
Notă de argumentare 

privind actualizarea extraordinară a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare de către S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 

 

S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești”, în conformitate cu pct. 57 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. 193 din 11.11.2022, a solicitat ajustarea 

extraordinară a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.  

De notat, că actualmente tariful mediu pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare de către S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești” este în mărime de 38,22 lei/m3, din 

care tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă – 22,96  lei/m3, iar pentru serviciul 

public de canalizare – 15,26 lei/m3, care au stat la bază aprobării tarifelor diferențiate prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE nr. 331 din 10.06.2019. 

În conformitate cu pct. 57 din Metodologia tarifară, operatorii sunt în drept să solicite 

actualizarea extraordinară a tarifelor pe parcursul anului de reglementare, dacă există factori obiectivi 

ce nu pot fi controlați de operator, și care duc la o deviere de 5 și mai mult la sută față de venitul 

reglementat, luat în calcul pentru acest an de reglementare. 

Factorii care justifică necesitatea ajustării extraordinare a tarifelor sunt: 

- creșterea prețului la energia electrică din momentul în care a fost determinat tariful pentru 

S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești” prin Hotărârea ANRE nr. 331 din 10.06.2022 

și până în prezent de 2,7 ori la instalațiile care sunt racordate la rețelele electrice de distribuție 

de joasă tensiune; 

- încheierea în baza Deciziei Consiliului municipal Hîncești nr. 05/07 din 08.11.2022 a unui 

Acord adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă, 

de canalizare și de salubrizare, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Hîncești nr. 08/04 

din 04.05.2011, prin care a fost stabilit nivelul de redevență anual în sumă de 1 292,3 mii lei. 

Concomitent, Ministerul Economiei la 28.11.2022 a actualizat Prognoza principalilor indicatori 

macroeconomici pentru anii 2022-2025, prin care indicele prețului de consum mediu anul a fost majorat 

de la 21,9% la 29,3%, ce la creșterea corespunzătoare a cheltuielilor de bază pentru anul 2022. 

La fel au fost actualizate volumele de apă potabilă furnizată și volumele apelor uzate deversate 

în rețelele publice de canalizare, reieșind din volumele efective înregistrate de operator pe 10 luni 2022. 

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

14 512,1 mii lei pentru anul 2022 prognozat, din care pentru prestarea serviciului public de alimentare 

cu apă – 10 147,1 mii lei, pentru serviciul public de canalizare – 4 365,0 mii lei, ceea ce constituie o 

creștere de 13,9% față de venitul reglementat ce a stat la baza aprobării  Hotărârii ANRE nr. 331 din 

10.06.2019. În circumstanțele date, sunt premise pentru aplicare pct. 57 din Metodologia tarifară, cu 

privire la ajustarea extraordinară a tarifelor pentru S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești”. 

Venitul reglementat determinat de ANRE față de cel în vigoare, cât și față de cel solicitat de 

operator a fost modificat din următoarele considerente: 

- cheltuielile de bază – determinate de ANRE în mărime de 9 164,8 mii lei, o creștere cu 439,5 

mii lei față de cheltuielile de bază ce au stat la baza calculării tarifului în vigoare. Majorarea cheltuielilor 
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de bază se datorează actualizării indicelui prețului de consum mediu prognozat de Ministerul Economiei 

pentru anul 2022 ce a fost publicat pe 28.11.2022 în valoare de 29,3% ; 

- cheltuielile pentru energia electrică – determinate de ANRE în valoarea de 3 952,2 mii lei,  

respectiv pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă 3 193,7 mii lei și pentru 

serviciul public de canalizare – 758,5 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 în scopuri tarifare, fiind excluse cheltuielile pentru energia electrica aferente pierderilor 

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

pentru energia electrică aprobate prin Hotărârile ANRE în anul 2022. 

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. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești”, este de 42,95 

lei/m3, mai mare cu 4,73 lei/m3 decât tariful în vigoare, din care pentru serviciul public de alimentare cu 

apă – 25,47 lei/m3, mai mare cu 2,51 lei/m3 decât tariful în vigoare, și pentru serviciul public de 

canalizare – 17,48 lei/m3, mai mare cu 2,22 lei/m3 decât tariful în vigoare. 

În circumstanțele în care anterior prin Hotărârea ANRE nr. 331 din 10.06.2022 au fost aprobate 

tarife diferențiate pe diferite categorii de consumatori ai S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești”, 

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. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești”, pentru anul 2022, după cum urmează: 

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

21,82 lei/m3 (+2,97 lei/ m3 față de tariful în vigoare); 

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

de 50,28 lei/m3 (+0,00 lei/ m3 față de tariful în vigoare); 

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

mărime de 14,65 lei/m3 (+3,32 lei/ m3 față de tariful în vigoare); 

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

în mărime de 23,51 lei/m3 (+0,00 lei/m3 față de tariful în vigoare). 

 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  


