
Notă de argumentare 

privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație  

al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 223 din 01 iulie 2020  

privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” 

 

S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” prin scrisoarea nr. 312-05 din 31 mai 2022 a solicitat aprobarea 

tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. În urma examinării solicitării operatorului 

și a documentelor suplimentare prezentate, s-a constatat că S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” produce și 

transportă apă potabilă pentru satul Piatra care ulterior este redistribuită consumatorilor de către un alt 

operator local. 

La data de 15 septembrie 2022, S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” prin scrisoarea nr.568-09 (nr. de 

intrare 12971 din 15.09.2022) a solicitat aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă 

potabilă, pentru serviciul privind producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii și pentru 

serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate. Menționăm că la determinarea cheltuielilor de 

bază pentru anul 2019, operatorul nu a delimitat serviciul public de alimentare cu apă de serviciul pentru 

producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii, toate cheltuielile determinate aferent captării, 

tratării, transportului și distribuirii apei potabile fiind atribuite doar serviciului public de alimentare cu 

apă potabilă.  

Ținând cont de pct. 6 din Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru 

serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 care prevede determinarea 

tarifelor separat pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și separat pentru serviciul privind 

producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii, apare necesitatea delimitării cheltuielilor de bază 

distinct pentru fiecare tip de serviciu prestat.  

La divizarea cheltuielilor în cauză s-a ținut cont de ponderea volumului de apă potabilă furnizată la 

punctele de delimitare între doi operatori și volumul de apă extrasă la Stația de Pompare nr. 5. Totodată, 

cheltuielile comune care direct nu au putut fi alocate la tipul concret de serviciu furnizat au fost repartizate 

între activitățile desfășurate de operator proporțional cu volumul captat total pe întreprindere. 

Urmare a analizei materialelor prezentate, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare a 

determinat cheltuielile de bază aferente producerii și transportării apei în vederea redistribuirii în valoare 

totală de 42,4 mii lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0)     –  6,3 mii lei; 

- cheltuieli cu personalul (CP0)   – 29,2 mii lei; 

- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de 

canalizare (CIE0)                      –      2,0 mii lei; 

- cheltuieli administrative (CA0) –     4,6 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire (CD0)  –     0,3 mii lei. 

Urmare a celor expuse, se propune Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică aprobarea modificării Hotărârii ANRE nr. 223 din 01 iulie 2020 cu referire 

la aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Regia Apă-Canal Orhei”, prin separarea cheltuielilor 

aferente producerii și transportării apei în vederea redistribuirii enunțate mai sus de cheltuielile aferente 

serviciului public de alimentare cu apă. 
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