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AGENŢIA NAŢIONALĂ 

PENTRU 

PROTECŢIA CONCURENŢEI  

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 
 
 

CONSILIUL ADMINISTRATIV AL 
AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA CONCURENŢEI 

 
 

HOTĂRÎRE 
 
 

Nr. CCE- 34-11/45 din 12.07.2012                                                                         mun. Chişinău 
 

Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei în 
componenţa: 
 

Viorica CĂRARE -Director General, Preşedinte 
Ion ECHIM- Director-adjunct, membru 
Feodor GLADII- Director-adjunct, membru 
Ion MAXIM- Şef al Direcţiei juridice, membru 
Valeriu BURLEA - Şef al Direcţiei Controlul Concentrărilor Economice, membru 
Valentina NOVAC – Şef al Direcţiei Acorduri Anticoncurenţiale, membru 
Cristina NEAGA  - secretar Consiliului Administrativ    

 
 acţionînd în temeiul art. 12 al Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia 
concurenţei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 166-168 din   31 decembrie 2000), art. 
7 al Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţia de demnitate 
publică,  
 examinînd cererea „Multievo” S.R.L. referitor la semnele încălcării legislaţiei cu privire 
la protecţia concurenţei de către ”Apă-Canal Chişinău” S.A., nota examinatorului şi materialele 
anexate, 
 

A CONSTATAT: 
 

1. Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei 
(ANPC), la cererea „Multievo” S.R.L. nr. 1506-11/1 din 15.06.2011 prin care se pretinde că 
”Apă-Canal Chişinău” S.A. înaintează plăţi suplimentare pentru preepurarea apelor uzate, a 
dispus prin Dispoziţia nr. CCE-34 din 23.06.2011 iniţierea acţiunii referitor la semnele încălcării 
prevederilor art. 6 al Legii  nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei de 
către ”Apă-Canal Chişinău” S.A.. 

 
2. „Multievo” S.R.L. […] este un agent economic cu sediul în mun. Chişinău, str. 

Industrială, 5 A, care deţine în proprietate imobil cu destinaţie de oficiu, depozit. Totodată, pe 
acelaşi teritoriu se află 2 secţii de producere (producerea covrigilor, ambalarea crupelor). 

 
 ”Apă-Canal Chişinău” S.A. […] este agent economic care activează pe piaţa prestării 
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serviciilor de alimentare cu apă, de evacuare şi epurare a apei uzate pe teritoriul mun. Chişinău.  
Conform Hotărîrii Consiliului Administrativ al ANPC nr. DC-86 din 26.06.2008 „Apă-

Canal Chişinău” S.A. a fost stabilit cu situaţie dominantă pe piaţa prestării serviciilor de 
alimentare cu apă, de evacuare şi epurare a apei uzate pe teritoriul mun. Chişinău. 
 Luînd în considerare faptul că din 26.06.2008 şi pînă la moment pe piaţa prestării 
serviciilor de alimentare cu apă, de evacuare şi epurare a apei uzate pe teritoriul mun. Chişinău 
nu s-au produs schimbări, numărul participanţilor fiind acelaşi, se confirmă situaţia dominantă a 
„Apă-Canal Chişinău” S.A. (stabilită prin Hotărîrea Consiliului Administrativ al Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr. DC-86 din 26.06.2008) pentru perioada analizată în 
prezenta hotărîre. 

Legea nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei reglementează 
relaţii care exercită influenţă asupra concurenţei pe pieţele de mărfuri, la care participă agenţii 
economici, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cetăţeni. 

3. Piaţa de mărfuri - sfera de circulaţie a mărfurilor cu aceeaşi valoare de consum pe 
teritoriul Republicii Moldova, care cuprinde piaţa produsului şi piaţa geografică. 

