
15www.jurnaluldeilfov.ro15 - 21 noiembrie 2021 actualitateactualitate

Ne referim explicit la 
urmatoarele: contextul 
majorării și aplicării tarifu-
lui unic pentru apă și apă 
uzată (canalizare) este cel 
generat de implementa-
rea proiectului major de 
investiții în infrastructura 
de apă și apă uzată rea-
lizat în cadrul POIM, pro-
iect a cărui valoare tota-
lă este de peste 1,5 mili-
arde lei cu TVA și de care 
vor beneficia locuitorii din 
județul Ilfov; reglemen-
tările aplicabile sunt pre-
văzute de legislația în vi-
goare, precum și de con
diționalitățile generate de 
Contractul de finanțare al 
proiectului major  POIM”, 
se precizează  întrun co-
municat de presă al ope-
ratorului Apă Ilfov.

”Astfel, decizia de ma-
jorare a tarifelor nu este 
o decizie arbitrară a ope-
ratorului Apă Ilfov, ci es-
te o consecință directă a 
demarării proiectului ma-
jor cu finanțare în cadrul 
POIM, în conformitate cu 
legislația și reglementă-
rile conexe în vigoare. În 
acest sens, majorarea ta-
rifelor și aplicarea tarifu-
lui unic sunt determinate 
prin strategia tarifară ca-
re a fost determinată în 
cadrul Analizei costbe-
neficiu aferentă proiectu-
lui major.

Această analiză cost
beneficiu a fost realiza-
tă în conformitate cu HG 
677/2017 privind aproba-
rea Metodologiei de ana-
liză costbeneficiu pentru 
investițiile în infrastructu-
ra de apă. Conform art. 

unic al HG 677/2017, pa-
ragraful (1), finanțarea 
serviciului de apă și apă 
uzată în cazul proiectelor 
de infrastructură în apă 
și apă uzată se face prin 
aplicarea de către opera-
torul de servicii a tarifu-
lui unic și a strategiei ta-
rifare. Analiza costbenefi-
ciu realizată pe o perioadă 
de 30 de ani a fost anali-
zată, evaluată și aprobată 
de către toate autoritățile 
cu rol de evaluare pentru 
proiectele cu finanțare eu-
ropeană, respectiv Comi-
sia Europeană, AM  POIM 
și consultanții acesteia 
din urmă. Aplicarea aces-
tei strategii tarifare cu ta-
rife majorate unice pentru 
întreaga arie de operare a 
Apă Ilfov este o condiție 
obligatorie a contractului 
de finanțare. Facem trimi-
tere la una din Condițiile 
specifice din contractul 
de finanțare: “Benefici-
arul împreună cu ADI și 
autoritățile locale se obli-
gă să aplice pentru servi-
ciile pe care le furnizează 
prețul/tariful unic și stra-
tegia tarifară”. Neaplica-
rea tarifelor majorate uni-
ce reprezintă una dintre 
condițiile grave de neînde-
plinire și de reziliere a con-
tractului de finanțare. Ci-
tăm, din nou, din condițiile 
specifice ale Contractului 
de finanțare: “În cazul în 
care Beneficiarul nu aplică 
prețul/tariful unic și strate-
gia tarifară, AM POIM va 
putea considera contrac-
tul de finanțare reziliat de 
plin drept, fără punere în 
întârziere, fără interven-

ția instanței de judecată și 
fără orice altă formalitate, 
cu recuperarea proporțio-
nală a finanțării acordate”. 

Rezilierea contractu-
lui de finanțare ar gene-
ra în mod direct pierderea 
oportunității de finanțare 
de peste 1,5 miliarde 
lei, cu consecințe nega-
tive aferente asupra in-
frastructurii de apă și apă 
uzată din județul Ilfov. 
Pentru a înlătura acest 
risc major, începând cu 
luna aprilie 2021, Apă Il-
fov a parcurs o serie de 
etape strict necesare pen-

tru aplicarea strategiei ta-
rifare unice”, mai explică 
reprezentații AFI.

Tarif unic pentru 
toate localitățile 
ilfovene

”Este adevarat că 
strategia tarifară dezvol-
tată în cadrul proiectului 
major generează în ca-
zul anumitor localități ma-
jorări mai consistente de 
tarife pentru serviciile de 
apă și apă uzată. Însă, așa 
cum am menționat an-
terior, finanțarea servicii-

lor în cazul proiectelor de 
investiții în infrastructura 
de apă și apă uzată se fa-
ce prin aplicarea strategiei 
tarifare și a tarifului unic. 
Până în prezent, Apă Ilfov 
a aplicat tarife diferențiate 
astfel: tarif unic de 3,92 
lei fără TVA pentru apă, 
respectiv 4,17 lei fără TVA 
pentru apă uzată pentru 8 
dintre localitățile din aria 
de operare inițială (arie 
de operare inițială, ca-
re a beneficiat de o primă 
finanțare din fonduri eu-
ropene prin POS Mediu); 
alte tarife, diferențiate pe 
localități în funcție de mo-
dul în care acestea au fost 
preluate în aria de opera-
re de către operator. Din 
această ultimă categorie, 
anumite localități au be-
neficiat de tarife mult mai 
mici decât cele care ar fi 
trebuit să fi fost aplica-
te. Însăși  ANRSC a trans-
mis în februarie 2021 o 
notificare către Apă Il-
fov și ADIA Ilfov cu privi-
re la obligația aplicării ta-
rifului unic la nivelul în-
tregii arii de operare. În 
fapt, clienții nemulțumiți 
din aceste localități au be-
neficiat doar temporar de 
tarife mai mici decât tari-
ful unic aplicabil la nivelul 

