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PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

DECIZIE 
 

Nr. ASR  - 55                                                               
din  22.12. 2016                                                                                mun. Chişinău 

 
Plenul Consiliului Concurenţei, acționând în temeiul art. 41 al Legii 

Concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, art.10 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu 
privire la ajutorul de stat, Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 privind 
numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, Hotărârii 
Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013 privind numirea în funcţie a unui membru al 
Plenului Consiliului Concurenţei, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la forma de 
notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de 
stat, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.1 din 30.08.2013, 
prevederile Regulamentului privind ajutorul de stat pentru dezvoltare regională, 
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.4 din 30.08.2013, 
prevederile Regulamentului privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce 
prestează servicii de interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Concurenţei nr.11 din 30.08.2013, 

analizând notificarea măsurii de sprijin acordate S.A. „Apă - Canal 
Chișinău” parvenită de la Primăria municipiului Chișinău prin adresarea nr. 2498 
din 12.09.2016, materialele anexate și nota examinatorului. 

 
A CONSTATAT: 

La data de 25.10.2016, în baza art. 8 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu 
privire la ajutorul de stat, notificarea măsurii de sprijin acordată S.A. „Apă – Canal 
Chișinău” de către Primăria municipiului Chișinău, a devenit efectivă. 

Baza legală pentru acordarea măsurii de sprijin: 
• Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 2 aprilie 1997, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 -XV din 

24.10.2002; 
• Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din  28.12.2006; 
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• Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/55 din 18.12.2013 cu privire la 
delegarea unor împuterniciri primarul general al municipiului Chișinău; 

• Contractul  de delegare a gestiunii  serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare nr.94 din 13.03.2015 încheiat între municipiul Chișinău și S.A. 
„Apă – Canal Chișinău”; 

• Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 27/25 din 26 decembrie 2000 
„Cu privire la aprobarea statutului Societății pe acțiuni „Apă – Canal 
Chișinău”; 

• Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/16 din 28 august 2003 „Privind 
operarea de modificări în  decizia Primăriei municipiului Chișinău nr.27/25 
din 26.12.2000 „Cu privire la aprobarea Statutului S.A. „Apă – Canal 
Chișinău”; 

• Decizia Consiliului municipal Chişinău cu privire la aprobarea bugetului 
municipiului Chișinău pe anul 2014 în lectura a doua nr.1/3 din 30.01.2014; 

• Decizia Consiliului municipal Chişinău cu privire la aprobarea bugetului 
municipiului Chișinău pe anul 2015 în lectura a doua nr.1/3 din 17.03.2015; 

• Dispoziția Primăriei mun. Chișinău nr. 1396-d din 06.12.2016 Cu privire la 
atribuirea unor servicii de interes economic general S.A. „Apă-Canal 
Chișinău”. 
 
DESCRIEREA MĂSURII DE SPRIJIN 
Măsura de sprijin constă în transmiterea în gestiune a următoarelor mijloace 

fixe și bunuri materiale, în valoare de 57586,8 mii lei.  

Tabelul nr.1: Mijloacele fixe și bunurile material transmise S.A. “Apă Canal 
Chișinău”, mii lei  
Nr. Denumirea mijloacelor fixe ți bunurilor 

