
INFORMARE PRIVIND REGLEMENTĂRI ECONOMICE APLICABILE  

SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE 

 

În vederea implementării reformei/jalonului nr. 1 din Planul Național de Redresare și 

Reziliență – Componenta C1. Managementul apei, A.N.R.S.C. a elaborat și aprobat noul 

cadru legislativ de reglementare economică aplicabil serviciilor de alimentare cu apă și de 

canalizare, după cum urmează: 

1) Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022 privind aprobarea Metodologiei de 

ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și 

de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, aplicabilă 

tuturor operatorilor și operatorilor regionali care nu au în curs de implementare o 

strategie de tarifare și care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și 

de canalizare, în gestiune directă, prin sisteme publice realizate/dezvoltate, integral 

sau parțial, din fonduri publice de la bugetul de stat (PNDL, PNI ″Anghel Saligny″, 

Fondul pentru mediu) și/sau din fonduri europene nerambursabile (POS Mediu, 

POIM, PNDR); 

2) Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 231/2022 privind aprobarea Metodologiei de 

evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în 

conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în 

infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, aplicabilă 

tuturor operatorilor și operatorilor regionali care au în curs de implementare o 

strategie de tarifare, pentru perioada rămasă până la finalizarea acesteia. 

3) Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 323/2022 pentru modificarea și completarea  

Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de 

stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin 

sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare realizate din fonduri 

asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale operatorilor, aplicabilă 

operatorilor care furnizează/prestează serviciile de alimentare cu apă și de 

canalizare prin sisteme publice realizate/dezvoltate exclusiv din fonduri publice 

asigurate de la bugetul local, precum și operatorilor economici care 

furnizează/prestează servicii de natura celor publice prin sistem private. 

NOTĂ: Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă 

aprobată prin H.G. nr. 677/2017 este aplicabilă operatorilor regionali care dezvoltă investiții 

finanțate din fonduri nerambursabile prin POIM-PODD, precum și operatorilor care 

furnizează/prestează servicii de alimentare cu apă și de canalizare, în gestiune delegată, 

prin sisteme publice realizate/dezvoltate din fonduri de la bugetul de stat și/sau din fonduri 

europene nerambursabile, care au în derulare contracte de delegare a căror durată rămasă 

este mai mare de 3 ani. 