întregii arii de operare. În 
strânsă corelare cu aces-
te precizări, menționăm 
că Apă Ilfov a obținut deja 
toate aprobările unităților 
administrativ teritoriale 
relevante pentru aplicarea 
strategiei tarifare revizui-
te unice, respectiv: apro-
bările emise de județul Il-
fov, comunele și orașele 
din aria de operare, res
pectiv aprobarea de că-
tre AGA ADIA Ilfov. De 
asemenea, recent a fost 
semnat Actul Adițional 5 
la Contractul de Delegare, 
prin care se aplică strate-
gia tarifară ajustată care 
prevede prețuri unice tu-
turor clienților din aria de 
operare. Pentru a se con-
forma cu măsurile de in-
formare ale populației 
în legătură cu noile tari-
fe conform strategiei ta-
rifare din Contractul de 
Finanțare, respectiv Con-
tractul de Delegare, Apă 
Ilfov a făcut în paralel de-
mersuri de informare a tu-
turor clienților săi, atât pe 
pagina web a companiei, 
secțiunea https://acilfov.
ro/spatiuclienti/tarife/, 
cât și în anexa la facturi-
le emise începând cu luna 
noiembrie 2021”, se arată 
în comunicatul Apă Ilfov.

Acesta reprezintă un 
document strategic ca-
re va sta la baza tuturor 
investițiilor derulate pe 
teritoriul administrativ al 
județului Ilfov, în strânsă 
corelare cu prioritățile de 

dezvoltare ale județelor 
învecinate.

În cadrul ședinței de 
lucru, sau stabilit etape-
le procedurale, precum și 
calendarul de lucru al ela-
borării documentației de 

amenajare a teritoriului.
Hubert Thuma, pre

șe  dintele CJI, a declarat 
că are încredere în echi-
pă și în colaborare și a ce-
rut colegilor care fac par-
te din grupul de lucru 
”să trateze cu celeritate 
acest subiect de maximă 
importanță pentru județ”. 

”Sunt convins că acest 
document de manage-
ment spațial va oferi pre-
dictibilitatea și coerența 

necesare implementării 
investițiilor publice și pri-
vate, deschizând drumul 
transformării județului Il-
fov întrun pol de compe-
titivitate la nivel național”, 
a spus Hubert Thuma.

Elaborarea PATJ oferă 
oportunitatea de a imple-
menta proiecte esențiale 
pentru dezvoltarea suste-
nabilă a județului Ilfov, cu 
sprijinul fondurilor exter-
ne nerambursabile, însă, 

pentru a asigura coeziu-
nea teritorială și socială, 
se impune o viziune multi-

anuală care să ia în calcul 
situația actuală precum și 
potențialul de creștere.

Apă Ilfov explică de ce majorează 
tarifele pentru servicii

 ”Nu este o decizie arbitrară a operatorului, ci o consecință directă a demarării proiectului major cu finanțare în 
cadrul POIM, în conformitate cu legislația și reglementările conexe în vigoare”, precizeză AIF

”Având în vedere interesul manifestat în spațiul 
public cu privire la majorarea tarifelor pentru 
serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și 
de canalizare-epurare, începând cu ianuarie 2022, 
pentru serviciile furnizate începând cu decembrie 
2021, compania Apă Ilfov face următoarele 
precizări: demersul companiei este realizat în 
deplină corelare cu contextul și reglementările în 
vigoare cărora Apă Ilfov, în calitate de operator 
regional de servicii de apă și apă uzată, împreună 
și solidar cu ADIA Ilfov li se supun. 

CJI a demarat procedura de elaborare a PATJ Ilfov
Consiliul Județean Ilfov a anunțat că a avut loc 
prima întâlnire de lucru a grupului pluridisciplinar, 
format din funcționari ai aparatului de specialitate 
al CJI, în cadrul căreia s-a demarat procedura de 
elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului 
(PATJ) Ilfov. 

La finalul comunicatului AFI reiterează faptul că, 
”scopul final al investițiilor derulate de către Apă Ilfov, 
susținute printr-o politică tarifară coerentă și fără a se 
pierde din vedere rata de suportabilitate a populației, 
îl reprezintă dezvoltarea durabilă a comunităților din 
județul Ilfov și conformarea României la directivele 
UE. Vehicularea în spațiul informațional public a 
oricăror informații scoase din context, necorelate 
cu obligațiile generate de respectare a legislației și a 
celorlalte condiționalități din Contractul de finanțare 
pentru proiectul major POIM afectează nu doar 
imaginea operatorului Apă Ilfov, ci și buna derulare a 
Contractului de finanțare, generând un risc iminent 
de reziliere a acestuia cu efecte negative evidente 
asupra oportunităților de dezvoltare și modernizare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov”.

Există un risc de reziliere, din cauza 
informațiilor scoase din context