Piaţa produsului - Ţinînd cont că: 
1) acţiunea reclamată de către ”Mutievo” S.R.L. este înaintarea de către ”Apă-Canal 

Chişinău” S.A. a plății suplimentare pentru preepurarea apelor uzate; 
2) acţiunile „Apă-Canal Chişinău” S.A. de verificare a corespunderii apei uzate evacuate 

normativelor Concentraţiilor Maxim Admisibili de poluanţi (CMA) rezultă din natura 
prestării serviciului de evacuare (recepţionare) şi epurare a apei uzate, 
piaţa produsului în sensul prezentei investigări va fi definită drept piaţa prestării 

serviciilor de evacuare (recepţionare) şi epurare a apei uzate. 
Piaţa geografică – prin Hotărîrea CA al ANPC nr. DC-86 din 26.06.08 piaţa geografică a 

serviciilor de evacuare şi epurarea apelor uzate a fost definită în limita teritoriului unde agentul 
economic prestează serviciile respective.  

În contextul celor expuse remarcăm următoarele: 
1.  ”Apă-Canal Chişinău” S.A. a prelevat proba de ape uzate, deversate în colectorul 

muncipal de canalizare din str. Industrială 5 „A”;  
2. ”Apă-Canal Chişinău” S.A. prestează serviciile de evacuare şi epurare a apei uzate pe     

teritoriul mun. Chişinău. 
Astfel, în sensul prezentei investigări piaţa geografică este teritoriul mun. Chişinău. 
Piaţa de mărfuri în sensul prezentei investigări este prestarea serviciilor de evacuare 

(recepţionare) şi epurarea apei uzate pe teritoriul mun. Chişinău. 
 
4. Conform cererii depuse, „Multievo” S.R.L. invocă că la data de 26 aprilie 2011 la 

adresa sediului „Multievo” S.R.L. s-au prezentat reprezentanţii secţiei control ai ”Apă-Canal 
Chişinău” S.A., care au preluat din sistemul de canalizare, comun cu alţi vecini, probe pentru 
determinarea indicilor fizico-chimici din apele uzate şi corespunderii calităţii lor normativelor 
concentraţiilor maxim admisibile, fapt ce se confirmă prin procesul-verbal […].  

În rezultat, la data de 05.05.2011 a fost emisă prescripţia […] despre calitatea apelor 
uzate, precum că indicii sunt în depăşirea normelor fixate prin Regulamentul aprobat prin 
Ordinul Departamentului Construcţiilor din 18/02/2005. La data de 17 mai 2011 a fost emis un 
act unilateral de efectuare a lucrărilor de preepurare a apelor uzate , cu eliberarea facturii fiscale 
[…], în care obligă „Multievo” S.R.L. să achite , în afara tarifelor fixate de furnizare a apei şi 
evacuarea apelor, suma de […] pentru luna aprilie 2011, conform prescripţiei […].   

Multievo” S.R.L. consideră  acţiunile ”Apă-Canal Chişinău” S.A. de percepere a tarifelor 
suplimentare pentru preepurarea apelor uzate ca fiind ilicite, ca o practicare a unei scheme de 
majorare a preţurilor dominant înalte şi solicită ca ANPC, să aprecieze situaţia de percepere a 
plăţilor suplimentare de către  ”Apă-Canal Chişinău” S.A. şi după caz, emiterea unei prescripţii 
de suspendare a emiterii facturilor fiscale în adresa „Multievo” S.R.L. pentru preepurarea apei. 
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5. La rîndul său ”Apă-Canal Chişinău” S.A. ca răspuns la solicitările ANPC referitor 

la subiectul dat, susţine că procedura de prelevare a probelor apelor uzate deversate în sistemul 
centralizat de canalizare al localităţii, în scopul determinării corespunderii acestora normativelor 
Concentraţiilor Maxim Admisibile (CMA), se efectuează în conformitate cu prevederile actelor 
normative în vigoare şi în baza raporturilor existente între furnizor şi consumator, legiferate prin 
contract. 

