
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind argumentarea necesității adoptării în regim de urgență  

a Hotărârii ANRE nr. 4 din 11.01.2023 privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/ 

prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate 

de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” 

 

La data de 11 ianuarie 2023, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Energetică a adoptat Hotărârea ANRE nr. 4 privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului 

public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”. 

A. Temeiul juridic. 

În legătură cu declararea stării de urgență prin Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 şi prelungită prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022, Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022, Hotărârea Parlamentului nr. 

245/2022, Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022, Hotărârea Parlamentului nr. 330/2022 și în conformitate cu 

art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, în cazul situațiilor 

excepționale, al căror regim este stabilit de lege, proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaborării şi 

adoptării fără respectarea etapelor prevăzute de lege. Argumentarea necesităţii de a adopta decizia în regim de 

urgenţă fără consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate va fi 

adusă la cunoştinţa publicului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptare, prin plasare pe pagina 

web a autorităţii publice, prin afişare la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzare 

în mass-media centrală sau locală, după caz. 

Temeiul juridic de elaborare, determinare şi emitere a avizului privind cuantumul tarifelor pentru 

furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare îl constituie Metodologia de 

determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și 

epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 489/2019 din 

20.12.2019, pct. 13 lit. e) al Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.334/2018.  

 

B. Argumentarea necesității adoptării Hotărârii în regim de urgență. 

S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în conformitate cu pct. 49 al Metodologiei de determinare, aprobare și 

aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, prin scrisorile nr. 01-29504 

din 28 decembrie 2022,  nr. 01-29606 din 30 decembrie 2022 și nr. 01-314 din 9 ianuarie 2023, a solicitat 

aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, serviciului 

public de alimentare cu apă tehnologică, serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate și pentru 

producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii pentru operatorii regionali din Strășeni și Călărași..  

Factorii care justifică necesitatea ajustării a tarifelor pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău”constau în 

majorarea tarifelor la energia electrică cu 87,9 % (de la 1,82 la 3,42 lei/kWh) și, corespunzător, a cheltuielilor 

pentru energia electrică consumată; majorarea prețurilor la reactivi de circa 4 ori față de anul 2020; majorarea 

tarifelor la gaze naturale, pentru energia termică; majorarea prețurilor pentru serviciile de asfaltare; creșterea 

consumurilor aferente retribuirii muncii în rezultatul majorării cuantumului salariului minim pe țară, de la 

2 300 la momentul aprobării tarifului anterior la 4 000 lei/lună actualmente. 

În scopul asigurării continuității furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare a consumatorilor și a aplicării unei politici tarifare, care să asigure acoperirea costurilor minime și 

necesare ale întreprinderii, Consiliul de Administrație al ANRE a intervenit prompt vizavi de solicitarea S.A. 



„Apă-Canal Chișinău” privind actualizarea a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 

alimentare cu apă și de epurare a apelor uzate. 

 

C. Informații privind asigurarea consultării publice a actului normativ. 

Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 

alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău a fost consultat 

și publicat la data de 10.01.2023 pe pagina web oficială, www.anre.md, la rubrica Transparența decizională 

/Proiecte supuse consultării publice/ Proiecte supuse aprobării, astfel încât orice persoană interesată a avut 

posibilitatea de a accesa documentele respective și de a prezenta propuneri și obiecții pe marginea lor, inclusiv 

prin poșta electronică, la adresa electronica indicată pe pagina ANRE. 
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Șef al Secției tarife și analize, 
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