
Notă de argumentare 

privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2022, necesare pentru desfășurarea 

activității de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de 

canalizare de către  Î.M. „Servicii Publice Cimișlia” 

 

Date generale : 

Licența:           AC nr. 000575 din 05.02.2016 

Genul de activitate:           Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare la nivel de oraș și furnizarea serviciului public de 

alimentare cu apă la nivel de sat. 

Desfășurarea activității:               or. Cimișlia 

     sat. Bogdanovca-Veche 

     sat. Bogdanovca-Nouă 

                                                            sat. Dimitrovca 

                                                            sat. Topala 

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 6 013 

canalizare –1 709 

Lungimea rețelelor:                      apeduct – 78,9 km 

  canalizare – 26,6 km 

Volumul de apă captat (anual):        circa 556,9 mii m3 

Volumul de apă furnizat (anual):   circa 303,2 mii m3 

Volumul apelor uzate deversate 

 în rețelele publice de canalizare:  circa 119,5 mii m3 

 

 

 

În temeiul art. 15 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare 

cu apă și de canalizare, cu modificările ulterioare, Î.M. „Servicii Publice Cimișlia” a prezentat spre 

examinare și avizarea proiectul cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă 

potabilă, de canalizare pentru anul 2022 prin scrisoarea nr. 138 din 04.05.2022 (nr.de intrare 6 389 

din 04.05.2021). 

Totodată, prin scrisoarea nr. 308 din 19.09.2022 (nr. de intrare 13 111 din 19.09.2022) a fost 

solicitată rectificarea valorilor cheltuielilor de bază. 

Determinarea valorii cheltuielilor de bază s-a efectuat în conformitate cu Metodologia de 

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

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

nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 și în baza informațiilor prezentate de către, Î.M. „Servicii Publice 

Cimișlia”  privind cheltuielile justificate efectuate întru asigurarea furnizării serviciului public de 

alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru anii 2019-2021. 

Cheltuielile de bază au fost examinate separat pentru fiecare tip de serviciu, precum furnizarea 

serviciului public de alimentare cu apă potabilă și serviciul public de canalizare. În așa mod, 

întreprinderea a determinat cheltuielile de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă 

în valoare de 9 455,25 mii lei, pentru serviciul public de canalizare în valoare de 3 763,94 mii lei, în 

total pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare 13 219,19 mii lei.  
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La determinarea cheltuielilor de bază s-a ținut cont de consumul efectiv înregistrat de către 

operator pe parcursul ultimilor trei ani de activitate, precum și de cheltuielile strict necesare pentru 

desfășurarea activității de bază. 

Urmare a analizei informațiilor prezentate, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare 

a determinat cheltuielile de bază după cum urmează: 

 

Cheltuielile materiale 

Î.M. „Servicii Publice Cimișlia”a înaintat cheltuieli materiale spre avizare în valoare de 391.0 

mii lei din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 373,7 mii lei, 

inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

Î.M.„Sevicii 

Publice Cimișlia” 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența 

ANRE-

Solicitat 

Î.M.„Sevicii 

Publice 

Cimișlia”   

ANRE/ Solicitat 

Î.M.„Sevicii 

Publice Cimișlia”,  

% 

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 279,6 285,3 5,7 102.0 % 

Serviciul de canalizare 111.4 88,4 -23.0 79.4% 

Total 391.0 

 

 

373,7 -17.3 95.6 % 

 

 La determinarea cheltuielilor în cauză au fost acceptate doar materialele strict necesare pentru 

desfășurarea activității de bază și s-a luat consumul efectiv înregistrat de către titularul de licență la 

contul de cheltuieli la compartimentul activitatea operațională, de prețul produselor petroliere, aferent 

primului semestru al anului 2022. Au fost excluse cheltuielile ce vor fi incluse în calculul tarifului 

propriu zis, precum și cele ce nu țin de activitatea reglementată. 

 

Cheltuielile cu personalul 

Î.M. „Servicii Publice Cimișlia”a înaintat cheltuieli cu personalul spre avizare în sumă de         

6 201,5 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma prognozată de către 

titularul de licență , în valoarea de 4 850,2 mii lei, inclusiv: 

 mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat 

Î.M.„Sevicii 

Publice 

Cimișlia” 

Determinate de 

ANRE 

Diferența ANRE-

Solicitat 

Î.M.„Sevicii 

Publice Cimișlia”   