Cu referire la cererea „Multievo” S.R.L., ”Apă-Canal Chişinău” S.A. a menţionat că la 
data de 26.04.2011 şi 17.05.2011 reprezentanţii acesteia au prelevat proba de ape uzate, 
deversate în colectorul municipal de canalizare din str. Industrială 5 „A” de către Secţia de 
producere a covrigilor (patiserie) şi ambalarea crupelor care aparţine „Multievo” S.R.L.. 

Probele au fost luate din fîntîna de canalizare, direct din deversorul „Clientului”, conform 
schemei coordonate cu „Clientul” şi confirmate prin semnarea de ambele părţi a Proceselor-
verbale […] şi […] de  prelevare a apelor uzate. 

După efectuarea investigaţiilor de laborator, S.C. „Multievo” S.R.L. a fost sesizată prin 
prescripţii despre rezultatele verificării, care confirmau existenţa depăşirii normativelor CMA a 
poluanţilor în apele uzate şi despre posibilitatea încheieri unui contract de preepurare a apelor 
uzate (în cazul în care se depistează o depăşire a normativelor CMA), conform Deciziei 
Consiliului municipal Chişinău 8/11 din 15.09.2009. 

 
6. În contextual celor expuse mai sus remarcăm că acţiunea reclamată de către 

„Multievo” S.R.L. în cererea depusă se manifestă prin înaintarea de către ”Apă-Canal Chişinău” 
S.A. a plății suplimentare pentru preepurarea apei la evacuarea apelor uzate. 

 
7. Conform lit. b) a art.47 al Legii nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia 

mediului înconjurător, agenţii economici care utilizează resurse acvatice şi evacuează ape uzate, 
indiferent de forma de proprietate, sunt obligaţi să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul 
standardelor stabilite, înainte de deversarea acestora în reţeaua de canalizare a localităţilor. 

 
8. Totodată, potrivit punct. 74 al Regulamentului privind folosirea sistemelor 

comunale de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 
27.05.2002, în cazul cînd furnizorul depistează evacuările apelor uzate cu depăşirea 
concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi (CMA) sau într-un regim neprevăzut de contract, 
ce poate deregla procesul  tehnologic de epurare şi reduce gradul de epurare, agentul economic 
concret va compensa prejudiciile aduse furnizorului în modul stabilit în contract, în cazul dat 
”Apă-Canal Chişinău” S.A. acţionează în calitate de furnizor. 

 
9. Reglementarea rapoartelor juridice dintre Apă-Canal şi agenţi economici, la 

evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor este stabilită în Regulamentul 
privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a 
apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor, aprobat prin Ordinul Departamentului 
Construcţii şi Dezvoltări al Teritoriului al Republicii Moldova nr. 40 din 18.02.05 (MO nr.55-58 
din 08.04.05) (în continuare Regulament).  

Apele uzate industriale trebuie să corespundă indicatorilor de calitate principali  prevăzuți 
în anexa nr.2 al Regulamentului dat şi conform lit. (a) a pct. 15  valorile indicate în anexa nr. 2 
reprezintă concentrațiile maxime admisibile (CMA). 

Conform pct. 49. din Regulament, urmare a nerespectării de către agenţii economici a 
restricţiilor stabilite pentru diversarea apelor uzate industriale în reţeaua publică, precum şi a 
neplăţii la timp a serviciilor de canalizare, inclusiv şi conform tarifelor diferenţiate, amenzilor 
sau a cotei de investiţii pentru dezvoltarea sistemului de canalizare, întreprinderile "Apă-Canal" 
au dreptul să aplice, conform prevederilor legale, penalizări şi sancţiuni contravenţionale sau să 
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deconecteze agentul economic de la sistemul de canalizare prin instalarea dispozitivelor de 
închidere şi/sau deconectarea de la sistemul de alimentare cu apă. 

Ce ţine de efectuarea controlului a apelor deversate, care este efectuat de către ”Apă-
Canal Chişinău” S.A., pct. 50. al Regulamentului prevede că întreprinderile "Apă-Canal" sînt 
obligate să efectueze controlul permanent al calităţii apelor uzate, deversate de către 
întreprinderile industriale, precum şi al debitelor maxime ale acestor ape, iar conform pct. 59 
agenţii economici sînt obligaţi să efectueze un control lunar permanent al compoziţiei şi 
proprietăţilor, precum şi al regimului de deversare în reţeaua publică a apelor uzate industriale. 

