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Acest raport, precum si informatiile sau recomandarile pe care le contine, sunt furnizate de catre Eptisa, exclusiv pentru uz intern si utilizarea de catre 
Client in indeplinirea atributiilor Eptisa precum si a obligatiilor conform contractului cu Clientul. Orice sfat, opinii sau recomandari din cadrul raportului 
trebuie citite si invocate numai in cadrul raportului ca intreg. Recomandarile si opiniile din acest raport sunt bazate pe informatiile puse la dispozitia 
Eptisa la data prezentarii acestui raport si conform standardelor, codurilor, tehnologiei si practicilor de intocmire SP/ RO in vigoare la data prezentului 
raport. In urma livrarii finale a acestui raport Clientului, Eptisa nu va avea obligatii ulterioare sau responsabilitatea de a consilia Clientul in nicio privinta, 
inclusiv in ceea ce priveste evenimentele care afecteaza informatiile sau sfaturile furnizate in acest raport.  Acest raport a fost elaborat de catre Eptisa 
in calitate profesionala de Ingineri Consultanti. Continutul raportului, sub nicio forma nu face referire si nu cuprinde nicio consiliere sau opinie juridica.  
Acest raport este intocmit in conformitate cu termenii si conditiile contractului Eptisa cu Clientul. In consecinta, ar trebui avuti in vedere acesti termeni 
si conditii cand se analizeaza si/sau utilizeaza acest raport. In cazul in care Clientul doreste sa inainteze acest raport unei terte parti, Eptisa poate, din 
proprie initiativa, sa agreeze acest aspect, cu conditia ca: 

a) Acordul scris al Eptisa se obtine inaintea acestei furnizari, si 
b) La eliberarea raportului catre o terta parte, acesta sa nu obtina niciun drept, contractual sau de oricare alta natura fata de 

Eptisa, si Eptisa in consecinta nu-si va asuma indatoriri, responsabilitati sau obligatii fata de o terta parte, si 
c)Eptisa nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pierderi sau daune suportate de Client sau legat de orice conflict de interese ale Eptisa 
care decurg din furnizarea acestui raport catre o terta parte 
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Abrevieri 

 
ANRE   Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica 
EU  European Union 
PPP  Parteneriat Public Privat 
UNECE  Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite 
UWWT  Urban Waste Water Treatment/ Tratarea apelor urbane uzate  
WSS  Water Supply and Sanitation/ AAC 
 

Terminologie 

 
În acest raport, cuvintul "Legea", cu "L", în majoritatea cazurilor, înseamnă o lege a Parlamentului. În 
alt caz, cuvintul "legea" trebuie să fie înţeles în sensul său general. 
 
Legislatia "primară" şi "secundară" sunt termeni mai obişnuiti pentru limba engleză vis-avis de 
termenii de "legal" şi "acte normative", echivaletele lor respective literale in română, care şi au fost 
preferati. Una se refera la legi, cea din urmă se refera la acte emise de oricare organ cu putere 
juridica (guvern, ministru, municipalităţi ...) 
 
În conformitate cu înţelegerea convenita, termenul de "reglementare" a fost luat într-unsens larg, ca 
referitor la proiectarea de politici, pregătirea şi adoptarea de legi, precum şi monitorizarea punerii în 
aplicare a legislaţiei adoptate. Prin contrast, termenul "legislativ" şi "legislaţie", sunt folositi într-un 
sens restrâns, ca referitoare la dezbaterile privind adoptarea de legi. 
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Introducere 

 
Moldova depune eforturi majore referitor la modernizarea sectorului AAC. 
 
Ministerul Mediului a initiat un proces important în reforma de reglementare. Un proiect de lege privind 
serviciile publice de AAC circulă în prezent şi necesita a fi discutat. 
Acest raport are drept scop de a oferi sfaturi autorilor proiectului de lege. 
 
Prin urmare, acesta se ghideaza de structura proiectului de lege, care este publicat pe site-ul 
Ministerului. Deşi alte proiecte au circulat între timp, acestea nu sunt publice şi, prin urmare, nu ar 
putea fi utilizate pentru acest raport, care este destinat pentru publicarea pe termen scurt. În orice 
caz, recomandările prevăzute în prezentul raport sunt valabile pentru acest proiect de lege, precum şi 
pentru cele mai recente variante. 
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Proiect de Lege privind Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 

CAPITOLUL 1: Dispozitii generale - Obiective 
Obiectivul unei legi este prima intrebare, pe care autorii proiectului trebuie sa si-o adreseze lor insisi. 
De ce trebuie sa reglementam aceasta problema?  
 
În proiectul actual, obiectivele nu sunt definite. O formulare clară a obiectivelor este importanta în 
textele juridice, ceea ce permite practicienilor si şi autorităţilor abilitate de a aproba de a interpreta 
dispoziţiile atunci când e necesar. Obiectivele pot fi introduse în preambul, într-un articol,sau în 
ambele. Un preambul nu este obligatoriu din acest punct de vedere, aşa cum sunt articole. Alegerea 
între aceste opţiuni este, de obicei, dictată de legislaţia UE sau acorduri internaţionale. Dacă nu, 
fiecare trebuie să decidă dacă si cit de multa flexibilitate poate folosi sau daca o interpretare mai 
strictă este necesara. 
 
Obiective potentiale pot fi gasite in diverse documente, fie din Moldova sau UE. 
 
