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1. Rezumat 

Acest raport sintetizează un studiu al ANRE, actuala agenţie pentru reglementare în energetică, ca un 
punct de plecare pentru elaborarea unui plan de acţiuni pentru reglementarea sectorului AAC. 
Guvernului Republicii Moldova şi-a asumat un angajament de a adopta un Plan de acţiuni pentru 
punerea imediată în aplicare de către ANRE a reglementării economice independente a tarifelor până 
la sfârşitul anului 2012 (Matricea de Politici UE). 

ANRE a fost înfiinţată în 1997, în scopul reglementării sub-sectoarelor de energie electrică, gaze 
naturale, termoficare şi pentru a promova concurenţa pe pieţele energetice. Aceasta supraveghează 
punerea în aplicare a tarifelor la energie, iar metodologia de calcul a tarifului a fost adoptată în iunie 
1999, folosind un sistem cost-plus. Responsabilităţile agenţiei includ: acordarea de licenţe, stabilirea 
tarifelor, stabilirea standardelor de calitate a serviciilor, protecţia consumatorilor şi promovarea 
concurenţei şi a eficienţei energetice. 

Documentele oficiale privind reglementarea economică de către ANRE se referă doar la stabilirea 
tarifelor. Extinderea către cele 3 domenii gestionate în prezent de către ANRE, adică preţuri, 
performanţă, şi protecţia clientului, ar trebui să fie luate în considerare. 

Experienţa recentă a ANRE de a se implica în sectorul de termoficare este de o importanţă deosebită, 
deoarece este exact acelaşi mediu în care operează întreprinderile din sectorul aprovizionării cu apă. 
ANRE, de fapt, a fost eficient în creşterea tarifelor, sporirea eficienţei tehnice, şi se ocupă cu 
reclamaţiile clienţilor. 

Avantajele ANRE ca organ de reglementare a sectorului AAC sunt prezentate, după cum urmează: 

 ANRE dispune de un istoric bun în domenii compatibile de reglementare, în special în domeniul 
termoficării; 

 Atribuirea ANRE a funcţiei de reglementare a sectorului AAC este eficientă din punct de vedere a 
costurilor, dar şi prin utilizarea efectivă a capacităţilor existente, a expertizei şi a reputaţiei sale; 

 ANRE deja a dobândit experienţă de lucru cu furnizorii internaţionali.  

 

Planul de acţiune de reglementare a sectorului AAC de către ANRE ar trebui să abordeze o serie de 
aspecte evidenţiate în acest raport, care se referă la politici şi implementare. Politicile ar trebui să se 
ocupe cel puţin cu serviciile de livrare şi nivelul acceptabil de performanţă.  
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    1.1 Executive Summary 
 
This report summarizes a study of ANRE, the current Energy Regulator, as a starting point for drawing 
up an Action Plan for regulating the WSS Sector.  There is a commitment of GoM to adopt an Action 
Plan for the immediate implementation of independent economic regulation of tariffs by ANRE by the 
end of 2012 (EU Policy Matrix). 

ANRE was established in 1997 in order to regulate the electricity, natural gas, and district heating sub-
sectors and to promote competition in the energy markets. It oversees the application of energy tariffs, 
and its Tariff Calculation Methodology was adopted in June 1999, using a cost-plus system. The 
agency’s responsibilities include: licensing, tariff setting, establishing quality of service standards, 
consumer protection and promotion of competition and energy efficiency. 

Official documentation on economic regulation by ANRE only refers to tariff setting.  Extension to the 3 
fields currently handled by ANRE, i.e. pricing, performance, and customer protection, should be 
considered.   

The recent experience of ANRE to enter the District Heating Sector is of particular importance as it 
deals here with precisely the same environment in which the water utilities operate.  ANRE has as 
such been effective in raising tariffs, improved technical efficiencies, and has been dealing with 
customer complaints.   