Concomitent, pct.54 (1) din Regulament prevede că, apele uzate, care nu corespund 
condiţiilor de deversare, urmează a fi supuse unei epurări preliminare în cadrul staţiei locale de 
epurare a agentului economic, cu condiţia obligatorie de utilizare sau evacuare a nămolurilor 
provenite din epurarea apelor uzate, iar pct. 65 stipulează că, lista substanţelor poluante şi 
normativele Concentraţiilor Maxim Admisibile (C.M.A.) ale acestora se elaborează de către 
întreprinderile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru fiecare localitate şi agent economic în 
parte, se coordonează cu organele locale de mediu şi sănătate şi se aprobă de către organele 
administraţiei publice locale (calculul C.M.A. este prevăzut în pct.64). 

Alin (2) a pct. 72 al Regulamentului dat prevede că calculul tarifului diferenţiat sau a 
amenzii se efectuează în funcţie de debitul apelor uzate evacuate în sistemul de canalizare al 
localităţii (conform datelor dispozitivelor de înregistrare sau conform p.59 (2). 

 
10. Alin (3) a pct. 69 al Regulamentului dat prevede, că indicatorii de calitate a apelor 

uzate se determină în laboratorul specializat al întreprinderii "Apă-Canal" sau în orice laborator 
specializat autorizat, cu înregistrarea rezultatelor controlului în registre speciale, care sînt 
păstrate cel puţin 5 ani. Analizele chimice şi sanitaro-biologice se efectuează conform 
standardelor în vigoare cu utilizarea metodelor acordate cu organele de protecţie a mediului şi 
supraveghere sanitaro-epidemiologică. 

Conform informaţiei prezentate de către ”Apă-Canal Chişinău” S.A. analiza componenţei 
apelor uzate se efectuează conform metodicilor, aprobate de către Ministerul Ecologiei şi 
Resurselor Naturale al RM prin Ordinul nr. 61 din 03.11.2006, în Laboratorul Ape Uzate Agenţi 
Economici al ”Apă-Canal Chişinău” S.A., acreditat în corespundere cu SM SR EN ISO/CEI 
17025:2006 de către Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor.  

Astfel, se observă că ”Apă-Canal Chişinău” S.A. are atribuţii de a aplica plata majorată la 
evacuarea apei uzate pentru depăşirea concentraţiilor maxim admisibile a substanţelor poluante 
şi în acelaşi timp are în subordinea sa Laboratorul Ape Uzate Agenţi Economici în cadrul căruia 
întreprinderea dată efectuează analiza apelor uzate evacuate, situaţie ce poate duce la apariţia 
unui conflict de interese, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi 
imparţială a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin. 

 Totodată, conform informaţii parvenite de la Î.S. „Centrul de Acreditare în Domeniul 
Evaluării Conformităţii Produselor”, în Republica Moldova sunt acreditate 7 laboratoare de 
încercări a apelor uzate evacuate, dintre care 3 îşi desfăşoară activitatea în mun. Chişinău. 

Prin urmare, Centrul de Sănătate Publică din Municipiul Chişinău, Centrul Naţional de 
Sănătate Publică şi Agenţiei Ecologie Chişinău, la solicitarea ANPC au menţionat că prestează 
servicii de investigaţii de laborator a apelor uzate la solicitarea agenţilor economici şi pe 
parcursul semestrului I al anului 2011 au efectuat mai multe investigaţii în acest sens.  

Astfel, putem concluziona că ”Multievo” S.R.L. are dreptul de a solicita efectuarea 
investigaţiei de laborator a apelor uzate la orice laborator specializat. 

