la legi şi adoptarea legilor. 
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Abrevieri 
 
ANRE Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică 
PPP  Parteneriat Public Privat 
TFUE  Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
UE  Uniunea Europeană 
 



                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 10 of 67   Raport Tehnic Nr. 10 (Proiect) – Component 
1 

 
 



                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 11 of 67   Raport Tehnic Nr. 10 (Proiect) – Component 
1 

 
 

1. Argumentarea unui proiectul Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, proiectului modificărilor la legea cu privire la administraţia publică locală şi 
la legea energiei  

 
Pe data de 23 decembrie 2011, Parlamentul a adoptat o nouă Lege a apelor, care va încadra în 
următorii ani managementul, protecţia şi utilizarea eficientă a apelor de suprafaţă şi a apelor 
subterane. 
 
În prezent, Guvernul revizuieşte Strategia apei din 2007. Strategia reînnoită va fi adoptată până la 
sfârşitul anului 2012. 
 
În contextul modificării cadrului legal şi re-definiri politicilor, mai rămâne loc pentru revizuirea statutului 
actual al domeniului serviciilor de utilizare a apei potabile.  Serviciile de utilizare a apei potabile includ 
alimentarea cu apă potabilă şi colectarea şi tratarea apelor uzate.  Accentul este pus pe serviciile, 
care reprezintă o activitate economică.  Problemele de mediu, cum ar fi captarea apei şi permisele de 
evacuare a apelor uzate, vor fi reglementate separat.  La fel vor fi reglementate separat şi problemele 
sanitare, cum ar fi calitatea apei potabile. 
 
În prezent, sectorul nu este reglementat de Hotărârea de Guvern 656/2002, adoptată în conformitate 
cu Legea cu privire la apa potabilă Nr. 272-XIV din 10.02.1999 şi Legea cu privire la serviciile publice 
de gospodărire comunală Nr. 1402 din 24.10.2002. 
 
Situaţia actuală este nesatisfăcătoare, şi aici este folosită posibilitatea de a elabora un cadru juridic 
mai bun, care se va potrivi cu strategia revizuită şi va aduce rezultate mai bune. 
 
Pe scurt, problemele din domeniu indică la: 
 

1. Necesitatea unei planificări generale mai bune a investiţiilor; 
2. Necesitatea consolidării pentru a realiza economii de proporţii; 
3. Necesitatea renovării şi extinderii infrastructurii existente, îmbunătăţirii operaţiunilor, întreţinerii 

şi deservirii; precum şi 
4. Necesitatea măririi tarifelor şi îmbunătăţirii colectării lor. 

 
Aceste necesităţi vor fi abordate după cum urmează: 
 

1. Procesele de planificare depăşesc sfera de aplicare a Legii cu privire la serviciile de apă 
potabilă.  Punctul de vedere aplicat aici constă în faptul că cele şase regiuni de dezvoltare, 
stabilite prin Legea privind dezvoltarea regională Nr. 438-XVI din 28.12.2006, ar reprezenta 
nivelul adecvat la care ar trebui să se intersecteze planificarea generală de la nivelul de vârf şi 
iniţiativele din partea administraţiilor publice locale. Planurile şi proiectele de dezvoltare 
regională ar trebui să interacţioneze armonios cu “acordurile cu privire la serviciile legate de 
utilizarea apei potabile” ale administraţiilor publice locale.  Aceste acorduri reprezintă 
documente de planificare pe termen lung cu privire la modul în care vor fi dezvoltate 
infrastructura şi serviciile aferente apei potabile într-o anumită zonă. 
 

2. La baza căutării nivelului adecvat de reglementare pentru sectorul serviciilor de apă potabilă 
stă o schimbare de paradigmă, de la drepturile de utilizare a apei la serviciile legate de 
utilizarea apei.  În antichitate, comunităţile se stabileau cu traiul în apropiere de sursele de 
apă, iar drepturile de utilizare a apei se considerau a fi obţinute prin utilizarea apei.  Apărarea 
acestor drepturi împotriva intruşilor, sau identificarea unei soluţii satisfăcătoare cu ei, 
reprezenta un element crucial pentru supravieţuirea comunităţilor.  Aceasta a făcuto o 
problemă locală.  Odată cu urbanizarea a apărut necesitatea unei infrastructuri speciale, 
căutării, tot mai departe, a surselor de apă mai mari şi creării serviciilor specializate.  
Problema alocării drepturilor de apă vitale s-a transformat într-o problemă de gestionare 
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durabilă a resurselor de apă, în timp ce furnizarea serviciilor decente şi accesibile legate de 
utilizarea apei pentru toată lumea a devenit o problemă distinctă, crucială. 
 
Multe regii Apă-Canal sunt acum prea mici pentru a fi furnizori de servicii viabile. 
Administraţiile publice locale ar trebui să fie încurajate să se asocieze la nivel regional între 
ele în cadrul unor companii sau întreprinderi inter-municipale sau Parteneriate publice private, 
după caz, pentru a presta servicii comune legate de utilizarea apei potabile într-un mod viabil 
din punct de vedere economic.  Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată de Republica 
Moldova, le oferă acest drept în mod explicit. Problema este că controlul democratic direct, 
esenț a administraţiei publice locale, se va diminua în cadrul procesului.  Organismele inter 
municipale, de fapt, cumulează doi factori de ineficienţă: unul economic (poziţia de monopol) 
şi unul politic (responsabilitate redusă).  Privatizarea prin intermediul licitaţiilor competitive şi a 
controlului de preţuri din partea unei autorităţi de reglementare reprezintă moduri de abordare 
a problemei monopolului.   
 
Având în vedere schimbarea de paradigmă menţionată anterior, monitorizarea furnizorilor de 
servicii legate de utilizarea apei potabile din partea unei autorităţi de reglementare 
independente (de exemplu, direct subordonată Parlamentului) poate fi considerată un substitut 
adecvat al controlului democratic direct. 
 
Cu toate acestea, pentru zonele rurale, unde alimentarea cu apă este asigurată de “asociaţii” 
mici, vechea paradigma încă mai poate fi valabilă, şi ar constitui o valoare adăugată mică, cel 
puţin pe termen scurt, pentru a le include în domeniul de aplicare al Legii cu privire la serviciile 
de apă.  Deci, acestea vor fi excluse, în anumite condiţii, din domeniul de aplicare al legii.  
Aceste asociaţii ar trebui să fie supuse doar controlului sanitar al calităţii apei potabile şi 
controlului de mediu (înregistrarea/autorizarea prizelor de apă, controlul evacuărilor de ape), 
probleme care vor fi reglementate în mod separat. 
 
Se propune ca consolidarea să fie lăsată să apară în mod voluntar.  Acest lucru va fi încurajat 
de subvenţii.  Acestea vor fi acordate doar operatorilor licenţiaţi.  Licenţele de operare vor fi 
eliberate de către autoritatea de reglementare, în baza capacităţilor financiare şi tehnice (care 
sunt strâns legate de dimensiune şi, respectiv, consolidare) ale operatorilor şi credibilităţii 
planurilor lor de afaceri, care vor implementa acordurile pentru serviciile legate de utilizarea 
apei potabile.  Autoritatea de reglementare va monitoriza performanţa şi, în cazurile de 
performanţă insuficientă persistentă, poate retrage licenţa şi, astfel, închide accesul la 
fondurile publice.  De asemenea, donatorii internaţionali ar putea să fie nevoiţi să solicite 
licenţă ca o pre-condiţie pentru asistenţa lor. 

 
3. În concluzie, procesul propus de gestionare a schimbării are drept scop stabilirea unei 

succesiuni de etape de calitate, unde de obicei: 
 
- Administraţiile publice locale se unesc cu scopul de a oferi servicii legate de utilizarea apei 

potabile într-o societate/întreprindere inter-municipală şi întocmesc un acord pentru 
serviciile legate de utilizarea apei potabile, care reprezintă un proiect pentru dezvoltarea 
serviciilor legate de utilizarea apei potabile (investiţii, exploatare şi întreţinere, 
îmbunătăţirea serviciilor). 

- Ei solicită granturi naţionale şi ajutor internaţional. 
- Ei tind să angajeze un operator cu care semnează un contract de delegare a serviciilor de 

utilizare a apei. 
- Operatorul selectat elaborează un plan de afaceri şi aplică pentru licenţă de operator la 

autoritatea de reglementare. De asemenea, el prezintă autorităţii de reglementare 
strategia sa tarifară şi alte documente, cum ar fi un model de contract cu clienţi 
rezidenţiali. 

- Autoritatea de reglementare verifică credibilitatea planului de afaceri şi a strategiei tarifare, 
precum şi accesibilitatea celei din urmă. 

- Se eliberează licenţa. 
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- Începe achitarea subvenţiilor naţionale şi a împrumuturilor internaţionale. 
 
Unele dintre aceste etape pot fi omise. O administraţie publică locală ar putea decide, de 
exemplu, să meargă singură, fără o altă administraţie publică locală sau un alt operator 
anumit.  Cu toate acestea, aceasta ar trebui să elaboreze un acord şi plan de afaceri.  
Aceasta poate sau poate să nu aplice pentru licenţă, însă în cazul în care nu aplică pentru 
licenţă, atunci nu poate solicita subvenţii sau împrumuturi naţionale/internaţionale. 
 
Experienţele de succes din partea reglementată a sectorului vor convinge autorităţile 
neautorizate să se alăture comunităţii licenţiate. 
 
Această abordare treptată va permite, de asemenea, Autorităţii de reglementare să 
consolideze capacitatea într-un mod ordonat. 

 
4. Tarifele vor fi propuse de către operator pentru trei grupuri de consum. Aceste grupuri sunt 

stabilite în Lege pentru a permite comparaţii simple între tarifele operatorilor: 
 
- Banda esenţială, pentru consumul lunar pe persoană de 1,2 m

3
, care cuprinde nevoile de 

bază ale unei persoane; 
- Banda de referinţă, pentru consumul lunar pe persoană de la 1,2 m

3
 până la 3,6 M

3
, care, 

luate împreună cu banda esenţială, reprezintă consumul standard al unei persoane; şi 
- Banda premium, pentru orice consum ce depăşeşte 3,6 M³. 
 
Banda esenţială trebuie să fie accesibilă pentru grupurile cu venituri mici, însă preţul acesteia 
oricum va fi perceput, indiferent de cifra consumului real.  Acest minim legal este extrem de 
profitabil pentru un operator cu mulţi consumatori care de fapt locuiesc în străinătate sau care 
călătoresc des.  Este o situaţie de câştig reciproc  în care profitul operatorului, de asemenea, 
este benefic pentru consumatori cu venituri mici a căror consum este subvenţionat de oameni 
care consumă puţin sau nimic. 
 
În timp ce rata pentru banda esenţială este fixată doar în baza unor considerente de 
accesibilitate, veniturile totale provenite de la toate benzile luate împreună (rata premium este 
pur şi simplu fixată cu 30% mai mare decât rata de referinţă) trebuie să fie suficiente pentru 
recuperarea deplină a costurilor.   Această recuperare poate fi realizată numai cu timpul, cu 
creşteri regulate a ratelor şi o scădere corespunzătoare a subvenţiilor. 
 
Acest sistem asigură subvenţionarea încrucişată a grupurilor cu venituri mai mici, care 
consumă mai puţin, din partea grupurilor cu venituri mai mari, care, respectiv, consumă mai 
mult.  Acesta urmăreşte un obiectiv social, precum şi unul de mediu, pe măsură ce irosirea 
este descurajată printr-o rată mai mare a benzii premium.  Acest lucru este considerat a fi cea 
mai bună practică, deoarece creează un echilibru între obiectivele concurente sociale, de 
mediu şi financiare. 
 
Clienţii nerezidenţiali, cu excepţia şcolilor şi spitalelor, vor fi supuşi unei taxe la rata de 
referinţă, asigurând în continuare subvenţionarea încrucişată a grupurilor cu venituri mici. 
 
În această lege sunt propuse modalităţi pentru îmbunătăţirea colectării sumelor facturate, cum 
ar fi posibilitatea de a solicita un depozit, şi responsabilitatea de cotitate a clienţilor care se 
folosesc de un contor comun.  (Responsabilitatea de cotitate, numită, de asemenea, 
răspundere solidară, reprezintă o tehnică juridică în care debitorii îşi asigură plăţile unul 
celuilalt). 

 
O caracteristică esenţială a sistemului propus este desemnarea unei autorităţi de reglementare. 
Autoritatea de reglementare va emite, iar uneori va retrage licenţele operatorilor, va monitoriza 
performanţa şi va controla preţurile.  Aceasta va avea influenţa asupra unei autorităţi reale.  Ea va fi 
Ombudsmanul clientului.  Se propune ca “Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică”, 
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stabilită prin Legea Energiei Nr. 124 din 23 decembrie 2009, să fie desemnată în calitate de autoritate 
de reglementare pentru operatorii licenţiaţi în domeniul serviciilor de apă.   De asemenea, se propune 
să i se încredinţeze autorităţii de reglementare putere legislativă: aceasta va fi capabilă să adopte o 
legislaţie secundară în conformitate cu proiectul de Lege privind serviciile legate de utilizarea apei. 
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2. Proiecte de legi 

 
2.1 Proiectul Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 

Preambul 

 
Parlamentul 
 
Având în vedere Articolul 37.1 din Constituţie care prevede că “Fiecare om are dreptul la un mediu 
înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum şi la produse 
alimentare şi obiecte de uz casnic inofensive [...]” şi astfel cere ca apa bună să fie furnizată populaţiei 
într-un mod sigur din punct de vedere ecologic, 
 
Întrucât 
 

1. Rezoluţia Nr. 64/292 din 26 iulie 2010 adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite “recunoaşte dreptul la apă potabilă sigură şi curată ca drept uman 
fundamental pentru realizarea deplină a dreptului la viaţă şi a tuturor drepturilor omului”.  

 
2. Trebuie să se urmărească o utilizare durabilă, echilibrată şi echitabilă a apei, după cum se 

menţionează în Articolul 1 din Legea Apelor Nr. 272 din 23.12.2011;  
 

3. Acquis-ul european trebuie să fie aproximat în continuare în temeiul articolului 50 din Acordul 
de Parteneriat şi Cooperare, în special Directivele 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de 
politică comunitară în domeniul apei şi Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane 
reziduale. 
 

4. Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985, ratificată de Republica 
Moldova, indică în articolul său nr. 10.1 că “Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul, 
în exercitarea competenţelor lor, de a coopera şi de a se asocia, în condiţiile legii, cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice locale, pentru realizarea de sarcini de interes comun.”   
 

5. Autorităţile locale ar trebui să fie încurajate să se asocieze între ele la nivel regional în cadrul 
companiilor sau întreprinderilor inter-municipale sau Parteneriate Publice Private, după cum 
consideră a fi necesar, pentru a oferi servicii comune legate de utilizarea apei potabile într-un 
mod viabil din punct de vedere economic. 
 

6. Aceste asociaţii, care vor împărtăşi gestionarea infrastructurii necesare pentru a oferi servicii 
legate de utilizarea apei şi, prin urmare, vor fi numite în această lege “administratorii 
infrastructurii”, pot oferi de sine stătător servicii legate de utilizarea apei potabile sau să le 
delegheze unui operator privat.  
 

7. Administratorii infrastructurii trebuie să elaboreze un “acord pentru serviciile legate de 
utilizarea apei potabile”, care reprezintă un document de planificare pe termen lung; un plan 
de afaceri complementar pentru implementarea acordului trebuie să fie întocmit fie de către ei 
înşişi sau de către operatorul lor. 
 

8. Serviciile legate de utilizarea apei potabile prestate de către administratorii de infrastructură 
sau operatorii acestora trebuie să includă colectarea şi tratarea apelor reziduale. 
 

9. Consumatorii casnici nu au putere de negociere cu monopolurile naturale, cum ar fi operatorii 
care prestează servicii legate de utilizarea apei potabile. 
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10. O autoritate de reglementare va compensa pentru lipsa puterii de negociere a clienţilor casnici 
prin controlul preţurilor şi a practicilor comerciale. 
 

11. O autoritate de reglementare trebuie, de asemenea, să se asigure că operatorii rămân viabili 
din punct de vedere economic în timpul investiţiilor în prelungiri, renovări, şi îmbunătăţirii 
funcţionării, întreţinerii şi deservirii. 
 

12. Echilibrul dintre accesibilitatea pentru clienţii rezidenţiali, în special a grupurilor cu venituri mai 
mici, precum şi viabilitatea economică pentru operatori constă în fracţionarea preţului în trei 
părţi: o taxă redusă pentru prima bandă de consum “esenţială” necesară pentru a satisface 
nevoile de bază ale cuiva, o taxă medie pentru banda “de referinţă” următoare, care, luată 
împreună cu banda esenţială, corespunde unui consum mediu, şi o taxă mai mare pentru 
banda premium pentru tot ce depăşeşte acel consum mediu. 
 

13.  Acordarea taxei pentru banda esenţială achitabilă indiferent de cifra consumului real, şi 
negarea pentru clienţii nerezidenţiali a beneficiului benzii esenţiale va asigura în continuare 
echilibrul dintre accesibilitatea şi viabilitatea economică. 
 

14. Introducerea tarifelor celor trei benzi necesită instalarea contoarelor ceea ce este destul de 
costisitor, însă încurajează utilizarea eficientă a unei resurse limitate şi, prin urmare, este 
considerată a fi cea mai bună practică. 
 

15. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică are experienţă practică cu serviciile 
comunale şi ar trebui să fie desemnată în calitate de autoritate de reglementare pentru 
sectorul de prestare a serviciilor legate de utilizarea apei potabile. 
 

16. Este de preferat să se opteze, într-o primă fază, pentru o abordare voluntară, în care 
administratorii infrastructurii sau operatorii vor decide de sine stătător dacă să aplice sau nu la 
jurisdicia autorităţi de reglementare şi să aplice pentru licenţă de operator. 
 

17. Administratorii de infrastructură ar trebui să fie încurajaţi să se prezinte ei înşişi sau operatorii 
lor în jurisdicţia autorităţii de reglementare şi să aplice pentru licenţă făcând ca această licenţă 
să reprezinte o condiţie pentru acordarea subvenţiilor naţionale şi a sprijinului din partea 
donatorilor internaţionali. 
 

18. Licenţa operatorului trebuie să fie acordată în baza capacităţii financiare şi tehnice pentru a 
atinge obiectivele stabilite de acordul privind serviciile legate de utilizarea apei potabile. 
 

19. Drepturile şi obligaţiile în partea nelicenţiată a sectorului de prestare a serviciilor legate de 
utilizarea apei potabile trebuie să fie aceleaşi ca şi în partea licenţiată, cu excepţia a ceea ce 
intră în cadrul competenţelor autorităţii de reglementare: controlul preţurilor şi a practicilor 
comerciale, şi intervenţiile în calitate de Avocat al poporului/Omudsman; întrucât această 
diferenţiere nu este discriminatorie deoarece operatorii reglementaţi şi clienţii lor vor trebui să 
plătească taxe pentru serviciile Autorităţii de reglementare. 
 

20.  Acoperirea universală trebuie să fie urmărită într-un mod treptat, planificat şi durabil. 
 

21. Această lege trebui să vizeze atât urmărirea treptată a recuperării depline a costurilor cât şi 
accesibilitatea. 
 

22. Trebuie să fie garantat accesul egal la serviciile legate de utilizarea apei potabile. 
 

23. Publicul trebuie să fie consultat atunci când sunt luate decizii importante. 
 

24. Trebuie să fie promovate drepturile şi interesele consumatorilor. 
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A adoptat această lege 

 
 
Capitolul 1: Dispoziţii generale 
 
Articolul 1 Scopul 
 
Scopul prezentei legi este de a oferi treptat populaţiei servicii legate de utilizarea apei potabile care 
sunt satisfăcătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ, accesibile şi disponibile după preţ. 
 

Articolul 2 Definiţii 
 
În sensul prezentei Legi, 
 
‘apa potabilă’ va avea semnificaţia stabilită în Legea Nr. 272/1999 cu privire la apa potabilă; 
 
‘servicii legate de utilizarea apei’ înseamnă totalitatea serviciilor care acoperă, în cazul gospodăriilor 
individuale, a instituţiilor publice sau a oricărei activităţi economice: 

(a) captarea, îndiguirea, depozitarea, tratarea şi distribuţia apei de suprafaţă sau a apei 
subterane; 

(b) instalaţii de colectare şi tratare a apelor uzate care urmează a fi evacuate în apele de 
suprafaţă;  

 
‘servicii legate de utilizarea apei potabile’ va însemna totalitatea serviciilor de apă legate de 
alimentarea cu apă potabilă; 
 
‘infrastructura’ va însemna orice active imobiliare şi tangibile, cum ar fi instalaţiile şi reţelele de tratare, 
care sunt utilizate pentru prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile; 
 
‘administratorul infrastructurii’ va însemna o administraţie publică locală, o companie sau întreprindere 
municipală, o societate sau companie inter-municipală care au capacitatea juridică, în temeiul 
dreptului său de proprietate, a statutului sau mandatului acesteia, de a oferi sau de a delega servicii 
legate de utilizarea apei potabile; 
 
‘operator’ va însemna orice furnizor de servicii legate de utilizarea apei potabile, fie delegate sau pe 
cont propriu, şi indiferent de forma sa juridică; 
 
‘delegarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile’ va însemna un contract prin care un 
administrator de infrastructură îşi atribuie datoria de a presta servicii legate de utilizarea apei potabile 
unui operator a cărui remunerare este legată de veniturile operaţionale generate de aceste servicii, şi 
care pot include livrarea lucrărilor; 
 
‘conectare’ va înseamnă interfaţa fizică între reţeaua de infrastructură şi conducta clienţilor, situată, 
pentru alimentarea cu apă, chiar sub contor, şi pentru colectarea apelor reziduale, acolo de unde apa 
se scurge din încăpere sau dintr-o facilitate de tratare preliminară; 
 
‘clientul’ este persoana care deţine un contract pentru prestarea serviciilor legate de utilizarea apei 
potabile încheiat cu un operator; 
 
‘client rezidenţial’ va însemna o persoană fizică care are un contract pentru prestarea serviciilor legate 
de utilizarea apei potabile pentru locuinţa sa; 
 
‘gospodărie casnică’ va însemna un grup de persoane care împărtăș esc o locuinţă; 
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‘Autoritatea de reglementare’ va însemna Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică 
stabilită prin Legea energetică Nr. 124 din 23 decembrie 2009; 

 
Articolul 3 Domeniul de aplicare 
 
Prezenta Lege se aplică fază de orice dispoziţie aferentă serviciilor legate de utilizarea apei potabile, 
cu excepţia 

- asigurării cu apă minerală, 
- asigurării cu apă termală, 
- asigurării cu apă pentru irigare, şi 
- asigurării cu apă din surse mici, a căror medie a fluxului zilnic nu depăşeşte 10 m³ la mai puţin 

de cincizeci de conexiuni, cu excepţia cazului în care serviciile sunt prestate în scopuri 
comerciale.  

