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In proiectarea strategiei de tarifare s-a utilizat urmatoarea abordare: 

• Strategia de tarifare a fost proiectata pentru perioada 2021-2026; 

• Tariful initial corespunde ultimelor tarife avizate de ANRSC (nr.612773/ noiembrie 

2018).  

• Tarifele vor fi ajustate în termeni reali și cu inflatia anual, la data de 1 Ianuarie. 

 

 

 

 

Strategia de tarifare este prezentata în urmatorul tabel:  

 

Strategie tarifare 
Tarif initial 

(RON/m3)* 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Apa  4,05 2.75% 3.00% 3.50% 10.50% 6.50% 5.00% 

Apa uzata 3,01 2.75% 3.00% 3.50% 10.50% 6.50% 5.00% 

*Tarif fara TVA. 

 

 

Cresterile  anuale in termeni reali sunt stabilite la nivelul anului 2020 si nu includ inflatia in 

perioada dintre ajustarile tarifare si nici taxa pe valoare adaugata. Ajustarile anuale de tarif se 

vor face cel tarziu la data de 1 ianuarie a fiecarui an, cu luarea in calcul a inflatiei (indicele 

preturilor de consum publicat lunar de Institutul National de Statistica) si a cresterilor impuse 

in termeni reali din tabelul de mai sus. 

 

 

 



Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei formule: 

 

Tarifn+i = Tarifn x (1+an+1) x (1+an+2) x ...x (1+an+i) x In+i 

 

Unde: 

Tarifn+i =   Tariful la data n+i 

Tarifn =     Tariful initial 

an+1, an+2:  Tarif ajustat in termeni reali, pentru datele n+1, n+2 

an+i:          Tarif ajustat in termeni reali, pentru data n+i 

In+i:           Inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule: 

 

In+i =  

 

unde: 

CPI: cel mai recent Indice al preturilor disponibil; 

IPI: Indicele preturilor initial de la data tarifului n (1 ianuarie 2020); 

INF: Inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor 

disponibil; 

 m:  numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a 

noului tarif; 

Indicele Preturilor: Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Institutul National de 

Statistica 

 

Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare luand in 

considerare evolutia viitoare a costurilor de operare si impactul proiectului de investitii 

finantat din Fondul de Coeziune. Aceste tarife pot suferi ajustari sau modificari in functie de 

urmatoarele elemente: 

➢ conditionalitatile incluse in prezentul Contract de finantare (de exemplu: indeplinirea 

masurilor de mediu prevazute de legislatia nationala si de actele de reglementare 

emise de catre institutii/autoritati publice competente, masuri privind implementarea 

planului de actiuni pentru gestionarea namolului, etc.); 

➢ conditionalitatile incluse in contractul de imprumut semnat de beneficiar pentru co-

finantarea proiectului; 

➢ impactul startegiilor viitoare de investitii in conformitate cu Master Planul judetean, 

din sectorul apa-apa uzata.  

 

Deficitul de finantare este calculat pe baza ratei forfetare de 6%.  

Schema de finantare are urmatoarea structura:  

- Grant UE: 85.00%; 

- Contributie Buget de Stat: 13.00%; 

- Contributie Buget Local: 2.00%. 



 

Structura de finantare a proiectului de investitii este urmatoarea:  

 

Total valoare 

proiect (Total cost 

= eligible + 

neeligibil) 

Costuri 

eligibile 

Deficit de 

finantare 

Grant UE 

(max 85%) 

  

  

471,713,059 397,155,692 373,326,350.6 317,327,398.0 
 

  

100.0% 84.1913% 94.0000% 85.00%   din 1.1.1 

  din 1 din 1.1 Contributie Buget de Stat (13%) 

      48,532,425.6 

 

  

 
  

      13.00%   din 1.1.1 

      Contributie Buget Local (2.00%) 

      7,466,527.0 

 

 

  

 
  

      2.00% 
 

din  1.1.1 

  
 

Operator Regional 

  
 

23,829,342  

  
  

    6.0000% din 1.1 
 

  

  Costuri 

neeligibile 

(alte 

categorii 

decat cele 

eligible) 

Operator Regional TVA de 

recuperat 

    
  

  70,083,925 

  
    74,557,367 

 

 

  

 
74,557,367  94.0000% 

  74,557,367 100.0% din 1.2 100.0% de plata 

  15.9138%  

 
  4,473,442 

  
  din 1 

  
  6.0000% 

    
  

altele   

    
 

0   

    
  

0.0%   
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