Agentul economic dat nu a contrapus rezultatele analizei apei evacuate, efectuate de către 
”Apă-Canal Chişinău” S.A. (proces-verbal de prelevare a probelor de ape uzate […] şi […]) în 
alt Laborator acreditat pentru efectuarea analizei componenţei apelor uzate.    

Totodată, conform informaţiei prezentate (scrisoarea nr. 617 din 25.05.2012), ”Multievo” 
S.R.L. a solicitat de la Agenţia Ecologie Chişinău, efectuarea unui raport de încercări a probelor 
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de apă ([…]), concomitent cu încercările efectuate de către ”Apă-Canal Chişinău” S.A. ([…]).  
Prin urmare  ”Multievo” S.R.L suţine că rezultatele raportului efectuat de către Agenţia Ecologie 
Chişinău diferă de cele obţinute de către  ”Apă-Canal Chişinău” S.A.  

Acţiunile agenţilor economici în cauză, de efectuare a încercărilor probelor de apă 
evacute, rezultă din natura contractului […] privind livrarea apei şi recepţionarea apelor uzate în 
canalizarea municipală. 

În această ordine de idei s-a creat un conflict referitor la calitatea apelor uzate evacuate, 
care rezultă dintr-un raport juridic contractual dintre ”Multievo” S.R.L. şi ”Apă-Canal Chişinău” 
S.A., soluţionarea căruia cade sub incidenţa prevederilor lit. a) a alin. (1) a art. 28 al Codului nr. 
225 din  30.05.2003 de procedură civilă al Republicii Moldova, care prevede că Instanţele 
judecătoreşti de drept comun judecă pricinile în litigiile de drept ce nasc din raporturi juridice 
civile, familiale, de muncă, locative, funciare, ecologice şi din alte raporturi juridice, bazate pe 
egalitatea părţilor, pe libertatea contractului şi pe alte temeiuri de apariţie a drepturilor şi a 
obligaţiilor, indiferent de statutul juridic al subiecţilor. 

 
11. Respectiv, între ”Mutievo” S.R.L. şi ”Apă-Canal Chişinău” S.A. este încheiat 

contractul […], obiectul căruia este „livrarea apei potabile şi apei industriale din sistemul de 
alimentare cu apă din or. Chişinău prin branşamentul (ele) şi recepţionarea apelor uzate în 
sistemul comunal de canalizare prin racorduri”, care la pct. 3.2.12 prevede că una din obligaţiile 
clientului este „de a achita costul apei consumate şi evacuarea apelor uzate, conform tarifelor 
fixate în lista de preţuri, iar depăşirea normativelor CMA pentru apele uzate evacuate, plata se 
va efectua conform tarifelor diferenţiate”.  

Totodată, ”Apă-Canal Chişinău” S.A. conform pct. 5.2 şi 5.4 al aceluiaşi contract, poate 
aplica  plata majorată pentru depăşirea concentraţiei maxim admisibile a substanţelor poluante 
conform actelor legislative în vigoare şi în caz de încălcare de către „Client” a termenilor de 
plată a serviciilor, ”Apă-Canal Chişinău” S.A. va debranşa instalaţia „Clientului” şi va sista 
livrarea apei şi recepţionarea apelor uzate. 

Modul de aplicare a plăţii majorate pentru depăşirea concentraţiei maxim admisibile a 
substanţelor poluante la evacuarea apei uzate, este stabilit în pct. 3 la Anexa Deciziei Consiliului 
mun. Chişinău nr. 8/11 din 15.09.2009.  

Conform  alin. (1) al art. 668 al Codului Civil al Republicii Moldova contractul încheiat 
legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres, dar şi la tot aceea ce rezultă din natura 
lui în conformitate cu legea, cu uzanţele sau cu principiile echităţii. 

Alin. 2 al punct. 97 al Regulamentului privind folosirea sistemelor comunale de 
alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 27.05.2002, 
prevede că una din obligaţiile consumatorilor este respectarea întocmai a clauzelor contractuale. 