 
Capitolul 2: Clauze privind serviciile aferente apei potabile şi planurile de afaceri 
 
Articolul 4. Administratorii de infrastructură trebuie să întocmească un acord privind prestarea 

serviciilor aferente apei potabile. 
 

Acesta cel puţin va menţiona: 
- zona acoperită, şi planurile privind extinderea acesteia, 
- termenul de valabilitate al acordului, care nu trebuie să depăşească douăzeci şi cinci de ani, 
- dacă va fi prevăzută delegarea serviciilor; 
- performanţa minimă preconizată şi monitorizarea acestei performanţe prin utilizarea 

indicatorilor; 
- planurile de reabilitare, extensii şi reînnoirea infrastructurii; 
- planurile privind instalaţiile colective, cum ar fi havuzurile, hidranţii de incendiu, canalele de 

scurgere de pe străzi şi autostrăzi, ţevile de irigaţie şi latrinele publice, 
- planurile privind instalarea contoarelor de apă în cazul în care acestea lipsesc; 
- angajamentele privind lucrările de întreţinere şi reparaţie; 
- angajamentele privind rezoluţia situaţiilor de urgenţă şi a accidentelor; 
- angajamentele privind controlul calităţii apei potabile; 
- angajamentele privind golirea rezervoarelor septice; 
- angajamentele privind acoperirea riscului prin contracte de asigurare; 
- obligaţia de a întocmi un raport anual privind implementarea acordului, şi 
- modul în care vor fi publicate acordul şi raportul anual, în mod electronic sau în alt mod. 

 

Aceasta va include: 
- o inventariere a infrastructurii, şi a regimului său de proprietate şi servituţi conexe, şi 
- o inventariere a datoriilor posibile şi modul în care acestea vor fi abordate prin acoperirea 

asigurării. 
 
Autoritatea de reglementare va adopta regulamente pentru a specifica în continuare obligaţiile în 
temeiul prezentului articol ori de câte ori consideră că este necesar. 
 

Articolul 5 Operatorii vor întocmi un plan de afaceri. 
 

Acesta va include cel puţin: 
- un concept pe termen lung al afacerii în ceea ce priveşte serviciile şi infrastructura, 
- planul de investiţii capitale pe termen lung, 
- planul de investiţii capitale pe termen scurt, 
- planurile de întreţinere, 
- măsurile de îmbunătăţire operaţională, 
- planul de acţiune pentru reducerea scurgerilor, 
- planuri de angajare a personalului, 
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- planul financiar care să includă strategia de tarifare, 
- strategia deservirii clienţilor care să includă recuperarea datoriilor, şi 
- modalităţile de revizuire a acestuia. 

 
Autoritatea de reglementare va adopta regulamente pentru a specifica în continuare obligaţiile în 
temeiul prezentului articol ori de câte ori consideră că este necesar. 
 
 

Capitolul 3: Delegarea serviciilor legate de utilizarea apei 
 

Articolul 6. Administratorii de infrastructură pot delega prestarea serviciilor legate de utilizarea apei.  
Pe lângă acordul de prestare a serviciilor legate de utilizarea apei potabile, contractul de delegare 
trebuie să prevadă cel puţin: 

- durata contractului care nu poate depăşi durata de valabilitate a acordului pentru prestarea 
serviciilor legate de utilizarea apei potabile, 

- regimul de proprietate a infrastructurii, pe parcursul şi la sfârşitul contractului şi modul în care 
va fi transferat dreptul de proprietate, 

- programul lucrărilor şi modul finanţării acestora, 
- modul în care trebuie să fie îndeplinite şi finanţate cerinţele stabilite în acord, 
- obligaţia operatorului de a elabora un plan de afaceri, 
- procedurile de achiziţii care urmează să fie aplicate de către operator, 
- obligaţiile de raportare ale operatorului vizavi de administratorul infrastructurii, 
- condiţiile în care administratorul infrastructurii poate supune auditului operatorul, 
- recompense şi sancţiuni, 
- modul în care vor fi soluţionate litigiile, şi 
- modul în care poate fi reziliat contractul. 

 

 
Capitolul 4: Licenţe 
 
Articolul 7. Operatorii pot depune o cerere pentru eliberarea licenţei la Autoritatea de reglementare. 
 

Cererea trebuie să includă cel puţin: 
- acordul privind serviciile legate de utilizarea apei potabile, 
- dacă este cazul, contractul de delegare a serviciilor legate de utilizarea apei potabile, 
- planul de afaceri, 
- licenţele de captare şi evacuare sau cereri pentru acestea, 
- un model de contract pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă pentru clienţii 

rezidenţiali, 
- bilanţurile contabile supuse auditului din ultimii cinci ani, 
- statutul, 
- informaţii despre acţionari sau membri fondatori, 
- informaţii cu privire la directori, şi 
- orice alte informaţii solicitate de către Autoritatea de reglementare. 

 

Autoritatea de reglementare va examina dacă operatorul dispune de resurse financiare, tehnice şi 
umane suficiente pentru a realiza obiectivele stabilite în acordul privind serviciile legate de utilizarea 
apei potabile, şi dacă el este stabil din punct de vedere financiar. 
 

Autoritatea de reglementare va emite o Decizie în decurs de trei luni de la aplicare.  El îşi poate 

amâna decizia pentru o perioadă care nu va depăşi trei luni. 
 
Autoritatea de reglementare poate elibera un permis provizoriu sau condiţionat. 
 
Autoritatea de reglementare poate suspenda sau retrage o licenţă 

- atunci când operatorul licenţiat îşi încalcă în mod repetat Deciziile, 
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- atunci când există indicii serioase şi concordante precum că operatorul nu va fi capabil să-şi 
atingă obiectivele stabilite în acordul pentru serviciile legate de utilizarea apei potabile, 

- atunci când operatorul este delincvent pe plata taxelor datorate Autorităţii de reglementare, 
- atunci când există indicii concordante precum că stabilitatea financiară a operatorului este 

serios periclitată, şi 
- în caz de abatere gravă din partea operatorului licenţiat. 

 
Înaintea suspendării sau retragerii Deciziei, Autoritatea de reglementare va informa operatorul că o 
astfel de Decizie este examinată şi îl va invita la o audiere.  Autoritatea de reglementare poate, de 
asemenea, audia administratorul de infrastructură precum şi alţi actori cheie. 
 

Toate Deciziile Autorităţii de reglementare vor fi motivate şi luate în primul rând în interesul clienţilor. 
 
Deciziile Autorităţii de reglementare vor deveni obligatorii pentru destinatar din momentul notificării, şi 
pentru părţile terţe la data publicării acestora în Monitorul Oficial. 
 

 
 
Capitolul 5: Drepturile şi obligaţiile clientului 
 
Articolul 8. Fără a ţine cont de orice acord contrar, accesul egal la serviciile legate de utilizarea apei 
potabile este garantat în cazul în care există infrastructura sau este planificată în acordul privind 
serviciile legate de utilizarea apei potabile. 
 
 
Operatorul poate refuza conexiunile în cazul în care: 

- Sediul solicitantului se află în afara zonei acoperite de acordul privind prestarea serviciilor 
legate de utilizarea apei potabile, 

- astfel de conexiuni nu sunt prevăzute în acordul privind prestarea serviciilor legate de 
utilizarea apei potabile, sau 

- s-a aplicat pentru o conexiune individuală, însă este fezabilă doar o conexiune colectivă. 
 
Operatorul îşi va declara refuzul şi motivaţia acestuia în formă scrisă către solicitant. 
 
Articolul 9. Clientul va informa operatorul fără întârziere despre orice întrerupere neaşteptată a 
serviciului. Fără a aduce atingere oricărui acord contrar, operatorul va compensa întreruperile 
neanunţate ale serviciilor pentru mai mult de 24 de ore cu o reducere a facturii următoare cu trei 
procente.  Prejudiciul suportat de client va fi reparat sau, dacă nu este posibil, compensat din punct de 
vedere financiar. 
 
Articolul 10. Clientul trebuie să păstreze accesul liber şi sigur de daune la contor şi ţevile de 
conectare.  El va accepta vizitele anunţate de inspecţie în timpul zilei. 
 

Articolul 11. Clientul poate solicita în scris operatorului să efectueze un test de precizie a contorului 

utilizat în locuinţa sa şi, în prezenţa sa, sau a reprezentantului său autorizat.  Testul va fi gratuit, în 

cazul în care contorul nu a fost testat de către operator pe parcursul unui an până la primirea cererii şi 
cu condiţia că clientul va fi de acord să respecte rezultatele testului care ar reprezenta baza pentru 

orice ajustare a taxelor în litigiu.  La primirea cererii de la un client, sau atunci când este emisă o 

comandă pentru testarea contorului de către Autoritatea de reglementare, operatorul va informa 
clientul, în scris şi în termen de o săptămână de la primirea cererii pentru testarea contorului, precum 
că el, sau reprezentantul său autorizat, are dreptul de a fi prezent la testarea contorului.  În cazul în 

care clientul, sau reprezentantul său autorizat, doreşte să fie prezent la testarea contorului, clientul 
sau reprezentantul său autorizat va contacta operatorul în decurs de zece zile de la notificarea scrisă 

pentru a aranja prezenț a la testare.  La primirea unei astfel de notificări, operatorul va programa cât 

mai curând posibil testarea contorului la o oră anumită în timpul orelor normale de funcţionare ale 
instalaţiei de testare a contoarelor operatorului, care va fi convenabilă atât pentru client cât şi pentru 
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reprezentantul său autorizat şi operator.  Un raport în scris privind rezultatele testării va fi furnizat 

clientului. 
 

Articolul 12. Operatorul poate solicita de la client sau potenţialul client un depozit pentru a garanta 

plata facturilor.  Astfel de depozite nu trebuie să depăşească o sumă echivalentă cu factura maximă 

estimată pentru nouăzeci de zile. 
 

Operatorul nu poate refuza să presteze servicii legate de utilizarea apei potabile atunci când un client 
rezidenţial nu are capacitatea financiară de a plăti un depozit de securitate, cum ar fi: 
 

- o persoană care beneficiază de asistenţă publică locală sau naţională, 
- o persoană a cărei unică sursă de sprijin financiar este derivată din asigurarea socială sau 

prestaţiile de şomaj, sau 

- o persoană a cărei circumstanţe ameninţă o pedeapsă privativă de necesităţile de viaţă pentru 
el/ea sau copiii aflaţi în întreţinerea acestuia/acesteia, în cazul în care este necesară plata 
unui depozit de securitate. 

 

Clientul trebuie să aibă sarcina probei.  Operatorul va notifica clientul în scris dacă acesta este sau nu 

mulţumit de dovezile/probele oferite, pe care le va înregistra.  El poate cere clientului să actualizeze 

proba o dată pe an. 
 
Operatorul va ţine evidenţa pentru a arăta: 

- numele clientului care a achitat depozitul, 
- numărul de cont sau altă identificare a spaţiilor ocupate de către client atunci când a fost 

achitat depozitul, 
- suma depozitului şi data la care a fost achitat, şi 
- o înregistrare a fiecărei tranzacţii referitoare la depozit. 

 
Operatorul va emite o chitanţă pentru fiecare client de la care a primit depozit şi va oferi mijloace prin 
care deponentul îşi poate primi depozitul sau bilanţul în cazul în care această chitanţă s-a pierdut. 
 
 
Dobânda la orice depozit de securitate primit de la un client pentru fiecare an calendaristic, trebuie să 

fie plătită la rata legală.  Dobânzile se vor acumula zilnic şi va fi plătite sau creditate anual în contul 

clientului.  Dobânda acumulată va fi achitată la întoarcerea depozitului în cazul în care o astfel de 

returnare se face la orice altă dată decât data de plată anuală pentru dobândă. 
 
Depozitul va înceta să acumuleze dobândă la data la care este returnat, la data la care sunt întrerupte 
serviciile legate de utilizarea apei potabile, sau la data la care este expediată notificarea la ultima 
adresă cunoscută a clientului cu mesajul că depozitul nu mai este necesar. 
 
Va fi făcută o înregistrare a fiecărui depozit nerevendicat şi a dobânzilor aferente.  Operatorul va face 

un efort rezonabil pentru a returna depozitul şi dobânda acumulată. 
 
Depozitele pot fi păstrate de către operator atâta timp cât este necesar pentru a asigura plata 
facturilor. 
 

Articolul 13. Forma utilizată a facturii trebuie să fie cu adevărat informativă. Acesta va indica: 

 
- numele operatorului, 
- datele actuale şi anterioare de citire a contorului, 
- datele când au fost citite contoarelor la sfârşitul perioadei pentru care este eliberată factura, 
- citirea precedentă a contoarelor, 
- numărul şi tipul unităţilor măsurate, 
- pentru clienţii cu contoare colective: modul în care este calculată cota clientului, 
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- suma facturii, care arată ca elemente în linii separate, cantitatea rezervelor şi ajustărilor, taxa 
minimă de consum, sumele datorate pentru banda de referinţă şi banda premium, atât pentru 
alimentarea cu apă cât şi pentru colectarea şi tratarea apelor reziduale, precum şi comisionul 
datorat Autorităţii de reglementare, 

- data până la care clientul trebuie să achite factura pentru a beneficia de o reducere şi pentru a 
evita o sancţiune, 

- un marcaj distinct pentru a identifica o factură estimată, 
- adresa la care se poate efectua plata, şi 
- numărul de telefon al funcţionarilor de la care pot fi obţinute aceste informaţii. 

 

Articolul 14. În cazul unui cont delincvent, operatorul va oferi clientului rezidenţial oportunitatea de a 

intra într-un acord de amortizare rezonabil.  Specificul acordului de amortizare rezonabil poate varia în 

funcţie de caz şi se determină atât de operator cât şi de client. Un astfel de acord va fi supus 

modificării la demonstrarea de către client a unei modificări a circumstanţelor sale financiare. 
 

Articolul 15. Operatorul va: 

- furniza orice informaţii pe care clientul le-ar putea solicita în mod rezonabil, 
- informa clienţii despre modificările tarifare, şi 
- menţine actualizate hărţi, planuri sau înregistrări ale întregilor sale sisteme de transmitere şi 

distribuţie sau colectare şi interceptare, cu alte informaţii care ar putea fi necesare pentru a 
consilia clienţii potenţiali, şi alţii care au dreptul la informaţii, referitor la instalaţiile disponibile 
pentru serviciu în orice localitate din zonă. 

 

Articolul 16. În cazul unei plângeri, verbale sau scrise, în adresa unui operator din partea unui client, 

despre taxă, facilităţi sau calitatea serviciilor, operatorul va face o investigaţie completă în timp de 48 

de ore şi va răspunde reclamantului cu privire la plângerea acestuia.  Se va păstra o înscriere a tuturor 

plângerilor, care va indică numele şi adresa reclamantului, data şi natura plângerii precum şi modul în 
care a fost adresată.  Înregistrarea plângerii iniţiale se va păstra pentru o perioadă de trei ani după 
soluţionarea definitivă a plângerii. 
 

 
 
Capitolul 6: Drepturile şi obligaţiile operatorului 
 
Articolul 17. De îndată ce operatorul a acceptat cererea pentru instalarea unei noi conexiuni şi clientul 
a achitat taxa de conectare, operatorul va efectua lucrările în termen de trei săptămâni şi va asigura 
aprovizionarea cu apă şi evacuarea apelor reziduale. 
 
Articolul 18. La conectarea noilor clienţi, operatorul va furniza, instala şi menţine pe cont propriu 
contorul şi toate echipamentele pentru noile conexiuni la apă amonte ș i pentru noile conexiuni pentru 

apele reziduale în aval.  Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod contrar, dreptul de proprietate 

îi revine proprietarului infrastructurii.  Costurile de excavare, rambleu, scoatere şi înlocuire a pavajului, 

drumurilor, bordurilor şi alte costuri care au fost suportate în mod inevitabil în ceea ce priveşte noile 
servicii vor fi pe cheltuiala operatorului. 
 
Operatorul va furniza, instala şi menţine pe cheltuială proprie toate înlocuirile de contoare şi de 
echipament care servesc noilor conexiuni ale fluxului de intrare al apei şi fluxului de ieşire al apei 

reziduale.  Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod contrar, dreptul de proprietate îi va reveni 

proprietarului infrastructurii. Costurile de excavare, rambleu precum şi îndepărtare şi înlocuire a 
pavajului, drumurilor şi bordurilor şi alte costuri care au fost suportate în mod inevitabil în legătură cu 
fiecare înlocuire va fi pe contul operatorului. 
 
Articolul 19. Operatorul va informa prompt Autoritatea de reglementare în timpul orelor obişnuite de 
lucru despre toate întreruperile (cu excepţia celor care apar în cursul operaţiunilor de rutină) la, sau 
insuficienţă majoră de servicii pentru perioade de o durată de patru ore sau mai mult care apar în 

lucrările de producţie, instalaţiile de tratare, lucrările de depozitare, reţelele de transmisie sau 
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distribuţie a apei, reţelele de colectare sau de interceptare a apelor reziduale, sau despre 
accidentarea sau deteriorarea porţiunilor de uzină care ar putea conduce la astfel de întreruperi de 
serviciu.  Astfel de notificări trebuie să fie confirmate în scris în termen de cinci zile. 
 

Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a preveni întreruperile de serviciu, iar atunci 
când vor apărea astfel de întreruperi, se va strădui să restabilească serviciul cu cea mai scurtă 

reţinere posibilă care va respecta siguranţa clienţilor săi şi a publicului larg.  În cazul în care o 

întrerupere urgentă a serviciilor de apă afectează un serviciu de protecţie împotriva incendiilor, 
operatorul va informa imediat despre acest serviciu. 
 
Ori de câte ori operatorul consideră că este necesar să programeze o întrerupere a serviciilor sale, el 
va întreprinde toate eforturile rezonabile pentru a informa toţi clienţii care urmează a fi afectaţi de 

întrerupere, precizând timpul şi durata anticipată de întrerupere.  Ori de câte ori este posibil, 

întreruperile programate trebuie să fie la ore, care creează un disconfort minim pentru client. 
 
Operatorul va păstra registre ale întreruperilor pentru o perioadă de cel puţin doi ani. 
 

Articolul 20. Operatorul va exercita o diligenţă rezonabilă pentru a furniza o alimentare continuă şi 
adecvată a apei potabile clienţilor săi şi pentru a evita orice lipsă sau întreruperi în livrarea acesteia. 
 
În cazul în care un operator consideră că este necesar să restricţioneze utilizarea apei, acesta îşi va 
informa clienţii, şi va expedia autorităţii de reglementare o notificare scrisă, până la intrarea în vigoare 
a acestei restricţii.  Aceste notificări vor preciza: 

- motivul restricţiei, 
- natura şi măsura restricţiei, de exemplu, cu privire la utilizarea apei în afară, sau utilizarea de 

către anumite categorii de clienţi, 
- data la care această restricţie va intra în vigoare, şi 
- data probabilă a încetării acestei restricţii. 

 
În perioadele în care se prezintă un deficit ameninţat sau real de apă, operatorul va repartiza în mod 
echitabil volumul de apă disponibil în rândul clienţilor săi ţinând cont de sănătatea şi siguranţa publică. 
 

Articolul 21. Operatorul va oferi facilităţile, instrumente şi alte echipamente necesare pentru testarea 
contoarelor sale.  Acesta poate fi scutit de această cerinţă de către autoritatea de reglementare în 
cazul în care sunt făcute aranjamente satisfăcătoare pentru testarea contoarelor sale de către un alt 

operator sau agenţie autorizată.   În cazul în care este utilizat un contor portabil, acest dispozitiv va fi 

verificat într-un magazin de contoare autorizat pentru precizie cel puţin o dată pe an, ajustările vor fi 
făcute atunci când va fi necesar şi va fi dus un registru cu astfel de teste şi ajustări. 
 
Fiecare contor de apă va fi testat înaintea instalării acestuia şi, ulterior, la intervale regulate. 
 

La finalizarea ajustării şi testării contorului, operatorul va aplica pe aceasta un sigiliu corespunzător, 
astfel încât ajustarea sau înregistrarea contorului să nu poată fi efectuată fără ruperea sigiliului. 
 
Operatorul va ţine evidenţa tuturor testelor pentru cel puţin doi ani şi îi va prezenta anual Autorităţii de 
reglementare un raport de sinteză a tuturor testelor efectuate la contoare. 
 
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie va elabora, în termen de şase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei Legi, un standard care defineşte precizia minimă acceptabilă a contoarelor şi 
recomandă metodele şi intervalele testărilor. 
 
 
Capitolul 7: Tarife şi taxe 
 
Articolul 22. Strategia de tarifare elaborată în conformitate cu Articolul 5 din prezenta Lege, trebuie să 
includă: 
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- taxa minimă lunară de consum, 
- preţul unitar pentru banda de referinţă, 
- preţul unitar pentru banda premium, şi 
- taxele de conectare, deconectare şi reconectare. 

 
Operatorul care a aplicat pentru licenţă trebuie să-şi prezinte strategia tarifară la Autoritatea de 

reglementare.  Aprobarea poate fi acordată după consultarea publicului timp de o perioadă de trei ani. 

Operatorul îşi va actualiza strategia de tarifare la fiecare trei ani şi o va înainta spre aprobare 
Autorităţii de reglementare, care se va consulta cu publicul. 
 