Constituţia prevede (Art.37.1) ca "Fiecare fiinta umana are dreptul de a trăi într-un mediu care este 
sigur din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, de a obţine produse alimentare sănătoase 
..." Apa este parte a mediului şi este si produs alimentar, de asemenea. Furnizarea în condiţii de 
siguranţă ecologica de apă sănătoasă poate fi, astfel, un obiectiv derivat din Constituţie. 
 
Scopul Legii apelor este (Art.1.e), printre altele, de a asigura o aprovizionare suficientă de ape de 
suprafaţă de bună calitate şi a apelor subterane, ceea ce este necesar pentru utilizarea durabilă a 
apei, echilibrată şi echitabilă. (Aceleaşi cuvinte sunt folosite în Cadrul privind Apa, Directiva 
2000/60/CE). Dimpotriva, scopul reglementarii serviciilor de apă, ar putea fi: contribuitia la "utilizarea 
de apă echilibrată, durabilă şi echitabilă". 
 
Aproximarea cu acquis-ul comunitar ar trebui să fie cu siguranţă menţionată ca un obiectiv, cu referiri 
specifice la articole din directivele relevante. 
 
Moldova este parte la Protocolul privind Apa şi Sănătatea la Convenţiei CEENU 1992 privind protecţia 
şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale. În conformitate cu acest 
protocol, au fost stabilite obiective şi date ţintă referitoare, printre altele, la accesul la apă şi 
canalizare (Ordinul Ministrului № 91/704 din 20 octombrie 2010 privind aprobarea listei obiectivelor de 
datelor ţintă pentru implementarea Protocolului privind apa şi sănătatea). Atingerea acestor obiective 
si date-ţintă ar trebui să fie cu siguranţă menţionată ca un obiectiv. 
 
Strategia AAC din 2007 enumeră obiectivele pe termen mediu şi lung. Acestea trebuie să fie verificate 
pentru relevanţă pentru un cadru de reglementare pentru serviciile AAC. Următoarele obiective pot 
îndeplini acest criteriu: 
 
 

- Descentralizarea serviciilor AAC, un principiu de baza a APL (Art.109.1 din Constitution) 

- Promovarea principiilor economiei de piata, un obiectiv crucial derivate din Constitution 

(Art127.1) 

- Extinderea serviciilor AAC centralizate si marirea accesului la aceste servicii: chiar dac e 

relevant, acest obiectiv se suprapune cu scopurile si datele tinta din protocolul privind apa si 

sanatatea si pot fi omise 

- Dezvoltarea unui sistem de subsidii pentru paturile vulnerabile: acest obiectiv din strategie 

“acces pentru populatia vulnerabila prin subsidiere”, ceea ce este un obiectiv semnificativ a 

politicii sociale. Intrebarea este ce se are in vederea cind spunem subsidiere. Daca se 

presupun alocari directe, acestea ar trebui alocate conform unui regulament semnificativ, si 

obiectivul trebuie omis. Daca subsidierea intre categoriile de clienti este planificata intentionat 

(industria plateste mai mult decit gospodariile) sau tarifele sociale, obiectivul poate fi pastrat. 
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De asemenea, demn de remarcat, deşi nu obligatoriu, este Rezoluţia 64/292 din 26 iulie 2010, 
adoptata de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. Aceasta "recunoaşte dreptul la apă potabilă sigură 
şi curată şi salubritate ca un drept uman, care este esenţială pentru respectarea deplină a vieţii şi a 
tuturor drepturilor omului." 
 
Mai precis, disponibilitatea (de exemplu dispoziţia referitor la cantitatea suficientă), de calitate, 
accesul fizic şi a accesibilităţii serviciilor de apă pot fi menţionate ca obiective. 
 
CAPITOLUL 1: Dispozitii generale – Scopul legii 
 
Serviciile publice de apă şi canalizare a localităţilor, indiferent de dimensiunea şi forma lor juridică, 
este domeniul de aplicare al proiectului de lege prezent (art.1). Nu este clar ce înseamnă "public" (un 
serviciu public, un serviciu furnizat de stat, o instituţie publică?). Definiţia de servicii publice pentru 
apa se extinde la livrarea de apă caldă (presupunea aceasta si termoficare municipala?). În ceea ce 
priveşte salubritate, domeniul de aplicare a proiectelor diferă de la epurarea apelor uzate urbane 
(UWWT) Directiva 91/271/CEE. În general, domeniul de aplicare este destul de confuz şi ar putea fi 
redefinite după cum urmează: 
 
- Serviciile de apă, astfel cum sunt definite prin Directiva Cadru privind Apa 
- Excluderea de prize de apă şi fântâni; acestea afecteaza binele comun, care sunt resursele de apă, 
un aspect distinct reglementat de Legea Apelor 
- Excluderea evacuărilor de ape uzate, un alt aspect distinct reglementate de Legea Apelor 
- Excluderea instalaţiilor de tratare individuale, în sensul Art. 3 din Directiva UWWT (epurarea apelor 
uzate urbane), care ar trebui să fie supus unei proceduri de autorizare, şi de a fi reglementate separat 
- Excluderea de alimentare cu apă în vrac la lucrări de irigare, instalatii industriale, spa-uri, furnizori de 
apă îmbuteliată 
 