La data de 05.05.2011 „Multievo” S.R.L. a fost informată de către ”Apă-Canal Chişinău” 
S.A. prin prescripţia […], despre rezultatele probelor de ape deversate în colectorul municipal de 
canalizare din str. Industrială 5 „A”, care confirmau existenţa depăşirii normativelor CMA a 
poluanţilor în apele uzate. 

În rezultat, indiferent de faptul că contractul […] nu are ca obiect prestarea serviciilor de 
efectuare a lucrărilor de preepurare a apelor uzate, ”Apă-Canal Chişinău” S.A. a înaintat către 
”Multievo” S.R.L. facturi fiscale pentru servicii de preepurare a apelor uzate din […] şi din […] 
(în baza actelor de efectuare a lucrărilor de preepurare a apelor uzate din […], respectiv din 
[…]), prin care se solicită de la ”Multievo” S.R.L. transmiterea de mijloace financiare pentru 
efectuarea lucrărilor date.  

În cazul refuzului achitării facturilor fiscale în cauză, ”Apă-Canal Chişinău” S.A. îşi 
rezervă dreptul de a debranşa ”Multievo” S.R.L. de la reţeaua de aprovizionare cu apă în bază 
pct. 5.2 al contractului […], care prevede că clientul efectuează decontările pentru apa furnizată 
şi pentru apele evacuate, dar nu pentru preepurarea apelor uzate. 

Conform actelor normative în vigoare privind deversarea apelor uzate în sistemul de 
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canalizare atribuţia privind preepurare apelor înainte de deversarea acestora în reţeaua de 
canalizare revine agenţilor economici care utilizează resurse acvatice şi evacuează ape 
uzate.   

Prin urmare, ”Apă-Canal Chişinău” S.A. poate aplică faţă de agenţii economici plăţi 
suplimentare la evacuarea apei uzate în cazul depăşirii concentraţiilor maxim admisibile a 
substanţelor poluante, dar nu şi plăţi pentru efectuarea lucrărilor de preepurare a apelor uzate.  

În acest sens, de către ”Apă-Canal Chişinău” S.A. sunt create împrejurări contrar voinţei 
”Multievo” S.R.L., în care ultimul este constrîns să achite servicii pe care nu le solicită şi nu are 
obligaţia să le accepte printr-o prevedere contractuală. 

 
12. În cadrul investigaţiei s-a constat că ”Apă-Canal Chişinău” S.A., concomitent cu 

înaintarea plăților suplimentare pentru preepurarea apei la evacuarea apelor uzate, a înaintat către 
”Multievo” S.R.L. spre semnare proiectul contractului de recepţionare şi preepurare a apelor 
uzate cu concentraţii majorate de poluanţi, pe care acesta la refuzat să-l încheie.  

Necătînd la faptul că proiectul contractului dat are denumirea de contract de recepţionare 
şi preepurare a apelor uzate cu concentraţii majorate de poluanţi, obiectul acestuia constituie 
recepţionarea şi epurarea apelor uzate deversate de la „Client” cu concentraţii majorate 
ale poluanţilor, pînă la indicii Concentraţiilor Maxim Admisibile ale substanţelor poluante 
şi care prevede că clientul are obligaţia de a achita lunar plata pentru evacuarea apelor uzate în 
sistemul municipal de canalizare cu concentraţii majorate de poluanţi. Deci prevederile 
contractului dat nu se referă la efectuarea lucrărilor de preepurare a apelor uzate şi nici la 
obligaţia clientului de a achita aceste lucrări. 

Prin urmare, proiectul contractului de recepţionare şi preepurare a apelor uzate cu 
concentraţii majorate de poluanţi dublează prevederile contractului […] privind livrarea apei şi 
recepţionarea apelor uzate în canalizarea municipală, care la pct. 3.2.12 prevede că Clientul, în 
cazul depăşirii normativelor CMA pentru apele uzate evacuate va efectua o plată conform 
tarifelor diferenţiate. 