Autoritatea de reglementare va adopta reglementări pentru a specifica în continuare modul în care se 
vor desfăşura consultările publice.  
 
Articolul 23. Taxa minimă lunară de consum trebuie să fie identică pentru toţi clienţii rezidenţiali, care 
sunt conectaţi sau urmează a fi conectaţi, din zona definită în acordul privind prestarea serviciilor 
legate de utilizarea apei potabile. 
 
Operatorul trebuie să demonstreze Autorităţii de reglementare că taxa minimă lunară de consum este 
accesibilă grupurilor cu venituri mai mici. 
 
Taxa minimă lunară de consum maximal permisă poate fi ajustată anual în dependenț ă de inflaţie. 
 
Taxa minimă lunară de consum este datorată de clienţii rezidenţiali, pentru toţi membrii gospodăriei 
înregistraţi la locul de reș edinț ă, indiferent de consum. 
 
Autoritatea de reglementare va adopta regulamente pentru a specifica în continuare obligaţiile în 
temeiul prezentului articol ori de câte ori consideră că este necesar.  
 
Articolul 24. Banda de referinţă reprezintă consumul total lunar măsurat de peste 1,2 m³ şi până la 3,6 
m³ pentru un membru al gospodăriei înregistrat la reşedinţa clientului rezidenţial. 
 
Operatorul va diviza preţul unitar pentru banda de referinţă în partea legată de alimentarea cu apă şi 

partea referitoare la colectarea şi tratarea apelor reziduale.  Pentru ambele părţi, operatorul va 

demonstra, în planul său financiar elaborat în conformitate cu articolul 6 din prezenta Lege, Autorităţii 
de reglementare faptul că veniturile generate din colectarea taxelor lunare de consum minim şi a 
taxelor pentru grupurile de referinţă şi premium, vor asigura recuperarea costurilor pe durata de viaţă 
a acordului pentru prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile, luând în considerare toate 
cheltuielile de funcţionare şi de capital, taxele şi o rentabilitate echitabilă a capitalului.  În aceste 
calcule vor fi luate în consideraţie numai cheltuielile legate în mod direct de prestarea serviciilor legate 
de utilizarea apei potabile. 
 
 

Operatorul va extinde măririle necesare de preţuri în termeni reali în decursul mai multor ani.  Preţurile 

pot fi ajustate anual pentru inflaţie. 
 
Recompensele şi sancţiunile prevăzute de contractul de prestare a serviciilor legate de utilizarea apei 
potabile pentru performanţă mai mare sau, respectiv, mai mică se vor calcula prin creşterea sau 
scăderea preţului pentru banda de referinţă în următorii trei ani de actualizare pentru care va aplica 
operatorul. 
 
Preţul pentru banda de referinţă va fi identic pentru toţi clienţii rezidenţiali, conectaţi sau care urmează 
a fi conectaţi, dintr-o zonă definită în acordul privind prestarea serviciilor legate de utilizarea apei 
potabile. 
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Autoritatea de reglementare va adopta regulamente pentru a specifica în continuare obligaţiile în 
temeiul prezentului articol ori de câte ori consideră că este necesar.  
 
Articolul 25. Banda premium reprezintă consumul lunar măsurat de peste 3,6 m³ pentru un membru al 
gospodăriei înregistrat la reşedinţa clientului rezidenţial. 
 
Preţul pentru banda premium trebuie să fie cu treizeci de procente mai mare decât preţul pentru 
banda de referinţă. 
 
Articolul 26. Autoritatea de reglementare va elabora o metodologie pentru calcularea tarifelor, care va 
servi drept document de îndrumare pentru operatori. 
 
Articolul 27. Operatorul care furnizează numai apă caldă va furniza indici de consum şi copiile 
facturilor altor operatori, la cererea acestora din urmă.  Ceilalţi operatori vor adăuga indicii de consum 

ai apei calde în partea din factura lor ce ţine de serviciile legale de tratarea apelor reziduale. 
 

Articolul 28. Taxele de conectare, deconectare şi reconectare vor fi sume forfetare, care vor 
corespunde la nu mai mult de un preţ echitabil care poate fi facturat pentru o oră de muncă de către 

un tehnician. Taxa poate fi corelată cu debitul de apă solicitat. 
 

Articolul 29. Clienţii nerezidenţiali vor fi taxaţi pentru consumul lor măsurat la preţul stabilit pentru 
banda de referinţă, cu excepţia următoarelor cazuri: 
 

- de la spitale se va percepe taxa lunară minimă de consum pentru numărul de paturi 
înregistrate la Ministerul Sănătăţii; consumul care depăşeşte 1,2 m³ pentru un pat înregistrat 
se va percepe la preţul stabilit pentru banda de referinţă; 

- de la şcoli se va percepe taxa lunară minimă de consum pentru numărul de elevi înscrişi la 
Ministerul Educaţiei; consumul care depăşeşte 1,2 m³ pentru un elev înscris se va percepe la 
preţul stabilit pentru banda de referinţă; 

- operatorul poate oferi clienţilor industriali programe speciale de preţ; acestea pot fi mai mari 
decât preţurile stabilite pentru banda de referinţă, pentru a răspunde nevoilor speciale în ceea 
ce priveşte alimentarea cu apă sau colectarea şi tratarea apelor reziduale; programul de 
preţuri, de asemenea, poate fi mai mic decât preţul stabilit pentru banda de referinţă, atunci 
când acest nivel inferior este compensat din contribuţiile financiare sau în natură pentru 
lucrările de reabilitare sau extindere; în orice caz, operatorul va demonstra în mod satisfăcător 
autorităţii de reglementare că aceste scheme de tarifare vor contribui la obiectivul de 
recuperare a costurilor şi nu va mări preţul stabilit pentru banda de referinţă.  

 
 
Capitolul 8: Facturarea 
 
Articolul 30.  Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod contrar, şi cu excepţia cazurilor 
prevăzute în acest articol, serviciile legate de utilizarea apei potabile vor fi facturate în baza 
indicatorilor de pe contoare. 
 
Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod contrar, indicii privind consumul de apă vor fi folosiţi 
pentru a taxa colectarea şi tratarea apelor reziduale. 
 
Operatorul va emite facturile lunar.  În cazul în care contoarele sunt citite mai rar decât o dată pe lună, 

facturile intermediare se vor baza pe un consum estimat. 
 
Ori de câte ori se depistează că un contor în serviciu nu înregistrează indicii, operatorul poate emite o 

factură estimativă.  Operatorul va estima taxa pentru apa utilizată prin calcularea mediei valorii 

înregistrate pe o perioadă similară anterioară perioadei de neînregistrare sau pe o perioadă 
corespunzătoare din anii precedenţi, ajustând orice schimbări în utilizarea contorului de către client.  
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Atunci când se constată că eroarea dintr-un contor se datorează unei cauze a cărei dată poate fi 
determinată, sub-taxarea trebuie să fie calculată pentru perioada precedentă, dar nu mai devreme de 
data respectivă (în care a fost determinată eroarea). 
 

Articolul 31. Facturile care sunt incorecte din cauza erorilor de contor sau erorilor de facturare, se vor 
ajusta după cum urmează: 
 
Ori de câte ori un contor în serviciu este testat şi se constată că s-au făcut înregistrări în exces cu mai 
mult de 2%, operatorul trebuie să ajusteze factura clientului pentru suma plătită în exces după cu, este 
determinat mai jos. 
 

- În cazul în care poate fi determinat cu exactitate timpul în care s-a produs sau a apărut 
eroarea pentru prima oară, valoarea suprataxării trebuie să se bazez pe acesta. 

- În cazul în care nu poate fi determinat cu exactitate timpul în care s-a produs sau a apărut 
eroarea pentru prima oară, se va presupune că înregistrarea în exces a existat pentru o 
perioadă egală cu jumătatea timpului de la data la care a fost testat contorul.  În cazul în care 

mai mulţi clienţi au beneficiat de servicii prin contor în timpul perioadei pentru care este 
datorată restituirea, restituirea va fi achitată clientului dat numai pentru perioada în care a 
beneficiat de serviciu prin contor. 

 

Atunci când un client a fost suprataxat ca urmare a citirii incorecte a contorului, calculării incorecte a 
facturii, conectării incorecte a contorului sau ca urmare a altor motive similare, valoarea suprataxării 
va fi ajustată, rambursată sau creditată clientului. 
 
Atunci când un client a fost sub-taxat ca urmare a citirii incorecte a contorului, calculării incorecte a 
facturii, conectării incorecte a contorului sau ca urmare a altor motive similare, valoarea subtaxării 
poate fi facturată în adresa clientului. 
 

 
Capitolul 9: Contractul privind serviciile legate de utilizarea apei potabile 
 
Articolul 32. Operatorul care aplică pentru licenţă va întocmi un model de contract cu privire la 
prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile pentru consumatori casnici şi îl va înainta spre 
aprobare autorităţii de reglementare. 
 
Contractele privind serviciile legate de utilizarea apei devin obligatorii fie la semnarea actului de către 
ambele părţi, sau la prima achitare, oricare dintre acestea survine prima. 
 

Contractele trebuie să prevadă cel puţin: 
 

- o trimitere către prezenta Lege, 
- o trimitere la Acordul privind prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile, contractul 

operatorului pentru serviciile de utilizare a apei potabile, planul de afaceri şi licenţa, şi la sursa 
unde pot fi găsite informaţiile, în format electronic sau în alt mod, 

- condiţiile pentru stabilirea conexiunilor, 
- condiţiile de accesibilitate ale contorului, 
- intervalul la care se citeș te contorul, 
- regimul de proprietate a echipamentului amonte ș i în aval conexiunii pentru alimentarea cu 

apă, respectiv pentru colectarea apelor reziduale, 
- drepturile clientului în conformitate cu prezenta lege, 
- penalităţile pentru întârzierea plăţilor, care nu pot fi mai mari decât dobânda legală, 
- obligaţia clientului de a informa despre orice schimbare din locuinţa sa, 
- condiţiile în baza cărora poate fi reziliat contractul, 
- modalitatea în care pot fi făcute reclamaţii în adresa operatorului, prin poştă, în formă 

electronică şi la telefon, şi 
- modalitatea de contactare a autorităţii de reglementare.  
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Articolul 33. În cazul în care mai mulţi clienţi împart o conexiune colectivă, operatorul va avea 
contracte încheiate cu fiecare client aparte. 
 
Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod contrar cu toţi clienţii, cota fiecărui client în consumul 
total se alocă după cum urmează: 
 

- prima va fi alocată cota fiecărui client nerezidenţial; aceasta trebuie să fie egală cu cota sa de 
suprafaţă privată ocupată în locuinţă; 

- cota fiecărui client rezidenţial din consumul nealocat rămas va fi considerată a fi egală cu cota 
persoanelor înregistrate ca locuind în casă. 

 
Clienţii trebuie să aibă sarcina probei. 
 
Clienţii vor avea responsabilitate solidară personală. 
 
Numai clienţii care îşi părăsesc locuinţele pentru totdeauna vor putea rezilia contractul.  Proprietarul, 
sau ultimul locuitor al casei, va informa noul locatar despre necesitatea de a avea un contract cu 
operatorul.  
 

Capitolul 10: Acorduri speciale cu clienţi din sectorul industrial 

 
Articolul 34. Operatorul poate conveni cu clienţii industriali asupra condiţiilor specifice pentru 
a răspunde nevoilor speciale legate de alimentarea cu apă, cerinţelor minime de calitate a apelor 
reziduale, instalării facilităţilor de pre-tratare şi a echipamentului de măsurare în acestea, construirii 
sau extinderii staţiilor de epurare, precum şi asupra oricăror alte măsuri corespunzătoare. 
 

 
Capitolul 11: Rezilierea contractelor privind serviciile legate de utilizarea apei potabile  
 
Articolul 35. Cu excepţia cazului prevăzut în articolul 33, paragraful cinci din prezenta lege, un client 
poate, fără a aduce atingere oricărui acord contrar, să-şi rezilieze în scris contractul în orice moment. 
Operatorul îl va deconecta în termen de trei zile lucrătoare şi îi va expedia factura finală în termen de 
şapte zile lucrătoare. 

 
Articolul 36. Operatorul poate sista prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile către clientul 
rezidenţial doar în formă scrisă şi din motivele enumerate mai jos: 
 

- În cazul în care serviciul de tip rezidenţial este prestat în baza unui acord conform căruia 
clientului îi este permis să amortizeze soldul delincvent al unui cont pentru serviciul prestat 
acelui client într-o perioadă rezonabilă de timp, iar clientul nu respectă condiţiile acordului sau 
menţine simultan contul clientului valabil pentru serviciile comunale pe măsură ce taxele se 
acumulează în fiecare perioadă de facturare ulterioară. 

- În cazul schimbării din partea clientului a conductelor de apă, contoarelor sau altor 
echipamente de menaj ale operatorului. 

- Utilizarea echipamentelor de către client în aşa mod încât afectează în mod negativ 
echipamentele sau serviciile operatorului pentru alţii, după ce clientul a fost mai întâi informat 
şi I s-a oferit o oportunitate de a remedia influenţa de implicare. 

- Neachitarea unui cont delincvent, având în vedere că operatorul a anunţat clientul despre 
datorie şi a făcut un efort diligent ca clientul să achite contul delincvent. 

- În cazul în care se depistează că s-a folosit un serviciu neautorizat. 
 
Rezilierea din partea operatorul va fi valabilă timp de şapte zile după trimiterea anunţului. Notificarea 
despre reziliere va conţine sau va fi însoţită de: o expunere a motivelor de reziliere, data din care 
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rezilierea este în vigoare, condiţiile necesare pentru a preveni rezilierea, şi o scurtă explicaţie pe 
marginea drepturilor clientului. 

Capitolul 12: Autoritatea de reglementare 

 
Articolul 37. Autoritatea de reglementare va controla operatorii licenţiaţi din punct de vedere a 
conformării cu prezenta lege, precum şi cu regulamentele şi deciziile emise în conformitate cu 
prezenta lege. 
 
Autoritatea de reglementare va avea acces la toate documentele, cărţile şi fişierele pe care le 

consideră relevante pentru funcţia sa.  Aceasta va avea acces la sediile şi încăperile operatorilor 

licenţiaţi. 
 
Autoritatea de reglementare poate, ori de câte ori consideră că este necesar, solicita audituri externe 
din contul operatorilor licenţiaţi. 
 

Articolul 38. Autoritatea de reglementare va promova drepturile şi interesele consumatorilor.  În acest 

scop, autoritatea de reglementare poate organiza audieri publice, conferinţe, şi poate încheia acorduri 
internaţionale de cooperare. 
 
Aceasta, fie la cererea unui client, sau a unei asociaţii de clienţi, va mediatiza disputele dintre clienţi şi 
operatorii autorizaţi şi va emite recomandări pentru rezolvarea lor. 
 

Articolul 39. Activităţile autorităţii de reglementare desfăşurate în conformitate cu prezenta lege vor fi 
finanţate prin: 

- taxele de licenţiere, şi 
- taxele Autorităţii de reglementare, care vor fi menţionate pe facturile clienţilor, 

 
Guvernul, la propunerea Autorităţii de reglementare, va stabili suma licenţierii şi taxelor Autorităţii de 
reglementare în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi pentru o perioadă de trei 

ani.  Guvernul va revizui aceste sume o dată la fiecare trei ani, la propunerea Autorităţii de 

reglementare. 
 
Taxele de licenţiere şi ale Autorităţii de reglementare pot fi ajustate anual pentru inflaţie. 
 
Taxele Autorităţii de reglementare sunt datorate integral operatorului de îndată ce este emisă factura 
către client.  Autoritatea de reglementare poate fi un creditor privilegiat al operatorului.  Autoritatea de 
reglementare poate solicita operatorului plăţile trimestriale în avans.  
 

Articolul 40. Autoritatea de reglementare va publica un raport anual de activitate.  Raportul va evalua 

starea sectorului de apă şi va include recomandări pentru Guvern şi actorii cheie. 
 

Articolul 41. Toate Deciziile Autorităţii de reglementare trebuie să fie motivate.  Apelurile pot fi depuse 

împotriva Autorităţii de reglementare la Curtea administrativă, în conformitate cu Legea contenciosului 
administrativ. 
 

Articolul 42. Regulamentele şi deciziile Autorităţii de reglementare se vor publica în Monitorul Oficial. 
 

Capitolul 13: Dispoziţii cu privire la sancţiuni 

 
Articolul 43. Persoana fizică care stabileşte o conexiune fără un contract pentru prestarea serviciilor 
legate de utilizarea apei potabile, sau face schimbări în contor pentru a-l face să funcţioneze incorect 
este pasibilă unei amenzi de la 50 la 100 de unităţi convenţionale, şi o amendă de la 400 la 500 de 
unităţi convenţionale pentru persoanele juridice. 
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Articolul 44. Persoana fizică care transmite informaţii false la Autoritatea de reglementare, sau 
împiedică Autoritatea de reglementare de la îndeplinirea sarcinilor sale este pasibilă unei amenzi de la 
200 la 300 de unităţi convenţionale, şi o amendă de la 800 la 5000 unităţi convenţionale pentru 
persoanele juridice.  
 

Capitolul 14: Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 
Articolul 45. Articolele de la 5 până la 8 din Legea Nr. 272/1999 privind apa potabilă se abrogă. 
 
Articolul 46. Această lege va intra în vigoare peste şase luni de la data publicării acesteia în Monitorul 
Oficial. 
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2.2 Proiectul de lege pentru modificarea legii privind admiistraţia publică locală 

 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică de modificare a Legii privind administraţia publică locală 
Nr. 436 din 23.12.2006: 
 
În articolul 14.2i cuvintele “singur sau împreună cu alte consilii locale din aceeaşi Regiune de 
Dezvoltare, în sensul Legii cu privire la Dezvoltarea Regională Nr. 438-XVI din 28.12.2006", se 
inserează după cuvântul “decide”. 
 

2.3 Proiectul de lege pentru modificarea legii energiei 
 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică pentru modificarea Legii privind energia electrică Nr. 124 
din 23.12.2009: 
 
La articolul 8 se adaugă al patrulea paragraf “(4) Agenţia va urmări toate sarcinile şi va avea toate 
drepturile definite prin Legea Nr. ... / 2012 privind serviciile de apă potabilă.” 



                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 31 of 67   Raport Tehnic Nr. 10 (Proiect) – Component 
1 

 
 



                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 32 of 67   Raport Tehnic Nr. 10 (Proiect) – Component 
1 

 
 

3. Comentarii la proiectele de lege 
 
În acest capitol, textul proiectelor de lege este indicat în caractere cursive, iar comentariile nu. 
 

 

3.1 Proiectul Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
 
 
Preambul 
 
Acest preambul urmăreşte stilul Directivelor UE.  Normele juridice înalte sunt declarate în primul rând, 
după care urmează consideraţiile politice şi caracteristicile principale ale legii propuse. 
 
Preambulele nu sunt obligatorii. Acestea oferă totuşi un instrument de interpretare pentru cei care 
trebuie să pună în aplicare legea. 
 
 

Parlamentul 
 
Având în vedere Articolul 37.1 din Constituţie care prevede că “Fiecare om are dreptul la un mediu 
înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum şi la produse 

alimentare şi obiecte de uz casnic inofensive [...]” şi astfel cere ca apa bună să fie furnizată populaţiei 

într-un mod sigur din punct de vedere ecologic. 
 
Textul este auto-explicativ. 
 
Întrucât 
 

1. Rezoluţia Nr. 64/292 din 26 iulie 2010 adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite “recunoaşte dreptul la apă potabilă sigură şi curată ca drept uman 
fundamental pentru realizarea deplină a dreptului la viaţă şi a tuturor drepturilor omului”.  
 
Rezoluţiile ONU nu sunt obligatorii. Această rezoluţie merită a fi remarcată deoarece 
reprezintă un factor semnificativ în recunoaşterea dreptului la apă. 
 

2. Trebuie să se urmărească o utilizare durabilă, echilibrată şi echitabilă a apei, după cum se 
menţionează în Articolul 1 din Legea Apelor Nr. 272 din 23.12.2011;  
 
Aceleaşi cuvinte sunt folosite în Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei, care trebuie să fie în continuare aproximat. 

 
3. Acquis-ul european trebuie să fie aproximat în continuare în temeiul articolului 50 din Acordul 

de Parteneriat şi Cooperare, în special Directivele 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de 
politică comunitară în domeniul apei şi Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane 
reziduale. 
 
Textul este auto-explicativ. 

 
4. Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985, ratificată de Republica 

Moldova, indică în articolul său nr. 10.1 că “Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul, 
în exercitarea competenţelor lor, de a coopera şi de a se asocia, în condiţiile legii, cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice locale, pentru realizarea de sarcini de interes comun.”   
 
Descentralizarea reprezintă un obiectiv al Strategiei de aprovizionare cu apă din 2007. Cu 
toate acestea, mulţi furnizori ai serviciilor legate de utilizarea apei sunt acum prea mici pentru 
a fi viabili.  Încurajarea consolidării în bază de voluntariat este compatibilă cu o politică de 
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descentralizare. Dreptul de asociere este prezentat mult mai explicit în modificarea propusă a 
Legii privind administraţia publică locală. 
 

5. Autorităţile locale ar trebui să fie încurajate să se asocieze între ele la nivel regional în cadrul 
companiilor sau întreprinderilor inter-municipale sau Parteneriate Publice Private, după cum 
consideră a fi necesar, pentru a oferi servicii comune legate de utilizarea apei potabile într-un 
mod viabil din punct de vedere economic. 
 
Asociaţiile trebuie să fie ‘regionale’. Legea privind dezvoltarea regională Nr. 438-XVI din 
28.12.2006 delimitează şase regiuni. Motivul acestei conexiuni este de a asigura coerenţa 
teritorială între planurile de dezvoltare regionale şi dezvoltarea serviciilor legate de utilizarea 
apei potabile. 
 
Într-un adevărat spirit de descentralizare, aceasta va fi în puterea administraţiilor publice 
locale de a decide ce schemă de asociere li se potriveşte cel mai bine: companii sau 
întreprinderi inter-municipale sau Parteneriate Publice Private. 
 