 
CAPITOLUL 1: Dispozitii generale - Definitii 
 
Definiţiile din proiectul de lege sunt prea numeroase şi una dintre ele nici nu este folosita în textul 
principal. În textele juridice, cuvintele au acelaşi înţeles ca în limba vorbita de zi cu zi, iar o definiţie 
este necesară numai atunci când termenul este folosit în alt sens, sau nu este utilizat în sensul 
obişnuit al cuvântului, adica este vag sau are mai multe intelesuri. Următoarele definiţii menţionate în 
art.2 ar trece acest test de necesitate: autorizare, contor, operator, servicii, servicii publice, reţea, 
reţeaua publică, reţea privată. La acestea se poate adăuga: conexiune (definit ca graniţa dintre 
reţelele private şi publice, situate în reţeaua de alimentare, doar în aval de contorul de alimentare cu 
apă, sau în lipsa contorului, prin contract, şi de canalizare, locul unde se termina canalizarea 
industriala sau un dispozitiv de pre-tratare), în vrac de apă şi a apelor uzate urbane. Pentru acestea 
din urmă, definiţia din directivă UWWT ar putea fi preluata. Definiţia serviciilor de apă din Directiva-
cadru privind apa ar putea fi preluate, de asemenea. 
 
CAPITOLUL 2: Organizarea si functionarea serviciilor – Principii de guvernare in sectorul AAC 
 
Art.3 din prezentul proiect prevede o serie de principii. Ele sunt prea vagi (de exemplu, preţuri 
corecte), uneori nerealiste (de exemplu, rentabilitatea, care poate fi doar un obiectiv pe termen lung), 
sau prea clare/evidente (cu respectarea legii). Ele ar trebui să fie elaborate în legislaţia secundară. 
 
Principiile care reglementează un sector sunt cadrul politicii sale de bază. Acestea trebuie să fie atent 
selectate şi formulate în legislaţia primară numai, şi într-un mod suficient de robust. Ar fi mai bine 
pentru a le include în capitolul "Dispoziţii generale", împreună cu domeniul de aplicare şi definiţii. 
 
Principiile care ar putea fi selectate sunt listate aici, şi a explicat în următoarele secţiuni: 
 
- Egalitatea de abordare între operatori publici, semi-publici sau privati,  
- Accesul nediscriminatoriu la reţelele de aprovizionare 
- Conectarea obligatorie la canalizare 
- Introducerea treptată a costurilor de recuperare, în urmărirea completă de recuperare a costurilor la 
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un preţ accesibil 
- Egalitate de tratament a clienţilor 
- Măsura de facturare pentru alimentarea cu apă şi de tratare a apelor uzate industriale 
- Pentru alimentarea cu apă, tarife volumetrice, la care un comision fix poate fi adăugat; pentru 
tratarea apelor uzate industriale, tarifele să fie proporţionale cu volumul de încărcare şi a poluării 
- Costurile medii, ci nu costurile marginale vor fi percepute; acordul asupra costurilor de reabilitări şi 
extinderi 
- Tarife diferite pentru diferiţi clienţi: uz casnic, industrial,agricol... 
- Tarife accesibile şi taxele pentru gospodăriile populaţiei; eventual, cu un capac pe onorarii fixe în 
raport cu un proiect de lege medie 
- Facturare transparenta 
- Autorizarea operatorilor 
- Monitorizarea de operatori, prin utilizarea de indicatori de performanţă 
- Transparenta de luare a deciziilor, procesul de consultări publice 
- Stabilirea / desemnarea unui organism de reglementare 
- Competenţa exclusivă a municipalităţilor pentru serviciile de apă 
- Competenţele partajate între autorităţile locale şi centrale pentru subvenţii pentru investiţii de capital 
 
CAPITOLUL  2: Organizarea si functionarea serviciilor – Management 
 
În afară de principii generale, comentate mai sus, "Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
apa si de canalizare" din capitolul 2, proiectul de lege actual se refera si la "management". Capitol 
distinge "management direct", care este de obicei numit în literatura de specialitate " management 
intern privind servicii de apă si canalizare", şi "managementul prin intermediul PPP-uri". Pentru 
acestea din urmă, pur şi simplu se referă la Legea de parteneriat public-privat (PPP). Din păcate, 
noţiunile de "administrator" şi operator, sunt oarecum amestecate. 
 
În afară de management direct şi de PPP, există o a treia opţiune, care nu este menţionata în 
proiectul actual: municipiile stabilesc, de comun acord, o întreprindere separată. Acest angajament ar 
putea fi, de exemplu, asumat de catre o companie non-profit. Alternativ, un nou tip de instituţie inter-
municipala (sau regionala), ar putea fi introdusa, fie într-o nouă lege, sau prin modificări ale Legii 
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii. Ca aceste întreprinderi pot servi în alte 
scopuri, cum ar fi gestionarea deşeurilor, intrucit este recomandabil să nu se reglementeze problema 
în Legea cu privire la serviciile de apă. 
 
Legea cu privire la serviciile publice de apă si canalizare trebuie să se concentreze asupra serviciilor, 
indiferent dacă operatorul este o terţă parte (fie un operator instituţionalizat, care serveste mai multe 
municipalităţi, un PPP sau o companie privată contractată direct), sau municipaltatile înseşi (adica, 
servicii proprii). În schimb, legea ar trebui să solicite ca un acord de delegare de serviciu se 
întocmeşte în cazul in care serviciile de apa sunt externalizate/subcontractate. Pentru "serviciile 
proprii", în conformitate cu principiul egalităţii între furnizorii de servicii de apă, ceva asemănător la un 
acord ar trebui să fie necesară, numit de exemplu, „Harta pentru serviciile de apă". Aceste propuneri 
sunt dezvoltate în secţiunea următoare. 
 