materiale 
2014 2015 Suma 

totală,mii lei 

1. Rețelele de apeduct și canalizare 44 884,0 12702,8 57586,8 

Sursa: Formularul de notificare 

Beneficiarul măsurii de sprijin este S.A. “Apă - Canal Chișinău”, care a fost 
fondată în anul 1997 prin reorganizarea Regiei „Apă Canal” în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 599 din 01.07.1997 „Cu privire la măsurile de ameliorare a situaţiei 
privind asigurarea agenţilor economici şi a populaţiei municipiului Chişinău cu apă 
potabilă şi servicii de canalizare, statul fiind unicul acţionar al acesteia până în anul 
2000, când, în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 530 din 06.06.2000 „Cu privire la 
restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare”, întregul pachet de 
acţiuni a fost transmis Consiliului municipal Chişinău. 
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Conform Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare 
cu apă și de canalizare (în vigoare din 14.09.2014), activitatea de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă și canalizare la nivel de regiune, raion, 
municipiu și oraș se supune reglementării prin licențiere. Obligațiile  operatorului 
sunt stipulate în art.15 din Legea nominalizată, iar S.A „Apă - Canal Chișinău” i-a 
fost eliberată Licența Seria AC nr. 000514 la 29 mai 2015 și până la 29 mai 2040, 
de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Activitatea de bază 
a S.A. „Apă – Canal Chișinău” constă în dirijarea, exploatarea şi întreţinerea 
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizarea din mun. Chişinău şi 
furnizarea serviciilor de captare, tratare şi distribuire a apei potabile şi industriale 
din raza municipiului Chişinău, cât şi în unele localităţi învecinate. 

Totodată, pe lângă activităţile de bază, S.A. “Apă – Canal Chișinău” 
prestează şi alte activităţi complementare cum ar fi branşarea/debranşarea de la 
reţea, reparaţia metrologică a contoarelor, eliberarea condiţiilor tehnice, transport 
auto al apei şi a apelor uzate și servicii de laborator. 

S.A. „Apă - Canal Chişinău” este o entitate comercială, la autofinanţare, 
unicul acţionar al S.A. „Apă – Canal Chișinău” fiind Consiliul municipal Chişinău, 
deţinător al pachetului de 100% din acţiunile societăţii. Societatea pe Acţiuni „Apă 
– Canal Chișinău” își are sediul în mun. Chişinău str. Albişoara, nr. 38, MD-2005 
și nu are filiale. Codul unic de înregistrare al întreprinderii este 1003600129174. 

Pentru a constitui ajutor de stat conform art.3 din Legea nr. 139 din 
15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, măsura de sprijin trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții: 

• să fie acordată din resurse de stat sau din resursele unităților administrativ- 
teritoriale sub orice formă; 

• să fie acordată în mod selectiv; 
• să confere beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în 

condiții normale de piață; 
• să denatureze sau riscă să denatureze concurența. 

Bunurile transmise fac parte din domeniul privat al Primăriei municipiului 
Chișinău, respectiv măsura de sprijin este acordată din resursele unității 
administrativ – teritoriale. 

Măsura de sprijin a fost acordată doar S.A „Apă-Canal Chișinău”, fără 
realizarea unui concurs, respectiv, aceasta a fost selectivă. 

Autoritatea publică locală nu va percepe o contraprestație pentru exploatarea 
bunurilor transmise în gestiunea întreprinderii. Astfel, S.A „Apă-Canal Chișinău” 
i-a fost acordat un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale 
de piață. 
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Conform art. 14 (1) din Legea nr. 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de 
gospodărie comunală, autorităţile administraţiei publice locale au competenţa 
exclusivă privind înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi crearea, 
administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura 
edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale respective. Chiar dacă întreprinderea e 
unica care prestează servicii de alimentare cu apă și canalizare în raza municipiului 
Chișinău, acest fapt nu exclude posibilitatea transmiterii bunurilor proprietate 
publică în gestiunea altei întreprinderi. Astfel, măsura de sprijin riscă să 
distorsioneze concurența. 

Totodată, compensaţiile acordate beneficiarilor pentru prestarea SIEG-urilor 
nu constituie ajutor de stat, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute în 
punctul 7 din Regulamentul privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce 
prestează servicii de interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Concurenţei nr. 11 din 30.08.2013. 

Atribuirea SIEG-ului (serviciul de alimentare cu apă și de canalizare) a fost 
realizată prin intermediul Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.9/55 din 
18.12.2013 cu privire la delegarea unor împuterniciri primarului general al 
municipiului Chișinău privind semnarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între municipiul 
Chișinău și S.A. „Apă - Canal Chișinău” nr. 94 din 13.03.2015. Primăria 
municipiului Chișinău nu a realizat o analiză a costurilor pe care o întreprindere 
bine administrată şi dotată corespunzător le-ar fi suportat pentru a presta acea 
obligaţie de SIEG, ținând cont de veniturile rezultate din această activitate, precum 
şi un profit rezonabil. 