În lipsa contractului încheiat privind recepţionarea şi preepurarea apelor uzate cu 
concentraţii majorate de poluanţi, ”Apă-Canal Chişinău” S.A. înaintează în continuare plăţi 
pentru efectuarea lucrărilor de preepurare a apelor uzate, lucrări care nu au fost solicitate şi nici 
contractate de către ”Multievo” S.R.L. 

Astfel, în cazul semnării contractului de recepţionare şi preepurare a apelor uzate cu 
concentraţii majorate de poluanţi sunt create condiţii nefavorabile ”Multievo” S.R.L. şi în 
rezultat acesta va fi obligat:  

- să achite lunar un serviciu de care nu va putea beneficia permanent, deoarece nu există 
dovezi că ”Multievo” S.R.L. evacuează lunar ape uzate cu depăşirea concentraţiilor maxim 
admisibile de poluanţi. Astfel, conform informaţiei prezentate de către ”Multievo” S.R.L., 
rezultatele expertizei apelor uzate efectuate în laboratorul  ”Apă-Canal Chişinău” S.A. diferă de 
rezultatele expertizei efectuate într-un alt laborator (rezultatele încercărilor probelor de apă la 
raportul de încercări […] efectuate de Agenţia Ecologică Chişinău); 

- va fi obligat să achite o plată dublă pentru unul şi acelaşi serviciu (dat fiind faptul că 
contractul de recepţionare şi preepurare a apelor uzate cu concentraţii majorate de poluanţi 
dublează prevederile contractului […]). 

 
13. În partea ce ţine de aplicarea (calcularea) de către „Apă-Canal Chişinău” S.A. a 

tarifului diferenţiat pentru depăşirea normativelor CMA pentru apele uzate evacuate, alin. (1) şi 
(2) a art. 131 al Legii nr. 1402 din 24.10.2002 prevede că reglementarea tarifelor la serviciile 
publice de gospodărie comunală furnizate/prestate în mod centralizat este prerogativa Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în cele ce urmează  – Agenţie) şi a autorităţilor 
administraţiei publice locale, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Astfel, Agenţia 
elaborează şi aprobă, în coordonare cu Guvernul, metodologia de  calculare a tarifelor pentru 
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serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, precum şi 
monitorizează respectarea de către operatori a metodologiei de calculare a tarifelor, participă, în 
limitele competenţei, la exercitarea controlului asupra activităţii participanţilor pe piaţa 
serviciilor comunale. 

Pct. 11.1.1 a capitolul XI plăţi pentru furnizarea apei, recepţionarea apelor uzate şi 
substanţelor poluante al Anexei la decizia Consiliului mun. Chişinău nr. 5/4 din 25.03.2008 
prevede că tarifele pentru serviciile furnizate se aprobă în conformitate cu “Metodologia 
calculării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare”, aprobată prin 
hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 164 din 29.11.2004. 

    
14. ANPC a solicitat opinia Ministerului Mediului al R.M. privind acţiunile  ”Apă-

Canal Chişinău” S.A. manifestate prin perceperea de plăți suplimentare la evacuarea apei uzate 
cu depăşirea concentraţiilor maxim admisibile a substanţelor poluante. Ca răspuns la solicitare 
Ministerul susţine următoarele: „în cazul în care agentul economic nu poate asigura 
preepurarea apelor uzate, el urmează să asigure aceasta prin intermediul întreprinderilor care 
prestează asemenea categorii de servicii sau să le transmită spre epurare, în baza unui contract, 
la staţiile de epurare existente”. 

Conform alin. (1) a art. 26 al Legii nr. 1515 din  16.06.1993 privind protecţia mediului 
înconjurător Inspectoratul Ecologic de Stat are funcţia de exercitare a controlului de stat asupra 
respectării legilor şi altor acte normative în problemele protecţiei mediului. 

 
15. Conform art. 6 al Legii 1103-XIV din 30.07.2000 cu privire la protecţia concuren-

ţei sînt interzise acţiunile agentului economic cu o situaţie dominantă pe piaţă, precum şi acţiuni-
le mai multor agenţi economici ce deţin în comun o astfel de situaţie care duc sau care pot duce 
la limitarea concurenţei şi (sau) la lezarea intereselor unor alţi agenţi economici, precum şi ale 
persoanelor fizice. 