6. Aceste asociaţii, care vor împărtăşi gestionarea infrastructurii necesare pentru a oferi servicii 
legate de utilizarea apei şi, prin urmare, vor fi numite în această lege “administratorii 
infrastructurii”, pot oferi de sine stătător servicii legate de utilizarea apei potabile sau să le 
delegheze unui operator privat.  
 
Rămâne de văzut dacă se doreşte sau este posibil din punct de vedere legal să se utilizeze 
infrastructura ca o contribuţie de capital într-o companie au întreprindere intermunicipală sau 
un Parteneriat Public Privat.  Indiferent de caz, “Asociaţia” va fi directorul comun al 
infrastructurii şi termenul generic de “administrator de infrastructură” este, prin urmare, utilizat 
în prezenta lege. 
 

7. Administratorii infrastructurii trebuie să elaboreze un “acord pentru serviciile legate de 
utilizarea apei potabile”, care reprezintă un document de planificare pe termen lung; un plan 
de afaceri complementar pentru implementarea acordului trebuie să fie întocmit fie de către ei 
înşişi sau de către operatorul lor. 
 
“Acordul” este un cuvânt care sugerează un acord strategic între parteneri. Acordurile nu vor 
fi întocmite în vid şi trebuie să fie în concordanţă cu alte documente de planificare, în 
special planuri de dezvoltare regională şi planuri de gestionare a bazinelor de apă. 
 
Planul de afaceri trebuie să se potrivească armonios cu acordul.  
 

8. Serviciile legate de utilizarea apei potabile prestate de către administratorii de infrastructură 
sau operatorii acestora trebuie să includă colectarea şi tratarea apelor reziduale. 
 
Această declaraţie este o aplicaţie simplă a principiului “poluatorul plăteşte”. Ea nu implică, 
totuşi, că tratamentul apelor reziduale trebuie să fie întotdeauna tratat de la bun început. 
 

9. Consumatorii casnici nu au putere de negociere cu monopolurile naturale, cum ar fi operatorii 
care prestează servicii legate de utilizarea apei potabile. 
 

Textul este auto-explicativ. 
 

10. O autoritate de reglementare va compensa pentru lipsa puterii de negociere a clienţilor casnici 
prin controlul preţurilor şi a practicilor comerciale. 
 
Textul este auto-explicativ. 
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11. O autoritate de reglementare trebuie, de asemenea, să se asigure că operatorii rămân viabili 
din punct de vedere economic în timpul investiţiilor în prelungiri, renovări, şi îmbunătăţirii 
funcţionării, întreţinerii şi deservirii. 
 
În economiile dezvoltate, operatorii fie profită sau beneficiază de mecanisme sigure de 
finanţare. Autoritatea de reglementare trebuie doar să controleze preţurile şi să protejeze 
consumatorul. În economiile în tranziţie, operatorii se confruntă cu provocarea unui ciclu. 
Autoritatea de reglementare are sarcina suplimentară de a verifica dacă ciclul şi creşterea 
sa inevitabilă de preţuri este un plan viabil de care în cele din urmă va beneficia clientul. 
 

12. Echilibrul dintre accesibilitatea pentru clienţii rezidenţiali, în special a grupurilor cu venituri mai 
mici, precum şi viabilitatea economică pentru operatori constă în fracţionarea preţului în trei 
părţi: o taxă redusă pentru prima bandă de consum “esenţială” necesară pentru a satisface 

nevoile de bază ale cuiva, o taxă medie pentru banda “de referinţă” următoare, care, luată 

împreună cu banda esenţială, corespunde unui consum mediu, şi o taxă mai mare pentru 
banda premium pentru tot ce depăşeşte acel consum mediu. 
 
Acest sistem, considerat ca fiind cea mai bune practică, asigură trans-subsidierea grupurilor 
cu venituri mici, care consumă mai puţin, de către grupele de venituri mai mari, care consumă 
mai mult. Acesta urmăreşte un obiectiv social, precum şi unul de mediu, deoarece irosirea 
este descurajată de preţul mai mare pentru banda premium. 
 

13. Acordarea taxei pentru banda esenţială achitabilă indiferent de cifra consumului real, şi 
negarea pentru clienţii nerezidenţiali a beneficiului benzii esenţiale va asigura în continuare 
echilibrul dintre accesibilitatea şi viabilitatea economică. 
 
Experienţa arată că o taxă minimă de consum poate genera un venit mare pentru lipsa de 
efort datorită clienţilor care locuiesc în străinătate sau de multe ori călătoresc.  Acest lucru 
este profitabil pentru operator şi este benefic pentru grupurile cu venituri mai mici, deoarece 
consumul lor este subvenţionat de clienţii care consuma puţin sau nimic. 
 

14. Introducerea tarifelor celor trei benzi necesită instalarea contoarelor ceea ce este destul de 
costisitor, însă încurajează utilizarea eficientă a unei resurse limitate şi, prin urmare, este 
considerată a fi cea mai bună practică. 
 
Textul este auto-explicativ. 

 
15. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică are experienţă practică cu utilităţi şi ar 

trebui să fie desemnată în calitate de autoritate de reglementare pentru sectorul de prestare a 
serviciilor legate de utilizarea apei potabile. 
 
Textul este auto-explicativ. 

 
16. Este de preferat să se opteze, într-o primă fază, pentru o abordare voluntară, în care 

administratorii infrastructurii sau operatorii vor decide de sine stătător dacă să aplice sau nu la 
jurisdicț ia autorităţi de reglementare şi să aplice pentru licenţă de operator. 
 
Aceasta este o chestiune de gestionare a schimbărilor.  Se poate aplica un nou sistem, fie la 
toate imediat sau la câteva şi treptat extins.  Abordarea treptată este mai ordonată şi permite 
Autorităţii de reglementare să îşi dezvoltă capacitatea într-un mod care este mult mai sensibil 
la nevoile. 
 

17. Administratorii de infrastructură ar trebui să fie încurajaţi să se prezinte ei înşişi sau operatorii 
lor în jurisdicț ia autorităţii de reglementare şi să aplice pentru licenţă făcând ca această 
licenţă să reprezinte o condiţie pentru acordarea subvenţiilor naţionale şi a sprijinului din 
partea donatorilor internaţionali. 
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Autorităţile naţionale pot aloca subvenţii în funcţie de criteriile pe care le decid. Una dintre ele 
poate fi licenţierea. Acelaşi lucru este valabil şi pentru donatorii internaţionali. 
 

18. Licenţa operatorului trebuie să fie acordată în baza capacităţii financiare şi tehnice pentru a 
atinge obiectivele stabilite de acordul privind serviciile legate de utilizarea apei potabile. 
 
Textul este auto-explicativ. 

 
19. Drepturile şi obligaţiile în partea nelicenţiată a sectorului de prestare a serviciilor legate de 

utilizarea apei potabile trebuie să fie aceleaşi ca şi în partea licenţiată, cu excepţia a ceea ce 
intră în cadrul competenţelor autorităţii de reglementare: controlul preţurilor şi a practicilor 
comerciale, şi intervenţiile în calitate de Avocat al poporului/Omudsman; întrucât această 
diferenţiere nu este discriminatorie deoarece operatorii reglementaţi şi clienţii lor vor trebui să 
plătească taxe pentru serviciile Autorităţii de reglementare. 
 
Textul este auto-explicativ. 

 
20. Acoperirea universală trebuie să fie urmărită într-un mod treptat, planificat şi durabil. 

  
Acoperirea universală este un obiectiv politic pe termen lung. Acesta nu reprezintă dreptul la o 
conexiune. 
 

21. Această lege trebui să vizeze atât urmărirea treptată a recuperării depline a costurilor cât şi 
accesibilitatea. 
 
Această declaraţie cuprinde ceea ce se spune mai sus, la numerele de la 11 la 13. 
 

22. Trebuie să fie garantat accesul egal la serviciile legate de utilizarea apei potabile. 
 
Există un drept de acces acolo unde există sau sunt planificate reţele. 
 

23. Publicul trebuie să fie consultat atunci sunt luate decizii importante. 
 
Textul este auto-explicativ. 
 

25. Trebuie să fie promovate drepturile şi interesele consumatorilor. 
 
Textul este auto-explicativ. 

 
A adoptat această lege. 
 
 
Capitolul 1: Dispoziţii generale 
 
Articolul 1 Scopul 
 
Scopul prezentei legi este de a oferi treptat populaţiei servicii legate de utilizarea apei potabile care 
sunt satisfăcătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ, accesibile şi disponibile după preţ. 
 
Scopul rezumă unele dintre obiectivele politice menţionate în preambul. Acoperirea universală este 
scopul final.  Apă potabilă trebuie să fie suficient de disponibilă şi de bună calitate.  Acelaşi lucru este 
valabil şi pentru tratarea apei. Serviciile trebuie să fie accesibile din punct de vedere fizic şi disponibile 
după preţ. 
 

Articolul 2 Definiţii 
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“În sensul prezentei Legi,” 
 
Definiţiile într-un text juridic sunt valabile doar pentru acel text anumit, cu excepţia cazului în care alte 
texte fac referinţă la acesta. Definiţiile sunt necesare în textul juridic doar atunci când îşi schimbă 
sensul lor obişnuit. 
 

“‘Apa potabilă’ va avea semnificaţia stabilită în Legea Nr. 272/1999 cu privire la apa potabilă.” 
 
Aceasta referinţă încrucişată asigură coerenţa dintre textele legale şi uşurinţa de utilizare. 
 

‘servicii legate de utilizarea apei’ înseamnă totalitatea serviciilor care acoperă, în cazul gospodăriilor 
individuale, a instituţiilor publice sau a oricărei activităţi economice: 

(a) captarea, îndiguirea, depozitarea, tratarea şi distribuţia apei de suprafaţă sau a apei 
subterane; 

(b) instalaţii de colectare şi tratare a apelor uzate care urmează a fi evacuate în apele de 
suprafaţă 

  
Cuvântul “public” folosit în proiectele anterioare a fost eliminat, deoarece “serviciul public” reprezintă 
un termen ambiguu. Aceasta poate însemna mai multe lucruri: un serviciu pentru public, un serviciu 
prestat de către un organism public, sau un organism public. În sensul său iniţial, “public” este 
redundant, deoarece afirmă ceea ce este evident. Sensurile doi şi trei sunt irelevante în scopul 
prezentei legi, deoarece companiile private vor fi implicate la un moment dat în sectorul de alimentare 
cu apă. 
 
Această definiţie este preluată din Directiva cadru privind apa 2000/60/CE. 
 
Distribuţia apei calde, care este mai puţin frecventă în UE, este prevăzută de litera (a) din definiţie. 
Termoficarea nu este prevăzută, deoarece căldura este ceea ce este distribuit şi apa, care circulă într-
un circuit închis. 
 
Termenul “serviciu” de unul singur este lăsat nedefinit în mod deliberat.  Se consideră a fi suficient de 
clar iar acquis-ul nu oferă definiţii adecvate. Directiva 2006/123/CE privind serviciile defineşte 
“serviciu” ca “orice activitate economică independentă, desfăşurată în mod normal contra unei 
remunerări, după cum se menţionează în articolul 50 din Tratat” (în prezent articolul 57 din TFUE). 
Serviciile de apă din Republica Moldova cu greu corespund acestei descrieri iar folosirea acesteia ar 
duce la confuzie.  Cu toate acestea, proiectul de lege trebuie să respecte Directiva privind serviciile, 
deoarece implicarea sectorului privat reprezintă unul dintre obiectivele sale. Directiva privind utilităţile 
2004/17/CE şi Directiva 2004/18/CE privind achiziţiile nu definesc termenul “servicii” aparte. 
 
Este suficient de constatat aici că noţiunea de serviciu implică în mod logic o altă parte, care exclude 
toate formele de auto-alimentare cu apă şi de instalaţii individuale de tratare a apelor reziduale. (A se 
vedea, de asemenea, “Domeniul de aplicare” de mai jos) 
 
‘servicii legate de utilizarea apei potabile’ va însemna totalitatea serviciilor de apă legate de 
alimentarea cu apă potabilă. 
  
În acest proiect de lege, este folosit doar termenul “servicii legate de utilizarea apei potabile”. 
Domeniul său de aplicare este, prin urmare, mai restrâns decât Directiva-cadru privind apa iar alte 
“servicii ce ţin de apă” vor trebui să fie reglementate de alte legi.  Deşi nu este folosită, s-a considerat 
oportun să se păstreze această definiţie în proiectul de lege, cu scopul de a continua apropierea de 
Directiva-cadru privind apa. 
 
De fapt, nu contează dacă apa potabilă furnizată va fi sau nu băută.  Aceasta poate fi folosită în 
scopuri sanitare (duşuri, spălat ...) sau în scopuri industriale. 
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După cum s-a menţionat, serviciile legate de utilizarea apei potabile includ colectarea şi tratarea 
apelor reziduale. 
 

“‘ infrastructura’ va însemna orice active imobiliare şi tangibile, cum ar fi instalaţiile şi reţelele de 
tratare, care sunt utilizate pentru prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile” 
  
“Infrastructura” este definită ca fiind ceea ce se utilizează pentru prestarea serviciilor de apă potabilă; 
acest cuvânt a fost preferat în locul “utilităţii”, care ar însemna mai degrabă un operator de servicii 
publice, precum şi în locul “facilităţii” şi “instalaţiilor” care au o semnificaţie mai mult industrială. 
 
“Infrastructura” nu include consumabile, şi activele necorporale cum ar fi drepturi de brevet, etc. 
Scopul acestei definiţii este de a identifica persoana juridică (se poate presupune cu siguranţă că nu 
va fi niciodată o persoană fizică) care are dreptul de a furniza servicii legate de utilizarea apei potabile, 
numit “administrator al infrastructurii” (vezi mai jos).  
 
‘administratorul infrastructurii’ va însemna o administraţie publică locală, o companie sau întreprindere 
municipală, o societate sau companie inter-municipală care au capacitatea juridică, în temeiul 
dreptului său de proprietate, a statutului sau mandatului acesteia, de a oferi sau de a delega servicii 
legate de utilizarea apei potabile. 
“Administratorul infrastructurii” este persoana juridică care poate oferi sau delega servicii legate de 
utilizarea apei potabile.  El poate sau nu poate fi proprietarul infrastructurii, în funcţie de aranjamentele 
făcute. Ar trebui remarcat în acest sens, faptul că nu este totalmente clar din Legea privind 
administraţia publică locală, dacă infrastructura face parte din domeniul local privat sau public.  În 
acest ultim caz, este inalienabil şi nu pot fi utilizat ca intrare de capital într-o societate (inter) 
municipală, care totuşi va fi administrator de infrastructură în virtutea statutului său. 
 
Este de remarcat faptul că, potrivit Codului Civil, întreprinderile municipale sunt persoane juridice. 
 

“‘ operator’ va însemna orice furnizor de servicii legate de utilizarea apei potabile, fie delegate sau pe 
cont propriu, şi indiferent de forma sa juridică.”  
 
Deşi nicăieri nu este definit, termenul “operator” este frecvent utilizat în Republica Moldova şi a fost 
preferat din alţi termeni. “Utilitate” a fost evitat, deoarece nu este niciodată utilizat în legislaţia UE, nici 
chiar în aşa-numita Directivă privind “utilităţile” 2004/17/CE, care în schimb menţionează termenul 
“operatori”. Utilizarea termenului “prestator de servicii” ar face definiţia să fie circulară. Definiţia 
vizează să cuprindă toate tipurile de prestatori: administraţia publică locală pentru serviciile “locale”, 
întreprinderile (inter)municipale, companiile (inter)municipale, concesionarii şi partenerii privaţi din 
cadrul unui PPP. 
 

“‘delegarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile’ va însemna un contract prin care un 
administrator de infrastructură îşi atribuie datoria de a presta servicii legate de utilizarea apei potabile 
unui operator a cărui remunerare este legată de veniturile operaţionale generate de aceste servicii, şi 
care pot include livrarea lucrărilor.” 
  
“Delegarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile“ este inspirat de conceptul francez “delegarea 
serviciilor publice”. Ca şi în legislaţia franceză, scopul este de a sublinia legătura dintre remunerare şi 
funcţionarea şi riscul afacerii. spre deosebire de preţurile unitare simple datorate prestării serviciilor. 
Directiva privind utilităţile 2004/17/CE s-ar aplica la majoritatea contractelor de delegare a serviciilor 
legate de utilizarea apei potabile. Concesiunile, aranjamentele PPP, precum şi contractele de leasing 
ale infrastructurii sunt exemple de delegare a serviciilor legate de utilizarea apei potabile. 
 

Scopul definiţiilor de mai sus este de a oferi administraţiilor publice locale o flexibilitate cât mai mare 
posibilă în găsirea măsurilor corespunzătoare, păstrând în acelaşi timp toate cazurile în cadrul 
domeniului de aplicare a proiectului de lege privind serviciile legate de utilizarea apei potabile.  Astfel, 
o administraţie publică locală poate opta pentru servicii “locale”, caz în care va fi administratorul cât şi 



                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 38 of 67   Raport Tehnic Nr. 10 (Proiect) – Component 
1 

 
 

operatorul infrastructurii, sau poate crea cu alte administraţii publice o companie inter-municipală, 
menţinând proprietatea însă delegând, în conformitate cu statuturile companiei, prestarea serviciilor. 
Alte variante includ: delegarea serviciilor de către administraţia publică locală către un concesionar, 
delegarea serviciilor de către o companie (inter)municipală, PPP, etc.  
 
“‘conectare’ va înseamnă interfaţa fizică între reţeaua de infrastructură şi conducta clienţilor, situată, 
pentru alimentarea cu apă, chiar sub contor, şi pentru colectarea apelor reziduale, acolo de unde apa 
se scurge din încăpere sau dintr-o facilitate de tratare preliminară.” 
  
Astfel, cuvântul nu este utilizat pentru a avea semnificaţia acţiunii de conectare, şi nici semnificaţia 

echipamentelor care conectează.  Acesta reprezintă un punct de joncţiune, o graniţă între 

infrastructura operatorului şi conductele clientului. 
 
Există, astfel, conexiuni pentru alimentarea cu apă, conexiuni pentru apă caldă şi conexiuni pentru 
apele reziduale. 
 
Sporirea gradului de conştientizare a deficitului de resurse de apă şi, uneori, o experienţă mare a 

stresului hidric a făcut o perioadă de timp din trecut instalarea contoarelor a fi o bună practică. Deşi 

aceasta măreşte cheltuielile de capital şi operaţionale, pe termen lung, banii sunt bine investiţi. 
Instalarea contoarelor de la bun început, de asemenea, va evita discuţiile agonizante despre 
estimările consumurilor şi despre instalarea sau nu a contoarelor. 
 
Este doar logic de a avea contor plasat la capătul ramificaţiilor de reţea, ca punct de livrare. 
Conexiunea este situată chiar după, iar acest lucru ar trebui să fie, de asemenea, punctul în care 
începe proprietatea clientului (sau a proprietarului).  Cu alte cuvinte, după cum se menţionează mai 

departe în proiect, contorul şi punctul de pornire al conductelor vor aparţine administraţiei publice 
locale, administratorului infrastructurii sau operatorului, după caz, chiar şi atunci când este instalat pe 

teritoriul sau la sediul clientului.  Motivul desemnării operatorului ca proprietar al contorului este 

evident: contorul este acolo pentru facturare şi serveşte interesul operatorului. Astfel, el ar trebui să-l 
deţină şi să plătească pentru el.  Un aparat de casă aparţine vânzătorului şi nu clienţilor săi! 
 

În practică însă, ar putea exista incertitudini legate de regimul de proprietate a terenurilor, sediului etc. 

iar dezacordurile vor trebui să fie soluţionate. De aici şi rezultă importanţa unei inventarieri exhaustive a 

infrastructurii (a se vedea mai jos). 
 
Acesta ar putea fi că metru aparţine proprietarului spaţiilor, cu excepţia cazului în care se plăteşte o 

indemnizaţie de expropriere.  Aceasta a fost hotărârea Curţii Constituţionale pentru contoarele de 

energie electrică (Hotărârea Nr. 69 din 14.12.1999). În astfel de cazuri, operatorul trebuie să 
răscumpere contorul la valoarea sa reziduală atunci când este înlocuit. 
 
Clasa contorului nu este specificată în prezenta lege. Punctul de vedere examinat aici, este că astfel 
de decizie de achiziţie ar trebui să fie lăsată pe seama operatorului. 
 

Textul în ceea ce priveşte conexiunea la apele reziduale este auto-explicativă. Comentariile privind 

proprietatea, de asemenea, se aplică. 
 

“‘ clientul’ este persoana care deţine un contract pentru prestarea serviciilor legate de utilizarea apei 
potabile încheiat cu un operator.” 
  
Problema vânzărilor ulterioare la un “sub-client” nu este reglementată de prezenta lege. O alternativă 
la această abordare dublă nesatisfăcătoare se propune în articolul 33. 
 

“‘ client rezidenţial’ va însemna o persoană fizică care are un contract pentru prestarea serviciilor 
legate de utilizarea apei potabile pentru locuinţa sa.” 
 
Definiţia exclude persoanele juridice, magazinele, birourile ... 
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“‘Gospodărie casnică’ va însemna un grup de persoane care împart o locuinţă.” 
  
Textul este auto-explicativ. 
 
“‘Autoritate de reglementare’ va însemna Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică 
stabilită prin Legea energetică Nr. 124 din 23 decembrie 2009.” 
  
Textul este auto-explicativ. 
 
 
Articolul 3 Domeniul de aplicare 
 
Prezenta Lege se aplică faț ă de orice dispoziţie aferentă serviciilor legate de utilizarea apei potabile, 
cu excepţia 

- asigurării cu apă minerală, 
- asigurării cu apă termală, 
- asigurării cu apă pentru irigare, şi 
- asigurării cu apă din surse mici, a căror medie a fluxului zilnic nu depăşeşte 10 m³ la mai puţin 

de cincizeci de conexiuni, cu excepţia cazului în care serviciile sunt prestate în scopuri 
comerciale.  