Advantages of ANRE as Regulator of the WSS Sector are resumed as follows: 

 ANRE disposes of a good track record in compatible fields of regulation, in particular District 
Heating; 

 Charging ANRE with regulating the WSS Sector is cost-effective by making good use of its 
existing capacities, expertise and reputation; 

 ANRE already has gained experience with regulating international providers 

The Action Plan for regulation the WSS Sector by ANRE should a.o. address a number of issues 
highlighted in this Report, dealing with policies and implementation.   Policies should deal at least with 
delivery service and acceptable performance level.   

  

http://www.anre.md/
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2. INTRODUCERE 

 
2.1 Scopul AT pentru PSPS în sectorul apei  

 
AT pentru PSPS în sectorul Apei sponsorizată de către Uniunea Europeană în cadrul "Programului de 
suport pentru politicile sectoriale în sectorul de apă ENPI AAP 2009" are ca obiectiv general 
"sprijinirea Republicii Moldova în implementarea reformelor în sectorul - apă potabilă şi canalizare", 
prin oferirea asistenţei tehnice pentru dialogul politic şi activităţile prioritare de importanţă majoră 
pentru populaţia Republicii Moldova şi mediu. 
 
Scopul specific al proiectului este, conform termenilor de referinţă, de a oferi sprijin în următoarele 6 
aspecte ale sectorului de alimentare cu apă şi canalizare: 

1. Actualizarea politicilor sectoriale AAC din Moldova şi a cadrului juridic pentru implementarea 
politicilor sectoriale; 

2. Reforma instituţională a sectorului AAC, la nivel central şi local; 
3. Planificarea financiară şi coordonarea în sectorul AAC; 
4. Managementul sectorului AAC şi actualizarea strategiei AAC; 
5. Suport administrativ pentru Comitetul de coordonare a PSPS în domeniul apei; 
6. Activităţi de consolidare a capacităţii. 

 
Al doilea aspect al reformei instituţionale a fost, ulterior, divizat în următoarele 6 acţiuni: 

Acţiunea 2.1: Clarificarea cadrului instituţional 
Acţiunea 2.2: Studiu de fezabilitate privind fuzionarea şi regionalizarea întreprinderilor ce 
prestează servicii în AAC (regii) 
Acţiunea 2.3: Studii privind opţiunile pentru participarea sectorului privat în prestarea serviciilor de 
apă 
Acţiunea 2.4: Recomandări pentru crearea cadrului de reglementare în domeniul AAC 
Acţiunea 2.5: Comentarii instituţionale, recomandări, suport agenţiilor din sectorul AAC 
Acţiunea 2.6: Dezvoltarea capacităţilor pentru aspectele instituţionale (de instruire, de sprijin, de 
altă natură). 

 
Acest raport tehnic a fost realizat ca parte a acţiunii 2.4: Recomandări pentru crearea cadrului de 
reglementare în domeniul apei. 

 

2.2 Scopul Raportului 

 

Acest raport tehnic constituie o anchetă preliminară a posibilităţilor de reglementare a sectorului AAC, 
a necesităţii unei autorităţi de reglementare, precum şi o evaluare a Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetica (ANRE), regulator curent în sectorul energetic al Republicii Moldova. 
Guvernul Republicii Moldova (GRM) a aprobat o propunere a Parlamentului European de a extinde 
rolul ANRE la reglementarea sectorului AAC. În acest sens există un angajament al Guvernului 
Moldovei de a adopta un plan de acţiuni pentru punerea imediată în aplicare de către ANRE a 
reglementării economice independente a tarifelor până la sfârşitul anului 2012 (Matricea de Politici 
UE). Acest raport se bazează pe 2 întâlniri cu ANRE pe 25/10/11 şi 21/03/12 şi documentele 
pertinente. 