Dispoziţiile din capitolul 2 presupun instituirea unui control de către autorităţile centrale, prin 
"coordonare" şi participarea la deciziile de recrutare pentru posturi de conducere. Motivul acestor 
dispoziţii este incompatibil cu principiul descentralizării, care este consacrat în Constituţie şi în Carta 
europeană a autonomiei locale (Consiliul Europei, 15/10/1985), ratificată de Republica Moldova. 
Acesta ar trebui să fie eliminat. 
 
Din motive de claritate şi de compatibilitate cu Carta Europeană a Autonomiei Locale, dispoziţiile 
privind "managementul" ar fi mai bine şterse. 
 
Capitolul 3 - Operatori 
 
Capitolul 3 se ferera la operatori, capitolul 4 clienţii şi în capitolul 5 este vorba de contracte. Divizarea 
acestora, deşi raţionala, devine neclara prin alocarea de subiecte de-a lungul textului. De exemplu, 
drepturile clienţilor sunt tratate în capitolul 3, precum şi in 4. 
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Capitolul 3 ar trebui să fie redenumit "prestarea de servicii de apă is de canalizare”. Acesta ar trebui 
să ofere obligaţia de a întocmi, pentru servicii externalizate/subcontractate, un acord de delegare de 
serviciu, şi de servicii proprii, o cartă pentru furnizarea de servicii de apă. Legea ar trebui să 
menţioneze conţinutul minim al acestor documente. Legislaţia secundară, emisă de către guvern / 
reglementator, ar putea oferi detalii suplimentare. Cea mai buna abordare cu toate acestea este de a 
încredinţa reglementatorului putere legislativă. Într-o primă fază, proiecte de acorduri / carte vor fi 
inaintate reglementatorului pentru aviz sau aprobare, iar adoptarea de catre regulamentator va fi 
efectuta mai târziu, după ce a învăţat din experienţă şi, la un moment dat, stie ca este corect. 
 
Conţinutul minim al acestor documente: acorduri / carte ar trebui, cel puţin, sa contina următoarele 
subiecte: suprafaţa pe care trebuie sa fie extinse reţelele; minim de performanţă aşteptat şi 
monitorizare a acestei performanţe, prin utilizarea de indicatori, durata acordului / valabilitatea cartei 
(o durată maximă ar trebui să fie stabilită); obligaţiile în ceea ce priveşte reabilitarea şi extinderea; 
obligaţiile în ceea ce priveşte lucrări de renovare, de întreţinere şi reparaţii active; obligaţiile 
contractuale fără echivoc, care detaliază care este responsabil pentru finanţarea de fiecare cerinţă şi 
în ce condiţii; rezoluţie de urgenţă situaţii şi accidente; controlul calităţii apei potabile, obligaţiile de 
raportare, regimul de proprietate a instalaţiilor şi a reţelelor (pentru acordurile de delegare, în timpul şi 
la sfârşitul duratei de viaţă a acestora); obligaţia de a întocmi un plan de afaceri, răspundere şi de 
asigurare; soluţionare a litigiilor între municipalităţi şi operator (pentru acordurile de delegare), 
încetarea contractului, precum şi procesul de predare a activelor (pentru acordurile de delegare), pre-
stabilite tarife şi taxe, precum şi modalităţile de revizuire a acestora; de audit, efectualizate periodic şi 
/ sau la cerere (de municipalităţi sau de reglementator); sancţiuni şi stimulente. 
 
Capitolul 4: Clientii 
 
Capitolul 4 se refera la clienţii de servicii de apă şi canalizare". Unele dintre drepturi şi obligaţii sunt în 
afara domeniului de aplicare a legii (dispoziţiile privind auto-aprovizionare şi întreţinere de reţele 
private). Capitolul întreg este destul de confuz şi ar trebui să fie simplificat de-a lungul următoarele 
linii. 
 
Drepturile şi obligaţiile clientilor ar trebui să fie stabilite prin contract si doar drepturile şi obligaţiile 
minime ar trebui să fie, totuşi, stabilite prin lege. Acestea sunt enumerate mai jos. 
 
Dreptul cel mai prim fata de client este accesul nediscriminatoriu la serviciile de apă. Asta înseamnă 
că în practică taxele de conectare şi tarifele nu au legătură cu distanţa dintre premise şi reţele 
(principiul costului mediu, si nu costul marginal). Drepturile sale în continuare se referă la 
continuitatea şi calitatea serviciului. Operatorul ar trebui să restabilească servicii in termen scurt în 
caz de incidente. Compensaţii financiare vor fi datorate pentru întreruperi de alimentare, care sunt 
imputabile operatorului, sau care dureaza mult în mod nejustificat. Acelaşi lucru ar trebui să fie valabil 
şi pentru servicii de salubritate, de exemplu, în caz de inundaţii de canalizare. În cazul în care banii se 
depun ca garanţie, clientului ar trebui să fie plătita dobinda. Ca o alternativă la depuneri de bani, 
clientul poate oferi un garant adecvat (de exemplu, proprietarul si chiriaşul, sau o garanţie reciprocă 
între utilizatorii contoarelor de apă în vrac, prin răspunderea pentru mai multe facturi neplătite, poate 
chiar mai multe în comun şi răspunderea). Facturile ar trebui să fie transparente şi cu adevărat 
informativ. Reclamatiile ar trebui să fie abordate rapid. Clientul ar trebui să aibă acces la datele care 
sunt luate în considerare pentru calcularea facturii sale. 
 
