
Notă de argumentare 

privind determinarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public 

de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate 

 de către  S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 

 

Date generale: 

Licența:                                      Seria AC nr. 000559 din 22.12.2015 

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

canalizare la nivel de oraș și furnizarea serviciului public de 

alimentare cu apă la nivel de sat 

Desfășurarea activității:              or. Soroca,  

sat. Zastînca, 

sat. Egoreni, 

sat. Hristici, 

sat. Rublenița, 

sat. Regina Maria, 

com. Bulboci 

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 14 858 

 canalizare – 8 134 

Lungimea rețelelor:                    apeduct – 204,4 km 

 canalizare – 54,8 km 

Volumul de apă procurat (anual):   circa 1 459 mii m3 

Volumul de apă furnizat (anual):  circa 884 mii m3 

Volumul apelor uzate deversate 

 în rețelele publice de canalizare: circa 586 mii m3 

 

 S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 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, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  nr. 489/2019 din 20.12.2019, prin scrisoarea nr. 

127 din 01.06.2022 (înregistrată la ANRE cu nr. 7803 din 01.06.2022) și a documentelor confirmative 

prezentate suplimentar, a solicitat aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate.  

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

alimentare cu apă și canalizare de către  S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” în cuantum de 20,38 lei/m3, din 

care tariful pentru serviciul public de alimentarea cu apă potabilă – 15,30 lei/m3, iar pentru serviciul 

public de canalizare – 5,08 lei/m3, care au stat la baza aprobării tarifelor diferențiate prin Decizia 

Consiliului municipal Soroca nr. 20/2 din 01.11.2012. 

Conform calculelor prezentate de către operator, tarifele determinate de către acesta, pentru anul 

prognozat 2022, constituie: pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă 24,61 lei/m3, pentru 

serviciul public de canalizare – 5,15 lei/m3, în total 29,76 lei/m3, ce reprezintă o majorare în mediu cu 

9,38 lei/m3 (sau cu 46,0 %) față de tarifele medii 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, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 489/2019 din 

20 decembrie 2019, actele 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, 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 – 877,5 mii m3; 

- volumul prognozat al apelor uzate deversate în rețelele publice de canalizare în anul 2022– 592 

mii m3; 

- valoarea prognozată a 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. 54 din 15.02.2022, în mărime de 114,7 mii m3; 

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

21,9 %. 

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

20 378,7 mii lei pentru anul 2022 prognozat, din care pentru prestarea serviciului public de alimentare 

cu apă – 17 308,0 mii lei, pentru serviciul public de canalizare – 3 070,7 mii lei. 

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

următoarele considerente: 

- cheltuielile de bază – au fost luate în considerare valorile cheltuielilor de bază aprobate pentru 

anul de bază 2020 prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 416 din 10.11.2020, ajustate 

conform indicelui prețurilor de consum pentru anul 2022,  în mărime de  12 925,2 mii lei, diminuate cu   

1 517,7 mii lei (sau cu 10,5 %) față de cel solicitat 14 442,9 mii lei, inclusiv pentru serviciul public de 

alimentare cu apă – 10 078,4 mii lei, pentru serviciul de canalizare și de epurare a apelor uzate în mărime 

de 2 846,8 mii lei. 

- cheltuielile pentru energia electrică – determinate de ANRE în valoarea de 232,9 mii lei diminuate 

cu 58,8 mii lei (sau cu 20,2 %) față de 291,7 mii lei solicitat, respectiv pentru prestarea serviciului public 

de alimentare cu apă potabilă 177,0 mii lei și pentru serviciul public de canalizare – 55,9 mii lei.  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 

S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” aprobate prin Hotărârea nr. 109 din 18.03.2022 și Hotărârea 

nr.327 din 08.06.2022; 

- valoarea altor cheltuieli operaționale ale operatorului, determinate de ANRE în sumă de 843,4 

mii lei, diminuate cu 23,6 mii lei față de 867,0 mii lei solicitate. Diminuarea se datorează determinării 

TVA ce se raportează la cheltuieli, luând în considerare cheltuielile efective conform dărilor de seamă 

pentru anul 2021, 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; 



3 
 

- redevența – determinată de ANRE în sumă de 1 423,1 mii lei, diminuate cu 759,6 mii lei față de  

2 182,7 mii lei solicitate. Redevența a fost determinată din momentul încheierii Contractelor de delegare 

a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu autoritățile publice locale 

și operator, și cu prevederile pct. 41 din Metodologia tarifară; 

- cheltuieli privind achiziționarea contoarelor pentru consumatori casnici – nu a fost 

acceptată suma înaintată de operator în valoare 304,4 mii lei, deoarece în rapoartele realizării planurilor 

de investiții pentru anii precedenți nu s-a atestat astfel de cheltuieli; 

- 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 339,0 mii lei, fiind diminuate cu 1 481,9 mii lei față de 1 820,9 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, precum și cele amortizate complet, valorile mijloacelor fixe care sunt 

parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unității administrativ teritoriale (UAT), fiind 

bunuri de interes și folosință publică și aparțin, prin natura lor sau potrivit Legii nr. 303/2013 domeniului 

public al UAT și sunt supuse regimului juridic al proprietății publice în conformitate cu Legea 

nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice. 

Astfel, luând în considerare cele expuse, urmare a analizei și a recalculărilor efectuate în cadrul 

Departamentului aprovizionare cu apă și canalizare, cuantumul determinat al tarifelor pentru anul 2022 

pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor 

uzate de către  S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” este în valoare de 24,91 lei/m3, cu 4,85 lei/m3 (sau cu 

16,3%)  mai mic decât cel solicitat de operator și cu 4,53 lei/m3 (sau cu 22,2%) mai mare decât tariful în 

vigoare din anul 2012, din care pentru serviciul public de alimentare cu apă – 19,72 lei/m3, cu 4,89 lei/m3 

mai mic decât cel solicitat și cu 4,42 lei/m3 mai mare decât tariful în vigoare, și pentru serviciul public 

de canalizare – 5,19 lei/m3, cu 0,04 lei/m3 mai mare decât a fost solicitat și cu 0,11 lei/m3 mai mare decât 

actualul tarif. 

În circumstanțele în care anterior prin Decizia Consiliului municipal Soroca nr. 20/2 din 

01.11.2012 au fost aprobate tarife diferențiate pe diferite categorii de consumatori ai S.A. „Regia Apă-

Canal Soroca”, 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. „Regia Apă-Canal Soroca” pentru anul 2022, după cum urmează: 

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

15,39 lei/m3 (+0,13 lei/m3 față de tariful în vigoare ); 

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

de 35,20 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 1,60 lei/m3 (+0,00 lei/ m3 față de tariful în vigoare); 

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

mărime de 12,33 lei/m3 (- 10,67 lei/m3 față de tariful în vigoare). 

 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  