Ținând cont de faptul că s-au îndeplinit condițiile ajutorului de stat 
prevăzute la art. 3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012, iar atribuirea serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare nu a fost realizată în cadrul unei proceduri de 
achiziție publică și, totodată, nu a fost realizată o analiză a costurilor pe care o 
întreprindere bine administrată şi dotată corespunzător le-ar fi suportat pentru a 
presta acea obligaţie de SIEG, ținând cont de veniturile rezultate din această 
activitate, precum şi un profit rezonabil, se constată că măsura de sprijin constituie 
ajutor de stat. 

Obiectivele acordării prezentului ajutor de stat, conform Programului de 
alimentare cu apă și tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău - Studiu de 
Fezabilitate, elaborat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 
în luna noiembrie a anului 2012, sunt: 

- Susținerea Programului municipal Chișinău de asigurare a suficienței și 
fiabilității serviciilor de alimentare cu apă și canalizare; 
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- Elaborarea unei strategii pe termen lung pentru servicii de apă și canalizare 
prestate de ACC; 

- Servicii calitative pentru îmbunătățirea performanței instituționale, 
economice și operaționale și a deservirii clienților; 

- Susținerea beneficiarilor care prestează servicii de interes economic general, 
servicii de alimentare cu apă și canalizare. 

Un alt obiectiv al acordării ajutorului de stat este asigurarea infrastructurii 
pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru populația din 
municipiul Chișinău și 33 de localități suburbane, organizate în 18 autorități 
publice locale de nivel 1, aceasta fiind considerată o obligație de serviciu public. 

Pentru a fi compatibil, conform pct. 9 din Regulamentul privind ajutorul de 
stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general, 
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 11 din 30.08.2013, un 
ajutor de stat acordat beneficiarilor care prestează servicii pentru interes economic 
general trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
• ajutorul de stat este necesar în vederea operării SIEG; 
• ajutorul de stat nu denaturează în mod nejustificat concurenţa. 

S.A. „Apă – Canal Chișinău” este unica întreprindere care prestează 
serviciile de alimentare cu apă și evacuare/tratarea a apelor uzate în municipiul 
Chișinău, care este compus din orașul Chișinău, fiind divizat în 5 sectoare: Centru, 
Râșcani, Botanica, Buiucani, Ciocana, și 18 autorități publice locale de nivelul 1. 

Programul de alimentare cu apă și tratare a apelor uzate în Municipiul 
Chișinău - Studiu de Fezabilitate, elaborat de către Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare în luna noiembrie a anului 2012 stabilește că rețelele 
de apă și canalizare sunt pe deplin operaționale și este asigurat un serviciu de 
alimentare cu apă subpresiune timp de 24 de ore pe zi. Desigur starea ambelor 
rețele este în general nesatisfăcătoare. Scurgerile și alți factori cauzează un volum 
mare de apă nefacturată, de aproximativ 47 m3/km/zi, iar rețelele de canalizare 
suferă din cauza blocajelor și prăbușirilor. 

S.A. „Apă - Canal Chișinău” extrage apă din surse de subterane/puțuri și 
dintr-o singură sursă riverană, râul Nistru, situat la aproximativ 20 km est de 
Chișinău. În situația actuală, siguranța aprovizionării orașului este foarte 
vulnerabilă, nu există facilități disponibile pentru a detecta rapid poluarea râului 
sau pentru a menține aprovizionarea în cazul poluării râului. Utilizarea mai extinsă 
a resurselor de ape subterane pare a fi o alternativă fiabilă pentru a reduce riscul de 
poluare. După captare, apa brută este livrată la stațiile de tratare a apei Chișinău 
(STA) și Nistru (SAN), din priza de apă Nistru 216 000 m3/zi iar din puțuri 5 500 
m3/zi. Producția anuală a sursei de apă în 1997 era de aproximativ 177 mil. m3, iar 
astăzi este în jur de 80 mil. m3, scăzând de-a lungul anilor la mai bine de jumătate. 
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Rețeaua de distribuție a apei este complexă și include 20 de stații de 
pompare, circa 60 de rezervoare, dintre care 50 sunt exploatate și 80 de stații 
hidrofor, care alimentează cu apă 5 zone de presiune. Presiunea în rețea este 
menținută între 10 și 60 de metri și este reglată prin vane și prin șase reductoare de 
presiune din rețea. Lungimea rețelei de distribuție a apei este de 1844 km, iar 
materialele utilizate pentru conducte în rețeaua de distribuție sunt de oțel și fontă. 