Obligaţia principală a clientului este plata la timp a facturilor sale. În caz de dificultăţi, o procedură ar 
trebui să fie stabilită pentru a ajuta clientul şi furnizorul de a găsi o soluţie pentru facturile neplătite. 
Autoritatea de reglementare poate fi o institutie de apel. Dacă problemele de plată persistă, 
suspendarea de la aprovizionare ar trebui să fie posibilă numai prin hotărâre judecătorească. Clientul 
trebuie să cadă de acord asupra instalarii sau reînnoirii unui contor pe un loc adecvat în incinta. El ar 
trebui să fie responsabil pentru custodia sa şi pentru a permite inspecţii anunţate în timpul zilei. Dacă 
va fi cazul în clădiri vechi, doar un metru de apă în vrac poate fi instalat, facturile individuale pot fi 
stabilite pe baza unor criterii obiective (de exemplu, numărul de metri pătraţi sau de locuitori din 
apartamente, sau de o multiplicare a acestor doi factori). În ceea ce priveşte salubritatea, condiţiile de 
descărcare a apelor uzate direct în mediul acvatic, nu ar fi în domeniul de aplicare al Legii privind 
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serviciile de apă (a se vedea mai sus). Astfel, prevederile acestei legi ar trebui sa fie limitate la 
obligaţia de a se conecta la canalizare, în condiţiile în care pre-tratarea este solicitata de la poluatori 
industriali, precum şi condiţiile în care un operator poate refuza să furnizeze servicii de tratare pentru 
poluatori industriali. 
Capitolul 5: Contracte pentru serviciile din sectorul AAC 
 
Contractele ar trebui să fie obligatoriI. Legea ar trebui să stabilească conţinutul minim al acestora. 
Contractele standard ar putea fi elaborate în legislaţia secundară de reglementare /guvern. Cea mai 
buna abordare cu toate acestea este de a încredinţa reglementatorului putere legislativă. Într-o primă 
fază, proiectele de contracte vor fi supuse avizului prealabil reglementatprului. Reglementatorul ar 
putea adopta regulamente mai târziu, după ce a învăţat din experienţă şi in acel moment, la care va 
crede necesar. 
 
Contractele trebuie să prevadă: furnizarea de servicii de apă, în conformitate cu legea, condiţiile 
financiare şi de altă natură pentru stabilirea de conexiuni şi de instalare a unui contor, de 
accesibilitate a contorului (locaţia corespunzătoare la punctul de plecare şi orele de control), condiţiile 
de suspendare a ofertei (la cererea clientului, pentru neplata facturilor, sau pentru alte motive 
legitime), o compensaţie financiară pentru non-legitime suspensii sau întreruperi imputabile 
operatorului; garanţii; cerinţele în materie de facturare detaliată şi transparentă; sancţiuni; procedurile 
de recurs. Cerinţele contractuale speciale se pot aplica pentru clienţi industriali care doresc servicii de 
tratare a apelor uzate (de exemplu, analiza pre-tratare,măsurare şi chimice a apelor uzate). 
 
Chapter 6: Public water supply and sanitation services  
 
In the current draft, this chapter deals with a variety of issues: quality of drinking water, urban 
planning, industrial water, wastewater discharges, unauthorized connections, billing, performance 
indicators. 
 
All these issues are either dealt with in other chapters of the Law or are outside its scope. Many 
provisions are unclear. The entire chapter could be deleted. If legislative power is entrusted to the 
economic regulator, it could adopt detailed regulations on some of these issues based on experience. 
 
Chapter 7: Finantarea 
 
Ideea de bază a articolelor prezentului capitol este că utilităţile de apă sunt profitabile. Acest lucru nu 
este realist. Numai la sfârşitul capitolului sunt subvenţii menţionate. Ca şi în capitolul 6, unele 
prevederi sunt neclare sau tratate în alte capitole. O altă abordare este propusă aici. 
 
Dacă serviciile de apă sunt de competenţa exclusivă a municipiilor, deci ar trebui să fie finanţarea 
acestuia. Aceasta ar fi suficient să se constate că, în Legea cu privire la serviciile de apă. Subvenţii 
pentru investiţii de capital de toate acestea, ar trebui să fie o competenţă partajată între autorităţile 
centrale şi locale, ceea ce înseamnă că municipalităţile ar putea finanţa aceste investiţii, cere unui 
operator să facă acest lucru, sau se aplică pentru subvenţii de la stat, subvenţii vor fi acordate numai 
atunci când operatorii au o înregistrare bună performanţă (a se vedea secţiunea următoare). 
 
În proiectul de lege actual, tarifele trebuie să fie aprobate de către ANRE (Art.25), pe baza de 
"costurile +", cu un profit de maximum 10% din venituri. Există însă inconsecvenţe. De exemplu, 
pierderile de apă vor fi calculate în conformitate cu legislaţia secundară adoptată, ţinând seama de 
condiţiile tehnice ale instalaţiilor. Această dispoziţie este puţin probabil să fie eficiente împotriva 
pierderilor excesive de apa. De asemenea, este neclar modul în care articolele 25 şi 26 (metodologia 
de stabilire a tarifelor) se referă la celălalt. Se înţelege că metodologia ar fi doar un ghid. 
 
