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Către: Dl Ion APOSTOL 
            Viceministru al Mediului 
 

Dl Octavian CALMÎC 
Viceprim-ministru 
Ministerul Economiei 
 
Dl Tudor COPACI 
Director General 
Agenţia Naţională pentru  
Reglementare în Energetică a Republicii Moldova 
 

            Dna Veronica HERȚA  
            Director General 

S.A. „Apă-Canal Chișinău” 
 
Nr.  59 din 6 iulie 2017 
    
Ref.: (i) Tarifele pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, conform Legii nr. 303/2013,  
         (ii) Plata pentru deversările de poluanți, potrivit Legii nr. 1540/1998 
 
Stimate dle Viceministru, 
 
În primăvara anului curent, S.A. „Apa-Canal Chișinău” a anunțat despre rezilierea unilaterală a contractelor 
de recepționare și preepurare a apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți, încheiate cu agenții 
economici, propunând o nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru serviciul de evacuare a apelor reziduale 
în sistemul de canalizare1.  
 
Pe lângă criticile societății civile referitoare la lipsa de previzibilitate în adoptarea acestei decizii și 
neacordarea unei perioade de tranziție, evenimentele au accentuat necesitatea de a perfecționa cadrul de 
reglementare în domeniu. 
 
REZUMAT EXECUTIV  
Prezenta scrisoare are scopul de a analiza sistemic obligațiile agenților economici, care apar atât față de 
operatorul serviciului de canalizare, cât și față de bugetul de stat, pentru deversarea apelor reziduale. 
 
În sumarul analizei efectuate, sunt propuse următoarele acțiuni de amendare a legislației:  
1. Excluderea dublării dintre tariful diferențiat achitat operatorului pentru evacuarea și epurarea apelor, 

pe de o parte, și plata pentru deversările în sistemul public de canalizare, achitată în bugetul de stat, 
pe de altă parte. Această recomandare face necesară modificarea Legii nr. 1540 din 25.02.1998, privind 
plata pentru poluarea mediului.  

2. Aplicarea unei metode previzibile de calcul a tarifelor diferențiate pentru epurarea apelor uzate prin:  

                                                           
1 Ordinul SA „Apă-Canal Chișinău” nr. 20 din 17 martie 2017, cu privire la calcularea plăților pentru apele deversate de 

către agenții economici în sistemul public de canalizare, a fost menționat în cadrul ședinței publice de la SA „Apă-Canal 

Chișinău” din 09.06.2017, însă nu este publicat.  
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(i) Reîncheierea contractelor privind recepționarea și preepurarea apelor uzate cu concentrații majorate 
de poluanți, or, art. 22 alin. (18) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 impune stabilirea prin contract a tarifului 
diferențiat, care se calculează proporțional cu indicii depășirii normativelor de concentrații admisibile. În 
absența clauzelor contractuale, legislația obligă la aplicarea modalității stabilite prin Legea nr. 1540/1998;  
(ii) Descrierea la nivel de act normativ a procedurii și periodicității de prelevare și analiză a probelor apei 
reziduale de la agenți economici, în scopul stabilirii coeficientului de depășire a concentrațiilor admisibile 
de poluanți, cu precizarea indicatorilor verificați în funcție de industrie. Este de menționat că ordinele 
interne ale SA „Apa-Canal Chișinău” nu sunt opozabile terților; 
(iii) Revizuirea normativelor de concentrații maxime admisibile, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 950 din 25.11.2013, prin care a fost aprobat Regulamentul privind cerințele de colectare, 
epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisari pentru localitățile urbane 
și rurale. 

 
CADRUL JURIDIC  
Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează în baza contractelor de furnizare a 
serviciului public de canalizare și a autorizațiilor de deversare, eliberate de operatorii care administrează 
sistemele de canalizare și exercită controlul calității apelor recepționate2.  
 
În conformitate cu art. 22 alin. (17) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, privind serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare, la deversarea de către agenţii economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al 
localităţii, ale căror volum şi nivel de poluare nu depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia 
în vigoare, se aplică tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate.  
 