Sistemul de canalizare deservește între 70% și 80% din teritoriul or. 
Chișinău și aproximativ 66% din orașele și satele din Municipiul Chișinău. Circa 
75% din rețeaua aflată în orașele și satele din afara Municipiului Chișinău este 
exploatată de către S.A. „Apă – Canal Chișinău”. Lungimea rețelei de canalizare 
exploatată este de aproximativ 985 km, materialele utilizate sunt tuburi de 
ceramică vitrificată de diametre mici. 

Stațiile de epurare a apelor uzate operate de S.A. „Apă – Canal Chișinău” 
sunt cele din Chișinău, precum și cele din Colonița, Goianul Nou și Vadul lui 
Vodă. Stația de epurare a apelor uzate din Chișinău este situată în sud-estul 
orașului, la aproximativ 7 km de centru orașului, lângă râul Bâc, în care este 
evacuat efluentul final. Având debite mici, fiind situat în zona orașului și ajungând, 
în cele din urmă, în Marea Neagră, acest râu ar fi considerat, după standardele UE, 
drept zonă sensibilă. Debitul de ape uzate care ajunge la stație este de aproximativ 
152 000 m3/zi, cu mult mai mică decât capacitatea proiectată a stației.  

Stația de epurare a apelor uzate din Chișinău suferă din cauza lipsei de 
investiții din ultimul timp, starea structurală a instalațiilor este foarte precară, iar 
performanța procesului și calitatea efluentului final trebuie îmbunătățite. O altă 
problemă este mirosul care emană și care este cauzat mai ales de gestionarea 
necorespunzătoare a nămolului. Această problemă a fost rezolvată de către 
primăria mun. Chișinău parțial prin utilizarea geotuburilor, însă această soluție nu 
este complet satisfăcătoare și trebuie găsite alternative. 

Alte stații de epurare sunt amplasate la Colonița cu o capacitate de 400 
m3/zi, construită 1974, cu tratarea mecanică primară, iar tratamentul este de natură 
biologică, nămolul biologic fiind evacuat în paturi de deshidratare, iar stația de la 
Vadul lui Vodă care are o capacitate de 5600 m3/zi, a fost construită în anul 1975, 
iar apele uzate provin de la Vadul lui Vodă, satele Bălăbănești și Văduleni, dar 
care includ zonele de agrement, fermele de păsări și fabrica de vinuri. 

Serviciul public centralizat de alimentare cu apă potabilă, canalizare și 
epurare a apelor uzate cuprinde: 

- serviciul de alimentare cu apă, care are drept scop asigurarea cu apă a tuturor 
consumatorilor din municipiul Chișinău. Apa este destinată, în ordinea priorităților, 
pentru consumul menajer, consumul instituțiilor medicale, de învățământ, 
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serviciilor publice, precum și consumului necesar în activitățile productive și 
comerciale de stingere a incendiilor. 

- serviciul de alimentare cu apă tehnologică (industrială) care are drept scop 
asigurarea cu apă tehnologică în activitățile productive și în scopul irigării. 

- serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate, care are drept scop 
asigurarea serviciului de canalizare pentru toți consumatorii din orașul Chișinău și 
33 de localități suburbane, organizate în 18 autorități publice locale. 