Având în vedere diferenţa de capacitate pe care ANRE, sau orice altă reglementare, va trebui să o 
confrunte şi dificultatea de a colecta şi de a evalua datele din sector, este recomandabil să se 
definească doar principiile fundamentale de fixare a preţurilor în lege."Costul +" nu poate fi o bază 
suficientă pentru a controla preţurile, deoarece costurile reale sunt întotdeauna dificil de a le verifica. 
Pe baza materialului de referinţă internaţională, reglementatprul ar trebui să se poată stabili un 
"capac", la preţuri. Dacă s-ar acorda puterea legislativă, reglementatorul ar putea adopta regulamente 
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cu privire la aceste probleme mai târziu. 
 
În ceea ce priveşte problema delicată a subvenţiilor încrucişate (o categorie de consumatori plăteşte 
mai mult decât altele), în cazul în care acest principiu se menţine, numai accesibilitatea gospodăriilor 
ar putea fi luate ca baza şi măsurariu pentru diferenţierea tarifară. Legea cu privire la serviciile de apă 
ar putea, de exemplu, sa se refere la parametri macro-economici, cum ar fi decile de venit mai mic şi 
un consens internaţional şi cât de mult din ea poate fi alocată pentru serviciile de apă. 
 
CAPITOLUL 8: Reglementarea sectorului – organ de reglementare 
 
În proiectul actual, putere considerabilă este transferată catre ANRE, autoritatea de reglementare a 
presupus: metodologia de stabilire a tarifelor, de acordare a licenţelor, precum şi de performanţă în 
raport cu indicatorii de măsurare. Temeiul juridic, pe care un reglementator poate avea autoritate 
asupra municipalităţilor, este o problemă trecuta cu vederea. Acest aspect este analizat în "autorităţile 
locale şi centrale", secţiunea de mai jos. 
 
În cazul în care se poate constata că o reglementare poate exercita astfel de autoritate, rolul său ar 
trebui să fie definit şi resursele alocate în consecinţă. Rolul de reglementare poate fi limitat la 
performanţa şi publicarea de audit (Regulamentul de publicitate), şi se poate extinde, de asemenea, 
acordarea de licenţe, de control al preţurilor, revizuire / aprobare a contractelor standard. Acesta 
poate fi, de asemenea, încredinţat cu putere legislativă (adoptatea de regulamente) şi judiciara (ca un 
organism de apel pentru deciziile luate de către municipalităţi sau de operatori). 
 
În cazul în care ANRE este confirmata ca autoritatea de reglementare, ar fi mai bine să se modifice 
legea de instituire a ANRE, mai degrabă decât de a defini aceste noi sarcini în proiectul de lege 
privind serviciile de apă. Dacă un organism de reglementare nou, dedicat exclusiv pentru sectorul 
AAC, trebuie să se înfiinţeze, de stabilire a dispoziţiilor, acest organism poate fi introdus în Legea cu 
privire la serviciile de apă. 
 
CAPITOLUL 8: Reglementarea sectorului – Licentierea 
 
Prezentul proiect menţionează acordarea de licenţe de către ANRE, dar nu este nimic specific despre 
condiţiile de licenţiere. Acestea nu s-ar putea referi la prize de apă şi de evacuare a apei, care 
urmează să fie reglementate separat, aşa cum a sugerat în secţiunea "Domeniul de aplicare". Ele s-ar 
putea referi doar la aprobarea acordului de delegare de servicii sau carte şi a unui plan de afaceri. 
Nerespectarea de catre un operator a obligaţiilor şi angajamentelor prevăzute în aceste documente 
poate fi sancţionată printr-o retragere a licenţei. Acest lucru ridică două întrebări: 
 
(1) Pe ce temei juridic poate un regulator avea autoritatea de a acorda licente operatorilor atunci când 
municipalităţile au ajuns deja la un acord cu ei, în cazul în care municipalitatea este de fapt 
operatorul? Această problemă este tratată în secţiunea "Autorităţile centrale şi locale" de mai jos. 
 
(2) Dacă nu există obiecţii legale la un astfel de sistem, care ar fi impactul unei retrageri? 
 
A doua întrebare este mai complicată decât prima. Este într-adevăr imaginabil că serviciile de apă vor 
fi suspendate, chiar dacă performanţele operatorului sint complet nesatisfăcătoare? Dacă nu, că nu 
înseamnă neapărat că retragerea este o amenintare fara dinti: acordarea de subvenţii de stat, sint 
sigur proritate pentru sectorul AAC, ar putea fi legată de existenţa unei licenţe. De fapt, licenţa ar 
putea fi o licenţă pentru subvenţii! 
 
Autoritatile Centrale (Capitolul 9) si locale (Capitolul 10)  
 
Conform proiectului actual (Art.30), autorităţile locale au unele competenţe "exclusiv". Acest lucru ar fi 
în concordanţă cu Carta Europeană a autonomiei locale a Guvernului, care prevede (Art.4.4), că 
"puterile acordate de autorităţile locale trebuie să fie în mod normal, depline şi exclusive". Principiul 
este însă împiedicat în proiectul de lege din cauza obligaţiei de a coordona cu autorităţile centrale 
(Art.5.3 privind deciziile de recrutare, şi Art.30.1.e). 
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Principiile autonomiei locale şi descentralizării sunt consacrate, deşi nedezvoltate, în Constituţie 
(Art.109.1). Rezervarea este numai faptul că aceste principii nu pot împiedica "caracterul unitar al 
statului" (Art.109.3). Articolul mentionat este îngrijorarea că "autonomia" nu ar transforma în 
independenţa in de facto. 
 