 
Această politică de bază a prezentei legi este de a încuraja regruparea voluntară a operatorilor 
municipali care doresc să-şi modernizeze infrastructura şi serviciile prin solicitarea subvenţiilor 
naţionale, asistenţei internaţionale a donatorilor şi capitalului privat. Acei administratori regrupaţi ai 
infrastructurii, sau operatorul lor delegat, ar aplica pentru permisul operatorului eliberat de autoritatea 
de reglementare, care le va monitoriza şi va controla preţurile lor. Se speră ca modelul va avea succes 
pentru a atrage alte administraţii publice locale şi să le facă să se alăture comunităţii de reglementate.  
Aşadar, o definiţie riguroasă a domeniului de aplicare a legii ar putea să nu fie chiar atât de 
importantă.  Totuşi, s-a considerat oportun să se excludă din domeniul său de aplicare ceea ce în mod 
evident nu îi aparţine.  
 
Distribuţiile apei minerale sau apei termale la staţiunile balneare sau în sticle, precum şi sistemele de 
irigare, ridică alte probleme decât cele care sunt prevăzute în prezenta lege. Legislaţia UE, de 
asemenea, reglementează în mod separate apa minerală şi medicinală.  
 
Reţelele mici de distribuţie a apei sunt de asemenea excluse, atât timp cât aceasta sunt necomerciale; 
aceasta vorbind despre faptul că apa este distribuită şi nu vândută.  
 
Furnizarea pentru industrie, şi furnizarea apei calde sunt incluse în sfera de aplicare a legii. 
 
 
Capitolul 2: Clauze privind serviciile aferente apei potabile şi planurile de afaceri  
 
Astfel de clauze şi planuri de afaceri se află în centrul structurii juridice propuse pentru prestarea 
serviciilor legate de utilizarea apei potabile. Aşa cum s-a menţionat mai sus, furnizarea serviciului este 
asigurată fie “intern”, de către însăşi administraţia publică locală, sau extern la o întreprindere sau 
companie (inter)municipal delegată, care poate la rândul său delega în continuare unui partener 
privat, în cadrul unui PPP. 
 

“Articolul 4. Administratorii de infrastructură trebuie să întocmească un acord privind prestarea 

serviciilor aferente apei potabile. 
 
“Acordul” a fost un cuvânt folosit în cadrul gestionării integrate a districtului hidrografic, înainte ca 
“planul de gestionare a bazinului hidrografic” să preia adoptarea Directivei-cadru privind apa. Acesta 
sugerează un acord strategic între parteneri, şi pare a fi, prin urmare, corespunzător deoarece în 
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majoritatea cazurilor vor fi implicate mai multe administraţii publice locale. Desigur că între acorduri, 
planuri de gestionare a bazinelor hidrografice şi alte documente strategice de planificare ar trebui să 
fie urmărită o coerenţă.  
 
Acesta cel puţin va menţiona: …” 
 
Administratorul infrastructurii va trebui să se gândească bine cu privire la modul în care acesta 
intenţionează să organizeze prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile şi să întocmească 
un acord pentru serviciile legate de utilizarea apei potabile, care este un document de planificare 
negociat pe termen lung, precum şi un plan de afaceri, care este un document operaţional. Ceea ce 
este menţionat în proiectul de lege reprezintă un conţinut minim care poate fi completat la dorinţă. De 
exemplu, administratorul infrastructurii poate dori să abordeze deja în acord unele aspecte care sunt 
dezvoltate în mod obligatoriu în planul de afaceri. 
 

- “Zona acoperită, şi planurile pentru extinderea acesteia” 

 
S-ar putea întâmpla astfel ca unele părţi ale teritoriului administraţiei publice locale nu vor fi acoperite 
în viitorul apropiat; de aici apare importanţa definirii cu precizie a zonei şi extinderilor planificate. 
Planurile de extindere ar trebui să fie bine reglate cu planurile de urbanism, astfel încât să se realizeze 
între timp acoperirea universală, fără spaţii libere pe hartă. 
 

- “Termenul de valabilitate al acordului, care nu trebuie să depăşească douăzeci şi cinci de ani” 
 
Întocmirea unui acord va necesita timp, în special atunci când sunt implicate mai multe administraţii 
publice locale şi acest exerciţiu nu poate fi repetat de multe ori; douăzeci şi cinci de ani se consideră a 
fi un obiectiv rezonabil pentru un astfel de plan pe termen lung pentru atingerea obiectivelor sale. 
 

- “Dacă va fi prevăzută delegarea serviciilor” 
 
Dacă un PPP sau o procedură de licitaţie este prevăzută să acorde o concesiune, acest lucru ar trebui 
să fie menţionat. 
 

- “performanţă minimă preconizată şi monitorizarea acestei performanţe prin utilizarea 
indicatorilor; 

 
Managementul prin utilizarea indicatorilor de performanţă este în prezent susţinut ca fiind o bună 
practică într-o literatură relativ abundentă în care administratorii de infrastructură vor găsi inspiraţie; de 
obicei, se recomandă de a avea un număr limitat de indicatori relevanţi, care oferă o imagine clară a 
activităţii şi a eficienţei operatorului; astfel, setul de indicatori poate varia de la caz la caz; prin urmare, 
indicatorii nu au fost enumeraţi în proiectul de lege; este suficient să fie menţionaţi aici, ca o 
modalitate de exemplu:  

• Calitatea apei  
• Eficienţa colectării 
• Raportul contorizării 
• Orele de aprovizionare 
• Acoperirea costurilor funcţionării şi întreţinerii prin colectare 
• Pierderile de apă 
• Personalul pentru deservirea a 1000 de conexiuni 
• Percepţiile autorităţii de reglementare şi a clienţilor 
• Acoperirea apei 
• Acoperirea tratării apelor reziduale;  

 
Definirea şi cuantificarea indicatorilor va necesita un studiu de bază temeinic. 
 

- “Planuri de reabilitare, extensii şi reînnoire a infrastructurii” 
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Acordul va defini obiectivele pe termen lung; modalitatea finanţării lor va fi menţionată în planul de 
afaceri. 
 

- “Planuri pentru instalaţiile colective, cum ar fi havuzurile, hidranţii de incendiu, canalele de 
scurgere de pe străzi şi autostrăzi, ţevile de irigaţie şi latrinele publice” 

 
Textul este auto-explicativ. 
 

- “Planuri pentru instalarea contoarelor de apă în cazul în care acestea lipsesc” 
 
După cum s-a menţionat mai sus, măsurarea consumului de apă este în prezent susţinută ca fiind o 
bună practică şi a fost expus punctual de vedere precum că contoarele ar trebui să fie instalate 
oriunde acestea lipsesc. 
 

- “Angajamente referitoare la lucrările de întreţinere şi reparaţie” 

 
Acestea s-ar putea referi la periodicitatea de întreţinere şi accelerarea efectuării lucrărilor de reparaţii. 
 

- “Angajamente referitoare la rezoluţia situaţiilor de urgenţă şi a accidentelor” 
 
Acestea s-ar putea referi la stabilirea procedurilor de urgenţă, practicii comune de alarmă ... 
 

- “Angajamente referitoare la controlul calităţii apei potabile” 
 
Apa potabilă este reglementată de Legea Nr. 272 din 10.02.1999 şi Hotărârea Guvernului Nr. 934 din 
15.08.2007 [...] cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor 
minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”; acest cadru juridic trebuie să fie 
actualizat; lipsesc dispoziţiile cu privire la aproximarea cerinţei stabilite în Directiva 98/83/CE a apei 
potabile, de a monitoriza cu regularitate calitatea apei potabile; cu toate acestea, aproximarea 
prezentei Directive reprezintă un lucru legislativ care trebuie să fie coordonat la nivelul Guvernului; 
pare a fi prematur să se reglementeze aceasta în proiectul de lege dat; în acelaşi timp, administratorii 
de infrastructură vor trebui să proiecteze şi să implementeze mecanisme proprii de control al calităţii. 
 

- “Angajamente referitoare la golirea rezervoarelor septice” 
 
Nu este nici o cerinţă prevăzută în acest proiect de lege pentru un control de calitate a apelor 
reziduale tratate; această problemă va fi reglementată în conformitate cu Legea Apelor adoptată în 
decembrie 2011. Cu toate acestea, golirea rezervoarelor septice este sarcina efectuată în mod 
tradiţional de către Apă-Canal. 
 

- “Angajamente referitoare la acoperirea riscului prin contracte de asigurare” 
 
Administratorii de infrastructură ar trebui să evalueze riscurile la care sunt expuşi şi modul în care 
aceştia ar putea acoperi aceste riscuri; piaţa asigurărilor din Republica Moldova fiind încă în fază 
incipientă, o astfel de acoperire poate fi disponibilă doar pe termen mediu/lung. 
 

- “Obligaţia de a întocmi un raport anual privind implementarea acordului” 
 
Dispoziţia este auto-explicativă. 
 

- “Modul în care vor fi publicate acordul şi raportul anual, în mod electronic sau în alt mod.” 
 
Publicarea pe o pagină poate fi o idee suficient de bună în zonele urbane. În alte zone, administratorul 
infrastructurii poate decide să apeleze la mass-media clasică (buletinele informative ...). Acest lucru 
este lăsat pe seama lui de a decide cu privire la cea mai bună modalitate de a informa cea mai mare 
parte a clienţilor şi a actorilor cheie. 
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“Aceasta va include: 

- o inventariere al infrastructurii, şi al regimului său de proprietate şi servituţi conexe, şi …” 
 
Acordul va include, de exemplu în loc de anexă un inventar al infrastructurii.  Această inventariere va fi 
uneori controversă. Procesul de privatizare a creat noi drepturi de proprietate pentru administraţiile 
publice locale. Totuşi, potrivit proiectului Strategiei naţionale de descentralizare 2011, nu este 
întotdeauna clar dacă limitele sunt între domeniul public al statului, domeniu privat al statului, 
domeniul administraţiei publice locale şi domeniul administraţiei publice locale private.  Aceste 
distincţii sunt importante, nu numai pentru a determina cine este proprietarul, dar, de asemenea, dacă 
el poate sau nu să îndepărteze bunăstarea, de exemplu, ca o contribuţie de capital într-o companie. 
Mai mult decât atât, conform proiectului de strategie de mai sus, situaţia este şi mai complicată atunci 
când infrastructura a fost construită cu fonduri private.  
 
În mod similar, punctul de vedere examinat aici este faptul că servituţile nu ar trebui să fie 
reglementate de prezenta lege, deoarece acestea există în Legea energiei, atât timp cât există 
incertitudini cu privire la drepturile de proprietate la care acestea se referă. 
 
Inventarul poate contribui la rezolvarea problemelor contencioase de proprietate şi de servitute. 
Acesta va identifica cel puţin unde ar putea să apară problemele. 
 

- “O inventariere a datoriilor posibile şi modul în care acestea vor fi abordate prin acoperirea 
asigurării.” 

 
În mod similar, inventariere datoriilor solicitat va face ca administratorii de infrastructură să fie 
conştienţi de riscuri, atunci când sunt aferente datoriei transferate de privatizare, ordine judecătoreşti 
posibile pentru restituirea bunurilor, aplicarea dreptului civil...  
 
 “Autoritatea de reglementare va adopta regulamente pentru a specifica în continuare obligaţiile în 
temeiul prezentului articol ori de câte ori consideră că este necesar.” 
 
Autoritatea de reglementare va avea nevoie de timp pentru a umple golul şi pentru a învăţa prin 
îndeplinirea funcţiei sale de supraveghere. Cu timpul, experienţa îi va spune dacă şi cum trebuie să fie 
specificate în continuare obligaţiile prevăzute în acest articol. Ea va deţine puterea legislativă pentru 
îndeplinirea acestui lucru. Pare prematur să se solicite de la ea, sau de la orice alt serviciu 
guvernamental, să adopte reglementări în termen scurt, în timp ce acestea pot nici să nu fie necesare. 
 
Deşi acest articol şi reglementările adoptate în temeiul acestuia se vor aplica atât operatorilor 
autorizaţi cât şi celor neautorizaţi, autoritatea de reglementare nu l-ar impune pentru aceştia din urmă 
(a se vedea, de asemenea, art.37). 
 

“Articolul 5 Operatorii vor întocmi un plan de afaceri. 
 

Acesta va include cel puţin: 
- un concept pe termen lung al afacerii în ceea ce priveşte serviciile şi infrastructura, 
- planul de investiţii capitale pe termen lung, 
- planul de investiţii capitale pe termen scurt, 
- planurile de întreţinere, 
- măsurile de îmbunătăţire operaţională, 
- planul de acţiune pentru reducerea scurgerilor, 
- planuri de angajare a personalului, 
- planul financiar care să includă strategia de tarifare, 
- strategia deservirii clienţilor care să includă recuperarea datoriilor, şi 
- modalităţile de revizuire a acestuia.” 
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Planul de afaceri completează şi pune în aplicare acordul.  Acesta stabileşte în detaliu conceptul pe 
termen lung şi măsura (prioritatea) pe termen scurt pentru a le realiza. Deoarece este un plan 
operaţional, va fi obligaţia operatorului să-l elaboreze. După cum s-a menţionat, “operatorul” şi 
“administratorul infrastructurii” vor coincide pentru serviciile interne.  În alte cazuri, operatorul va avea 
nevoie de aprobarea asigurată în prealabil a administratorului de infrastructură. 
 
“ Autoritatea de reglementare va adopta regulamente pentru a specifica în continuare obligaţiile în 
temeiul prezentului articol ori de câte ori consideră că este necesar.” 
 
În ceea ce priveşte acordurile, autoritatea de reglementare va avea posibilitatea de a legifera 
conţinutul planurilor de afaceri, dacă şi când va considera necesar.  
 
Acordul şi planul de afaceri sunt de o importanţă crucială. Acordul va reprezenta baza pentru 
emiterea, de către autoritatea de reglementare, a licenţei de operator, care va fi o pre-condiţie pentru 
obţinerea subvenţiilor şi împrumuturilor de la autorităţile centrale şi donatorii internaţionali.  
 
Deşi acest articol şi reglementările adoptate în temeiul acestuia s-ar aplica atât operatorilor autorizaţi 
cât şi celor neautorizaţi, autoritatea de reglementare nu le va face obligatorii pentru aceştia din urmă 
(a se vedea, de asemenea, art.37). 
 
 
Capitolul 3: Delegarea serviciilor legate de utilizarea apei 
 
“ Articolul 6. Administratorii de infrastructură pot delega prestarea serviciilor legate de utilizarea apei.  
Pe lângă acordul de prestare a serviciilor legate de utilizarea apei potabile, contractul de delegare 
trebuie să prevadă cel puţin:…” 
 
Practic, contractul de delegare este acordul tradus în obligaţiile operatorului.  Ceea ce este menţionat 
în proiectul de lege este un conţinut minim care poate fi completat după dorinţă. 
 

- “ durata contractului care nu poate depăşi durata de valabilitate a acordului pentru prestarea 
serviciilor legate de utilizarea apei potabile” 

 
Dispoziţia este auto-explicativă. 
 

- “ regimul de proprietate a infrastructurii, pe parcursul şi la sfârşitul contractului şi modul în care 
va fi transferat dreptul de proprietate” 

 
Problemele care pot apărea cu transferul proprietăţii de la administratorul de infrastructură la operator 
şi importanţa unei inventarieri exhaustive şi aprofundate au fost comentate mai sus; atunci când 
lucrările sunt efectuate în timpul perioadei de valabilitate a contractului, regimul lor de proprietate 
trebuie să fie clar. 

- “Programul lucrărilor şi modul finanţării acestora” 
 
Dispoziţia este auto-explicativă. Planul de afaceri va oferi detalii ale programului, bugetului, plăţilor... 
 

- “Modul în care trebuie să fie îndeplinite şi finanţate cerinţele stabilite în acord” 
 
Cine ce face şi cine pentru ce plăteşte trebuie să fie lipsit de ambiguitate. Indicatorii de performanţă 
trebuie să fie definiţi şi cuantificaţi pe baza studiului de referinţă prealabil şi aprofundat, în special 
dacă aceştia sunt legaţi de remunerare. 
 

- “Obligaţia operatorului de a elabora un plan de afaceri” 
 
Aceasta este o repetare a obligaţiei legale ale operatorului stabilite în articolul precedent. 
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- “Procedurile de achiziţii publice care urmează să fie aplicate de către operator” 
 
În majoritatea cazurilor, Directiva privind utilităţile 2004/17/CE se va aplica pentru achiziţiile 
operatorului. În aşteptarea transpunerii prezentei directive, ar fi o bună practică de a prelua o parte din 
cerinţele sale din contract. 
 

- “Obligaţiile de raportare ale operatorului vizavi de administratorul infrastructurii” 
 
Administratorul infrastructurii ar putea solicita operatorului să elaboreze raportul anual privind punerea 
în aplicare a acordului. În plus, alte aspecte anumite pot fi abordate în rapoartele anuale. Exemple 
sunt: eficienţei personalului, mediul costului pe cap de personal, costul de producţie al apei (costul de 
personal, costul produselor chimice, costul energiei, alte costuri), tariful mediu şi costul de funcţionare 
unitar, precum şi dezvoltarea resurselor umane. 
 

- “Condiţiile în care administratorul infrastructurii poate revizui operatorul” 

 
Textul este auto-explicativ. 
 

- “Recompense şi sancţiuni” 
 
Performanţa insuficientă şi cea în exces poate fi remunerată, respectiv penalizată. Astfel de clauze 
trebuie să fie foarte formulate cu o atenţie deosebită. Recompensa/pedeapsa trebuie să se bazeze pe 
date incontestabile. Recompensa va fi plătită cu o creştere a preţului aplicat faț ă de banda de 
referinţă (a se vedea comentariile privind tarifele şi taxele de mai jos). În schimb, pedeapsa va fi 
calculată printr-o scădere a aceluiaşi preţ. 
 

- “Modul în care vor fi soluţionate litigiile, şi 
-  Modul în care poate fi reziliat contractul.” 

 
Textul este auto-explicativ. 
 
 
Capitolul 4: Licenţe 
 
“Articolul 7. Operatorii pot depune o cerere pentru emiterea licenţei la o autoritate de reglementare.” 
 
Sistemul de licenţiere propus este de fapt asemănător cu acreditarea bazată pe aplicarea voluntară. 
Cuvântul “licenţă” a fost preferat totuşi deoarece sistemul este destinat să devină unul obligatoriu într-
o bună zi. 
 
Sectorul, astfel, va fi împărţit în două părţi: una reglementată şi una nereglementată. De-a lungul 
anilor, experienţa va creşte cu privire la modul transformării lucrurilor pentru partea reglementată, iar 
partea nereglementată va fi stimulată să se alăture celei reglementate. Abordarea constă în 
recompensarea şi stimularea eforturilor locale pentru reformare. Deoarece acesta este un proces 
treptat, autoritatea de reglementare, de asemenea va avea timp pentru a consolida capacitatea.  
Este bine de remarcat faptul că legea creează drepturi şi obligaţii pentru operatorii şi clienţii din 
comunitatea nereglementată, însă acestea nu au recurs la autoritatea de reglementare. Acest lucru nu 
este discriminatoriu, deoarece operatorii neautorizaţi şi clienţilor lor nu plătesc taxe autorităţii de 
reglementare.  
 
Totuşi, cineva ar putea să obiecteze că sistemul propus este opusul descentralizării pe care o 
urmăreşte Moldova. Obiecţia poate fi respinsă din două motive. În primul rând, legea nu se va aplica 
“asociaţiilor” mici din zonele rurale, unde ar adăuga o valoare mică. Şi în al doilea rând, cei mai mulţi 
operatori de apă din zonele urbane trebuie să se consolideze pentru a deveni viabili. Sarcina autorităţii 
de reglementare este de a asigura ca această consolidare să nu vină în detrimentul clienţilor, ci dar în 
beneficiul lor. 
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Licenţa nu este o licenţă de mediu pentru captarea apei sau evacuarea apei reziduale. Aceasta este o 
licenţă întru susţinerea activităţii. 
 
“Cererea trebuie să includă cel puţin: 

- acordul privind serviciile legate de utilizarea apei potabile, 
- dacă este cazul, contractul de delegare a serviciilor legate de utilizarea apei potabile, 
- planul de afaceri, 
- licenţele de captare şi evacuare sau cereri pentru acestea, 
- un model de contract pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă pentru clienţii 

rezidenţiali, 
- bilanţurile contabile supuse auditului din ultimii cinci ani, 
- statutul, 
- informaţii despre acţionari sau membri fondatori, 
- informaţii cu privire la directori, şi 
- orice alte informaţii solicitate de către Autoritatea de reglementare. 

 

Autoritatea de reglementare va examina dacă operatorul dispune de resurse financiare, tehnice şi 
umane suficiente pentru a realiza obiectivele stabilite în acordul privind serviciile legate de utilizarea 
apei potabile, şi dacă el este stabil din punct de vedere financiar.” 
 
Pe o piaţă competitivă, ineficienţa şi insuficienţa capitalizării duc la faliment.  Cu monopoluri de stat 
sau locale, astfel de caracteristici nu sunt suficient compensate prin subvenţii, permiţând deteriorarea 
ulterioară atât a infrastructurii cât şi a serviciilor.  
 
Pentru a ameliora lucrurile, administratorul infrastructurii, după cum s-a menţionat mai sus, va trebui 
să întocmească un acord pentru prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile, un document 
de planificare pe termen lung care prezintă indicatorii de performanţă, şi un plan de afaceri operaţional 
ale cărui proiectare şi implementare pot fi delegate unui operator sau păstrate “intern”. 
 
Autoritatea de reglementare va trebui să evalueze credibilitatea acestor şi altor documente, şi să 
înţeleagă dacă operatorul deţine sau nu capacitatea de a atinge obiectivele urmărite în perioada în 
care este viabil din punct de vedere financiar.  
 
Dacă autoritatea de reglementare nu este satisfăcută de probe şi refuză să acorde licenţa, operatorul 
va fi exclus de la orice finanţare din partea statului şi orice finanţare din partea donatorilor, până când 
va putea prezenta un plan credibil.  
 
