
 Notă de argumentare 

privind determinarea tarifelor pentru prestarea serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „ Apă-Canal Cantemir” 

 

Date generale: 

Licența:                                       Seria AC nr. 000523 din 07 iulie 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. Cantemir 

 sat. Cania 

 sat. Epureni 

 sat. Porumbești 

 sat. Antonești 

 sat. Leca 

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 3 046 

  canalizare – 1 688 

Lungimea rețelelor:                      de apă – 82,1 km 

                                                     de canalizare – 10,8 km 

Volumul de apă captat (anual):    circa 224,4 mii m3 

Volumul de apă furnizat (anual): circa 173,1 mii m3 

Volumul apelor uzate deversate 

în rețelele publice de canalizare:  circa 82,8 mii m3 

 

Î.M. „ Apă-Canal Cantemir”, în conformitate cu art. 35 alin. (5) al Legii nr. 303 din 13 decembrie 

2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și în baza punctului 49, subpct.1) 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 scrisoarea nr. 71 din 15 iunie 2022, a solicitat examinarea și avizarea tarifelor pentru 

furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și serviciul public de canalizare. 

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

alimentare cu apă și canalizare de către Î.M. „Apă-Canal Cantemir” în cuantum de 27,00 lei/m3, din care 

tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă – 15,21 lei/m3, iar pentru serviciul public de 

canalizare – 11,79 lei/m3, avizate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 655 din 21 

decembrie 2021. 

Conform calculelor prezentate de către operator, tarifele determinate pentru anul prognozat 2022,  

constituie: pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă 17,82 lei/m3, pentru serviciul public de 

canalizare – 19,51 lei/m3, în total 37,33 lei/m3, ce reprezintă o majorare în mediu de 10,33 lei/m3 (sau 

cu 38,26 %) față de tariful actual. 
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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, 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, minim 

necesare operatorului pentru desfășurarea activității în domeniul dat. 

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 – 176,0 mii m3; 

- volumul prognozat al apelor uzate deversate în rețelele publice de canalizare în anul 2022– 94,8 

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. 298 din 03 iunie 2022, în mărime de 51,2 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  

4 822,9 mii lei pentru anul 2022 prognozat, ceea ce constituie o diminuare de 163,5 mii lei (sau 3,28 %) 

față de cel solicitat de operator în mărime de 4 986,4 mii lei. 

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

- cheltuielile de bază – determinate de ANRE în mărime de 3 655,3 mii lei, micșorate cu 7,0 mii 

lei (sau 0,2 %) față de cele solicitate – 3 662,3 mii lei. La determinarea valorilor cheltuielilor de bază ale  

Î.M. ” Apă-Canal Cantemir” aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, au fost 

luate în considerare cele aprobate pentru anul de bază 2019, prin Hotărârile Consiliului de administrație 

ANRE nr. 51/2020 din 28 februarie 2020 și nr. 364 din 25 august 2021. Cheltuielile de bază au fost 

ajustate pentru anul 2022 în corespundere cu pct. 36 din Metodologia nr. 489/2019 din 20.12.2019. 

- cheltuielile pentru energia electrică – determinate de ANRE în valoarea de 532,8 mii lei, 

majorat cu 21,9 mii lei (sau cu 4,3 %) față de 510,9 mii lei solicitat. 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 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. aprobate prin Hotărârea nr.40 din 18.03.2022 și Hotărârea nr.326 din 08.06.2022. 

- valoarea altor cheltuieli operaționale ale operatorului, determinate de ANRE în sumă de 144,5 

mii lei, diminuate cu 76,9 mii lei față de 221,4 mii lei solicitate. Diminuarea se datorează determinării 

TVA ce se raportează la cheltuieli, luând în considerare consumul de energie electrică acceptat în scopuri 

tarifare pentru anul 2022, 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. 
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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 32,9 mii lei, fiind diminuate cu 43,0 mii lei față de 75,9 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. 

Conform pct. 61 și pct. 62 din Metodologia tarifară, cheltuielile materiale, cheltuielile de 

întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare și mijloacele financiare 

în mărimea alocației pentru fondul de rulment, urmează a fi utilizate de operator doar după destinație, în 

caz contrar autoritatea care aprobă tarifele va micșora aceste cheltuieli ale operatorului în anul următor. 

Astfel, conform datelor înregistrate în contabilitatea Î.M. „Apă-Canal Cantemir” s-a constat, că 

operatorul a utilizat cheltuielile de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și 

de canalizare cu 31,5 mii lei mai puțin decât a fost inclus în tariful aprobat în anul 2021 și respectiv nu 

s-a folosit de alocațiile pentru fondul de rulment în valoare de 7,8 mii lei. În conformitate cu cele expuse 

supra, cuantumul sumelor date au fost diminuate din tariful calculat pentru anul 2022. 

Ținem să menționăm că, în urma corectării a venitului reglementat actualizat pentru anul 

precedent și cel efectiv înregistrat în aceiași perioadă, Î.M. „Apă-Canal Cantemir”  a înregistrat un deficit 

tarifar în sumă de 343,8 mii lei, care conform prevederilor Metodologice a fost inclus spre recuperare în 

tariful prognozat pentru anul în curs.  

Urmare a celor expuse, 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 și de canalizare de către Î.M. „Apă-Canal 

Cantemir”  a fost determinat în mărime de 36,20 lei/m3, cu 1,13 lei/m3 mai mic decât cel prezentat de 

operator, dar cu 9,20 lei/m3, sau cu 34,1 % mai mare decât tariful în vigoare din anul 2021, din care 

pentru serviciul public de alimentare cu apă – 17,12 lei/m3, cu 0,70 lei/m3 mai mic decât cel solicitat, 

însă cu 1,91 lei/m3 mai mare ca cel în vigoare, și pentru serviciul de canalizare – 19,08 lei/m3, cu 0,43 

lei/m3 mai mic decât a fost solicitat, dar cu 7,29 lei/m3 mai mare decât actualul tarif. 

 

 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  