 



                                                
 

 
AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 12 din 19   Raport Tehnic Nr. 5 (Final) – Component 2 

 

  



                                                
 

 
AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 13 din 19   Raport Tehnic Nr. 5 (Final) – Component 2 

 

 

3. NECESITATEA UNEI AGENŢII DE REGLEMENTARE ÎN SECTORUL AAC  

 

3.1 Definiţii 

Reglementarea este un proces de intervenţie care este necesar atunci când piaţa nu este perfectă şi 
nu poate oferi un echilibru optim între preţ şi calitate. Prin prezenta definim reglementarea ca "regulile 
şi organizaţiile care stabilesc, monitorizează, pun în aplicare, şi modifică tarifele permise şi 
standardele de servicii pentru furnizorii de apă". Scopul său este de a asigura că clienţii primesc cel 
mai bun serviciu de valoare prin creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor. 

 

Reglementarea de obicei, operează cu următoarele aspecte: 

 Stabilirea preţului 
Preţul este, probabil, cea mai importantă activitate de reglementare şi are un avans direct de la 
directivele politice. Procesul de reglementare va trebui, în primă instanţă, să respecte cu orice 
reguli prestabilite care pot fi stabilite în condiţiile legii sau de licenţă. Rezultînd de la obligaţiile 
legale, procesul de stabilire a preţurilor normative ar trebui să fie conceput pentru a îndeplini 
obiectivele de politică, de exemplu, extinderea acoperirii sistemului, obiectivele de recuperare a 
costurilor în cadrul termenelor prescrise, subvenţiile încrucişate, protecţia celor dezavantajaţi din 
punct de vedere economic, etc.  În procesul de atingere a  echilibrului trebuie, de asemenea, să 
se respecte aşteptările investitorilor, cu toate acestea să se asigure ca ei nu vor profita de  poziţia 
lor de monopol pe piaţă. 

 

 Performanţele 
Deşi structurile tarifare pot oferi o performanţă îmbunătăţită prin maximizarea profitului şi  
eficienţă maximă, este totuşi necesară continuarea supravegherii  în scopul reglementării 
aspectelor privind monitorizarea performanţelor şi raportare. Acest aspect poate include: 
stabilirea, monitorizarea, şi punerea în aplicare a serviciilor (de exemplu, presiunea apei şi 
fiabilitatea) şi standardele de performanţă (de exemplu consumul de energie, apa non-profit, 
etc.), raportare de performanţă comparativă (benchmarking) cu privire la eficienţă, respectarea 
obligaţiunilor legale şi de licenţă şi progresele înregistrate cu privire la obiectivele de performanţă. 
Acest lucru are un impact psihologic asupra managementului şi a personalului din cadrul 
întreprinderilor de apă pentru a îmbunătăţi performanţa în cazul în care sunt rămase în urmă faţă 
de standardul industriei. 
 

 Protecţia consumatorului 
Autorităţile ar putea dori, de asemenea, să reglementeze protecţia consumatorilor (cum ar fi 
modalităţile de soluţionare a plângerilor). 

 Participarea sectorului privat 
Reglementarea oferă confort pentru investitori (participarea sectorului privat şi a agenţiilor de 
creditare), în cazul în care autoritatea de reglementare este percepută ca fiind echitabilă şi poate 
izola furnizorii de servicii de influenţă politică nejustificată. 

 
Domeniile de aplicare indicate mai sus, se referă în special cu furnizarea de servicii (de alimentare cu 
apă şi canalizare). Aspecte ale managementului resurselor de apă (de alocare, de eliminare a apelor 
reziduale) şi calitatea apei potabile sunt reglementate de către alte instituţii, cum ar fi Ministerul 
Mediului şi Ministerul Sănătăţii. 
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3.2 Necesitatea unei agenţii de reglementare 

Sectorul AAC din Moldova este caracterizat de un număr mare de operatori de natură foarte diferită. 
Societăţile pe acţiuni (SA) operează sistemele de la Chişinău şi Floreşti în timp ce aproximativ 37 de 
sisteme, mai ales din centrele raionale, sunt operate de întreprinderi municipale (IM) sau similare. 6 
raioane sunt în procesul de conversie a operatorului său într-o SA (BERD FOPIP). Unele dintre aceste 
sisteme sunt foarte mici. Rămân 977 de sisteme din mediul rural (66% din toate comunităţile rurale), 
care sunt prevăzute cu conducte de alimentare cu apă şi sunt operate de către asociaţiile de utilizatori 
(Strategia din 2007). 