Pe de altă parte, în cazul în care volumul substanțelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen, precum și 
alți indicatori depășesc normativele aprobate, „se aplică tarife diferențiate, calculate proporțional cu indicii 
normativelor indicate, conform condițiilor contractuale, iar în lipsa acestor clauze în contractul obligatoriu 
– conform modalității stabilite prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, privind plata pentru poluarea 
mediului și prin alte acte legislative în vigoare”, potrivit art. 22 alin. (18) din Legea nr. 303 din 13.12.2013.  
 
Deci, conform prevederilor citate, se disting trei metode tarifare alternative:  
1. Dacă apele uzate nu depășesc normativele de poluare aprobate – sunt aplicate tarifele în vigoare pentru 

serviciul de evacuare a apelor uzate; 
2. Dacă normativele de poluare sunt depășite, se aplică una dintre următoarele metode:  

2.1. tarife diferențiate calculate conform condițiilor contractuale; 
2.2. în lipsa clauzelor contractuale – tariful se determină conform modalității stabilite prin Legea nr. 1540-

XIII din 25 februarie 1998. 
 
În continuare, se prezintă analiza regimului juridic al acestor metode tarifare:  
1. Cu privire la tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate    
În baza art. 35 alin. (2) din Legea nr. 303/2013, tariful pentru serviciul public de canalizare și de epurare a 
apelor uzate se calculează în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor 
pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, elaborată și aprobată 

                                                           
2 Regimul autorizațiilor de racordare și/sau deversare, precum și a contractului de furnizare a serviciului de canalizare 
este reglementat, în particular, prin art. 22 alin. (5) și alin. (11), art. 31 din Legea nr. 303 din 13.12.2013, privind serviciul 
public de alimentare cu apă și de canalizare.  



 
 
 
 

3 
 

de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Metodologia în vigoare a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului de Administrație ANRE nr. 741 din 18 decembrie 2014.  
 
Potrivit art. 35 alin. (5) din aceeași lege, tariful pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate 
se determină anual de către operator în conformitate cu metodologia aprobată, ulterior se prezintă ANRE 
pentru avizare, iar consiliului local – pentru aprobare. Totodată, în conformitate cu art. 35 alin. (13) din Legea 
nr. 303/2013, „tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de 
canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș și 
care activează în condițiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaționale, 
ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale, se aprobă de către Agenție în modul 
stabilit”.  
 
Prin Hotărârea ANRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare 
și epurare a apelor uzate prestat de SA „Apă-Canal Chișinău”, nr. 203/2017 din 19 mai 20173, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 162-170 din 26 mai 2017, tariful pentru serviciul public de canalizare și de epurare a 
apelor uzate prestat a fost majorat până la 2,04 lei/m3 pentru consumatorii casnici și 11,17 lei/m3 pentru 
consumatorii non-casnici, în baza solicitării4 și Notei informative prezentate de SA „Apă-Canal Chișinău”5.  
 
2.1. Cu privire la tarifele diferențiate stabilite conform condițiilor contractuale 
Agenții economici care evacuează ape uzate cu depășirea normativelor stabilite de substanțe în suspensii, 
consum biochimic de oxigen și alți indicatori, achită serviciile de canalizare după un tarif diferențiat per m3, 
calculat proporțional depășirii indicilor de poluare. 
 
Precum s-a notat mai sus, art. 22 alin. (18) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 permite stabilirea contractuală a 
acestui tarif diferențiat.  
 
Până la rezilierea unilaterală a contractelor din primăvara anului 2017, agenții economici încheiau cu SA „Apă-
Canal Chișinău” contracte privind recepționarea și preepurarea apelor uzate cu concentrații majorate de 
poluanți. În baza acestor contracte, SA „Apă-Canal Chișinău” își asuma obligația de a recepționa și epura apele 
uzate deversate de client cu concentrații majorate ale poluanților (i.e. ale căror indici depășesc concentrațiile 
maxim admisibile ale substanțelor poluante).  
 
Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/4 din 25 martie 2008, cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău, 
conține secțiunea 6.3 „Contractele privind recepționarea și epurarea apelor uzate cu concentrațiile majorate 
de poluanți”, care pot fi încheiate numai în cazul în care stația de epurare dispune de rezervele necesare 
pentru a efectua epurarea apelor uzate, cu asigurarea respectării condițiilor de calitate stabilite pentru 
evacuarea apelor uzate epurate în emisar. 
 
