
Documentație avizare/aprobare prețuri și tarife pentru operatori/operatori regionali/ 

operatorii economici în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru 

serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare aprobată prin  

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 

 
 

1. Stabilirea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare 

pentru operatori/operatori economici/operatori regionali: 

Propunerile de stabilire a preţurilor şi tarifelor se fundamentează în conformitate cu 

prevederile Cap. V și VI din metodologia aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C.                   

nr. 65/2007, precum şi a fişelor de fundamentare prezentate în Anexele 1 a) şi 1 b) la metodologia 

menționată. 

Operatorul/operatorul economic/operatorul regional care solicită stabilirea preţurilor şi 

tarifelor trebuie să transmită la A.N.R.S.C. următoarele: 

- cererea de stabilire, care conţine datele de contact ale operatorului, nivelul preţurilor 

şi/sau tarifelor solicitate, motivaţia solicitării şi menţiunea dacă este sau nu plătitor de T.V.A.; 

- hotărârea autorităţilor publice locale implicate privind darea în administrare sau delegarea 

gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sau copie de pe contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare atribuit direct, după caz, cu excepția 

operatorilor economici și a operatorilor care solicită stabilirea prețurilor pentru apa produsă şi/sau 

transportată într-un sistem de alimentare şi livrată în alt sistem de alimentare;  

- indicatorii de performanţă, ca anexă la Regulamentul serviciului  de alimentare cu apă şi 

de canalizare, elaborat şi aprobat în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. 

nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare;  

- copie de pe Autorizaţia de gospodărire a apelor, emisă de Administraţia Naţională „Apele 

Române”, în termen de valabilitate; 

- copie de pe Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă, încheiat cu 

Administraţia Naţională ”Apele Române”, inclusiv anexele aferente, sau dovada depunerii cererii; 

- copie de pe autorizaţia sanitară pentru producerea şi distribuţia apei în termen de 

valabilitate, titular operatorul solicitant; 

- copie de pe programul de monitorizare de control şi audit al calităţii apei potabile, avizat 

de autoritatea de sănătate publică judeţeană, pentru serviciul de alimentare cu apă/canalizare;  

- copie de pe contractul încheiat pentru efectuarea analizelor bacteriologice şi                      

fizico – chimice ale apei în laboratoare acreditate, în cazul în care operatorul respectiv nu deţine 

laboratoare proprii; 

- copie după Certificatul de înregistrare în scopuri de T.V.A. emis de Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, titular operatorul solicitant; 



- copie de pe organigrama şi statul de funcţii, precum şi copie de pe hotărârea 

administrației publice locale implicate, de aprobare a acestora; 

- memoriu tehnico – economic, care conţine descrierea tehnică a sistemului de alimentare 

cu apă şi/sau de canalizare, după caz şi justificarea elementelor de cheltuieli înscrise în fişele de 

fundamentare a preţurilor şi/sau tarifelor solicitate (modul de calcul prin care s-a determinat valoarea 

acestora); 

- fişele de fundamentare elaborate în conformitate cu Anexele nr. 1a) şi/sau 1 b) la 

Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007, 

semnate de persoana care le-a întocmit şi de către reprezentantul legal al solicitantului;  

- hotărârea autorităţilor publice locale implicate privind aprobarea cotei de dezvoltare şi 

modernizare, după caz; 

- alte date şi informaţii necesare fundamentării preţurilor/tarifelor propuse. 

Notă: În cazul operatorilor/operatorilor regionali care furnizează/prestează servicii de 

alimentare cu apă și de canalizare în gestiune delegată, în baza unor contracte de delegare a 

gestiunii atribuite prin proceduri competitive, stabilirea nivelului prețurilor și tarifelor nu se 

avizează/aprobă de către A.N.R.S.C., acestea fiind cele prevăzute în contract, la nivelul 

prețurilor/tarifelor ofertate.   

În acest caz, ulterioarele ajustări/modificări ale prețurilor sau tarifelor se vor realiza, după 

caz, cu respectarea prevederilor cap. VII sau VIII ale Metodologiei de stabilire, ajustare sau 

modificare a preţurilor şi tarifelor serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin 

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 sau conform strategiei tarifare prevăzută în contractul 

de delegare.   

 

2. Ajustarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare: 

Preţurile şi tarifele pentru serviciile de alimentare apă şi de canalizare se pot ajusta, la un 

interval de minim 3 luni, cu avizul A.N.R.S.C., pe baza cererilor de ajustare primite de la 

operatori/operatori economici/operatori regionali, însoţite de documentaţia de fundamentare a 

costurilor, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum faţă de nivelul existent la data precedentei 

avizări/aprobări.  

