
Documentație necesară obținerii avizului conform al A.N.R.S.C. pentru strategia de 

tarifare aferentă planului de afaceri, în conformitate cu Metodologia de ajustare tarifară a 

prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza 

strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri aprobată prin Ordinul președintelui  

A.N.R.S.C. nr. 230/2022, în cazul operatorilor/operatorilor regionali care furnizează/prestează  

servicii de alimentare cu apă și de canalizare, în gestiune directă 

 

 

a) cererea de avizare a strategiei de tarifare, conform modelului din anexa nr. 1 la metodologia 

aprobată prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022; 

b) opis; 

c) fișa de fundamentare pentru stabilirea nivelului prețului/tarifului inițial aferent strategiei de 

tarifare, împreună cu toate documentele prevăzute la stabilirea prețurilor și tarifelor din 

Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor, în cazul serviciilor 

furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare realizate din 

fonduri asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale operatorilor aprobată 

prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2022, cu modificările și completările ulterioare, 

în cazul în care prețurile și tarifele operatorilor/operatorilor regionali nu au fost avizate de 

către A.N.R.S.C.; 

d)  fișa/fișele de fundamentare ale prețurilor/tarifelor inițiale în vigoare, împreună cu memoriul 

tehnico- economic prin care se justifică nivelul fiecărui element de cheltuială; 

e) planul de evoluție anuală a prețurilor și tarifelor, care conține strategia de tarifare cu 

ajustările în termeni reali ale prețurilor/tarifelor și formula de ajustare tarifară, conform 

modelului din anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C.  

nr. 230/2022; 

f)  planul de afaceri care a stat la baza fundamentării strategiei de tarifare, conform formatului 

din  anexa nr. 4 la metodologia aprobată prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022; 

g) hotărârea autorității administrației publice locale sau hotărârea adunării generale a 

asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, de aprobare a constituirii Fondului de 

solidaritate, în situația în care rata de suportabilitate prognozată este mai mare de 3%, în 

oricare an din perioada de reglementare economică; 

h) hotărârea autorității administrației publice locale sau hotărârea adunării generale a 

asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, de aprobare a planului de investiții de 

dezvoltare și planului de investiții de înlocuire; 

i)  balanța/bilanțul apei; 

j)  programul de investiții pentru reducerea pierderilor de apă;  

k) strategia de control al pierderilor de apă; 



l) hotărârea autorității administrației publice locale sau hotărârea adunării generale a asociației 

de dezvoltare intercomunitară, după caz, de aprobare a nivelului pierderilor de apă în baza 

balanței/bilanțului apei; 

m) indicatorii de performanță asumați de operatorii/operatorii regionali prin contractul de 

delegare cu  privire la măsurile de îmbunătățire a: 

 eficienței utilizării activelor  

 eficienței energetice  

 eficienței personalului 

 

 

 

Notă:  

 

 Operatorii/operatorii regionali care furnizează/prestează servicii de alimentare cu apă 

și de canalizare, în gestiune directă, au obligația înaintării la A.N.R.S.C. a strategiei de tarifare în 

vederea obținerii avizului conform cu cel puțin 6 luni înainte de aplicarea mecanismului de 

reglementare economică bazat pe strategia de tarifare aferentă planului de afaceri.  

 În cazul în care din documentele mai sus menționate nu rezultă toate aspectele 

necesare emiterii avizului conform, A.N.R.S.C. poate solicita precizări, completări sau prezentarea 

integrală a unuia sau a mai multor documente. 

 

 

 


