
Notă de argumentare 

privind determinarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 

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

 

S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în conformitate cu art. 35 alin. (12) și (13) al Legii nr. 303 din 

13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și în baza punctului 49 subpct. 

2) și 4) al Metodologiei 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 Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr.489/2019 din 20 

decembrie 2019, prin scrisorile nr. 01-29504 din 28 decembrie 2022,  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. 

De notat, că actualmente sunt în vigoare următoarele tarife medii pentru furnizarea/prestarea 

serviciului public de alimentare cu apă și canalizare de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” după cum 

urmează: 

- pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă în mărime de 9,57 lei/m3; 

- pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică în mărime de 8,86 lei/m3; 

- pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate în mărime de 4,07 lei/m3, 

care au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 203 din 19 mai 2017 

privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a 

apelor uzate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” și menținute prin Hotărârea ANRE nr. 202 din 15 iunie 2018. 

Conform calculelor prezentate de către operator, tarifele medii au fost determinate pentru anul 

2023 după cum urmează: pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă 13,26 lei/m3 (majorare cu 

38,6 % față de tariful în vigoare), pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică – 12,62 lei/m3 

(majorare cu 42,4 %), pentru serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate – 5,94 lei/m3 (majorare cu 

45,9 %) și tariful pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii – 7,88 lei/m3. 

La baza majorării tarifului operatorul a revendicat existența factorilor obiectivi care, în 

conformitate cu prevederile metodologiei tarifare, au cel mai semnificativ impact asupra majorării 

tarifelor existente pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate 

prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău” după cum urmează: 

- 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 temeiul Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și 

de canalizare, în vederea conformării cu prevederile Metodologiei 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 ANRE nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 și cu 
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modificările ce au fost operate în Metodologia tarifară prin Hotărârea ANRE nr. 937 din 16 decembrie 

2022, actelor normative în vigoare și deciziilor anterioare ale Agenției, calculele prezentate de operator 

au fost supuse examinării având drept principiu suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor 

justificate, strict necesare operatorului pentru desfășurarea activității în domeniul dat. 

De relevat următorii parametri principali de actualizare și factori de influență: 

- volumul total de apă prognozat care urmează a fi furnizat în anul 2023 – 45 758,0 mii m3; 

- volumul prognozat al apelor uzate deversate în rețelele publice de canalizare în anul 2023 - 

42 161,6 mii m3; 

- indicele prețurilor de consum mediu prognozat de Ministerul Economiei pentru anul 2022 – 

29,3 %, iar pentru 2023 - 15,7%. 

Urmare a analizei efectuate în cadrul ANRE a fost determinat venitul reglementat în sumă de 

765 664,0 mii lei pentru anul 2023 prognozat, ceea ce constituie o diminuare de 81 835,2 mii lei față de 

cel solicitat de operator, în mărime de 847 499,2 mii lei. 

Venitul reglementat solicitat de operator a fost diminuat din următoarele considerente: 

- cheltuielile de bază – determinate de ANRE în mărime de 430 285,8 mii lei, micșorate cu 

55 284,0 mii lei față de cele solicitate – 485 569,8 mii lei. La determinarea valorilor cheltuielilor de bază 

ale S.A. „Apă-Canal Chișinău” aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, au fost 

luate în considerare cele aprobate pentru anul de bază 2020 prin Hotărârea Consiliului de administrație 

ANRE nr. 532 din 24 decembrie 2020. Cheltuielile de bază au fost ajustate pentru anul 2023 în 

corespundere cu pct. 28 și 36 din Metodologia nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019; 

- cheltuielile pentru energia electrică – determinate de ANRE în valoarea de 208 822,3 mii lei, 

micșorate cu 16 383,8 mii lei față de 225 206,1 mii lei solicitat. A fost efectuat recalcularea consumului 

de energie electrică luând în considerare volumul consumului tehnologic și a pierderilor de apă aprobate 

de către ANRE în scopuri tarifare, fiind excluse cheltuielile pentru energia electrica aferente pierderilor 

de apă neacceptate. De asemenea, cheltuielile pentru energia electrică au fost recalculate conform 

prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. pentru 

anul în curs; 