Prin aceste contracte, operatorul își asumă obligația de a preleva și efectua analize de laborator asupra 
probelelor apelor uzate evacuate de agentul economic, iar în rezultatul analizelor, în funcție de nivelul 

                                                           
3 http://www.anre.md/ro/content/anre-actualizat-tarifele-pentru-serviciul-public-de-alimentare-cu-ap%C4%83-de-canalizare-

%C8%99i 
4http://www.anre.md/files/Acte%20Normative/cons%20publice/apa%20canal%2015.05/Solicit.%20tarif%20%26%20diferen%C8%9
B.%202017%20AC%20Chi%C8%99in%C4%83u%2C%20cu%20anexe%2C%2010.05.2017.pdf 
5 http://www.anre.md/files/Acte%20Normative/cons%20publice/apa%20canal%2015.05/Nota%20tarif%20ACChisinau%20site.pdf 

http://www.anre.md/ro/content/anre-actualizat-tarifele-pentru-serviciul-public-de-alimentare-cu-ap%C4%83-de-canalizare-%C8%99i
http://www.anre.md/ro/content/anre-actualizat-tarifele-pentru-serviciul-public-de-alimentare-cu-ap%C4%83-de-canalizare-%C8%99i
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depășirii normativelor pentru concentrațiile de poluanți, întreprinderii îi este atribuit un coeficient de 
multiplicitate aplicat tarifului de bază.  
 
2.2 Cu privire la modalitatea de calcul a tarifului stabilită prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 
Potrivit art. 22 alin. (18) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, în lipsa clauzelor contractuale, tariful pentru 
evacuarea apelor uzate se determină „conform modalității stabilite prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 
1998”.  

(a) Corelația dintre obligațiile contractuale față de SA „Apă-Canal Chișinău” pentru evacuarea apelor 
uzate și plata pentru deversările de poluanți, achitată în bugetul de stat   

Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, la care face trimitere Legea nr. 303/2013, reglementează plata 
pentru deversările de poluanți cu ape reziduale în obiective acvatice sau în sisteme de canalizare ale 
localităților.   
 
Este de precizat că, în acest caz, conform Instrucțiunii Ministerului Mediului privind calculul plății pentru 
poluarea mediului în Republica Moldova din 17.04.2000, „plata pentru deversarea poluanților nu eliberează 
consumatorii de apă de la plata serviciilor pe tarifele diferențiate şi de la sancțiuni economice şi 
compensarea pagubelor aduse întreprinderilor ce exploatează stațiile de epurare, în cazurile încălcării 
regulilor de recepționare a apelor uzate de producție în sistemul de canalizare a localităților”.  
 
Deci, agentul economic achită concomitent un tarif majorat pentru epurarea apelor proporțional depășirii 
concentrațiilor admisibile de poluanți, precum și o plată pentru poluare, deși la momentul deversării finale 
de către SA „Apă-Canal Chișinău” a apelor reziduale în obiectiv acvatic, concentrațiile de poluanți se 
încadrează în limitele prescrise.  
 
Spre deosebire de regimul juridic al tarifului diferențiat, care reprezintă o plată contractuală pentru servicii 
prestate de către SA „Apă-Canal Chișinău”, plata pentru deversările de poluanți se achită în bugetul de stat. 
Achitarea și prezentarea dărilor de seamă privind plățile pentru poluarea mediului la Serviciul Fiscal de Stat 
se efectuează cu periodicitate lunară.   
 

(b) Subiectul și obiectul plății pentru deversările de poluanți 
Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1540 din 25.02.98, privind plata pentru poluarea mediului, „subiecţii 
prezentei legi sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi 
persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică este generatoare 
de poluanţi”, iar art. 9 din această lege clarifică faptul că plata se percepe pentru deversările de poluanți cu 
ape reziduale atât în obiective acvatice, cât și în sisteme de canalizare.  
 