 

Tarifele sunt calculate pe baza unei metodologii elaborate de ANRE, dar aprobată de către raioane. 
Veniturile din tarife sunt ţinute în acest fel mai jos decît cheltuielile din motive politice locale ceea ce a 
dus la acumularea unor deficite considerabile de-a lungul anilor. Managementul pare a face faţă 
sarcinii, dar sistemele sunt învechite şi ineficiente, în timp ce organizaţiile sunt aglomerate excesiv. 

 

AMAC, Asociaţia  operatorilor de apă în Republica Moldova, efectuează evaluarea pe o bază 
voluntară (vezi site-ul www.AMAC.md). 

Obiectivul principal al unei autorităţi de reglementare este de a depolitiza stabilirea tarifelor la apă. 
Discuţiile privind creşterea tarifelor cu toate acestea, ar trebui să meargă mână în mână cu creşterea 
eficienţei sistemelor. Un regulator independent, ar fi în poziţia de cel mai bun pentru a conduce acest 
proces. 

La această etapă nu sunt disponibile informaţii pe asociaţiile de utilizatori. Aceasta va trebui să fie 
investigată. 

 

3.3 Opţiuni 

Există mai multe opţiuni pentru definirea instituţiei de reglementare, cum ar fi: 

 Autoritatea naţională independentă de reglementare pentru un sector  

 Autoritatea naţională independentă de reglementare pentru mai multe sectoare  

 Organ consultativ  

 Norme de reglementare  

 

Guvernul Republicii Moldova a optat pentru a doua opţiune:  un regulator independent pentru 
sectoarele energetic şi AAC. 

Avantajele şi dezavantajele unui astfel de organ sunt rezumate după cum urmează: 

   

Avantaje: 

 Cele mai bune practici atunci când în sector este stabilit sectorul privat, dar este, de asemenea, 
aplicabil cînd regiile de apă aparţin autorităţilor publice. 

 O autoritate naţională de reglementare poate folosi concurenţa comparativă, în scopul de a 
conduce la o performanţă îmbunătăţită şi pentru stabilirea preţurilor.  

 O instituţie de reglementare este flexibilă şi poate găzdui schimbări în politica şi mediul de 
operare, prin aplicarea discreţiei de reglementare (în limitele prescrise).  

 Oferă confort pentru investitori (participarea sectorului privat şi a agenţiilor de creditare), în cazul 
în care autoritatea de reglementare este percepută ca fiind echitabilă şi poate izola furnizorii de 
servicii de influenţă politică nejustificată. 
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 Costuri reduse: Extinderea mandatului de reglementare în domeniul energiei poate impune doar o 
suplimentare de un număr limitat de personal cu competenţe specifice în sectorul AAC). Alte 
economii de costuri se referă la facilităţile de transport, birouri, etc. 

 Problema aptitudinii limitate este în mare parte depăşită prin utilizarea resurselor umane existente 
în reglementarea energetică, de exemplu, economişti, comunicaţii, etc.  

 Se utilizează eficient experienţa deja existentă, care ar putea fi utilizată într-o perioadă scurtă de 
timp.  

 

Dezavantaje  

 Vor fi necesare modificări semnificative la instrumentele juridice existente sau chiar abrogări. În 
special, legislaţia actuală care stabileşte reglementarea în domeniul energiei poate necesita 
modificări semnificative.  

 Alimentarea cu apă şi canalizare într-un mediu multi-sectorial de reglementare sunt adesea 
considerate ca un interes secundar (prioritate scăzută) la reglementare.  

 Instituţia de reglementare existentă poate rezista un mandat extins.  

 

3.4 Aspecte pentru a fi luate în calcul 

O serie de probleme ar trebui să fie luate în considerare 

 Instituţia de reglementare 
Pentru a putea îndeplini misiunea într-un mod satisfăcător, o autoritate de reglementare ar trebui 
să fie liberă de interferenţele politice, să se bucură de autonomie financiară, şi să fie capabilă de a 
atrage personal calificat în  conformitate cu piaţa salariilor. Practica de a subordona  
Parlamentului o instituţie de reglementare, are un risc de interferenţe politice. Calitatea 
performanţei sale este condiţionată de existenţa unor politici sectoriale clare şi strategii, dar este 
important să recunoaştem că reglementarea este un slujitor al politicii, nu un lansator de politică. 