Odată ce licenţa este eliberată, autoritatea de reglementare va monitoriza operatorul în interesul 
clienţilor. Clienţii monopolurilor nu au nici o putere de negociere, fapt pentru cate trebuie să fie 
compensaţi.  Autoritatea de reglementare nu va avea operatori neautorizaţi în jurisdicţia sa. 
 

“Autoritatea de reglementare va emite o Decizie în decurs de trei luni de la aplicare.  El îşi poate 

amâna decizia pentru o perioadă care nu va depăşi trei luni. 
 
Autoritatea de reglementare poate elibera un permis provizoriu sau condiţionat. 
 
Autoritatea de reglementare poate suspenda sau retrage o licenţă 

- atunci când operatorul licenţiat îşi încalcă în mod repetat Deciziile, 
- atunci când există indicii serioase şi concordante precum că operatorul nu va fi capabil să-şi 

atingă obiectivele stabilite în acordul pentru serviciile legate de utilizarea apei potabile, 
- atunci când operatorul este delincvent pe plata taxelor datorate Autorităţii de reglementare, 
- atunci când există indicii concordante precum că stabilitatea financiară a operatorului este 

serios periclitată, şi 
- în caz de abatere gravă din partea operatorului licenţiat. 
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Înaintea suspendării sau retragerii Deciziei, Autoritatea de reglementare va informa operatorul că o 
astfel de Decizie este examinată şi îl va invita la o audiere.  Autoritatea de reglementare poate, de 
asemenea, audia administratorul de infrastructură precum şi alţi actori cheie. 
 

Toate Deciziile Autorităţii de reglementare vor fi motivate şi luate în primul rând în interesul clienţilor. 
 
Deciziile Autorităţii de reglementare vor deveni obligatorii pentru destinatar din momentul notificării, şi 
pentru părţile terţe la data publicării acestora în Monitorul Oficial.” 
 
Dispoziţia este auto-explicativă. 
 
 
Capitolul 5: Drepturile şi obligaţiile clientului 
 
“Articolul 8. Fără a ţine cont de orice acord contrar, accesul egal la serviciile legate de utilizarea apei 
potabile este garantat în cazul în care există infrastructura sau este planificată în acordul privind 
serviciile legate de utilizarea apei potabile.” 
 
Acoperirea universală este un obiectiv de politică care va fi realizat pe parcurs. Corolarul juridic al 
acesteia este dreptul de a accesa acolo şi atunci când autorităţile au planificat acest lucru. Planurile 
urbanistice şi planurile de extindere ale acordului trebuie să fie reglate reciproc cu exactitate, astfel 
încât să nu lase nimic de prisos. 
 
“Operatorul poate refuza conexiunile în cazul în care: 

- Sediul solicitantului se află în afara zonei acoperite de acordul privind prestarea serviciilor 
legate de utilizarea apei potabile, 

- astfel de conexiuni nu sunt prevăzute în acordul privind prestarea serviciilor legate de 
utilizarea apei potabile, sau 

- s-a aplicat pentru o conexiune individuală, însă este fezabilă doar o conexiune colectivă” 
 

Unele localităţi care se află mai departe de la drumurile dotate cu reţele de alimentare cu apă şi 
canalizare ar putea să nu fie incluse în zona reglementată de acord, aşteptând dezvoltarea şi 
planificare urbană ulterioară. Localităţile în care sunt prevăzute doar ţevile de irigaţie şi latrinele 
publice vor fi excluse pe motive că vor fi prevăzute în a doua comandă. 
 
Principiul comenzi egale de acces, ca toate cererile să fie luate în considerare, chiar şi pentru cei care 
beneficiază deja de o conexiune colectivă, de exemplu chiriaşii sau proprietarii de apartamente. În 
practică însă, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. În primul rând, el trebuie să fie 
capabil să renunţe la sistemul de facturare colectiv, în caz contrar el va plăti de două ori. În al doilea 
rând, el trebuie să fie autorizat de către proprietar, sau de către colegii săi co-proprietari, pentru a 
efectua lucrările necesare întru ocolirea conexiunii colective şi conductelor din interiorul clădirii. Şi în al 
treilea rând, el va trebui să plătească pentru lucrările dintre locaţia conectării colective (de obicei, 
subsolul) şi apartamentul său, deoarece nu există nici un motiv pentru care operatorul ar trebui să 
accepte să achite pentru o extindere a reţelei sale în locuinţe. Toate aceste condiţii s-ar putea să nu 
fie îndeplinite niciodată, iar solicitanţii ar putea să aştepte mult şi bine renovarea întregii clădiri atunci 
când contoarele individuale vor fi înlocuite cu unul colectiv. 
 
“Operatorul îşi va declara refuzul şi motivaţia acestuia în formă scrisă către solicitant..” 
 
Textul este auto-explicativ. 
 
“Articolul 9. Clientul va informa operatorul fără întârziere despre orice întrerupere neaşteptată a 
serviciului. Fără a aduce atingere oricărui acord contrar, operatorul va compensa întreruperile 
neanunţate ale serviciilor pentru mai mult de 24 de ore cu o reducere a facturii următoare cu trei 
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procente.  Prejudiciul suportat de client va fi reparat sau, dacă nu este posibil, compensat din punct de 
vedere financiar.” 
 
Acest articol analizează drepturile şi obligaţiile clienţilor în cazul apariţiei incidentelor neaşteptate. 
Acestea sunt, de obicei, rezultatul neglijării şi ar trebui să fie eliminate. Aşadar, acest articol este un 
stimulent pentru operatori pentru a-i preveni prin îmbunătăţirea întreţinerii, şi auditarea infrastructurii 
pentru depistarea defectelor posibile. Pe măsură ce facturile sunt emise lunar, o penalizare de 3% 
este egală cu aproximativ venitul zilnic (1/30). Va fi aplicat dreptul răspunderii civile delictuale în cazul 
în care a fost suferit prejudiciul, înţelegând că compensaţia financiară va intra în vigoare doar atunci 
când nu vor mai putea fi realizate lucrările de reparaţii. Acest tip de risc ar trebui să fie în mod normal 
asigurat. Drepturile şi obligaţiile operatorului în cazul incidentelor planificate sau neplanificate sunt 
examinate în capitolul următor. 
 
“ Articolul 10. Clientul trebuie să păstreze accesul liber şi sigur de daune la contor şi ţevile de 
conectare.  El va accepta vizitele anunţate de inspecţie în timpul zilei.” 
 
Textul este auto-explicativ. 
 
“Articolul 11. Clientul poate solicita în scris operatorului să efectueze un test de precizie a contorului 

utilizat în locuinţa sa şi, în prezenţa sa, sau a reprezentantului său autorizat.  Testul va fi gratuit, în 

cazul în care contorul nu a fost testat de către operator pe parcursul unui an până la primirea cererii şi 
cu condiţia că clientul va fi de acord să respecte rezultatele testului care ar reprezenta baza pentru 

orice ajustare a taxelor în litigiu.  La primirea cererii de la un client, sau atunci când este emisă o 

comandă pentru testarea contorului de către Autoritatea de reglementare, operatorul va informa 
clientul, în scris şi în termen de o săptămână de la primirea cererii pentru testarea contorului, precum 

că el, sau reprezentantul său autorizat, are dreptul de a fi prezent la testarea contorului.  În cazul în 

care clientul, sau reprezentantul său autorizat, doreşte să fie prezent la testarea contorului, clientul 
sau reprezentantul său autorizat va contacta operatorul în decurs de zece zile de la notificarea scrisă 

pentru a aranja prezenț a la testare.  La primirea unei astfel de notificări, operatorul va programa cât 

mai curând posibil testarea contorului la o oră anumită în timpul orelor normale de funcţionare ale 
instalaţiei de testare a contoarelor operatorului, care va fi convenabilă atât pentru client cât şi pentru 

reprezentantul său autorizat şi operator.  Un raport în scris privind rezultatele testării va fi furnizat 

clientului” 
 
Textul este auto-explicativ. 
 
“Articolul 12. Operatorul poate solicita de la client sau potenţialul client un depozit pentru a garanta 

plata facturilor.  Astfel de depozite nu trebuie să depăşească o sumă echivalentă cu factura maximă 

estimată pentru nouăzeci de zile. 
 

Operatorul nu poate refuza să presteze servicii legate de utilizarea apei potabile atunci când un client 
rezidenţial nu are capacitatea financiară de a plăti un depozit de securitate, cum ar fi: 
 

- o persoană care beneficiază de asistenţă publică locală sau naţională, 
- o persoană a cărei unică sursă de sprijin financiar este derivată din asigurarea socială sau 

prestaţiile de şomaj, sau 

- o persoană a cărei circumstanţe ameninţă o pedeapsă privativă de necesităţile de viaţă pentru 
el/ea sau copiii aflaţi în întreţinerea acestuia/acesteia, în cazul în care este necesară plata 
unui depozit de securitate. 

 

Clientul trebuie să aibă sarcina probei.  Operatorul va notifica clientul în scris dacă acesta este sau nu 

mulţumit de dovezile/probele oferite, pe care le va înregistra.  El poate cere clientului să actualizeze 

proba o dată pe an. 
 
Operatorul va ţine evidenţa pentru a arăta: 

- numele clientului care a achitat depozitul, 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_romanian/law_general/1136553-laws_of_tort.html
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- numărul de cont sau altă identificare a spaţiilor ocupate de către client atunci când a fost 
achitat depozitul, 

- suma depozitului şi data la care a fost achitat, şi 
- o înregistrare a fiecărei tranzacţii referitoare la depozit. 

 
Operatorul va emite o chitanţă pentru fiecare client de la care a primit depozit şi va oferi mijloace prin 
care deponentul îşi poate primi depozitul sau bilanţul în cazul în care această chitanţă s-a pierdut. 
 
 
Dobânda la orice depozit de securitate primit de la un client pentru fiecare an calendaristic, trebuie să 

fie plătită la rata legală.  Dobânzile se vor acumula zilnic şi va fi plătite sau creditate anual în contul 

clientului.  Dobânda acumulată va fi achitată la întoarcerea depozitului în cazul în care o astfel de 

returnare se face la orice altă dată decât data de plată anuală pentru dobândă. 
 
Depozitul va înceta să acumuleze dobândă la data la care este returnat, la data la care sunt întrerupte 
serviciile legate de utilizarea apei potabile, sau la data la care este expediată notificarea la ultima 
adresă cunoscută a clientului cu mesajul că depozitul nu mai este necesar. 
 

Va fi făcută o înregistrare a fiecărui depozit nerevendicat şi a dobânzilor aferente.  Operatorul va face 

un efort rezonabil pentru a returna depozitul şi dobânda acumulată. 
 
Depozitele pot fi păstrate de către operator atâta timp cât este necesar pentru a asigura plata 
facturilor.” 
 
Rata dobânzii legale este rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei (Art.585 din Codul civil). 
Dispoziţia este de altfel auto-explicativă. 
 

“Articolul 13. Forma utilizată a facturii trebuie să fie cu adevărat informativă. Acesta va indica: 

 
- numele operatorului, 
- datele actuale şi anterioare de citire a contorului, 
- datele când au fost citite contoarelor la sfârşitul perioadei pentru care este eliberată factura, 
- citirea precedentă a contoarelor, 
- numărul şi tipul unităţilor măsurate, 
- pentru clienţii cu contoare colective: modul în care este calculată cota clientului, 
- suma facturii, care arată ca elemente în linii separate, cantitatea rezervelor şi ajustărilor, taxa 

minimă de consum, sumele datorate pentru banda de referinţă şi banda premium, atât pentru 
alimentarea cu apă cât şi pentru colectarea şi tratarea apelor reziduale, precum şi comisionul 
datorat Autorităţii de reglementare, 

- data până la care clientul trebuie să achite factura pentru a beneficia de o reducere şi pentru a 
evita o sancţiune, 

- un marcaj distinct pentru a identifica o factură estimată, 
- adresa la care se poate efectua plata, şi 
- numărul de telefon al funcţionarilor de la care pot fi obţinute aceste informaţii.” 

 
Textul este auto-explicativ. 
 
“Articolul 14. În cazul unui cont delincvent, operatorul va oferi clientului rezidenţial oportunitatea de a 

intra într-un acord de amortizare rezonabil. Specificul acordului de amortizare rezonabil poate varia în 

funcţie de caz şi se determină atât de operator cât şi de client. Un astfel de acord va fi supus 

modificării la demonstrarea de către client a unei modificări a circumstanţelor sale financiare.” 
  
Aceste dispoziţii vizează oferirea flexibilităţii maxime pentru părţi, protejând în acelaşi timp clientul 
rezidenţial de o întrerupere bruscă a serviciilor. 
 

“Articolul 15. Operatorul va: 
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- furniza orice informaţii pe care clientul le-ar putea solicita în mod rezonabil, 
- informa clienţii despre modificările tarifare, şi 
- menţine actualizate hărţi, planuri sau înregistrări ale întregilor sale sisteme de transmitere şi 

distribuţie sau colectare şi interceptare, cu alte informaţii care ar putea fi necesare pentru a 
consilia clienţii potenţiali, şi alţii care au dreptul la informaţii, referitor la instalaţiile disponibile 
pentru serviciu în orice localitate din zonă.” 

 
Acest articol urmăreşte să asigure un drept minim la informare. 
“Articolul 16. În cazul unei plângeri, verbale sau scrise, în adresa unui operator din partea unui client, 

despre taxă, facilităţi sau calitatea serviciilor, operatorul va face o investigaţie completă în timp de 48 

de ore şi va răspunde reclamantului cu privire la plângerea acestuia.  Se va păstra o înscriere a tuturor 

plângerilor, care va indică numele şi adresa reclamantului, data şi natura plângerii precum şi modul în 
care a fost adresată.  Înregistrarea plângerii iniţiale se va păstra pentru o perioadă de trei ani după 
soluţionarea definitivă a plângerii.” 
 
Dispoziţia este auto-explicativă. 
 

Capitolul 6: Drepturile şi obligaţiile operatorului 

 
“Articolul 17. De îndată ce operatorul a acceptat cererea pentru instalarea unei noi conexiuni şi clientul 
a achitat taxa de conectare, operatorul va efectua lucrările în termen de trei săptămâni şi va asigura 
aprovizionarea cu apă şi evacuarea apelor reziduale.” 
 
Dispoziţia este auto-explicativă. 
 
“Articolul 18. La conectarea noilor clienţi, operatorul va furniza, instala şi menţine pe cont propriu 
contorul şi toate echipamentele pentru noile conexiuni la apă amonte ș i pentru noile conexiuni pentru 

apele reziduale în aval.  Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod contrar, dreptul de proprietate 

îi revine proprietarului infrastructurii.  Costurile de excavare, rambleu, scoatere şi înlocuire a pavajului, 

drumurilor, bordurilor şi alte costuri care au fost suportate în mod inevitabil în ceea ce priveşte noile 
servicii vor fi pe cheltuiala operatorului. 
 
Operatorul va furniza, instala şi menţine pe cheltuială proprie toate înlocuirile de contoare şi de 
echipament care servesc noilor conexiuni ale fluxului de intrare al apei şi fluxului de ieşire al apei 

reziduale.  Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod contrar, dreptul de proprietate îi va reveni 

proprietarului infrastructurii. Costurile de excavare, rambleu precum şi îndepărtare şi înlocuire a 
pavajului, drumurilor şi bordurilor şi alte costuri care au fost suportate în mod inevitabil în legătură cu 
fiecare înlocuire va fi pe contul operatorului.” 
 
Această dispoziţie este corolarul dreptului de acces egal la reţele, care implică faptul că costurile 
conectării nu ar trebui să fie suportate de către client ci de către operator, cu alte cuvinte, de fapt 
mutualizate în rândul clienţilor. Taxele de conectare care pot fi percepute nu vor fi corelate cu 
dificultatea sau dimensiunea lucrărilor, ci cu o sumă forfetară egală pentru toţi solicitanţii care poate fi 
corelată numai cu clasa echipamentului necesar (de exemplu, contoarele colective sunt mai scumpe 
decât contoarele individuale şi o conexiune colectivă poate fi taxată cu mai mult), după cum s-a 
comentat mai jos.  
 
Părţile pot deroga de la alocarea proprietăţii propuse atunci când, de exemplu, contractul de 
concesiune prevăd acest lucru, sau atunci când o cere o situaţie pre-existentă, după cum se 
menţionează în inventarul infrastructurii. 
 
“Articolul 19. Operatorul va informa prompt Autoritatea de reglementare în timpul orelor obişnuite de 
lucru despre toate întreruperile (cu excepţia celor care apar în cursul operaţiunilor de rutină) la, sau 
insuficienţă majoră de servicii pentru perioade de o durată de patru ore sau mai mult care apar în 

lucrările de producţie, instalaţiile de tratare, lucrările de depozitare, reţelele de transmisie sau 
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distribuţie a apei, reţelele de colectare sau de interceptare a apelor reziduale, sau despre 
accidentarea sau deteriorarea porţiunilor de uzină care ar putea conduce la astfel de întreruperi de 
serviciu.  Astfel de notificări trebuie să fie confirmate în scris în termen de cinci zile. 
 

Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a preveni întreruperile de serviciu, iar atunci 
când vor apărea astfel de întreruperi, se va strădui să restabilească serviciul cu cea mai scurtă 

reţinere posibilă care va respecta siguranţa clienţilor săi şi a publicului larg.  În cazul în care o 

întrerupere urgentă a serviciilor de apă afectează un serviciu de protecţie împotriva incendiilor, 
operatorul va informa imediat despre acest serviciu. 
 
Ori de câte ori operatorul consideră că este necesar să programeze o întrerupere a serviciilor sale, el 
va întreprinde toate eforturile rezonabile pentru a informa toţi clienţii care urmează a fi afectaţi de 

întrerupere, precizând timpul şi durata anticipată de întrerupere.  Ori de câte ori este posibil, 

întreruperile programate trebuie să fie la ore, care creează un disconfort minim pentru client. 
 
Operatorul va păstra registre ale întreruperilor pentru o perioadă de cel puţin doi ani 
 
Dispoziţia este auto-explicativă. 
 
“Articolul 20. Operatorul va exercita o diligenţă rezonabilă pentru a furniza o alimentare continuă şi 
adecvată a apei potabile clienţilor săi şi pentru a evita orice lipsă sau întreruperi în livrarea acesteia. 
 
În cazul în care un operator consideră că este necesar să restricţioneze utilizarea apei, acesta îşi va 
informa clienţii, şi va expedia autorităţii de reglementare o notificare scrisă, până la intrarea în vigoare 
a acestei restricţii.  Aceste notificări vor preciza: 

- motivul restricţiei, 
- natura şi măsura restricţiei, de exemplu, cu privire la utilizarea apei în afară, sau utilizarea de 

către anumite categorii de clienţi, 
- data la care această restricţie va intra în vigoare, şi 
- data probabilă a încetării acestei restricţii. 

 
În perioadele în care se prezintă un deficit ameninț at sau real de apă, operatorul va repartiza în mod 
echitabil volumul de apă disponibil în rândul clienţilor săi ţinând cont de sănătatea şi siguranţa 
publică.” 
 
Dispoziţia este auto-explicativă. 
 
“Articolul 21. Operatorul va oferi facilităţile, instrumente şi alte echipamente necesare pentru testarea 
contoarelor sale.  Acesta poate fi scutit de această cerinţă de către autoritatea de reglementare în 
cazul în care sunt făcute aranjamente satisfăcătoare pentru testarea contoarelor sale de către un alt 

operator sau agenţie autorizată.   În cazul în care este utilizat un contor portabil, acest dispozitiv va fi 

verificat într-un magazin de contoare autorizat pentru precizie cel puţin o dată pe an, ajustările vor fi 
făcute atunci când va fi necesar şi va fi dus un registru cu astfel de teste şi ajustări. 
 
Fiecare contor de apă va fi testat înaintea instalării acestuia şi, ulterior, la intervale regulate. 
 

La finalizarea ajustării şi testării contorului, operatorul va aplica pe aceasta un sigiliu corespunzător, 
astfel încât ajustarea sau înregistrarea contorului să nu poată fi efectuată fără ruperea sigiliului. 
 
Operatorul va ţine evidenţa tuturor testelor pentru cel puţin doi ani şi îi va prezenta anual Autorităţii de 
reglementare un raport de sinteză a tuturor testelor efectuate la contoare. 
 
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie va elabora, în termen de şase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei Legi, un standard care defineşte precizia minimă acceptabilă a contoarelor şi 
recomandă metodele şi intervalele testărilor.” 
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Mandatul Standardizării Naţionale nu va presupune nici o evaluare a conformităţii contoarelor.  Acesta 
se refera numai la testele de precizie. Se dă preferinţă mai degrabă unui standard fără caracter 
obligatoriu decât o reglementare tehnică deoarece tehnologia contoarelor se dezvoltă cu paşi rapizi.  
În prezent, teste de precizie se recomandă la intervale între 1 şi 8 ani în funcţie de capacitatea 
contorului. 
 
 
Capitolul 7: Tarife şi taxe 
 
“Articolul 22. Strategia de tarifare elaborată în conformitate cu Articolul 5 din prezenta Lege, trebuie să 
includă: 
 

- taxa minimă lunară de consum, 
- preţul unitar pentru banda de referinţă, 
- preţul unitar pentru banda premium, şi 
- taxele de conectare, deconectare şi reconectare. 

 
Operatorul care a aplicat pentru licenţă trebuie să-şi prezinte strategia tarifară la Autoritatea de 

reglementare.  Aprobarea poate fi acordată după consultarea publicului timp de o perioadă de trei ani. 

Operatorul îşi va actualiza strategia de tarifare la fiecare trei ani şi o va înainta spre aprobare 
Autorităţii de reglementare, care se va consulta cu publicul. 
 
Autoritatea de reglementare va adopta reglementări pentru a specifica în continuare modul în care se 
vor desfăşura consultările publice.” 
 