Însă, redacția curentă nu ține cont de faptul că apele reziduale evacuate în sisteme de canalizare sunt epurate 
centralizat de operatorul serviciului public de canalizare până la atingerea normativelor de deversare în 
obiective acvatice. Agenții economici achită serviciul contractual de canalizare și epurare, iar în cazul în care 
concentrația de poluanți depășește limitele stabilite, operatorul serviciului de canalizare încasează un tarif 
majorat pentru efortul de a filtra apele recepționate.  
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În rezultat, chiar dacă în punctul de control6 al consumatorului non-casnic sunt atestate depășiri ale 
concentrațiilor de poluanți, impactul asupra mediului înconjurător este prevenit prin funcționarea 
serviciului public de epurare.  
 
Această situație este compatibilă cu reglementările Directivei Consiliului din 21 mai 1991, privind tratarea 
apelor urbane reziduale, 91/271/CEE7, care prevede obligația echipării localităților cu sisteme de colectare a 
apelor urbane reziduale, precum și asigurării tratării secundare sau echivalente a apelor urbane reziduale care 
intră în sistemele de colectare.  
 

(c) Recomandarea referitor la restrângerea domeniului de aplicare a Legii nr. 1540/1998  
Având în vedere argumentele menționate în punctele precedente, propunem analiza oportunității de a 
restrânge aplicabilitatea Legii nr. 1540/1998 la acei agenți economici care admit deversări de poluanți în 
obiective acvatice cu depășirea normativelor pentru concentrațiile maxim admisibile de poluanți. 
 
Aceasta deoarece agenții economici, care reușesc să respecte concentrațiile maxim admisibile de poluanți, 
fie în rezultatul implementării sistemelor de epurare locală sau prin încheierea contractelor de epurare cu 
SA „Apă-Canal Chișinău”, nu cauzează daune mediului și, respectiv, lipsește temeiul pentru impunerea 
măsurilor de responsabilizare fiscală asupra acestor întreprinderi.         
 
Or, precum se indică în Instrucțiunea Ministerului Mediului privind calculul plății pentru poluarea mediului în 
Republica Moldova din 17.04.2000, plata pentru deversările de poluanţi în limitele normativelor stabilite se 
consideră „plata menită compensării impactului şi restabilirii componentelor mediului influenţate de poluare 
cu asigurarea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea societăţii şi funcţionarea normală a ecosistemelor”. 
 
(d)  Formula de calcul  
Cuantumul plății pentru deversările de poluanți este diferit în funcție de faptul dacă: (i) deversările de poluanți 
se încadrează în normativele stabilite; (ii) deversările de poluanți depășesc normativele stabilite8.  
 
În baza Anexei nr. 5, pct. 3 din Legea nr. 1540/1998, plata, conform indicilor specifici de poluare cu deversări 
industriale, se efectuează de către consumatorii de apă care evacuează poluanți în sistemele de canalizare. 
Lista acestor indici şi normativele concentrațiilor maxime admisibile (CMA) de poluanți se aprobă de către 
agențiile ecologice teritoriale la prezentarea de către serviciile de exploatare a instalațiilor de epurare. 
 
Potrivit Anexei nr. 5, pct. 4) din Legea nr. 1540/1998, plata pentru deversările de poluanți în limitele 
normativelor concentrațiilor maxime admisibile (CMA) și deversărilor limitat admisibile (DLA) se determină 
ca produs între normativul plății și masa reală, în tone convenționale, a poluanților.  
 
Plata pentru deversările de poluanți care depășesc normativele stabilite se determină ca sumă a produsului 
dintre normativul plății și masa normativă, în tone convenționale, a poluanților și a produsului dintre 

                                                           
6 Potrivit pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 950/2013, punctul de control este locul de unde se prelevează probe de apă în vederea 
efectuării analizelor de laborator, acest loc fiind: a) în cazul evacuărilor în rețeaua de canalizare a localității a apelor menajere uzate 
și industriale, ultimul cămin de al canalizării interioare a consumatorului de apă înainte de debușarea în rețeaua de canalizare a 
localității.  
7 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0271-20140101&from=EN 
8 Plata pentru deversările de poluanți conform art. 9 din Legea nr. 1540/1998  
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normativul plății, mărimea depășirii masei reale a poluanților asupra celei normative și coeficientul de 
multiplicitate a depășirii concentrației reale față de cea normativă9. 
 