 Costuri 
De obicei, reglementarea independentă, este considerată a fi "cea mai bună practică". Costul 
reglementării este adesea mai puţin de 1,5% din cifra de afaceri a industriei, dar având în vedere 
dimensiunea redusă a Republicii Moldova şi numărul mare de regii mici costul reglementării ar 
putea fi de 3%.  Atribuirea funcţiei de  reglementare în domeniul AAC instituţiei de reglementare 
existente în sectorul energetic este cu siguranț a o soluţie eficientă.  Este discutabil dacă 
reglementarea asociaţiilor utilizatorilor de către o autoritate de reglementare va fi eficientă din 
punctul de vedere a costurilor. Aspecte care se referă la managementul resurselor de apă şi 
sănătatea publică sunt deja reglementate de către Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii. 
Reglementarea "de la distanţă", prin intermediul normelor de reglementare ar putea fi soluţia cea 
mai adecvată. 

 

 Receptivitate la reglementare  
Eficacitatea unui reglementator independent, se bazează pe receptivitatea la reglementare. 
Nivelul de receptivitate al operatorilor depinde de profesionalismul conducerii sale (foarte probabil 
legate de dimensiunea acestuia) şi a mediului în care operatorul operează. Ar trebui să se ia în 
considerare punerea în aplicare treptată a reglementării în acest sector, concentrându-se în primul 
rând pe operatorii profesionali mai mari (de exemplu, Chişinău şi Bălţi), cu un argument pentru 6 
operatori FOPIP BERD şi de extindere asupra altor operatori după ce a obţinut experienţa 
necesară.  
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4.  ANRE 

 
4.1 Informaţii generale 

ANRE a fost înfiinţată în 1997, în scopul reglementării sub-sectoarelor de energie electrică, gaze 
naturale, termoficare şi pentru a promova concurenţa pe pieţele energetice. Acesta supraveghează 
punerea în aplicare a tarifelor la energie, iar metodologia de calcul a tarifului a fost adoptată în iunie 
1999, folosind un sistem cost-plus. Responsabilităţile agenţiei includ: acordarea de licenţe, stabilirea 
tarifelor, stabilirea standardelor de calitate a serviciilor, protecţia consumatorilor şi promovarea 
concurenţei şi a eficienţei energetice. 

În domeniul energiei regenerabile ANRE reglementează piaţa de energie din surse regenerabile; 
aprobă tarifele pentru fiecare tip de energie din surse regenerabile, dezvoltă proiecte de contracte de 
comercializare a energiei regenerabile şi combustibililor, prin furnizarea către producătorii de energie 
regenerabilă şi combustibili, unui acces liber şi nediscriminatoriu la energie electrică şi sistemul de 
încălzire din reţeaua urbană, reţeaua de distribuţie a carburanţilor şi a instalaţiilor, precum şi 
eliberează licenţe pentru producerea combustibililor regenerabili. 

Membrii Consiliului de administrare al ANRE include un director general şi doi directori, care sunt 
numiţi de Guvern pentru un mandat de 6 ani şi poate fi reînnoit pentru al doilea termen. Agenţia este 
finanţată din eliberare a licenţelor (19 M MDL în 2010). 

 

4.2 Evaluarea  

ANRE lucrează în acelaşi timp la problema tarifelor, performanţă şi protecţia consumatorilor, 
supraveghează un operator străin (FENOSA), utilităţi publice şi sectorul privat de vînzare a produselor 
petroliere, în total aproximativ 40 de entităţi. 

