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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂRE nr.  

din __ noiembrie 2022 

mun. Chișinău 
 

cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea 

serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate 

 de către Î.M. ” Servcom Căinari” 

În temeiul art. 35 alin. (13) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare (Monitorul Oficial nr. 60-65/123 din 14.03.2014), și în baza pct. 49 subpct. 4), pct. 57 din 

Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 

apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al 

Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 

(Monitorul Oficial nr. 55-61/198 din 21.02.2020), în rezultatul examinării solicitării Î.M. ”Servcom 

Căinari” nr. 51 din 25.11.2022 și a Notei de argumentare elaborată de Departamentul aprovizionare 

cu apă și canalizare din cadrul ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se emite Avizul privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 

alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. ”Servcom Căinari” după 

cum urmează: 

Tipul de serviciu public furnizat 
Tarifele avizate 

de ANRE, lei/m3 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă 12,19 

Serviciul public de canalizare și  de epurare a 

apelor uzate 

 

10,35 

Total 22,54 
 

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile de la notificarea 

acesteia. 
 

3. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștință Consiliului orășenesc Căinari și titularului de licență. 

 

 

Veaceslav UNTILA 

Director general 

 

Eugen CARPOV        

Director 

 

Violina ȘPAC 

Director 

 

Alexei TARAN 

Director 
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Notă de argumentare 

privind actualizarea extraordinară a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. ”Servcom Căinari”  

 

Î.M. ”Servcom Căinari”, în conformitate cu pct. 57 al Metodologiei de determinare, aprobare și 

aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 489/2019 din 

20.12.2019, prin scrisoarea nr. 051 din 25.11.2022 (nr. de intrare 16 980 din 25.11.2022), a solicitat 

ajustarea extraordinară a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.  

De notat, că actualmente este în vigoare tariful pentru prestarea serviciului public de alimentare 

cu apă și canalizare de către Î.M. ”Servcom Căinari”  în cuantum de 19,52 lei/m3, din care tariful pentru 

serviciul public de alimentarea cu apă potabilă – 10,72 lei/m3, iar pentru serviciul public de canalizare – 

8,80 lei/m3 avizate de către ANRE prin Hotărârea nr.791 din 21.10.2022 cu privire la emiterea Avizului 

privind cuantumurile tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și 

epurarea apelor uzate de către Î.M. ”Servcom Căinari”.   

În conformitate cu pct. 57 din Metodologia tarifară, operatorii sunt în drept să solicite 

actualizarea extraordinară a tarifelor pe parcursul anului de reglementare, dacă există factori obiectivi 

ce nu pot fi controlați de operator, și care duc la o deviere de 5 și mai mult la sută față de venitul 

reglementat, luat în calcul pentru acest an de reglementare. 

Factorul care justifică necesitatea ajustării extraordinare a tarifelor constă în creșterea prețurilor  

la energia electrică din momentul în care a fost determinat tariful pentru Î.M. ”Servcom Căinari”  prin 

Hotărârea ANRE nr. 331 din 10.06.2022 și până în prezent de 2,7 ori la instalațiile care sunt racordate 

la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune. 

Concomitent, Ministerul Economiei la 28.11.2022 a actualizat Prognoza principalilor indicatori 

macroeconomici pentru anii 2022-2025, prin care indicele prețului de consum mediu anul a fost majorat 

de la 21,9% la 29,3%, ce a condus la majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de bază pentru anul 2022. 

Totodată, au fost actualizate volumele de apă potabilă furnizată și volumele apelor uzate 

deversate în rețelele publice de canalizare, reieșind din volumele efective înregistrate de către operator 

pe parcursul a 10 luni 2022. 

Urmare a analizei efectuate în cadrul ANRE a fost determinat venitul reglementat în sumă de              

961,35 mii lei pentru anul 2022 prognozat, din care pentru prestarea serviciului public de alimentare cu 

apă – 908,16 mii lei, pentru serviciul public de canalizare – 53,19 mii lei, ceea ce constituie o creștere 

de 20,0% față de venitul reglementat ce a stat la baza aprobării  Hotărârii ANRE nr. 791 din 21.10.2022. 

În circumstanțele date, sunt premise pentru aplicare pct. 57 din Metodologia tarifară, cu privire la 

ajustarea extraordinară a tarifelor pentru Î.M. ”Servcom Căinari”.   

Venitul reglementat determinat de ANRE față de cel în vigoare, cât și față de cel solicitat de 

operator a fost modificat din următoarele considerente: 

- cheltuielile de bază – determinate de ANRE în mărime de 466,11 mii lei, majorate cu 22,35 mii 

lei față de cheltuielile de bază ce au stat la baza calculării tarifului în vigoare. Majorarea cheltuielilor de 

bază se datorează actualizării indicelui prețului de consum mediu prognozat de Ministerul Economiei 

pentru anul 2022, actualizat la data de  28.11.2022 în valoare de 29,3% ; 
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- cheltuielile pentru energia electrică – determinate de ANRE în valoarea de 428,24 mii lei.  A 

fost efectuată recalcularea consumului de energie electrică luând în considerare volumul consumului 

tehnologic și a pierderilor de apă aprobate de către ANRE în scopuri tarifare, fiind excluse cheltuielile 

pentru energia electrica aferente pierderilor neacceptate. De asemenea, cheltuielile pentru energia 

electrică au fost recalculate conform prețurilor pentru energia electrică aprobate prin Hotărârile ANRE 

în anul 2022. 