Operatorul, care mai poate fi administratorul infrastructurii atunci când nu există nici o delegare a 
serviciilor, va prezenta autorităţii de reglementare, Acordul privind prestarea serviciilor legate de 
utilizarea apei potabile şi planul de afaceri, pentru a-şi obţine licenţa de operator.  Parte a acestei 
proceduri o constituie aprobarea strategiei de tarifare, care, la rândul său, stă la baza planului 
financiar. În timp ce licenţa este acordată pentru durata de valabilitate a acordului, tarifele sunt 
autorizate provizoriu pentru o perioadă de trei ani şi vor fi actualizate, adică renegociate o dată la la 
fiecare trei ani.  
 
Există trei benzi tarifare: o bandă esenţială (1), o bandă de referinţă (2) şi o bandă premium (3). Toate 
benzile se aplică pentru fiecare membru al gospodăriei care este înregistrat la domiciliul clientului. 
Înregistrarea la administraţia publică locală este considerată un criteriu obiectiv pentru a evalua 
dimensiunea reală a gospodăriei şi a face ca toţi membrii acesteia să beneficieze de banda esenţială. 
Acesta va fi un stimulent pentru unii oameni de a-şi reglementa înregistrarea, permiţând autorităţilor 
locale şi centrale să-şi actualizeze datele cu privire la populaţia reală şi migraţia acesteia. Cei care 
decid să nu facă acest lucru, indiferent de motiv, vor trebui nu numai să renunţe la beneficiul benzii 
esenţiale acolo unde ei într-adevăr locuiesc, ci, de asemenea, să achite plata acolo unde ei nu 
locuiesc (a se vedea § următoare), cu excepţia cazului în care aplică pentru deconectare de la ultimul 
lor loc de trai. 
 

 

 

 

 

 

 

Preţ 
unitar 

Totalul apei consumate pe persoană 3,6 m³ 1,2 m³ 

1 

2 

3 
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Sumele pentru banda esenţială până la 40 litri pe persoană pe zi, sau 1,2 m³ pe lună, după cum se 
poate deduce din definiţia benzii de referinţă. Acesta acoperă nevoile de bază pentru apă. Aceasta se 
numeşte “taxa minimă de consum” deoarece ea trebuie să fie achitată în orice caz. 
 
Banda esenţială şi de referinţă luate împreună sunt considerate suficiente pentru a acoperi 
necesităţile medii ale unei persoane. Banda de referinţă cuprinde consumul între 1,2 şi 3,6 m³/ 
persoană/lună. 
 
Banda premium cuprinde consumul mai mare de 3,6 m³/persoană/lună şi este considerat a fi folosit în 
scopuri de lux (de exemplu, udarea grădinilor). 
 
Astfel, acest sistem cu trei grupuri, serveşte unui scop social precum şi unui de mediu. Oamenii săraci 
încă îşi pot permite să folosească apa pentru nevoile lor de bază, la un preţ care este subvenţionat de 
către grupurile cu venituri medii şi mari, care consumă mai mult. Pe de altă parte a spectrului 
veniturilor, pierderile sunt descurajate de preţurile înalte.  
 
Pentru a ilustra schema, o factură tipică pentru o familie de patru persoane care au consumat 16 m³ 
într-o lună va arăta în felul următor: 
 
 

   SPRE ACHITARE 

Taxa minimă de consum X lei 

Banda de referinţă Alimentarea 
cu apă 

((3,6 – 1,2) m³ x 4 persoane x y1 lei)  

 + Canalizare +((3,6 – 1,2) m³ x 4 persoane x y2 lei)  

  = Y lei 

Banda premium Alimentarea 
cu apă 

(0,4 m³ x 4 persoane x z1 lei)  

 + Canalizare + (0,4 m³ x 4 persoane x z2 lei)  

  = Z lei 

TOTAL   (X + Y + Z) lei 

 
Unde y şi z sunt preţurile unitare, împărţite în două părţi, una referitoare la aprovizionare (y1, z1) şi alta 
la canalizare (Y2, Z2), şi X se referă implicit atât la alimentare cât şi la canalizare.  
 
După cum s-a comentat mai sus, ipoteza de bază a acestui sistem este faptul că toţi clienţii au sau vor 
avea contoare de apă. 
 
“Articolul 23. Taxa minimă lunară de consum trebuie să fie identică pentru toţi clienţii rezidenţiali, care 
sunt conectaţi sau urmează a fi conectaţi, din zona definită în acordul privind prestarea serviciilor 
legate de utilizarea apei potabile. 
 
Operatorul trebuie să demonstreze Autorităţii de reglementare că taxa minimă lunară de consum este 
accesibilă grupurilor cu venituri mai mici. 
 
Taxa minimă lunară de consum maximal permisă poate fi ajustată anual în dependenţă de inflaţie. 
 
Taxa minimă lunară de consum este datorată de clienţii rezidenţiali, pentru toţi membrii gospodăriei 
înregistraţi la locul de reşedinţă, indiferent de consum. 
 
Autoritatea de reglementare va adopta regulamente pentru a specifica în continuare obligaţiile în 
temeiul prezentului articol ori de câte ori consideră că este necesar.” 
 
Rezultă din principiul de acces egal la servicii că taxa minimă de consum este identică pentru toţi. 
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Cât de redusă trebuie să fie taxa minimă de consum este o întrebare dificilă din punct de vedere 
tehnic şi sensibilă din punct de vedere politic. Calculele accesibilităţii macro-economice pot fi dificile 
din cauza lipsei de date fiabile şi de diferenţe regionale importante. În cazul în care mai multe 
administraţii publice locale au deschis o întreprindere sau o companie comună, ei vor trebui să ajungă 
la un consens. În orice caz, cu aproximativ un sfert din populaţie estimată a fi sub pragul de sărăcie, 
taxa minimă de consum pare a fi extrem de scăzută. Aceasta va trebui să fie compensată ori de câte 
ori este posibil, cu o prezenţă mare a grupurilor cu venituri medii. În unele zone, nu va fi nici o altă 
alegere decât de a recurge la echipamente mai rudimentare, cum ar fi coloanele montante, echipate 
sau nu cu mecanism de la furnizor. 
 
Motivul de a face taxa minimă de consum utilă pentru toţi clienţii casnici indiferent de consumul lor, 
este că persoanele cu venituri mici vor consuma oricum aceste 40 de litri/zi, în timp ce cei care 
călătoresc şi, astfel, consumă numai în cantităţi mici la domiciliu îşi pot permite să achite taxa minimă 
de consum.  Astfel, este o măsură suplimentară socială, în care grupurile de venituri medii şi înalte le 
subvenţionează cele mai mici. 
 
“ Articolul 24. Banda de referinţă reprezintă consumul total lunar măsurat de peste 1,2 m³ şi până la 
3,6 m³ pentru un membru al gospodăriei înregistrat la reşedinţa clientului rezidenţial.” 
 
Aşa cum s-a menţionat mai sus, datele de consum includ apa rece şi caldă. Trebuie să fie adăugaţi 
indicii citiţi de pe cele două contoare. 
 
“Operatorul va diviza preţul unitar pentru banda de referinţă în partea legată de alimentarea cu apă şi 

partea referitoare la colectarea şi tratarea apelor reziduale.  Pentru ambele părţi, operatorul va 

demonstra, în planul său financiar elaborat în conformitate cu articolul 6 din prezenta Lege, Autorităţii 
de reglementare faptul că veniturile generate din colectarea taxelor lunare de consum minim şi a 
taxelor pentru grupurile de referinţă şi premium, vor asigura recuperarea costurilor pe durata de viaţă 
a acordului pentru prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile, luând în considerare toate 
cheltuielile de funcţionare şi de capital, taxele şi o rentabilitate echitabilă a capitalului.  În aceste 
calcule vor fi luate în consideraţie numai cheltuielile legate în mod direct de prestarea serviciilor legate 
de utilizarea apei potabile. 
 

Operatorul va extinde măririle necesare de preţuri în termeni reali în decursul mai multor ani.  Preţurile 

pot fi ajustate anual pentru inflaţie. 
 
Recompensele şi sancţiunile prevăzute de contractul de prestare a serviciilor legate de utilizarea apei 
potabile pentru performanţă mai mare sau, respectiv, mai mică se vor calcula prin creşterea sau 
scăderea preţului pentru banda de referinţă în următorii trei ani de actualizare pentru care va aplica 
operatorul.” 
 
Scindarea preţului unitar este necesară pentru atingerea vizibilităţii şi transparenţei pentru ambele 
părţi ale activităţii operatorului: aprovizionare şi canalizare. 
 
Operatorul va trebui să definească un preţ pentru banda de referinţă care compensează taxa minimă 
de consum pentru nivelul scăzut. Planul său financiar ar trebui să elimine treptat nevoia subvenţiilor 
pentru a compensa deficitele şi a rambursa creditorii. În cele din urmă, operatorul ar trebui să 
realizeze recuperarea costurilor şi, eventual, profitabilitatea. 
 
De asemenea, aici poate fi subliniat faptul că profitul va fi în majoritatea cazurilor foarte îndepărtat. 
Atunci când operatorul este selectat prin licitaţie, atunci competiţia este ceea ce va stabili rata 
returnării desul de “corectă”. În alte cazuri, “corectitudinea” va fi condiţionată de aprecierea riscurilor la 
un moment anumit atunci când operatorul va avea profit. Un punct de referinţă posibil este “costul de 
capital”. Costul capitalului este rata de rentabilitate a capitalului pe care capitalul ar trebui să-l obţină 
într-o investiţie alternativă a riscului echivalent. Punctul de vedere examinat aici este că ar fi prematur 
şi periculos de a defini mai precis conceptul de rentabilitate echitabilă a capitalului în acest proiect de 
lege.  
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S-a considerat a fi mult mai important să se acorde operatorului posibilitatea de a accelera de sine 
stătător recuperarea costului, eventual profitabilitatea, prin supra-realizarea indicatorilor de 
performanţă, aşa cum este indicat în contractul de delegare a serviciilor.  Autoritatea de reglementare 
ar trebui să aprobe creşterea solicitată a preţului atunci când aceasta este satisfăcută că probele 
furnizate susţin performanţa sporită reclamată.  În schimb, autoritatea de reglementare poate accepta 
o scădere a preţurilor, în baza condiţiilor contractului de delegare a serviciilor, la cererea unui 
administrator de infrastructură dezamăgit de performanţa nesatisfăcătoare a operatorului. 
 
“Preţul pentru banda de referinţă va fi identic pentru toţi clienţii rezidenţiali, conectaţi sau care 
urmează a fi conectaţi, dintr-o zonă definită în acordul privind prestarea serviciilor legate de utilizarea 
apei potabile.” 
 
Accesul egal la serviciile legate de utilizarea apei potabile implică faptul că de la consumatorii nou 
conectaţi se va percepe aceeaşi taxă ca şi de la ceilalţi.  Asta înseamnă că o parte din veniturile 
colectate se va folosi pentru finanţarea extinderilor planificate din timp.  Acest fapt nu poate fi 
cunoscut, însă este corect de a face în aşa fel ca toţi clienţii, prezenţi şi viitori, să partajeze sarcina de 
realizare a acoperirii universale. Solidaritatea în rândul clienţilor este corolarul accesului egal la 
serviciile legate de utilizarea apei potabile. 
 
“ Autoritatea de reglementare va adopta regulamente pentru a specifica în continuare obligaţiile în 
temeiul prezentului articol ori de câte ori consideră că este necesar.” 
 
Pentru a evalua programele tarifare prezentate, ANRE va trebui să solicite operatorilor să predea 
toate tipurile de informaţii de bază, analize financiare, etc. Experienţa va ajuta ANRE să procedeze 
corect, prin emiterea regulamentelor sau altfel. 
 
“Articolul 25. Banda premium reprezintă consumul lunar măsurat de peste 3,6 m³ pentru un membru al 
gospodăriei înregistrat la reşedinţa clientului rezidenţial. 
 
Preţul pentru banda premium trebuie să fie cu treizeci de procente mai mare decât preţul pentru 
banda de referinţă”  
 
O diferenţă de preţ exprimată în procente a fost aleasă din motive de simplitate.  30% a fost 
considerat a fi o diferenţă de preţ echitabilă între o utilizare obişnuită şi o utilizare de lux a ceea ce 
rămâne în continuare a fi un bun de bază. 
 
“ Articolul 26. Autoritatea de reglementare va elabora o metodologie pentru calcularea tarifelor, care 
va servi drept document de îndrumare pentru operatori.” 
 
ANRE în prezent îşi actualizează metodologia de calculare a tarifelor (Decizia Nr. 164/2004 din 29 
noiembrie 2004). Îndrumări cu privire la ce anume poate fi inclus în calcule şi cum pot completa 
frumos reglementările emise în conformitate cu articolele precedente. 
 
“Articolul 27. Operatorul care furnizează numai apă caldă va furniza indici de consum şi copiile 

facturilor altor operatori, la cererea acestora din urmă.  Ceilalţi operatori vor adăuga indicii de consum 

ai apei calde în partea din factura lor ce ţine de serviciile legale de tratarea apelor reziduale.” 
 

În astfel de cazuri, clientul va avea două facturi de la doi furnizori. Operatorul obişnuit trebuie să ştie 
cât de multă apă caldă va merge la canalizare şi să-şi adapteze factura în mod corespunzător. 
 
“Articolul 28. Taxele de conectare, deconectare şi reconectare vor fi sume forfetare, care vor 
corespunde la nu mai mult de un preţ echitabil care poate fi facturat pentru o oră de muncă de către 

un tehnician. Taxa poate fi corelată cu debitul de apă solicitat.” 
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Aşa cum s-a spus mai sus, accesul egal la serviciile legate de utilizarea apei potabile ordonă ca 
cheltuielile legate de conectare să fie suportate de către operator, de fapt, mutualizat în rândul 
clienţilor.  Solidaritatea în rândul clienţilor este corolarul dreptului lor de acces egal.  
 
Cu toate acestea, o contribuţie simbolică pentru a accesa serviciile este considerată a fi importantă. 
Aceasta inoculează în clienţi un sentiment de valoare pentru serviciile prestate şi disponibilitatea de a 
plăti. Scalarea sumei taxei de conectare la suma fluxului va preveni supra-dimensionarea. 
 
“ Articolul 29. Clienţii nerezidenţiali vor fi taxaţi pentru consumul lor măsurat la preţul stabilit pentru 
banda de referinţă, cu excepţia următoarelor cazuri: 
 

- de la spitale se va percepe taxa lunară minimă de consum pentru numărul de paturi 
înregistrate la Ministerul Sănătăţii; consumul care depăşeşte 1,2 m³ pentru un pat înregistrat 
se va percepe la preţul stabilit pentru banda de referinţă; 

- de la şcoli se va percepe taxa lunară minimă de consum pentru numărul de elevi înscrişi la 
Ministerul Educaţiei; consumul care depăşeşte 1,2 m³ pentru un elev înscris se va percepe la 
preţul stabilit pentru banda de referinţă; 

- operatorul poate oferi clienţilor industriali programe speciale de preţ; acestea pot fi mai mari 
decât preţurile stabilite pentru banda de referinţă, pentru a răspunde nevoilor speciale în ceea 
ce priveşte alimentarea cu apă sau colectarea şi tratarea apelor reziduale; programul de 
preţuri, de asemenea, poate fi mai mic decât preţul stabilit pentru banda de referinţă, atunci 
când acest nivel inferior este compensat din contribuţiile financiare sau în natură pentru 
lucrările de reabilitare sau extindere; în orice caz, operatorul va demonstra în mod satisfăcător 
autorităţii de reglementare că aceste scheme de tarifare vor contribui la obiectivul de 
recuperare a costurilor şi nu va mări preţul stabilit pentru banda de referinţă.”  

 
Nevoile de apă ale unei companii comerciale sau a oricărei alte persoane juridice nu pot fi, desigur, 
comparate cu cele ale unei gospodării. Ei nu beneficiază de banda esenţială şi nu trebuie să 
plătească taxa minimă de consum. Tot consumul lor se plăteşte la preţul benzii de referinţă. Excepţii 
de la această regulă sunt spitalele şi şcolile. 
 
Consumatorii industriali vor fi taxaţi la preţul stabilit pentru banda de referinţă. Cu toate acestea se pot 
face aranjamente speciale pentru a aborda din punct de vedere tehnic şi financiar, probleme specifice 
cum ar fi taxele speciale şi/sau cerinţa de pre-tratare pentru eliminarea concentrării grele de poluare. 
Aceste acorduri nu ar trebui să pună în pericol echilibrul general şi nu ar trebui să fie subvenţionate de 
către clienţii casnici. 
 
Unul, desigur, poate să prevadă taxarea afacerilor, sau doar a industriilor, mai degrabă la preţ 
premium decât la preţul de referinţă, pentru a asigura o subvenţie încrucişată suplimentară pentru 
clienţii nerezidenţiali. Cu toate acestea, acest lucru va afecta întreprinderile mici şi mijlocii. Acesta 
poate induce, de asemenea, practicile frauduloase.  
Se poate observa aici că societăţile subvenţionează consumatorii casnici în două moduri. În primul 
rând, ele nu beneficiază de banda esenţial. În al doilea rând, într-o piaţă normală, comenzile mari 
înseamnă în mod normal, scăderea preţurilor, însă acest beneficiu este refuzat industriei.  
 
În general, ultimul alineat de mai sus este o încercare de a găsi un echilibru. Pe de o parte, orice cost 
suplimentar ca urmare a industriei ar trebui să fie suportat de către acesta. Poluatorul plăteşte! Pe de 
altă parte, sectorul industrial ar putea lua în considerare investiţiile, de exemplu, în instalaţiile de 
epurare a apelor reziduale comune, şi astfel de acţiuni ar trebui să fie încurajate.  
 
 
Capitolul 8: Facturarea 
 
“Articolul 30.  Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod contrar, şi cu excepţia cazurilor 
prevăzute în acest articol, serviciile legate de utilizarea apei potabile vor fi facturate în baza 
indicatorilor de pe contoare.” 
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Operatorul şi clientul pot conveni asupra contrarului atunci când un contor nu este încă instalat.  
 
“ Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod contrar, indicii privind consumul de apă vor fi folosiţi 
pentru a taxa colectarea şi tratarea apelor reziduale.” 
 
Datele includ consumul aprovizionării obişnuite cu apă şi apa caldă livrată separat. 
 
Operatorul poate solicita instalarea contoarelor pentru a măsura apele reziduale produse de către 
clienţii industriali. 
 

“ Operatorul va emite facturile lunar.  În cazul în care contoarele sunt citite mai rar decât o dată pe 

lună, facturile intermediare se vor baza pe un consum estimat.” 
 
Clientul nu ar trebui să fie deranjat prea des, însă ajustările majore ar trebui să fie evitate. O citire a 
indicilor de două ori pe lună ar trebui să reprezinte un compromis acceptabil. 
 
“Ori de câte ori se depistează că un contor în serviciu nu înregistrează indicii, operatorul poate emite o 
Ori de câte ori se depistează că un contor în serviciu nu înregistrează indicii, operatorul poate emite o 

factură estimativă.  Operatorul va estima taxa pentru apa utilizată prin calcularea mediei valorii 

înregistrate pe o perioadă similară anterioară perioadei de neînregistrare sau pe o perioadă 
corespunzătoare din anii precedenţi, ajustând orice schimbări în utilizarea contorului de către client.  
Atunci când se constată că eroarea dintr-un contor se datorează unei cauze a cărei dată poate fi 
determinată, sub-taxarea trebuie să fie calculată pentru perioada precedentă, dar nu mai devreme de 
data respectivă (în care a fost determinată eroarea).” 
 
Textul este auto-explicativ. 
 
“Articolul 31. Facturile care sunt incorecte din cauza erorilor de contor sau erorilor de facturare, se vor 
ajusta după cum urmează: 
 
Ori de câte ori un contor în serviciu este testat şi se constată că s-au făcut înregistrări în exces cu mai 
mult de 2%, operatorul trebuie să ajusteze factura clientului pentru suma plătită în exces după cu, este 
determinat mai jos. 
 

- În cazul în care poate fi determinat cu exactitate timpul în care s-a produs sau a apărut 
eroarea pentru prima oară, valoarea suprataxării trebuie să se bazez pe acesta. 

- În cazul în care nu poate fi determinat cu exactitate timpul în care s-a produs sau a apărut 
eroarea pentru prima oară, se va presupune că înregistrarea în exces a existat pentru o 

perioadă egală cu jumătatea timpului de la data la care a fost testat contorul.  În cazul în care 

mai mulţi clienţi au beneficiat de servicii prin contor în timpul perioadei pentru care este 
datorată restituirea, restituirea va fi achitată clientului dat numai pentru perioada în care a 
beneficiat de serviciu prin contor. 

 

Atunci când un client a fost suprataxat ca urmare a citirii incorecte a contorului, calculării incorecte a 
facturii, conectării incorecte a contorului sau ca urmare a altor motive similare, valoarea suprataxării 
va fi ajustată, rambursată sau creditată clientului. 
 
Atunci când un client a fost sub-taxat ca urmare a citirii incorecte a contorului, calculării incorecte a 
facturii, conectării incorecte a contorului sau ca urmare a altor motive similare, valoarea subtaxării 
poate fi facturată în adresa clientului.” 
 
Textul este auto-explicativ. 
 
 
Capitolul 9: Contractul privind serviciile legate de utilizarea apei potabile 
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“Articolul 32. Operatorul care aplică pentru licenţă va întocmi un model de contract cu privire la 
prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile pentru consumatori casnici şi îl va înainta spre 
aprobare autorităţii de reglementare.” 
 
Cu monopoluri naturale, clienţii nu au nici o putere de negociere, însă o Autoritate de reglementare 
poate corecta acordurile neechilibrate. 
 
“ Contractele privind serviciile legate de utilizarea apei devin obligatorii fie la semnarea actului de către 
ambele părţi, sau la prima achitare, oricare dintre acestea survine prima.” 
 
Clienţii trebuie să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile şi trebuie să li se pună la dispoziţie un contract 
scris.  Ei ar putea să nu vadă sensul în semnarea acestuia şi, prin urmare, ar trebui să fie consideraţi 
ca fiind legat de aceasta de la prima plată. 
 