Aceasta a fost eficientă în creşterea tarifelor la energie la condiţiile de piaţă, împiedicând în acelaşi 
timp, acumularea datoriei externe. ANRE are două mijloace de a impune respectarea standardelor 
acceptate ale industriei (de exemplu, pierderile): se informează proprietarii de utilităţi, şi ineficienţele 
sunt excluse din calculele tarifare. Această abordare pare să fi lucrat: ultimul raport anual (2010) arată 
cazurile în care pierderile de energie în perioada 2001-10 au fost reduse în mod semnificativ (cu circa 
50-60%). ANRE dispune de o înregistrare în acest domeniu, este capabil de a comanda salarii bune şi 
de a atrage personal eficient. 

Experienţa recentă a ANRE pentru a intra în sectorul de termoficare este de o importanţă majoră, 
deoarece este exact acelaşi mediu în care operează operatorii serviciilor de apă. ANRE operează cu 
cele 3 domenii de reglementare (astfel cum s-a subliniat mai înainte) şi anume: stabilirea preţurilor, 
performanţă, şi protecţia clienţilor. Ea a fost eficientă în creşterea tarifelor, o îmbunătăţirea eficienţei 
tehnice, şi soluţionarea reclamaţiilor clienţilor. 

 

4.3 Provocări  

 

ANRE şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la domeniul de aplicare şi fragmentarea sectorului AAC şi 
de lipsa unei strategii clare în sector. Există un pericol pentru realizările deja obţinute. Atragerea de 
personal calificat ar putea fi, de asemenea, o constrângere în cazul în care sectorul AAC tot ar trebuit 
să fie reglementate.  

Există, de asemenea, o chestiune de valoare adăugată: este evident că cele mai mici entităţi vor fi 
prea scump pentru a fi reglementate, dar care ar fi dimensiunea critica? ANRE propune o abordare 
pas-cu-pas, care se concentrează asupra operatorilor mari, cu o extindere treptată la alţi operatori, 
prima experienta fiind deja dobândită. Un caz ar putea fi, de asemenea executat pentru 6 oraşe 
reprezentate de Programul de dezvoltare a companiilor de aprovizionare cu apă şi canalizare din 
Republica Moldova - FOPIP finanţat de BERD. O procedură mai simplă administrativă pentru 
revizuirile tarifare ar putea fi aplicată pentru operatorii non-reglementaţi. Reglementarea de  către 
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ANRE ar putea fi o condiţie pentru sprijinul investiţiilor. De asemenea este necesară claritatea privind 
modul în care asociaţiile de utilizatori de apa vor fi reglementate. 

Este necesară legislaţie suplimentară de reglementare. Acest lucru trebuie să fie dezvoltat în 
colaborare strânsă între MM şi ANRE. MM va trebui să se ocupe cu problemele de strategie şi politici 
în timp ce ANRE va oferi experienţa sa în ceea ce priveşte metodologia şi punerea în aplicare. 

Planul de acţiune de reglementare a sectorului AAC de ANRE ar trebui să abordeze aceste probleme.   
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5. CONCLUZII  

 

Documentele oficiale privind reglementarea economică de către ANRE se referă doar la stabilirea 
tarifelor. Extinderea la cele 3 domenii gestionate în prezent de către ANRE, adică preţuri, performanţă, 
şi protecţia clientului, ar trebui să fie luate în considerare. 

Avantajele ANRE ca organ de reglementare a sectorului AAC sunt prezentate, după cum urmează: 

 ANRE dispune de un istoric bun în domenii compatibile de reglementare, în special în domeniul 
termoficării; 

 Atribuirea ANRE a funcţiei de reglementare a sectorului AAC este eficientă din punct de vedere a 
costurilor prin utilizarea efectivă a capacităţilor existente, a expertizei şi a reputaţiei sale; 

 ANRE deja a dobândit experienţă de lucru cu furnizorii internaţionali  

 

Planul de acţiune de reglementare a sectorului AAC de către ANRE ar trebui să abordeze o serie de 
aspecte evidenţiate în acest raport, care se referă la politici şi implementare. Politicile ar trebui să 
acopere cel puţin serviciile de livrare şi nivelul acceptabil de performanţă.  