Urmare a celor expuse, a analizei și a recalculărilor efectuate în cadrul Departamentului 

aprovizionare cu apă și canalizare, cuantumul determinat al tarifelor pentru prestarea serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare pentru Î.M. ”Servcom Căinari”  este de 22,54 lei/m3, mai mare cu 

3,02 lei/m3 decât tariful în vigoare, din care pentru serviciul public de alimentare cu apă – 12,19 lei/m3, 

mai mare cu 1,47 lei/m3 decât tariful în vigoare, și pentru serviciul public de canalizare – 10,35 lei/m3, 

mai mare cu 1,55 lei/m3 decât tariful în vigoare. 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Volumul total de apă necesar   (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5) VA mii m³ 93,34 x 93,34 97,88 x 97,88 97,88 x 97,88

1.1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn mii m³ 93,34 93,34 97,88 97,88 97,88 97,88

1.2 Volumul apei potabile procurare de la alte persoane VAPPn mii m³

1.3 Volumul de apă potabilă furnizat VAPn mii m³ 69,96 69,96 74,50 74,50 74,50 74,50

1.4 Volumul de apă tehnologică furnizat VATn mii m³

1.5 Consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă VPAn mii m³ 23,38 23,38 23,38 23,38 23,38 23,38

1.6 Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare VAUn mii m³ 5,76 5,76 5,14 5,14 5,14 5,14

II. Cheltuieli 

CSAPn, 

CSATn, 

CSCn

mii lei 728,13 49,17 777,30 961,43 38,34 999,78 881,71 51,64 933,35

2.1 Cheltuieli materiale CMn mii lei 21,51 5,88 27,38 21,51 3,00 24,51 22,59 6,17 28,76

2.2 Cheltuieli de personal CPn mii lei 323,65 37,25 360,90 323,65 16,00 339,65 339,95 39,13 379,08

2.3
Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă 

şi canalizare
CÎEn mii lei 28,32 4,70 33,02 28,32 10,00 38,32 29,75 4,94 34,69

2.4 Cheltuieli de distribuire și administrative CADn mii lei 21,27 1,18 22,45 21,27 1,18 22,45 22,34 1,23 23,58

2.5 Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale CAIn mii lei

2.6 Cheltuieli de procurare a apei CAPn mii lei

2.7 Cheltuieli pentru energia electrică CEEn mii lei 296,27 0,00 296,27 507,00 507,00 428,24 0,00 428,24

2.8 Redevența RDVn mii lei 24,46 24,46 45,64 45,64 24,46 24,46

2.9 Cheltuieli privind achiziţionarea contoarelor pentru consumatorii casnici CACn mii lei

2.10 Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terţii CTRn mii lei

2.11 Alte cheltuieli ale operatorului : ACn mii lei 12,65 0,16 12,81 14,04 0,17 14,21 14,37 0,17 14,54

        - taxa pentru apa extrasă (captată), TA TAan mii lei 10,32 10,32 11,69 11,69 11,69 11,69

        - TVA TVA mii lei

        - alte taxe, impozite şi plăţi justificate, Tat Tan mii lei 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01

        - fondul de rulment, FR (α/365 x Cheltuielile eligibile x Rd, α = 10 zile) FR mii lei 1,67 0,12 1,78 1,70 0,12 1,82 2,03 0,12 2,15

        - plata regulatorie PR mii lei 0,65 0,04 0,69 0,65 0,04 0,69 0,65 0,04 0,69

III. Rentabilitatea operatorului 3% Rn mii lei 21,84 1,48 23,32 28,84 1,15 29,99 26,45 1,55 28,00

IV. Devierile tarifare 

DVTn-1, 

DVPn-1, 

DVCn-1

mii lei

V. Venitul reglementat 

VSAPn, 

VSATn, 

VSCn

mii lei 749,98 50,64 800,62 900,28 39,49 1.029,77 908,16 53,19 961,35

VI. Tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă
TSAPn / 

TSATn
lei/m³ 10,72 x 13,29 x 12,19 x

VII. Tarif pentru serviciul public de canalizare TSCn lei/m³ x 8,80 19,52 x 14,52 27,81 x 10,35 22,54

Alimentarea cu apă
Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare

Alimenta

rea cu 

apă

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare

FIŞA DE FUNDAMENTARE 

 pentru determinarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Servcom Căinari”

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare

SpecificaţieNr.ord. Abreviere U.m.

Tarif în vigoare 

HANRE nr.791 din 21.10.2022
Prognozat de operator 2022

Alimentarea cu 

apă

Determinat de ANRE 2022
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