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Urmare articolului “Apa potabilă a gălățenilor, a patra cea mai scumpă din țară. 

Tarife de deșert în orașul dintre ape”, articol publicat în cotidianul Viața Liberă din 

15 iunie 2022, APA CANAL S.A. Galați precizează: 

 

Principala cauză a majorării tarifelor la serviciile de alimentare cu apă potabilă și 

canalizare-epurare în anul 2022 o reprezintă liberalizarea preţului la energia electrică 

şi gazele naturale, ceea ce a generat creşterea foarte mare a preţului de bază al acestor 

servicii. Impactul pentru APA CANAL S.A. Galaţi a însemnat creşterea pentru anul 

2022 comparativ cu preţul de bază din anul 2021 cu 322% la energia electrică şi cu 

638% la gaze naturale. 

Astfel, contractul de furnizare energie electrică pentru anul 2022 are o valoare de 

45.352.510 lei (fără TVA), în timp ce valoarea acestuia în 2021 a fost de 15.895.778 

lei (fără TVA). Contractul pentru furnizare gaze naturale numai pentru 3 luni ale 

anului 2022 (martie-mai)  a fost în valoare de 508.136lei (fără TVA), în condiţiile în 

care în 2021 valoarea a fost de 308.457lei (fără TVA) pentru întregul an (12 luni). 

Concret, diferenţa între cheltuielile aferente lunii ianuarie 2022 şi decembrie 2021 

(rezultatul majorării preţului energiei electrice) este de aprox. 2 milioane lei. Pentru 

perioada februarie - martie 2022, chiar şi în condiţiile aplicării OUG nr.3/2022 

privind plafonarea preţurilor finale la energia electrică şi gaze naturale, tot am avut 

cheltuieli suplimentare faţă de luna decembrie 2021 de cca. 2 milioane lei la energia 

electrică şi cca. 200.000 lei la gazele naturale. Rezultă astfel, pentru perioada ianuarie 

– martie 2022, o cheltuială suplimentară de cca. 4,2 milioane lei. 

Plafonarea prețului final facturat al energiei electrice și gazelor naturale pentru 

perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, stabilită prin OUG nr. 27/2022 a redus în 

mică măsură impactul acestor cheltuieli în bugetul Operatorului APA CANAL S.A. 

Galați (chiar și în aceste condiții prețurile sunt cu peste 200% mai mari față de anul 

trecut). 

Reducerea consumurilor de combustibil, materii prime şi materiale, măsură aplicată 

la nivelul companiei la începutul anului 2022, din păcate, nu se regăseşte proporţional 

în reducerea costurilor, motivat de faptul că preţurile combustibililor (benzină şi 

motorină) au crescut şi continuă să crească exagerat de mult. Majorarea preţurilor a 

avut loc şi în cazul materiilor prime de absolută necesitate în fluxul tehnologic al 

Operatorului: sulfat de aluminiu, clor lichid, hipoclorit de sodiu, precum şi pentru apa 

brută, materii prime și materiale. 

 



 

Operarea infrastructurii modernizate în aria de operare din Județul Galați prin 

programele de investiții, în particular a stațiilor de tratare a apei și stațiilor de epurare 

a apelor uzate menajere și/sau pluviale, presupune costuri mai mari decât a celor 

anterioare (generate de majorarea cheltuielor cu energia electrică, cu polimerii pentru 

îngroșare, dezhidratare, reactivii necesari funcționării stațiilor, tratamentele necesare 

de potabilizare a apei și protejare a mediului). De asemenea, operarea rețelelor de apă 

și canalizare nou înființate prin aceste programe de investiții pentru numărul relativ 

mare de locuitori care nu beneficiau încă de apă sau canalizare, presupune costuri 

adiționale. 

Faptul că municipiul Galați este înconjurat de ape (Dunăre, Prut, Siret), nu înseamnă 

și că acestea pot fi folosite ca sursă de apă brută în condiții de eficiență, cu costuri 

reduse. În zona orașului,  în secțiunea de vărsare în fluviu, apele Prutului și Siretului 

au o turbiditate foarte mare și sunt încărcate cu impurificatori. Acesta este de altfel și 

motivul pentru care s-a renunțat la priza de apă de pe malul stâng al Dunării, la câteva 

sute de metri în aval de confluența cu râul Siret.  Această măsură s-a impus cu atât 

mai mult cu cât, prin darea în exploatare în 1975 a portului mineralier al C.S.G. tot pe 

malul stâng al fluviului Dunărea, imediat în amonte de vărsarea Siretului, criburile 

prizei de apă din Țiglina captau apele poluate din activitatea portuară. Pentru 

obținerea unei ape de bună calitate a fost necesar ca apa brută sa fie prelevată din 

amonte de confluența cu râul Siret și de portul mineralier, prin intermediul prizei de 

apa a combinatului siderurgic Galați, priză de la care se asigură și în prezent apa brută 

de suprafață pentru municipiul Galați (cca.50%). Chiar și așa,  procesul de tratare 

pentru apa de suprafață (Dunărea) este unul complex, care implică cheltuieli mari. 

