
Notă de argumentare 

privind determinarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare de către S.A. „Apă-Canal Cahul”  

 

Date generale: 

Licența:                                       Seria AC nr. 000526 din 30 iulie 2015 

Genul de activitate:                     Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare la nivel de oraș și sat; 

Desfășurarea activității:              or. Cahul; 

 sat. Roșu; 

 sat. Pașcani; 

 com. Manta; 

 sat. Chihana Veche; 

 sat. Alexandru Ioan Cuza; 

 sat. Tătărești; 

 com. Pelinei; 

 com. Lebedenco; 

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 17 866; 

canalizare – 10 031; 

Lungimea rețelelor:                    apeduct – 271,1 km; 

                                                    canalizare – 74,3 km;  

Volumul de apă captat (anual):  circa 2 517,7 mii m3; 

Volumul de apă furnizat (anual): circa 1 311,0 mii m3; 

Volumul apelor uzate deversate 

în rețelele publice de canalizare: circa 1 075,6 mii m3. 

 

S.A. „Apă-Canal Cahul”, în conformitate cu art. 35 alin. (13) al Legii nr. 303/2013 privind 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și în baza punctului 49 subpunct 4) al Metodologiei 

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

canalizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică nr. 489/2019 din 20.12.2019, prin scrisoarea nr. 64 din 04.03.2022, a 

solicitat aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.  

De notat, că actualmente este în vigoare tariful mediu pentru prestarea serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare de către S.A. „Apă-Canal Cahul” în sumă de 24,40 lei/m3, din care 

tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă – 15,23 lei/m3, iar pentru serviciul public de 

canalizare – 9,17 lei/m3, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.374 din 

28.09.2017. 

Conform calculelor prezentate de către operator, tarifele determinate au constituit: pentru 

serviciul public de alimentare cu apă potabilă 17,68 lei/m3, pentru serviciul public de canalizare – 10,17 

lei/m3, în total 27,85 lei/m3, ce reprezintă o majorare în mediu de 9,84 lei/m3 (sau cu 14,1 %) față de 

tariful mediu în vigoare. 
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În temeiul Legii nr. 303/2013 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 și de canalizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 489/2019 din 20 decembrie 

2019, cu actele normative în vigoare și cu deciziile aprobate anterior de ANRE, calculele prezentate de 

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

cheltuielilor justificate, minim necesare operatorului pentru desfășurarea activității reglementate. 

Principalii parametri de actualizare și factori de influență aplicați la examinare sunt: 

- volumul total de apă prognozat care urmează a fi furnizat în anul 2022 – 1 442,6 mii m3; 

- volumul prognozat al apelor uzate deversate în rețelele publice de canalizare în anul 2022 – 883,0 

mii m3; 

- valoarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă 

pentru anul 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație ANRE nr. 140 din 25.03.2021, 

în mărime de 699,4 mii m3; 

- indicele prețului de consum mediu prognozat de Ministerul Economie pentru anul 2022 – 21,9 %. 

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

30 977,1 mii lei pentru anul 2022 prognozat, din care pentru prestarea serviciului public de alimentare 

cu apă – 21 892,3 mii lei, pentru serviciul public de canalizare – 9 084,9 mii lei, ceea ce constituie o 

diminuare de 3 510,4 mii lei (sau 10,2%) față de cel solicitat de operator în mărime de 34 487,5 mii lei. 

Venitul reglementat determinat de ANRE față de cel solicitat de operator a fost modificat din 

următoarele considerente: 

- cheltuielile de bază – determinate de ANRE în mărime de 21 852,9 mii lei, majorate cu 1 242,2 

mii lei (6,0%) față de cele solicitate -20 610,7 mii lei. La determinarea valorilor cheltuielilor de bază ale 

S.A. „Apă-Canal Cahul” 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 

nr. 230 din 28 mai 2021. Cheltuielile de bază au fost ajustate pentru anul 2021 în corespundere cu pct.36 

din Metodologia nr. 489/2019 din 20.12.2019. Majorarea cheltuielilor de bază se datorează actualizării 

indicelui prețului de consum mediu prognozat de Ministerul Economiei pentru anul 2022 ce a fost 

publicat pe 30.03.2022 de 21,9% față de cel utilizat de operator în cuantum de 14%. 