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău, aprobat prin 
decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/4 din 25.03.2008 și implementare a 
prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare 
cu apă și canalizare nr. 94 din 13.05.2015 încheiat între municipiul Chișinău și 
S.A. „Apă - Canal Chișinău”, furnizorul de servicii e responsabil de asigurarea 
exploatării, întreținerii și reparării rețelelor publice, în conformitate cu 
instrucțiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice și 
reparații curente. Totodată, acesta trebuie să asigure funcționarea sistemului public 
de alimentare cu apă, precum și continuitatea evacuării apelor uzate de la toți 
consumatorii de servicii, în funcție de categoria de asigurare a sistemului de 
alimentare cu apă și de canalizare din localitatea dată. 

Întru îmbunătățirea activității economice a S.A. „Apă - Canal Chișinău” și în 
baza Studiului de Fezabilitate, elaborat de BERD în noiembrie 2012, serviciile de 
utilitate publică au ca obiectiv asigurarea condițiilor de viață mai bune pentru 
populație și prezintă o importanță socială majoră pentru administrația publică. 
Astfel, una din condițiile de bază privind înregistrarea unor succese reale atât în 
planul administrației municipiului, cât și în planul serviciilor de utilitate publică 
este colaborarea instituțională eficientă. Oportunitățile de dezvoltare S.A. „Apă -
Canal Chișinău” sunt în directă dependență de deciziile și obiectivele Consiliului 
municipal și ale Primăriei mun. Chișinău. 

Totodată, întreprinderea trebuie să adopte criteriile principale la stabilirea 
priorităților pentru: 

- îmbunătățirea la maxim a eficienței operaționale cu o fiabilitate durabilă a 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pe o perioadă de 25 ani a 
serviciilor prestate clienților; 

- îmbunătățire fiabilității echipamentelor; 
- respectarea normelor și standardelor Republicii Moldova și ale UE; 
- îmbunătățirea generală a eficienței proceselor de exploatare și întreținere; 
- accesibilitatea prin prisma suportabilității serviciilor; 
- reducerea costurilor operaționale; 
- reducerea scurgerilor, inclusiv a siguranței lucrărilor; 
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- recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/ prestării 
serviciilor; 

- asigurarea unui regim de funcționare continuu; 
- asigurarea autonomiei financiare; 
- transparența operațiunilor organizatorice și comerciale. 

Ajutorul de stat acordat S.A. „Apă - Canal Chișinău” este strict necesar 
pentru a opera în condiţii normale de continuitate şi siguranţă a serviciului public 
centralizat de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate. În 
condiţiile existenţei unei pieţe reglementate, întreprinderea nu poate percepe pentru 
furnizarea acestui serviciu un preţ care să depășească costurile de exploatare şi un 
profit rezonabil. Prin dispozițiile generale privind aplicarea tarifelor pentru 
serviciile de alimentare cu apă potabilă, servicii de canalizare și epurare a apelor 
uzate, au fost aprobate la 15 septembrie 2009 prin Decizia Consiliului municipal 
Chișinău nr. 8/11 și constituie:  

Tariful mediu calculat pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă în 
mărime de - 8,98 lei/m3, inclusiv: 

- pentru consumatorii casnici, întovărășirile și brigăzile pomilegumicole în 
mărime de - 8,06 lei/m3; 

- pentru agenții economici, instituțiile bugetare și întreprinderi, persoane fizice 
care practică activitate de antreprenorial și alți consumatori în mărime de - 12,70 
lei/m3.  

Tariful mediu calculat pentru serviciile de canalizare și epurare a apelor 
uzate în mărime de - 3,31 lei/m3, inclusiv; 

- pentru consumatorii casnici, întovărășirile și brigăzile pomilegumicole în 
mărime de - 1,13 lei/m3; 

- pentru agenții economici, instituțiile bugetare și întreprinderi, persoane fizice 
care practică activitate de antreprenorial și alți consumatori în mărime de - 10,26 
lei/m3. 

- Pentru serviciile de alimentare cu apă tehnologică (industrială) în cuantum 
de – 6,69 lei/m3. 