ANRE/ Solicitat 

Î.M.„Sevicii 

Publice 

Cimișlia”,  % 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

4 417,3 3 304,1 -1 113,2 74,8 % 

Serviciul de canalizare 1 784,3 1 546,1 -238,1 86,65 % 

Total 6 201,6 4 850,2 -1 351,3 78,21 % 
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Reieșind din principiul eficiență maximă la cheltuieli minime, ANRE la determinarea 

cheltuielilor cu personalul a ținut cont doar de plățile obligatorii ce urmează să le efectueze operatorul 

conform prevederilor legislației în vigoare pentru 88,75 unități, cuantumul minim garantat al 

salariului în sectorul real în valoare de 2 935 lei aplicat în lunile ianuarie-martie 2022 și 3500 aplicat 

pentru următoarele 9 luni, aprilie-decembrie. Coeficientul de complexitate de ramură a fost 

determinat în mărime de 1,097 în conformitate cu pct. 28 din Metodologia de determinare, aprobare 

și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor 

uzate nr, 489/2019 din 20.12.2019. 

 

Cheltuielile de întreținere și exploatare 

Î.M. „Servicii Publice Cimișlia”a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare spre avizare 

în sumă de 3 230,7 mii lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 241,0 mii lei, inclusiv: 

mii  lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat 

Î.M.„Sevicii 

Publice 

Cimișlia” 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE-

Solicitat 

Î.M.„Sevicii 

Publice Cimișlia”   

ANRE/ 

Solicitat 

Î.M.„Sevicii 

Publice 

Cimișlia”,  % 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

2 339,5 

 

 

212,3 -2 127,2 

 

9,1% 

Serviciul de canalizare 891,2 

 

28,7 - 862,5    3,2% 

 
Total 3 230,7 241,0 

,0 

-2 989,7  12,3 % 

 

La determinarea cheltuielilor în cauză s-a luat în considerare media consumului efectiv 

înregistrat de către operator pe parcursul  ultimilor trei ani de activitate și au fost excluse cheltuielile 

ce nu țin de activitatea reglementată. 

Întru executarea prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea 303/2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare, suplimentar au fost incluse cheltuielile obligatorii pe care 

operatorul urmează să le suporte în scopul verificării metrologice și de reparație a contoarelor 

instalate la consumatorii casnici în valoare de 76,44 mii lei, reieșind din numărul de contoare deținute 

de consumatorii casnici și prețul mediu de verificare metrologică și de reparație a contorului.  

 

Cheltuielile de distribuire și administrative  

Î.M. „Servicii Publice Cimișlia” a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative spre 

avizare în sumă de 3 395,8 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 52,2 mii lei, inclusiv:                                                                                                                                                              

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat 

Î.M.„Sevicii 

Publice 

Cimișlia” 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE-

Solicitat 

Î.M.„Sevicii Publice 

Cimișlia 

ANRE/ Solicitat 

Î.M.„Sevicii 

Publice 

Cimișlia”,  % 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

2 418,8 37,2 - 2 381,6 -1,54 % 

Serviciul  de canalizare 977 15,0 - 962 - 1,54 % 

Total 3 395,8 52,2 - 3 343,6 

 

- 1,54% 
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La determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative au fost excluse cheltuielile care 

participă la calculul tarifului propriu zis, cele ce nu țin de activitatea reglementată, precum și cele ce 

se regăsesc la capitolul cheltuieli materiale. 

Totodată, în conformitate cu art.45 pct.1 din Metodologia nr.489/2019 din 20.12.2019 au fost 

excluse cheltuielile aferente lucrărilor de construcție, reconstrucție, modernizare, reînnoire, 

achiziționare, montare și probare a mijloacelor fixe. Au fost acceptate cheltuielile strict necesare 

pentru desfășurarea activității reglementate. 

Cheltuielile au fost examinate separat pentru fiecare tip de serviciu furnizat (serviciul public 

de alimentare cu apă potabilă, serviciul public de canalizare). Cheltuielile care direct nu au putut fi 

alocate la tipul concret de activitate sau serviciu furnizat au fost repartizate între activitățile 

desfășurate de operator proporțional veniturilor obținute de la activitățile desfășurate şi serviciile 

furnizate în anul de reglementare 2021 (“n-1”.) 

Urmare celor expuse, se propune Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică spre avizare cheltuielile de bază pentru anul 2022 ale Î.M. „Servicii 

Publice Cimișlia”  pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de 

canalizare în valoare totală de 5 517,1 mii lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0) –  373,7 mii lei; 

- cheltuieli cu personalul (CP0) – 4 850,2 mii lei; 

- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă potabilă 

și de canalizare (CIE0) – 241,0 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative  (CAD0) – 52,2 mii lei. 

 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  

 

  

  

 