Art.109 din Constituţie poate fi interpretat în sensul că legiuitorul ar trebui să depună eforturi să 
descentralizeze cât mai mult posibil. Invers, orice centralizare ar trebui să fie verificata şi să treacă un 
test de constituţionalitate. 
 
In cercetarea la nivel de reglementare adecvat pentru sectorul AAC este o schimbare de paradigmă, 
de la drepturile la apă la servicii de apă. În antichitate, comunităţile stabilite aproape de sursele de 
apă, precum şi drepturile la apă au fost considerate a fi dobândit prin utilizare de apă. Apărarea 
acestor drepturi împotriva intruşilor a fost crucial pentru supravieţuirea comunităţilor. Aceasta a 
transformat-o intr- o problemă municipala. Cu urbanizarea a venit nevoia de infrastructuri speciale, de 
căutare, tot mai departe, pentru surse de apă mai mari şi crearea de servicii specializate. Problema 
de alocare a drepturilor la apă vitale s-a transformat în problema de management durabil al resurselor 
de apă, în timp ce furnizarea de servicii de apă decente şi accesibile pentru toată lumea a devenit o 
problemă distinctă, crucială. 
 
Multe APA CANAL sunt acum prea mici pentru a fi furnizorii de servicii viabile. Asociatia de 
municipalităţile, nefiind pe agenda politică, un nou nivel inter-municipal, intermediar între local şi 
naţional, trebuie să fie creat. Problema este că un control democratic directă, chiar raison d'être a 
autonomiei locale, va dispărea în proces. Organismele inter-municipale vor cumula de fapt, doi factori 
de ineficienţă: unul economic (poziţia de monopol), şi una politică (responsabilitate redusă). Acestea 
nu sunt în întregime compensate prin economiile de scară, care pot fi realizate. Privatizarea prin 
intermediul licitaţiilor este o modalitate de a aborda problema de monopol. Având în vedere 
schimbarea de paradigmă menţionata anterior, de monitorizare a performanţelor de furnizori de 
servicii de apă de către un independent (de exemplu, direct responsabili pentru Parlamentul 
European) de reglementare poate fi considerat un substitut adecvat pentru controlul democratic 
direct. 
 
Există astfel un motiv puternic teoretic pentru următoarea alocare a competenţelor: 
- Prize de apă şi de evacuare a apelor uzate se întâlnesc şi la gestionarea resurselor de apă, care ar 
trebui să fie reglementate la nivel central şi / sau, în conformitate cu Directiva-cadru privind apa, la 
nivel de bazin; competenţe ar trebui să fie centrale, eventual în comun cu, sau delegate, la niveluri 
mai scăzute, în scopul de a coordona la nivel de bazin 
- Serviciile de apă ar trebui să rămână o competenţă exclusivă locala, această competenţă ar include 
libertatea de a se asocia cu alte municipalităţi pentru furnizarea în comun a serviciilor de apă 
- Competenţa referitoare la reglementarea economică a serviciilor de apă ar trebui să rămână 
centrală; această competenţă ar fi delegată catre un regulator economic, direct răspunzător în faţa 
Parlamentului, în măsura acestei delegaţii trebuie să fie definit (a se vedea secţiunea de mai sus 
"organism de reglementare") 
- Fuziunile între furnizorii de servicii private şi sisteme de PPP ar trebui reglementată într-un mod care 
este în concordanţă cu acquis-ul (concurenţa şi normele privind achiziţiile publice), competenţa de 
reglementare ar trebui să rămână centrală, eventual delegat la Agenţia Naţională pentru protecţia 
concurenţei 
- Subvenţii pentru investiţii de capital ar trebui să fie o competenţă partajată între autorităţile centrale 
şi locale, ceea ce înseamnă că municipalităţile pot oferi aceste subvenţii sau se aplică pentru ei, aşa 
cum s-a menţionat mai sus, subvenţii centrale ar putea fi acordate numai pentru operatorii licenţiaţi: 
subvenţii ar fi un stimulent pentru performanţă 
- Competenţa referitoare la calitatea apei potabile ar trebui să rămână centrală 
 
Nevoia de claritate pentru comenzile de a modifica, în cazul în care este necesar, instrumentele 
legale care reglementează aceste competenţe, mai degrabă decât să le insereze în Legea serviciilor 
publice de apă. Asta ar simplifica grav dispoziţiile privind rolul autorităţilor locale şi centrale. 
 
Infracţiuni - dispoziţii penale 
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Dispoziţiilor penale lipsesc şi ar trebui să fie introduse. 
 
Alte chestiuni: de proprietate, participare publică, conducte, latrine, hidranţii de incendiu şi colectarea 
separată a apei de ploaie nepoluata 
 
În proiectul actual există o serie de prevederi cu privire la proprietate şi privatizare. Cu toate acestea, 
limitele exacte între stat, bunuri municipale şi altele sunt departe de a fi clare, aşa cum este scris in 
proiectul Strategia de descentralizare 2011, care propune un set de măsuri concrete pentru a rezolva 
problemele curente. La un nivel minim, Cancelaria de Stat ar trebui să fie consultata pentru a 
coordona eforturile de a aduce claritate cu privire la problema proprietăţii. proiectul Strategia de 
descentralizare 2011 pledează pentru proiecte de o abordare globală, în loc de o abordare sectorială. 
Legea cu privire la serviciile publice de apă, nu poate fi instrumentul juridic cel mai adecvat pentru a 
reglementa problema proprietăţii în utilităţile de apă. 
 