Astfel, în contextul celor menţionate se constată următoarele: 
a) ”Apă-Canal Chişinău” S.A. întruneşte condiţiile de subiect al prevederilor art. 6 al 

Legii nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei; 
b) În acţiunile ”Apă-Canal Chişinău” S.A. manifestate prin înaintarea spre semnare a 

proiectului contractului de recepţionare şi preepurare a apelor uzate cu concentraţii majorate de 
poluanţi cît şi înaintarea plăţilor suplimentare pentru preepurarea apelor uzate, este prezentă 
latura obiectivă a componenţei de încălcare descrisă în lit. a) a art. 6 al Legii nr. 1103-XIV din 
30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, care constituie impunerea contragentului la 
condiţii intenţionat nefavorabile lui sau la condiţii ce nu fac obiectul contractului (cerinţe 
nemotivate privind transmiterea de mijloace financiare, de alte bunuri, precum şi de drepturi 
patrimoniale),din motiv că: 

-  conform cererii depuse, ”Mutievo” S.R.L. nu a solicitat şi nu a acceptat lucrările de 
preepurare a apelor uzate, efectuarea lucrărilor date nu fac parte din obiectul contractului […] şi 
nu sunt contractate de către părţi printr-un contract separat; 

-  ”Apă-Canal Chişinău” S.A  înaintează facturi fiscale pentru achitarea serviciilor pe care 
”Mutievo” S.R.L. nu le solicită şi nu are obligaţia să le accepte printr-o prevedere contractuală, 
iar în cazul neachitării agentul economic poate fi debranşat de la reţeaua de aprovizionare cu apă; 

- prin impunerea semnării contractului de recepţionare şi preepurare a apelor uzate cu 
concentraţii majorate de poluanţi sunt create condiţii nefavorabile pentru ”Multievo” S.R.L., care 
în rezultat pot duce la situaţiile în care agentul economic va achita lunar servicii de care nu va 
putea beneficia permanent, cît şi va achita o plată dublă pentru unul şi acelaşi serviciu. 

 
 Ţinînd cont de cele constate, Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Concurenţei, în temeiul art. 12 al Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la 
protecţia concurenţei, în conformitate cu prevederile p.13 al Regulamentului Agenţiei Naţionale 
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pentru Protecţia Concurenţei, aprobat prin Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la 
protecţia concurenţei, 
 

HOTĂRĂŞTE:     
                                                                                                                                                                 

1. A califica acţiunile ”Apă-Canal Chişinău” S.A., manifestate prin impunerea 
semnării proiectului contractului de recepţionare şi preepurare a apelor uzate cu concentraţii 
majorate de poluanţi şi înaintarea plăţilor suplimentare pentru preepurarea apelor uzate ca 
încălcare a prevederilor lit. a) a art. 6 al Legii nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia 
concurenţei; 

2. A emite faţă de „Apă-Canal Chişinău”S.A., o prescripţie cu privire la înlăturarea 
încălcărilor constatate; 

3. A remite conform competenţei Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică, 
materialele în parte ce ţine de aplicarea de către Apă-Canal Chişinău” S.A. a tarifului diferenţiat 
pentru depăşirea normativelor CMA pentru apele uzate evacuate; 

4. A informa Consiliul municipal Chişinău referitor la acţiunile ”Apă-Canal Chişi-
nău” S.A.; 

5. A informa Inspectoratul Ecologic de Stat referitor la acţiunile ”Apă-Canal 
Chişinău” S.A.; 

6.     Hotărîrea intră în vigoare la data adoptării; 
7. Hotărîrea poate fi contestată în modul şi termenenele stabilite de legislaţia în 

vigoare.   
 
 

Preşedintele 
Consiliului Administrativ 
al Agenţiei Naţionale pentru                                                                       Viorica CĂRARE 
Protecţia Concurenţei                                                               
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