Normativele plății pentru deversările de poluanți, pentru o tonă convențională, sunt stabilite în Anexa nr. 5 
la Legea nr. 1540/1998, în funcție de raza de aplicare, pentru municipiul Chișinău constituind 234,0 lei, nefiind 
elucidată modalitatea de determinare a acestei cifre.  
 
        (e) Coeficientul de multiplicitate a depășirii concentrației reale de poluanți față de cea normativă 
Modul de calculare a coeficientului de multiplicitate este prevăzut în Instrucțiunea Ministerului Mediului 
privind calculul plății pentru poluarea mediului în Republica Moldova din 17.04.2000.  
 
Pentru determinarea coeficientului de multiplicitate a depășirii concentrației reale față de cea normativă se 
folosesc valorile medii ale concentraţiilor reale ale poluanţilor după rezultatele controlului de laborator din 
perioada dării de seamă. În cazul lipsei controlului de laborator, în calitate de concentraţii reale se consideră 
cele stabilite de normele şi regulile de construcţie “SNiP” , normele ramurale şi altele, ţinîndu-se cont de 
eficacitatea de funcționarea instalaţiilor de epurare.  
 
NORMATIVELE DE CONCENTRAȚIE MAXIMĂ ADMISĂ 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 a fost aprobat Regulamentul privind cerințele de colectare, 
epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisari pentru localitățile urbane și 
rurale. 
 
În conformitate cu pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013, consumatorii, alții decât cei 
casnici, au obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea 
condițiilor prevăzute în avizul de branșare/racordare eliberat de operator, în contractul de furnizare a 
serviciilor, precum şi în normativele de evacuare, cu respectarea CMA.  
 
Agenții economici vor respecta cerințe de calitate diferită, în funcție de categoria apelor deversate10: (i) ape 
menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care 
provin din metabolismul uman, din activităţi menajere şi igienico-sanitare şi deversate în sistemul de 
canalizare, sau (ii) ape industriale uzate – toate apele uzate care provin din spaţiile utilizate în scopuri 
comerciale sau industriale altele decît apele menajere uzate sau apele de scurgere. 
 

Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele uzate industriale la evacuare în 
reţelele de canalizare ale localităţilor, precum şi în limitele maxime admisibile ce se măsoară în punctele de 
control sunt prevăzute în anexa nr.1. la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013. 
 
Recomandăm ajustarea valorilor indicate în anexa nr. 1, Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013, la 
cele prevăzute în legislațiile statelor din regiune, cu titlu de exemplu servind Hotărârea Guvernului României 
nr. 188 din 28 februarie 2002, privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale 
localităților și direct în stațiile de epurare, tabelul nr. 1, „Indicatori de calitate ai apleor uzate evacuate în 
rețelele de canalizare ale localităților”11.  
Pentru comoditate, normativele ce necesită revizuire sunt prezentate comparativ în tabelul ce urmează:  
Tabelul Nr 1. Comparația valorilor admisibile ale concentrațiilor maxime de poluanți   

                                                           
9 Anexa nr. 5, Legea nr. 1540/1998, Anexa nr. 5, pct. 5 
10 Anexa nr. 6 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013.  
11 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34653 
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Nr.  
d/o 

Denumirea indicatorilor/ 
parametrilor de calitate 

Unităţile de 
măsură 

Valoarea admisibilă  
(Hotărârea Guvernului nr. 

950/2013, Republica 
Moldova) 

Valoarea admisibilă  
(Hotărârea Guvernului nr. 

188/2002, România)  

1 2 3 4 5 

1. Temperatura °C Cel puţin 8 şi  
cel mult 30 

 

40    

4. Consum biochimic de 
oxigen în 5 zile (CBO5) 

mgO2/dm3 225 sau conform  
proiectului staţiei  

noi de epurare 
 

300 

6. Substanţe extractibile cu 
solvenţi organici (grăsimi) 

mg/dm3 25,0 
 

30 

12. Sulfaţi (SO4
2-) mg/dm3 400 sau conţinutul  

în apa potabilă 
 

600 

13. Fenoli antrenabili cu 
vapori de apă (C6H5OH) 

mg/dm3 3,0 
 

30 

15. Detergenţi sintetici 
biodegradabili 

mg/dm3 2,5 
 

25  
 

16. Plumb (Pb2+) mg/dm3 0,2 
 

0,5 

17. Cadmiu (Cd2+) mg/dm3 0,2 
 

0,3 

21. Nichel (Ni2+) mg/dm3 0,8 
 

1,0 

  