Tarifele au fost elaborate prin metoda calculării directe, conform 
Metodologiei determinării, aprobării și aplicării tarifelor la serviciile de alimentare 
cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de 
Administrație al ANRE nr. 164 din 29.11.2004.  

Agenții economici care depășesc normativele stabilite de volum, 
temperatură, substanțe în suspensii și consumul biochimic de oxigen (CBO5), vor 
achita serviciile respective după un tarif diferențiat pentru 1 m3 de ape uzate, 
calculat proporțional depășirii indicilor normativi stabiliți.  
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Evidența plăților și achitarea pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă, 
serviciile de canalizare și epurare a apelor uzate se efectuează în baza 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu 
apă și canalizare din mun. Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal 
Chișinău nr. 5/4 din 25.03.2008. 

În acest context, conform analizei datoriilor și achitărilor pentru serviciile de 
alimentare cu apă și canalizare prestate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru 
anul 2015, se poate constata că întreprinderea întâmpină dificultăți în a-și onora 
obligațiunile față de furnizori. Astfel, la sfârșitul anului 2015, din totalul 
veniturilor calculate în sumă de 566,5 mil. lei au fost încasate plăți de la populație 
și organizații de peste 549,9 mil. lei cea ce constituie (97,1 %), iar sumele 
neachitate de 312,4 mil. lei (56,8 %) aveau termenul de plată expirat de mai mult 
de 1 an. 

Se constată că ajutorul de stat este necesar în vederea operării serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare. 

În continuare, va fi analizată în ce măsură veniturile obținute de către 
întreprindere vor acoperi costurile necesare pentru prestarea serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare. 

Întreprinderea prevede următoarele rezultate pentru activitatea de alimentare 
cu apă și canalizare pentru perioada 2016 – 2020, specificate în tabelul nr. 2. 

Tabelul nr. 2: Prognoza rezultatelor economico – financiare aferente activității de 
alimentare cu apă și canalizare, pentru anii 2015 – 2020, mii lei 

Indicatori 
anii 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Venituri din activitatea de alimentare cu 
apă și canalizare 510,1 512,2 512,0 512,3 512,6 512,4 

Cheltuieli aferente activității de 
alimentare cu apă și canalizare 546,0 567,0 588,1 611,3 634,7 660,3 

Profit din activitatea de alimentare cu apă 
și canalizare -35,9 -54,8 -76,1 -99,0 -122,1 -147,9 

Sursa: Elaborat de examinator în baza formularelor de notificare 

Conform prognozelor, în perioada 2015 – 2020, veniturile aferente activității 
de alimentare cu apă și canalizare urmează să crească cu 2,3 mii lei (cu 1,01%). 
Cheltuielile aferente activității de alimentare cu apă și canalizare vor crește într-un 
ritm mai înalt, de 1,06 ori (cu 114,3 mii lei), acest fapt influențând trendul pozitiv 
al pierderilor din activitatea de alimentare cu apă și canalizare, care au crescut cu 



10 
 

112 mii lei. Totodată, constatăm că valoarea pierderilor raportate la venituri este în 
creștere. În anul 2015, la fiecare 100 de lei din venit revin pierderi de 7,04 lei. În 
anul 2020, la fiecare 100 de lei de venit întreprinderea înregistrează pierderi de 
28,9 lei.  

Valoarea ajutorului de stat este echivalentul chiriei pe care ar fi achitat-o 
întreprinderea pentru bunurile primite în gestiune, calculată conform anexei nr. 6 la 
Legea bugetului de stat pentru anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015. Astfel, 
întreprinderea ar fi trebuit să achite 85,6 mil. lei pentru chiria bunurilor menționate 
în tabelul nr. 1. 

Ajutoarele care pot fi acordate în mai multe tranşe se actualizează la 
valoarea lor în momentul acordării. Rata dobânzii care trebuie aplicată la 
actualizare este rata medie a dobânzilor de bază pe piaţa interbancară aplicabilă la 
data acordării ajutorului. Rata CHIBOR la data de 25.10.2016, la operațiunile pe 
un termen mai mare de 12 luni, a fost de 17,4 %. 