- cheltuielile pentru energia electrică – determinate de ANRE în valoarea de 3 908,9 mii lei, 

majorate cu 296,2 mii lei (8,2%) față de 3 612,8 mii lei solicitat, respectiv pentru prestarea serviciului 

public de alimentare cu apă potabilă 2 727,7 mii lei și pentru serviciul public de canalizare – 259,5 mii 

lei. A fost efectuată recalcularea consumului de energie electrică luând în considerare volumul 

consumului tehnologic și a pierderilor de apă aprobate de către ANRE, fiind excluse cheltuielile pentru 

energia electrica aferente pierderilor neacceptate. De asemenea, cheltuielile pentru energia electrică au 

fost recalculate conform tarifelor pentru energia electrică aprobate prin Hotărârii ANRE nr.110 din 

18.03.2022, care este în vigoare începând cu luna aprilie 2022; 

- valoarea altor cheltuieli operaționale ale operatorului, determinate de ANRE în sumă de  

1 289,6 mii lei, diminuate cu 161,5 mii lei față de 1 451,2 mii lei solicitate. Diminuarea majoră se 

datorează recalculării taxei pentru apa extrasă luând în considerare volumul consumului tehnologic și a 
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pierderilor de apă aprobate de către ANRE, iar cheltuielile pentru plata taxelor și impozitelor au fost 

determinate în conformitate cu dările de seamă fiscale pentru anul 2021 și repartizate conform 

activităților desfășurate de operator. 

Cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale aferente 

furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare determinate de ANRE au fost 

determinate în mărime de 24,6 mii lei, fiind diminuate cu 75,0 mii lei față de 99,5 mii lei solicitate, fiind 

acceptate doar cheltuielile aferente amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor corporale proprii. 

Mijloacele fixe primite în gestiune au fost excluse în conformitate cu pct. 37, subpct.1) și 4) din 

Metodologia tarifară. 

Cheltuielile privind plata redevenței au fost determinate în valoare de 2 987,2 mii lei, fiind 

diminuate cu 3 848,9 mii lei față de 6 836,1 mii lei solicitate. Redevența a fost estimată în corespundere 

cu Metodologia tarifară și cu prevederile Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare. În rezultatul revizuirii duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe 

în corespundere cu Catalogul mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 941 din 22.12.2020 

a fost obținută diminuarea în cauză. 

Totodată, în conformitate cu pct. 42 din Metodologie, cheltuielile privind achiziționarea 

contoarelor pentru consumatorii casnici a fost determinate în mărime de 12,3 mii lei, fiind reduse cu 

860,5 mii lei, față de 872,8 mii lei solicitate de operator. Au fost excluse contoarele care nu au fost parte 

a planului de investiții în corespundere cu Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor 

în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 357 din 27.09.2019. 

Nivelul rentabilității reglementate a fost determinat în cuantum de 909,6 mii lei, din care pentru 

prestarea serviciului public de alimentare cu apă – 642,3 mii lei, pentru serviciul public de canalizare – 

267,4 mii lei. Luând în considerație factorii de influență determinați de ANRE, rentabilitatea 

operatorului a fost diminuată cu 94,9 mii lei față de 1 004,5 mii lei solicitate. 

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

aprovizionare cu apă și canalizare, cuantumul determinat al tarifelor pentru prestarea serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare pentru S.A. „Apă-Canal Cahul” este de 25,47 lei/m3, cu 2,38 lei/m3 

mai mic decât cel solicitat de operator și cu 1,07 lei/m3 mai mare decât tariful în vigoare din anul 2017, 

din care pentru serviciul public de alimentare cu apă – 15,18 lei/m3, cu 2,50 lei/m3 mai mic decât cel 

solicitat și cu 0,05 lei/m3 mai mic decât cel în vigoare, și pentru serviciul public de canalizare – 10,29 

lei/m3, cu 0,12 lei/m3 mai mare decât a fost solicitat și cu 1,12 lei/m3 mai mare decât actualul tarif. 

În circumstanțele în care anterior prin Hotărârea ANRE nr.374 din 28.09.2017 au fost aprobate 

tarife diferențiate pe diferite categorii de consumatori ai S.A. „Apă-Canal Cahul”, se propune Consiliului 

de administrare al ANRE aprobarea tarifelor diferențiate pe categorii de consumatori pentru serviciul 

public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de S.A. „Apă-Canal 

Cahul” pentru anul 2022, după cum urmează: 

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

13,98 lei/m3 (+0,11 lei/ m3 față de tariful în vigoare); 

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

de 22,45 lei/m3 (+0,00 lei/ m3 față de tariful în vigoare); 
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pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate pentru consumatorii casnici - în 

mărime de 8,18 lei/m3 (+2,22 lei/ m3 față de tariful în vigoare); 

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

în mărime de 15,30 lei/m3 (+0,00 lei/m3 față de tariful în vigoare). 

 

 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  