Prezentul proiect menţionează "consultare cu angajatorii, sindicatele, clienţii şi asociaţiile lor", ca un 
principiu care reglementează sectorul (Art.3.2). Un studiu trebuie să fie efectuat cu privire la 
organizarea serviciilor de apă şi publicul trebuie să fie consultat (Art.4.3). Autorităţile locale trebuie să 
se consulte cu clienţii atunci când percep impozitele pentru furnizarea de servicii de apă (Art.33.f), 
dispoziţie din urmă este una neclara. De ce ar fi cineva de acord cu un impozit? Acest lucru este de 
competenţa exclusivă a consiliului municipal! Un mod simplu de a asigura obiectivul legitim de 
participare a publicului ar fi crearea unui comitet consultativ, cu regulatorul, care sa-si asigure 
secretariatului său. 
 
În unele zone, AAC poate fi limitată, cel puţin într-o primă fază, la instalarea de acces / renovarea 
conducetelor şi de latrine, la care ar fi probabil liber. Aceasta poate fi o îmbunătăţire şi o politică 
socială responsabilă compatibila cu obiectivele Legii. Obligaţiile referitoare la aceste instalaţii ar trebui 
să fie menţionate în acordul de delegare de serviciu / charter. În mod similar, obligaţiile legate de 
instalarea / renovarea reţelelor de hidranti de incendiu ar trebui să fie menţionat în acordul / charter. 
 
În multe ţări, autorităţile promoveaza rezervoare private de apa de ploaie şi de colectare separată a 
apei de pe acoperisuri, în acest din urmă caz, cu vedere la construirea unui canal separat. Astfel de 
probleme sunt mai bine tratate cu reglementările în construcţii. 
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Concluzii 
 

Eforturile actuale ale proiectului legii pentru a reglementa problemele legate de AAC pretind 

a fi exhaustive. Că urmărire a exhaustivităţii este în detrimentul claritatea proiectului. În 

forma sa actuală, proiectul de lege privind serviciile publice de apă, va fi foarte dificil de a 

pune în aplicare. 

 

Este recomandabil să se re-organizeze procesul în curs de consultare, care tinde să se 

concentreze asupra problemelor din aval (contorizare, facturare), faţă de mai multe aspecte 

strategice, cum ar fi competenţele. Aceasta poate implica consultări la un nivel superior. 

 

Există argumente puternice pentru alocarea competenţelor, după cum urmează: 

 

• prize de apaşi si evacuări de ape uzate: Ministerul Mediului (în mod ideal, cu mecanisme de 

coordonare la nivel de bazin) 

• serviciile de apă: municipii 

• Reglementarea pieţei: ANRE sau de o altă agenţie de reglementare 

• Fuziuni de concurenţă: Agenţia Naţională pentru protecţia concurenţei 

• Subvenţii pentru investiţii de capital: municipii + Guvernului 

• Calitatea apei potabile: Ministerul Sănătăţii 

 

În plus, se recomandă ca autorii proiectelor de lege să se concentreze pe aspectele esenţiale, 

lăsând deoparte toate problemele periferice. O astfel de abordare ar duce la o reducere 

drastică a textului şi o creştere proporţională în claritate. 

 

Amendamente la alte legi, nu ar trebui să fie efectuată în termen de şase luni de la adoptarea 

Legii privind serviciile publice de apă, aşa cum se practică de obicei, dar concomitent 

prezentat Parlamentului. Aceste alte legi sunt susceptibile de a include: Legea privind 

organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, legea de instituire a ANRE, Legea 

cu privire la PPP, Legea cu privire la protecţia concurenţei şi a legislaţiei care reglementează 

limitele dintre proprietatea publică şi privată. 

 

Este recomandat să încredinţeze agenţiei de reglementare a sectorului, puterea de a adopta 

regulamente secundare atunci când este cazul, mai degrabă decât cere guvernului să facă 

acest lucru într-un termen stabilit. O astfel de abordare va permite agenţiei să elimine 

decalajul de capacitate, într-un proces progresiv de învăţare prin practică. 

 

În cazul în care recomandările din acest raport se aplică, cuprinsul ar putea fi, după cum 

urmează 

 

CUPRINS 

 

Preambul 

 

Dispoziţii generale 

- Obiectiv 

- Definiţii 

- Domeniu de aplicare 
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- Principiile care reglementează serviciile de apă 

 

Furnizarea de servicii de apă 

- Delegarea serviciilor de apă 

- Carta pentru serviciile de apă 

 

Drepturile consumatorilor şi obligaţiile 

- Drepturile consumatorilor 

- Obligaţiile de consum 

- Cerinţe speciale pentru poluatori industriali 

 

Contractele pentru serviciile de apă 

- Obligativitatea 

- Conţinut minim 

- Condiţiile speciale de tratare a apelor uzate industriale 

- Procedura de aprobare şi Regulamentul de contracte standard 

 

Tarifarea serviciilor de apă 

- "Cost +" baza 

- Plafonarea preţurilor 

- Subvenţii încrucişate 

 

Organismul de reglementare 

 

Licenţierea 

 

Participarea publicului 

 

Autorităţile locale 

 

Infracţiuni - dispoziţii penale 

 

 


