PLANUL ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR
Pentru operatorul Apa – Canal Ilfov S.A.

Stategia de tarifare inclusă în prezentul document a fost fundamentata in conformitate cu
metodologia de fundamentare Analiza Cost-Beneficiu, pentru investitiile in infrastructura de apa,
aprobata prin Hotararea Guvernului nr.677/2017, aprobată de Autoritatea de Management – POIM
(Ministerul Fondurilor Europene) si este prezentata in tabelul urmator:

STRATEGIA
DE
TARIFARE
(in procente)
Tarif apa
Tarif
canalizareepurare

Tarif
initial la
data de 1
iulie 2019

Ajustari in termeni reali

2020

2021

2022

2023

2024

2025

RON/m3
3.92

%
0.00%

%
6.00%

%
7.50%

%
16.00%

%
3.50%

%
3.50%

4.17

0.00%

6.00%

7.50%

16.00%

4.00%

4.00%

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoare adăugată.

Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an cel tarziu la 1 ianuarie atat cu
inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni reali exceptand anul 2021 cand ajustarea tarifelor
se va aplica de la data de 1 iulie.
Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei formule:
Tarif n+i = Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x ….. x (1+a n+i) x I n+i
Unde:
Tarif n+i – tariful la data n+i
Tarif n – tariful initial;
a n+1, a n+2 - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2
a n+i - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i
I n+i – inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule:
CPI x (1+INF)m /12
I n+i =
IPI
unde:
CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;
IPI - indicele preturilor initial, de la luna Iulie 2019;
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 Total publicat lunar de Institutul National de
Statistica.
Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare, luand in considerare
evolutia ulterioara a costurilor de operare. Aceste tarife pot suferi ajustari sau modificari in functie
de urmatoarele elemente:
• conditionalitatile incluse in contractele de finantare pentru obtinerea finantarii din fonduri
europene sau de la bugetul de stat;
• conditionalitatile incluse in contractul de imprumut pentru co-finantarea proiectului
finantat din POIM;
• rezultatele proiectiilor financiare din planul de afaceri;
• impactul strategiilor viitoare de investitii, in conformitate cu Master Planul.
În cazul preluării de noi localităţi în aria de operare a societatii, de la data preluării, se va aplica
tariful unic pentru întreaga arie de operare, in vigoare la acea data.
Avand in vedere conditionalitatile generate de semnarea contractului de finantare pentru
implementarea Proiectului major “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă
uzată în județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020”, incepand cu data de 1 iulie 2021 se va aplica
tariful unic atat la apa cat si la canalizare-epurare pe intreaga arie de operare a S.C. APACANAL ILFOV S.A.
După anul 2025, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare cu ajustari in termeni reali, se va
aplica ajustarea cu inflaţia conform formulei de mai sus.