“Contractele trebuie să prevadă cel puţin: 
 

- o trimitere către prezenta Lege, 
- o trimitere la Acordul privind prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile, contractul 

operatorului pentru serviciile de utilizare a apei potabile, planul de afaceri şi licenţa, şi la sursa 
unde pot fi găsite informaţiile, în format electronic sau în alt mod, 

- condiţiile pentru stabilirea conexiunilor, 
- condiţiile de accesibilitate ale contorului, 
- intervalul la care se citeș te contorul, 
- regimul de proprietate a echipamentului amonte ș i în aval conexiunii pentru alimentarea cu 

apă, respectiv pentru colectarea apelor reziduale, 
- drepturile clientului în conformitate cu prezenta lege, 
- penalităţile pentru întârzierea plăţilor, care nu pot fi mai mari decât dobânda legală, 
- obligaţia clientului de a informa despre orice schimbare din locuinţa sa, 
- condiţiile în baza cărora poate fi reziliat contractul, 
- modalitatea în care pot fi făcute reclamaţii în adresa operatorului, prin poştă, în formă 

electronică şi la telefon, şi 
- modalitatea de contactare a autorităţii de reglementare.” 

 
Clientul trebuie să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile, precum şi întreaga imagine: Acordul, delegarea 
serviciilor, etc. deoarece el este un membru al “publicului” care trebuie să fie consultat.  
 
Deoarece această lege protejează clientul într-o manieră destul de extensivă, contractele pot fi 
concise, atâta timp cât materialele de referinţă sunt uşor de accesat. 
 
Rata dobânzii legale este rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei (Articolul 585 din Codul 
Civil). 
 
“ Articolul 33. În cazul în care mai mulţi clienţi împart o conexiune colectivă, operatorul va avea 
contracte încheiate cu fiecare client aparte.” 
 
Acest articol nu reglementează cazul unui contract între un operator şi un proprietar care îşi taxează 
chiriaşii pentru utilităţi/servicii comunale în baza unui contract de închiriere.  În mod similar, un 
contract cu o “cooperativă” care percepe de la ocupanţi cota lor din facturile de utilităţi comune, este 
considerat un contract individual între operator şi un singur client. Sistemul actual de a avea “sub-
clienţi” diluează responsabilitatea pentru plăţi şi trebuie, prin urmare, să se renunţe la acesta. 
 
Alternativa propusă în acest articol ar oferi atât garanţii pentru operator cât şi beneficiu pentru banda 
esenţială pentru gospodării, care le este refuzat în cazul în care operatorul are doar un contract cu 
proprietarul sau cooperativa.  
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Aranjamentul propus în nici un fel nu influenţează localizarea conexiunilor. Regula este aceeaşi ca şi 
pentru conexiunile individuale: în aval din contor pentru alimentarea cu apă, şi în cazul în care 
evacuarea iese din locuinţe pentru a colecta apele reziduale. 
 
“Cu excepţia cazului în care s-a convenit în mod contrar cu toţi clienţii, cota fiecărui client în consumul 
total se alocă după cum urmează: 
 

- prima va fi alocată cota fiecărui client nerezidenţial; aceasta trebuie să fie egală cu cota sa de 
suprafaţă privată ocupată în locuinţă; 

- cota fiecărui client rezidenţial din consumul nealocat rămas va fi considerată a fi egală cu cota 
persoanelor înregistrate ca locuind în casă. 

 
Clienţii trebuie să aibă sarcina probei.” 
 
Ponderea în suprafaţa ocupată la privat reprezintă criteriul de alocare cel mai evident pentru clienţi 
nerezidenţiali. Aceasta este perenă şi uşor măsurabilă. Nu necesită nici o administrare. Este mai 
presus de toate pragmatic deoarece profilurile de consum ale clienţilor nerezidenţiali variază în funcţie 
de activitatea lor şi sunt dificil şi costisitor de estimat. 
 
Operatorul ştie câte persoane sunt în fiecare locuinţă. Acesta este un criteriu simplu pentru clienţii 
casnici.  
 
De exemplu, un comerciant deţine o clădire. Magazinul lui este la parter şi are o suprafaţă de 1000 
m

2
. Celelalte etaje sunt ocupate de chiriaşii săi. Suprafaţa totală ocupată privat (facilităţile colective 

cum ar fi scările şi coridoarele care nu sunt luate în considerare) este de 3.000 m². 5 chiriaşi locuiesc 
singuri. Există 10 cupluri căsătorite fără copii şi 10 cupluri căsătorite cu 2 copii în fiecare cuplu. 
Numărul total al rezidenţilor este, aşadar, de 65. 
 

Client Cota 

Comerciant 1000/3000 sau 1/3 

Chiriaşi singuri 2/3 x 1/65 sau 2/195 

Chiriaşi căsătoriţi fără copii 2/3 x 2/65 sau 4/195 

Chiriaşi căsătoriţi cu 2 copii 2/3 x 4/65 sau 8/195 

 
Acest acord se va aplica în mod implicit. Alte aranjamente vor necesita unanimitate, ceea ce va fi 
posibil doar pentru clădirile cu un număr limitat de clienţi.  Există posibilitatea ca operatorul să 
respingă practica actuală a contoarelor individuale în aval contorului colectiv sau să-l înainteze în 
condiţii stricte şi costisitoare: testarea contoarelor individuale, includerea pierderii de apă în avalul 
contorului colectiv... 
 
“Clienţii vor avea responsabilitate solidară personală.” 
 
Cu conexiuni şi conducte colective, deconectarea unui client delincvent este mult mai dificilă din punct 
de vedere juridic şi practic. Presiunea din partea co-locatarilor ar putea induce la achitarea datoriilor. 
Prin urmare, este necesară o garanţie reciprocă în rândul clienţilor.  
 
Răspunderea multiplă (sau proporţională) este o formă de garanţii reciproce, în care toată lumea 
garantează datoriile altora, însă numai până la partea sa. De exemplu, în exemplul de mai sus, atunci 
când un chiriaş este delincvent, operatorul poate mări sumele facturilor celorlalţi clienţi cu respectiv 
1/3, 2/195, 4/195 şi 8/195 din factura neachitată. 
 
“Numai clienţii care îşi părăsesc locuinţele pentru totdeauna vor putea rezilia contractul.  Proprietarul, 
sau ultimul locuitor al casei, va informa noul locatar despre necesitatea de a avea un contract cu 
operatorul.”  
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În cazul în care locatarii au dreptul să-şi suspende contractele, cotele altor clienţi se vor mări.  Acest 
lucru este acceptabil doar în cazul în care apartamentul sau sediile sunt cu adevărat nepopulate pe 
parcursul unui interval de timp, însă aceasta va fi dificil de verificat şi va fi simplu de abuzat. Prin 
urmare, clienţii vor avea doar posibilitatea de a rezilia contractul în cazul plecării definitive.  
 
Locatarii noi nu vor avea alte opţiuni decât să împartă conexiunile colective şi vor trebui pur şi simplu 
să preia toate obligaţiile de la predecesorul lor. 
 
 
Capitolul 10: Acorduri speciale cu clienţi din sectorul industrial 
 
“Articolul 34. Operatorul poate conveni cu clienţii industriali asupra condiţiilor specifice pentru 
a răspunde nevoilor speciale legate de alimentarea cu apă, cerinţelor minime de calitate a apelor 
reziduale, instalării facilităţilor de pre-tratare şi a echipamentului de măsurare în acestea, construirii 
sau extinderii staţiilor de epurare, precum şi asupra oricăror alte măsuri corespunzătoare.” 
 
Textul este auto-explicativ. Industria este un consumator şi un poluator, dar, de asemenea, un 
investitor potenţial echipamentul comun. Operatorii ar trebui să încerce să obţină înţelegerea cea mai 
bună. Probleme financiare sunt abordate în capitolul 6 “Tarife şi taxe”. 
 
 
Capitolul 11: Rezilierea contractelor privind serviciile legate de utilizarea apei potabile  
 
Articolul 35. Cu excepţia cazului prevăzut în articolul 33, paragraful cinci din prezenta lege, un client 
poate, fără a aduce atingere oricărui acord contrar, să-şi rezilieze în scris contractul în orice moment. 
Operatorul îl va deconecta în termen de trei zile lucrătoare şi îi va expedia factura finală în termen de 
şapte zile lucrătoare. 

 
Articolul 36. Operatorul poate sista prestarea serviciilor legate de utilizarea apei potabile către clientul 
rezidenţial doar în formă scrisă şi din motivele enumerate mai jos: 
 

- În cazul în care serviciul de tip rezidenţial este prestat în baza unui acord conform căruia 
clientului îi este permis să amortizeze soldul delincvent al unui cont pentru serviciul prestat 
acelui client într-o perioadă rezonabilă de timp, iar clientul nu respectă condiţiile acordului sau 
menţine simultan contul clientului valabil pentru serviciile comunale pe măsură ce taxele se 
acumulează în fiecare perioadă de facturare ulterioară. 

- În cazul schimbării din partea clientului a conductelor de apă, contoarelor sau altor 
echipamente de menaj ale operatorului. 

- Utilizarea echipamentelor de către client în aşa mod încât afectează în mod negativ 
echipamentele sau serviciile operatorului pentru alţii, după ce clientul a fost mai întâi informat 
şi I s-a oferit o oportunitate de a remedia influenţa de implicare. 

- Neachitarea unui cont delincvent, având în vedere că operatorul a anunţat clientul despre 
datorie şi a făcut un efort diligent ca clientul să achite contul delincvent. 

- În cazul în care se depistează că s-a folosit un serviciu neautorizat. 
 
Rezilierea din partea operatorul va fi valabilă timp de şapte zile după trimiterea anunţului. Notificarea 
despre reziliere va conţine sau va fi însoţită de: o expunere a motivelor de reziliere, data din care 
rezilierea este în vigoare, condiţiile necesare pentru a preveni rezilierea, şi o scurtă explicaţie pe 
marginea drepturilor clientului.” 
 
Dispoziţia este auto-explicativă. 
 

Capitolul 12: Autoritatea de reglementare 
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“Articolul 37. Autoritatea de reglementare va controla operatorii licenţiaţi din punct de vedere a 
conformării cu prezenta lege, precum şi cu regulamentele şi deciziile emise în conformitate cu 
prezenta lege.” 
 
În timp ce legea creează drepturi şi obligaţii pentru toţi operatorii, numai cei care sunt autorizaţi sunt 
supuse puterii de control a Autorităţii de reglementare. 
 
“Autoritatea de reglementare va avea acces la toate documentele, cărţile şi fişierele pe care le 

consideră relevante pentru funcţia sa.  Aceasta va avea acces la sediile şi încăperile operatorilor 

licenţiaţi.” 
 
Un astfel de acces este necesar pentru a oferi Autorităţii de reglementare puterea de investigaţie. Ea 
nu oferă Autorităţii de reglementare o autoritate judiciară cu puterea de a impune astfel de norme. 
 
“ Autoritatea de reglementare poate, ori de câte ori consideră că este necesar, solicita audituri externe 
din contul operatorilor licenţiaţi.” 
 
Autoritatea de reglementare va trebui să-şi folosească puterea cu înţelepciune pentru a spori 
legitimitatea lui! 
 

“Articolul 38. Autoritatea de reglementare va promova drepturile şi interesele consumatorilor.  În acest 

scop, autoritatea de reglementare poate organiza audieri publice, conferinţe, şi poate încheia acorduri 
internaţionale de cooperare. 
 
Aceasta, fie la cererea unui client, sau a unei asociaţii de clienţi, va mediatiza disputele dintre clienţi şi 
operatorii autorizaţi şi va emite recomandări pentru rezolvarea lor.” 
 
Rolul Autorităţii de reglementare este de a compensa lipsa puterii de negociere a clienţilor. El ar trebui 
să evite orice încercare de a-l “captura”. “Captarea autorităţii de reglementare” este un fenomen social 
prin care o autoritate de reglementare şi comunitatea sa reglementată dezvoltă o relaţie care este atât 
de aproape încât independenţa autorităţii de reglementare devine diluată. Aceasta poate duce la 
complăcerea în timpul reînnoirii licenţelor, reglementărilor elaborate de către grupurile de interese… 
 
Modul evident de evitare a capturării autorităţii de reglementare pentru a se asigura că el este suficient 
de aproape de cei care au un interes opus operatorilor de reglementate: clienţii. Acordarea autorităţii 
de reglementare sarcinii de ombudsman poate contribui la acea apropiere.  
 
Şi totuşi, trebuie să fie găsit un echilibru. Recurgerea sistematică la serviciul Autorităţii de 
reglementare în calitate de ombudsman ar trebui să fie evitată. Aceasta ar crea o povară 
administrativă greu de suportat. Prin urmare, autoritatea de reglementare va media doar prin 
intermediul unor recomandări, nu a deciziilor. Se speră că autoritatea de reglementare va exercita o 
astfel de autoritate şi că operatorii autorizaţi vor prefera să rezolve litigiile rapid şi echitabil întru 
evitarea audierilor. 
 
“Articolul 39. Activităţile autorităţii de reglementare desfăşurate în conformitate cu prezenta lege vor fi 
finanţate prin: 

- taxele de licenţiere, şi 
- taxele Autorităţii de reglementare, care vor fi menţionate pe facturile clienţilor, 

 
Guvernul, la propunerea Autorităţii de reglementare, va stabili suma licenţierii şi taxelor Autorităţii de 
reglementare în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi pentru o perioadă de trei 

ani.  Guvernul va revizui aceste sume o dată la fiecare trei ani, la propunerea Autorităţii de 

reglementare. 
 
Taxele de licenţiere şi ale Autorităţii de reglementare pot fi ajustate anual pentru inflaţie. 
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Taxele Autorităţii de reglementare sunt datorate integral operatorului de îndată ce este emisă factura 
către client.  Autoritatea de reglementare poate fi un creditor privilegiat al operatorului.  Autoritatea de 
reglementare poate solicita operatorului plăţile trimestriale în avans.“ 
 
Autoritatea de reglementare poate suspenda sau retrage o licenţă în caz de neachitare (a se vedea 
articolul 7). 
 
“ Articolul 40. Autoritatea de reglementare va publica un raport anual de activitate.  Raportul va evalua 

starea sectorului de apă şi va include recomandări pentru Guvern şi actorii cheie.” 
 
Dispoziţia este auto-explicativă. 
 
“Articolul 41. Toate Deciziile Autorităţii de reglementare trebuie să fie motivate.  Apelurile pot fi depuse 

împotriva Autorităţii de reglementare la Curtea administrativă, în conformitate cu Legea contenciosului 
administrativ.” 
 
Dispoziţia este auto-explicativă. 
 

“Articolul 42. Regulamentele şi deciziile Autorităţii de reglementare se vor publica în Monitorul Oficial.” 

 
Legile care reglementează modul în care sunt elaborate reglementările vor aplica: Legea Nr. 317 din 
18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale; Hotărârea Guvernului Nr. 1230 din 24.10.2006 cu privire la aprobarea 
Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de 
reglementare; Legea privind transparenţa decizională Nr. 239 din 13.11.2008; şi Hotărârea Guvernului 
Nr. 96 din 16.12.2010 privind punerea în aplicare a prezentei Legi. 
 
 
Capitolul 13: Dispoziţii cu privire la sancţiuni 
 
“Articolul 43. Persoana fizică care stabileşte o conexiune fără un contract pentru prestarea serviciilor 
legate de utilizarea apei potabile, sau face schimbări în contor pentru a-l face să funcţioneze incorect 
este pasibilă unei amenzi de la 50 la 100 de unităţi convenţionale, şi o amendă de la 400 la 500 de 
unităţi convenţionale pentru persoanele juridice.” 
 
Valoarea amenzii este luată dintr-o propunere legislativă pentru infracţiuni similare din sectorul 
energetic. Dispoziţia, de asemenea, poate fi inclusă în Codul de infracţiuni. 
 
“Articolul 44. Persoana fizică care transmite informaţii false la Autoritatea de reglementare, sau 
împiedică Autoritatea de reglementare de la îndeplinirea sarcinilor sale este pasibilă unei amenzi de la 
200 la 300 de unităţi convenţionale, şi o amendă de la 800 la 5000 unităţi convenţionale pentru 
persoanele juridice.“ 
 
Dispoziţia, de asemenea, poate fi inclusă în Codul de infracţiuni. 
 

Capitolul 14: Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 
“Articolul 45. Articolele de la 5 până la 8 din Legea Nr. 272/1999 privind apa potabilă se abrogă.” 
 
Articolele abrogate se referă la distribuirea apei potabile. 
 
“Articolul 46. Această lege va intra în vigoare peste şase luni de la data publicării acesteia în Monitorul 
Oficial.” 
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ANRE va avea nevoie de timp ca să se pregătească. 
 
 

3.2 Proiectul de lege pentru modificarea legii privind administraţia publică locală 
 
“Parlamentul adoptă prezenta lege organică de modificare a Legii privind administraţia publică locală 
Nr. 436 din 23.12.2006: 
 
În articolul 14.2i cuvintele “singur sau împreună cu alte consilii locale din aceeaşi Regiune de 
Dezvoltare, în sensul Legii cu privire la Dezvoltarea Regională Nr. 438-XVI din 28.12.2006", se 
inserează după cuvântul “decide”. 
 
Textul integral al articolului 14.2i ar fi după cum urmează: “Consiliile locale [...] decid de sine stătător 
sau împreună cu alte consilii locale din aceiaşi Regiune de Dezvoltare, în sensul Legii privind 
dezvoltarea regională Nr. 438-XVI din 28.12.2006, în condiţiile legii, cu privire la înfiinţarea 
întreprinderilor municipale şi societăţilor sau cu privire la participarea la capitalul societăţilor şi 
întreprinderilor şi societăţilor municipale.”  
 
Modificarea propusă va asigura că două sau mai multe consilii locale pot conveni asupra stabilirii unei 
întreprinderi sau companii municipale comune.  
 
Această modificare abordează una dintre problemele ridicate de proiectul strategiei naţionale de 
descentralizare din 2011 “lipsa unor mecanisme pentru realizarea parteneriatelor publice-publice, 
publice-private şi publice-publice-private.” 
 
Se poate observa aici că o faptă a societăţii este un contract, şi că instituţiile în mod normal nu încheie 
contracte între ele: relaţii între instituţiile publice sunt reglementate de către o autoritate mai mare, nu 
prin voinţa suverană a părţilor, ca în sectorul privat. Aceasta implică faptul că, de fapt, un acord cu 
caracter obligatoriu dintre două instituţii publice nu poate fi executat. Prin urmare, statutul unei 
societăţi inter-municipale ar trebui să prevadă posibilitatea pentru administraţiile publice locale de a 
opta şi stipula modalităţile practice cu privire la aceasta. Este necesară precauţie deoarece furnizorii 
de prestare a serviciilor legate de utilizarea apei se vor transforma doar în profit peste câţiva ani. 
Înainte de a întruni în întreprinderi/companii inter-municipale, administraţiile publice locale ar trebui să 
fie conştiente despre datoriile care le aşteaptă. De aici rezultă importanţa unui acord şi unui plan de 
afaceri bine întocmit.  
 
O obiecţie la companiile inter-municipale este faptul că controlul direct democratic, motivul de a fi al 
administraţiei publice locale, devine diluat în cazul în care două sau mai multe administraţii publice 
locale se unesc în astfel de asociaţii. Răspunsul la această obiecţie este că scopul legii este de a face 
ca toţi prestatorii de servicii să se subordoneze unei autorităţi de reglementare care la rândul său este 
direct responsabil în faţa Parlamentului. 
 
Totuşi, având în vedere caracterul public al fondatorilor lor, statutul juridic al acestor întreprinderi sau 
companiilor (inter)municipale ar trebui să fie revizuit. În mod concret, modificările la legea societăţilor 
şi la Legea privind administraţia publică locală ar trebui să fie luate în considerare pentru a face faţă 
următoarelor aspecte: 
 

-    opţiunea de retragere ar trebui să fie asigurată, 
-   ar trebui să existe mai multă transparenţă decât pentru o societate comercială obişnuită, de 

exemplu, în astfel de chestiuni sensibile, cum ar fi numirea şi remunerarea directorilor, 
-    ar trebui să fie atrasă o atenţie deosebită la o posibilă acumulare de mandate din partea unor 

directori, 
-   ar trebui să fie acordată o atenţie deosebită la modalitatea de stabilire a remunerării pentru 

directori, 
-  ar trebui să fie aplicate mecanismele financiare de control, prevăzute de Legea privind 

administraţia publică locală (nu este clar din Lege, dacă este cazul în prezent), şi 
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-  Directiva privind “Utilităţile” 2004/17/CE s-ar aplica unor astfel de întreprinderi şi societăţi 
(inter)municipale, iar prezenta Directivă ar trebui să fie transpusă. 

 
Toate aceste aspecte sunt relevante în afara sectorului de apă. Acestea ar trebui să fie, prin urmare, 
tratate mai târziu în baza unei abordări intersectoriale, la nivel global. Între timp, experienţa acumulată 
în sectorul de prestare a serviciilor legate de utilizarea apei va oferi îndrumare la proiectanţii de lege.  
 
Explicarea raţională de a limita regruparea în limitele regiunilor de dezvoltare este de a proteja 
coerenţa teritorială între planurile de dezvoltare şi convenţiile pentru serviciile de utilizare a apei 
potabile. 
 

3.3 Proiectul de lege privind modificarea legii energiei 
 
 
“Parlamentul adoptă prezenta lege organică pentru modificarea Legii privind energia electrică Nr. 124 
din 23.12.2009: 
  
La articolul 8 se adaugă al patrulea paragraf “(4) Agenţia va urmări toate sarcinile şi va avea toate 
drepturile definite prin Legea Nr. ... / 2012 privind serviciile de apă potabilă.” 
 
Această dispoziţie este o referinţă încrucişată între cele două Legi. 
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4. Implementarea monitorizării 
 
Autoritatea de reglementare va întocmi un raport anual cu activităţile sale, statutul sectorului şi 
recomandările pentru Guvern (art.41) 
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5. Rezultatul consultării actorilor cheie 
 
Această secţiune va fi finalizată în octombrie 2012.  Ea va conţine un rezumat al comentariilor şi 

modul în care acestea au fost abordate sau respinse. 
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6. Raport de armonizare 

 
Directiva privind serviciile în cadrul pieţei interne 2006/123/EC 
 