Propunerile de ajustare a preţurilor şi tarifelor se analizează în baza criteriilor şi formulelor de 

calcul prevăzute la Capitolul VII din metodologia aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C.                   

nr. 65/2007, precum şi a fişelor de fundamentare prezentate în Anexele 2 a) şi 2 b) la metodologia 

menționată. 

Operatorul/operatorul economic/operatorul regional care solicită ajustarea preţurilor şi 

tarifelor trebuie să transmită la A.N.R.S.C. următoarele: 

- cererea de ajustare, cu specificarea nivelului preţurilor şi/sau tarifelor solicitate, a 

perioadei pentru care se solicită ajustarea, precum și I.P.C.- ul aferent;  

- fişele de fundamentare elaborate în conformitate cu Anexele nr. 2a) şi/sau 2b) la 

Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007, 

semnate de persoana care le-a întocmit şi de către reprezentantul legal al solicitantului;  



- alte date şi informaţii necesare fundamentării preţurilor şi tarifelor propuse. 

În cazul în care activitățile de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare 

prestate/furnizate de operatorul/operatorul economic/operatorul regional se desfășoară în condiții de 

rentabilitate și eficiență economică, fiind asigurată recuperarea costurilor pentru prestarea/furnizarea 

acestor activități, prețurile/tarifele nu vor fi ajustate. 

În cazul în care se constată că operatorul/operatorul economic/operatorul regional 

înregistrează profit, solicitarea acestuia nu se justifică, iar cererea se radiază din procedura de avizare 

a prețurilor și tarifelor. 

Notă: operatorul căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare prin procedura competitivă trebuie să prezinte copia 

acestui contract la prima solicitare de ajustare a prețurilor/tarifelor. 

 

3. Modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de 

canalizare: 

Preţurile şi tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi modificate în 

următoarele situaţii: 

 la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor instalaţii şi 

utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora. 

 pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor 

produse, transportate sau distribuite ori modificarea condiţiilor de producţie, transport sau 

distribuite, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5% pe o 

perioadă de 3 luni consecutiv. 

Propunerile de modificare a preţurilor şi a tarifelor se analizează în baza criteriilor şi a 

formulei prevăzute la capitolul VIII din metodologia aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. 

nr. 65/2007, precum şi a fişelor de fundamentare prezentate în Anexele nr. 2a) şi nr. 2b) la 

metodologia menționată. 

Operatorul/operatorul economic/operatorul regional/operatorul economic care solicită 

modificarea preţurilor şi tarifelor, trebuie să transmită la A.N.R.S.C. următoarele: 

- cererea de modificare, cu specificarea nivelului preţurilor şi/sau tarifelor solicitate; 

- fişele de fundamentare elaborate în conformitate cu Anexele nr. 2a) şi/sau 2b) la 

Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007, 

semnate de persoana care le-a întocmit şi de către reprezentantul legal al solicitantului;  

- alte date şi informaţii necesare fundamentării preţurilor şi tarifelor propuse. 

 

În cazul în care activitățile de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare 

prestate/furnizate de operatorul/operatorul economic se desfășoară în condiții de rentabilitate și 

eficiență economică, fiind asigurată recuperarea costurilor pentru prestarea/furnizarea acestor 

activități, prețurile/tarifele nu vor fi modificate.  



În cazul în care se constată că operatorul/operatorul economic înregistrează profit, solicitarea 

acestuia nu se justifică, iar cererea se radiază din procedura de avizare a prețurilor și tarifelor. 

Notă: operatorul căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare prin procedura competitivă trebuie să prezinte copia 

acestui contract la prima solicitare de modificare a prețurilor/tarifelor. 

 

Important:  

 În cazul operatorilor operatorilor/operatorilor economici/operatorilor regionali care solicită 

modificarea sau ajustarea de prețuri/tarife în conformitate cu Metodologia de stabilire, ajustare sau 

modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007, fișele de fundamentare trebuie 

completate conform anexelor 2a) și 2b) la metodologie, respectiv în coloana „Realizat perioada 

anterioară” sunt incluse cheltuielile din ultima lună anterioară propunerii închisă contabil. 

Astfel, în funcție de data la care a fost trimisă solicitarea, perioada anterioară luată în calcul 

trebuie să includă ultima lună anterioară propunerii pentru care este efectuată închiderea contabilă și 

este întocmită balanța de verificare.  

În situația în care fundamentarea nu este realizată conform acestor precizări, cererea respectivă 

de modificare/ajustare se radiază din procedura de analiză, iar solicitantul este informat în legătură 

cu radierea cererii sale și obligația de a transmite o documentație actualizată. 

 Nu se analizează documentaţiile transmise de către autoritățile administrației publice locale 

pentru compartimentele fără personalitate juridică sau de către operatori nelicențiați sau care nu au 

solicitat licență. 

 