PROCEDURA DE PRELUARE A PROBELOR PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII APELOR EVACUATE  
În prezent, frecvența de prelevare și analiză a probelor de apă uzată este stabilită în avizul de 
branșare/racordare a apelor uzate în sistemul public de canalizare al localității și contractul de furnizare a 
serviciului de canalizare12. Însă, pentru o aplicare uniformă și previzibilă a legii, recomandăm reglementarea, 
prin act normativ subsidiar, a procedurii și frecvenței de prelevare a probelor în scopul monitorizării calității 
apelor evacuate. 
 
Or, normele pct. 36, 37 și 38 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 
prevăd metode de monitorizare a calității apei și prelevare a probelor de la stația de epurare, nu și de la 
punctul de control stabilit pentru fiecare beneficiar al serviciului de canalizare.    
 
TRANSPARENȚA ÎN ACTIVITATEA SA „Apă-Canal Chișinău”  

                                                           
12 Pct. 19 din Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
și/sau în emisari pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 .   
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La 14 iunie 2017, SA „Apă-Canal Chișinău” a anunțat, prin publicare pe pagina web13, că  „în cadrul ședinței, 
membrii Consiliului de administrare au decis ca facturile pentru luna mai vor fi anulate, fiind emise facturi noi, 
în care sumele vor fi recalculate. Atât pentru luna mai, cât şi pentru perioada mai-decembrie 2017, la stabilirea 
tarifului pentru serviciile de canalizare în cazul depășirii CMA se vor aplica următoarele metode de calcul: 
 

1. pentru agenții economici pentru care au fost preluate probe în anul 2017 se vor aplica următorii 
coeficienți: 

Coeficient efectiv 
Coeficient ce urmează a fi aplicat până la finele 
anului 2017 

K<2 K=0,5 

K de la 2 până la 10 K=2 

K>10 K=5 

2. pentru agenţii economici pentru care, pe parcursul anului 2017, încă nu au fost preluate probe, 
calculele vor fi efectuate conform metodei de calcul aplicată anterior, până la prelevarea probelor 
noi.” 

 
În același timp, nu este publicată această decizie a Consiliului de administrare, precum și nu este explicată 
modalitatea de încadrare a respectivelor metode de calcul în prevederile art. 22 alin. (18) din Legea nr. 303 
din 13.12.2013. Or, respectarea legii implică stabilirea contractuală a tarifului diferențiat, ceea ce generează 
dificultăți în condițiile în care S.A. „Apă-Canal Chișinău” a reziliat contractele privind recepționarea și 
preepurarea apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți, încheiate cu agenții economici. Prin urmare, 
se impun clarificări cu privire la continuarea raporturilor contractuale de prestare a serviciilor aferente 
evacuării și epurării apelor uzate. 
 
În lumina celor expuse mai sus, reiterăm necesitatea: 
(i) Excluderii dublării dintre tariful diferențiat achitat operatorului pentru evacuarea și epurarea apelor, pe 
de o parte, și plata pentru deversările în sistemul public de canalizare, achitată în bugetul de stat, pe de 
altă parte. 
(ii) Aplicării unei metode previzibile de calcul a tarifelor diferențiate pentru epurarea apelor uzate. 
(iii) Revizuirii normativelor de concentrații maxime admisibile. 
(iv) Reglementării în acte normative a procedurii și frecvenței de preluare a probelor pentru analiza calității 
apelor evacuate. 
(v) Asigurării previzibilității în raporturile contractuale între agenții economici și operatorul serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
 
În final, reiterăm deschiderea și disponibilitatea pentru a clarifica sau prezenta argumente suplimentare 
referitor la oricare dintre punctele menționate în prezenta notă. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău  
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerţ Americană din Moldova”  

                                                           
13 http://acc.md/1412-2/ 