Restul necesarului de apă brută pentru municipiul Galați este asigurat din sursa de 

profunzime. Pentru Operatorul APA CANAL S.A. Galați ponderea mare în preț față 

de alți operatori din țară o are consumul de energie electrică (18-22%), justificat de 

necesitatea pompării apei în patru trepte succesive, având în vedere atât topografia 

terenului (diferențele de nivel), cât mai ales distanța mare, cca.70km, dintre oraș și 

sursa de captare apă – Vrancea (fronturile Salcia Liești și Vadu Roșca). 

Diferențele între tarifele practicate de companiile de apă și canalizare din țară sunt 

justificate de criterii geografice, economice, tehnologice. 

Tarifele în vigoare la APA CANAL Galați de la 1 mai 2022 ne situează la acest 

moment pe locul 6 la nivel național între operatorii serviciilor de apă și canalizare. În 

perioada următoare mai multi operatori din țară își vor ajusta tarifele conform 

strategiilor tarifare (majoritatea cu aplicabilitate de la 1 iulie 2022) pentru a-și putea 

desfășura activitatea în condițiile creșterii costurilor determinate de prețurile majorate 

(energie, gaze, combustibil, materii prime, materiale etc), precum și pentru a-și putea 

susține programul investițional. Până spre sfârșitul anului, cu siguranță ne vom situa 

spre mijlocul clasamentului operatorilor la nivel național, așa cum de altfel ne-am 

situat întotdeauna. 

Precizăm, de asemenea, că la fundamentarea prețurilor/tarifelor s-a avut în vedere 

asigurarea sustenabilității pe termen scurt, mediu si lung în activitatea Operatorului și 

în rambursarea creditelor contractate (in valoare de 92.990.000lei), respectiv:  



 

• împrumutul contractat pentru cofinantarea Proiectului regional „Reabilitarea şi 

extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi” (POS Mediu 2007-

2013),  proiect în valoare de 507.718.645 lei (fără TVA), ce a vizat extinderea 

furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 11 localităţi din judeţul Galaţi;  

• împrumutul contractat pentru cofinantarea „Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, în 

cadrul Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), proiect în valoare de 

822.694.181 lei (cu TVA inclus), ce vizează extinderea furnizării serviciilor de apă şi 

canalizare în 22 localităţi din judeţul Galaţi. 

Ajustarea tarifelor Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați la apa potabilă și 

canalizare-epurare este fundamentată în Strategia de tarifare pentru perioada 2017-

2023, aprobată prin Actul adițional nr.59/aprilie 2022 la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 

nr.29/16108/23.09.2010, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale 

componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa 

Galați”. După analiza completă a documenției transmise de Operator, prețurile la apa 

potabilă și tarifele pentru canalizare-epurare se aprobă de către Autoritatea Națională 

de Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), în 

calitate de autoritate de reglementare la nivel național.  

Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții realizate 

din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile.  

Planul de tarifare a fost realizat în cadrul Analizei Cost-Beneficiu, parte a Studiului 

de Fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”, întocmită în baza reglementărilor 

Comisiei Europene (Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții) și 

a dispozițiilor H.G.nr.677/2017. 

Planurile de ajustare/creștere a prețurilor/tarifelor, stabilite conform actelor normative 

în vigoare, s-au elaborat și aprobat după realizarea de către consultanți a unui studiu 

de suportabilitate socială de către populație a prețurilor/tarifelor preconizate, luându-

se în calcul situația financiară a categoriilor sociale cele mai defavorizate. 

Din prețuri și tarife se alimenteaza și Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare 

(IID), care constituie sursa pentru realizarea investițiilor viitoare în infrastructura de 

apă și apă uzată.  

APA CANAL S.A. GALAȚI, ca si Serviciu Public, nu are regimul unei companii 

private și nu urmărește să obțina profit, toate resursele finaciare obținute din 

încasarea facturilor emise fiind folosite exclusiv pentru operarea și modernizarea 

infrastructurii și pentru funcționarea societății. În schimb, prețurile/tarifele trebuie să 

reflecte costul economic real al prestării acestor servicii și rambursarea părților de 

credit din programele de investiții. 

Normele europene impun standarde de calitate ce necesită tehnologii moderne, dar 

costisitoare, pentru tratarea apei (potabile și uzate), iar APA CANAL S.A. Galati este 

În prezent una dintre companiile care se conformează normelor impuse. 