- cheltuieli pentru plata taxei pentru apă, determinate de ANRE în sumă de 5 702,6 mii lei, 

diminuate cu 2 562,9 mii lei față de 8 265,5 mii lei solicitate. Diminuarea se datorează recalculării 

volumului de apă acceptat în scopuri tarifare, excluzând volumul consumului tehnologic și a pierderilor 

de apă neacceptate în scopuri tarifare; 

- cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale și cheltuielile 

pentru plata redevenței, au fost determinate de ANRE în sumă de 2 924,0 mii lei și 34 335,9 mii lei, 

diminuate corespunzător cu 10 884,0 mii lei și 47 886,6 mii lei față de cele solicitate de operator. 

Diminuarea se datorează neacceptării în scopuri tarifare a reevaluării mijloacelor fixe, a celor care au 

fost depreciate o dată, precum și a mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale procurate sau create în 

afara planurilor de investiții aprobate de ANRE. 

Conform modificărilor efectuate în Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor 

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

nr. 937 din 16 decembrie 2022, pct. 61 prevede că, în cazul în care într-un an de reglementare ajustarea 

cheltuielilor materiale și a cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu 

apă și de canalizare la factorii de influență (indicele prețului de consum, lungimea rețelelor publice de 

alimentare cu apă/de canalizare), nu este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor materiale, de 

exploatare și întreținere majorate ale operatorului, datorită creșterii prețurilor la materiale, la serviciile 

prestate de terți, autoritatea care avizează/aprobă tarifele, la prezentarea solicitării argumentate a 
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operatorului, va examina și va accepta în calcul excedentul cheltuielilor materiale și a celor de întreținere 

și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare. 

Întru executarea prevederii în cauză, ANRE a examinat argumentele înaintate prin scrisoarea 

S.A. „Apă-Canal Chișinău” nr. 01-314 din 9 ianuarie 2023 și a acceptat includerea în tarif a excedentului 

format la cheltuieli materiale în sumă de 27 883,9 mii lei și la cheltuieli de întreținere și exploatare a 

sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare - în sumă de 12 414,2 mii lei. 

Totodată, de menționat, că conform modificărilor operate în Metodologia tarifară, rata de 

rentabilitate a fost majorată de la 3 la 5 %, ca rezultat rentabilitatea a fost determinată în mărime de 

36 460,2 mii lei. 

Urmare a celor expuse, a analizei și a recalculărilor efectuate în cadrul Departamentului 

aprovizionare cu apă și canalizare, pentru anul 2023 au fost determinate următoarele tarife pentru 

furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către S.A. „Apă-Canal 

Chișinău”: 

- pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă în mărime de 11,54 lei/m3, 

cu 1,97 lei/m3 mai mare decât tariful în vigoare; 

- pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică în mărime de 10,32 lei/m3, cu 1,46 

lei/m3 mai mare decât tariful în vigoare; 

- pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate în mărime de 5,68 lei/m3, cu 

1,61 lei/m3 mai mare decât tariful în vigoare; 

- pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii la punctul de branșare în 

conducta de transport a apei Chișinău-Strășeni-Călărași în mărime de 5,60 lei/m3. 

În circumstanțele în care anterior prin Deciziile Consiliului municipal Chișinău au fost aprobate 

tarife diferențiate pe diferite categorii de consumatori și menținute prin Hotărârile ANRE emise anterior, 

se propune Consiliului de administrare al ANRE aprobarea tarifelor diferențiate pentru serviciul public 

de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de 

S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru anul 2023, după cum urmează: 

- pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă pentru consumatorii casnici - în mărime 

de 11,12 lei/m3 (+2,47 lei/m3 față de tariful în vigoare); 

- pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă pentru consumatorii noncasnici - în 

mărime de 13,29 lei/m3 (la același nivel ca și tariful în vigoare); 

- pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate pentru consumatorii casnici - 

în mărime de 4,18 lei/m3 (+2,14 lei/m3 față de tariful în vigoare); 

- pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate pentru consumatorii noncasnici 

- în mărime de 11,17 lei/m3 (la același nivel ca și tariful în vigoare). 

 

 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare 

Secția tarife și analize 


