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Domnului Dumitru ALAIBA, 

Ministru al Economiei 
 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova) Vă salută și Vă exprimă înaltele sale considerațiuni. 

Prezenta Adresare prezintă punctat reacția membrilor FIA Moldova vis-a-vis de Răspunsul Ministerului 
Economiei nr. 06/1-3073 din 08.11.2022 la Scrisoarea Asociației nr. 84 din 12.10.2022, prin care companiile 
membre au venit să comunice provocările majore cu, care se confruntă comunitatea de afaceri în raport cu 
drepturile și obligațiile operatorului și ale consumatorului în cazul furnizării/prestării serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului 
privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de 
apă pentru localitățile urbane şi rurale (HG 950/2013). 

Astfel, Ministerul Economiei ne informează despre faptul, că în prezent în Republica Moldova, aferent analizei 
parametrilor apelor reziduale, există 3 laboratoare de încercări acreditate de către Centrul Național de Acreditare 
(MOLDAC) pentru încercările apelor uzate: 

1. Laboratorul central ape uzate din cadrul SA Apă-Canal Chișinău; 
2. Laboratorul de încercări din cadrul SRL Laboratorul Investigații de Mediu; 
3. Laboratorul de referință de mediu din cadrul Agenției de Mediu 

Venim să iterăm afirmația mediului de afaceri precum că ”există un singur laborator de încercări pentru analiza 
tuturor parametrilor apelor reziduale” - este veridică. 

În acest context, venim să comunicăm următoarele:  

 În Republica Moldova nu există laboratoare acreditate pentru toți indicatorii prezenți in Anexa 2 a 
HG 950/2013, cu excepția unicului laborator al operatorului „Apă – Canal Chișinău” SA: 

 Laboratorul de încercări din cadrul SRL Laboratorul Investigații de Mediu și de referință de mediu din 
cadrul Agenției de Mediu, fiind acreditate doar pentru unii indicatori pentru dovadă se anexează 
certificatele de acreditare nr. LÎ-132 din 22.12.2020 și nr. LÎ-133 din 18.03.2021. 

 De asemenea, dorim să semnalăm imparțialitatea laboratorului din cadrul Apă Canal Chișinău SA, care a fost 
menționat și confirmat prin Decizia nr. APD-3 5/17-64 din 13 septembrie 2019 a Consiliului Concurenței, care a 
constatat încălcarea de către SA „Apă-Canal Chișinău” a prevederilor art. 11 alin. (1) și (2) lit. c) din Legea 
concurenței nr. 183 din 11.07.2012, stabilind că ”laboratorul „Ape uzate agenți economici” este parte integră din 
cadrul Departamentului asigurarea şi controlul calității al „Apă – Canal Chișinău” SA.  

Astfel, aflarea în subordinea „Apă – Canal Chișinău” SA a unicului laborator capabil să aprecieze nivelul de 
poluare a apelor uzate ridică îngrijorări privind imparțialitatea acestui laborator și veridicitatea analizelor, „Apă – 
Canal Chișinău” SA fiind interesată direct în încasări cât mai mari.” 

Accentuăm, de asemenea, și lipsirea dreptului la probațiune și apărare a agenților economici, deoarece 
potrivit punctului 1910 al Regulamentului 950/2013 ”Încercările de laborator se efectuează într-un laborator 
acreditat în domeniul apelor uzate al operatorului şi/sau în orice alt laborator acreditat în domeniul apelor uzate...”. 

 
Întrucât subiectul abordat este de importanță critică, sperăm că veți acorda suport în depășirea situației 

create.   

Vă mulțumim anticipat și suntem deschiși dialogului. 

 

Cu profund respect,  

Director executiv 

Ana Groza           

 

 