Valoarea  actualizată a ajutorului de stat pentru perioada 2015– 2064 este de 
15,5 mil. lei. 

În continuare, se va verifica dacă ajutorul de stat nu supracompensează 
serviciul public centralizat de alimentare cu apă și de canalizare prestat de S.A. 
„Apă - Canal Chișinău. Aceasta este reflectat în tabelul nr.3 

Tabelul nr. 3: Valoarea anuală a ajutorului de stat în comparație cu compensația 
maxim admisibilă, pentru anii 2015 – 2020, mii lei 
Nr. Indicatori anii 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Costul net din activitatea de 

apă și canalizare 
-35,9 -54,8 -76,1 -99,0 -122,1 -147,9 

2 Profit rezonabil 54,6 56,7 58,8 61,1 63,5 66,0 
3 Compensație maxim – 

admisibilă  
90,5 111,5 134,9 160,1 185,6 213,9 

4 Ajutor de stat notificat 2,5 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 
Sursa: Elaborat de examinator în baza formularelor de notificare 
 
Se constată că în perioada 2015 – 2020, ajutorul de stat se încadrează în 

compensația maxim – admisibilă. 
Astfel, întrucât întreprinderea este unicul operator pe această piață și 

activează pe o piață de interes local, se constată că ajutorul de stat nu va denatura 
în mod nejustificat concurența. Totodată, se constată că, conform actelor 
(deciziilor) prezentate de Primăria mun. Chișinău, nu există nici un act legal sau 
oficial care definește zona de servicii al S.A. „Apă –Canal Chișinău”. În Planul de 
Amenajare a Teritoriului  Municipiului Chșinău cât și în Planul Urbanistic General 
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până în 2025, nu este stabilită zona de servicii a S.A. „Apă – Canal Chișinău”, iar 
pentru a asigura securitatea comercială, ar trebui să existe o definire juridică clară a 
zonei serviciilor, care să constate că S.A. „Apă – Canal Chișinău” este unicul 
prestator de servicii de apă și canalizare din zona geografică menționată. 

În vederea executării prevederilor pct. 12 și 13 din Regulamentul privind 
ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic 
general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 11 din 30. 
08.2013, în anul 2016, au fost revizuite și îmbunătățite actele prin care au fost 
transmise în gestiune bunurile unității administrativ–teritoriale. Astfel, prin 
Dispoziția Primăriei mun. Chișinău nr. 3/2 din 07 decembrie 2016 cu privire la 
atribuirea serviciului de interes economic general Societății pe Acțiuni „Apă - 
Canal Chișinău” a fost aprobat Actul de atribuire a serviciului de interes economic 
general S.A. „Apă - Canal Chișinău” (captarea, tratarea și distribuția apei prin 
sistem de apeduct și canalizare). 

Reieşind din constatările expuse, ținând cont de prevederile legislaţiei 
Republicii Moldova, în temeiul art. 41 din Legea concurenţei nr. 183 din 
11.07.2012 şi art. 10 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la 
ajutorul de stat, Plenul Consiliului Concurenţei 

 
DECIDE: 

1. A constata faptul că măsura notificată de către Primăria mun. Chișinău, 
având ca beneficiar S.A. „Apă – Canal Chișinău” şi constând în transmiterea 
în gestiune a unor bunuri, constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea 
nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. 

2. A autoriza ajutorul de stat pentru prestarea serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare acordat S.A. „Apă –Canal Chișinău”. 

3. Primăria mun. Chișinău va transmite anual Consiliului Concurenţei 
informaţii privind ajutorul de stat care face obiectul prezentei decizii, în 
vederea actualizării Registrului ajutorului de stat, conform art. 19 din Legea 
nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. 

4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 
5. Partea dispozitivă a prezentei Decizii va fi publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 
 
 

Preşedintele                                                                       
Consiliului Concurenţei                                                 Viorica CĂRARE 


