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Notă de argumentare  

privind determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2022, necesare pentru 

desfășurarea activității de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare de către Î.M. „SU-Canal” Comrat 

 

Date generale: 

Licența: Seria AC nr. 000576 din 05 februarie 2016 

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

canalizare la nivel de oraș  

Desfășurarea activității: or. Comrat – alimentare cu apă și canalizare 

Numărul de consumatori: apă potabilă – 9426  

canalizare – 3896 

Lungimea rețelelor: apeduct – 140,8 km 

canalizare – 44,6 km 

Volumul de apă captat (anual): circa 1478,9 mii m3 

Volumul de apă furnizat 

(anual): 

circa 604,8 mii m3 

Volumul apelor uzate deversate 

în rețelele publice de 

canalizare: 

circa 266,8 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, Î.M. „SU-Canal” Comrat  a prezentat spre examinare și avizare proiectul 

cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 

prin scrisoarea nr. 69 din 31.03.2022 (nr. de intrare 4311 din 31.03.2022). 

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 Î.M. „SU-Canal” Comrat  

privind cheltuielile justificate efectuate întru asigurarea furnizării serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare pentru anii 2018-2021. 

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. 

Conform scrisorii enunțate mai sus, Î.M. „SU-Canal” Comrat a solicitat cheltuieli de bază 

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

valoare de 11796,2 mii lei, din care pentru serviciul public de alimentare cu apă în valoare de 7941,0 

mii lei, pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate – 3855,2 mii lei.  

La determinarea cheltuielilor în cauză s-a ținut cont de consumul efectiv înregistrat de către 

operator pe parcursul ultimilor patru ani de activitate și de cheltuielile strict necesare pentru 

desfășurarea activității de bază. 

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

(în continuare - Departament) a determinat cheltuielile de bază, după cum urmează. 
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           Cheltuielile materiale 

Î.M. „SU-Canal” Comrat  a înaintat cheltuieli materiale (CM0) spre avizare în valoare de 

1244,1 mii lei, din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 1288,0 

mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat Î.M. 

„SU-Canal” 

Comrat  

Determinat 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- Î.M. 

„SU-Canal” 

Comrat  

ANRE/ Î.M. 

„SU-Canal” 

Comrat , % 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă  670,4     782,9    112,5   116,78 

Serviciul public de canalizare  573,7     505,1 -68,6 88,04 

Total  1244,1   1288,0  43,9    103,53 

La determinarea acestor cheltuieli au fost acceptate doar materialele strict necesare pentru 

desfășurarea activității de bază. Totodată, s-a aplicat media consumului efectiv înregistrat de către 

operator pe parcursul ultimilor patru ani de activitate, înregistrate la contul de cheltuieli la 

compartimentul activitatea operațională. Majorarea cheltuielilor materiale se datorează cheltuielilor 

aferente consumului de combustibil care au fost determinate prin aplicarea mediei consumului în litri 

din anii precedenți la prețul anului 2022. De asemenea, media cheltuielilor efective pentru ultimii 4 

ani de activitate s-a indexat cu indicele prețului de consum prognozat pentru anul 2022. 

Cheltuielile de personal 

Î.M. „SU-Canal” Comrat  a înaintat cheltuieli de personal (CP0) spre avizare în sumă de 

9299,0 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 8327,6 mii lei, 

inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat 

Î.M. „SU-

Canal” 

Comrat  

Determinat 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- Î.M. 

„SU-Canal” 

Comrat  

ANRE/ Î.M. 

„SU-Canal” 

Comrat , % 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă  6407,7     5909,6   -498,1    92,23 

Serviciul public de canalizare  2891,3     2418,0   -473,3   83,63 

Total  9299,0    8327,6     -971,4    89,55 

Reieșind din principiul eficiență maximă la cheltuieli minime, ANRE la determinarea 

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

conform prevederilor legislației în vigoare pentru 91 unități de personal pentru serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în 

valoare de 3500 lei pe lună. La calculul salariului tarifar s-au aplicat coeficienți de multiplicitate în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților 

din unitățile cu autonomie financiară. În scopul stimulării angajaților, a fost stabilită plata de stimulare 

în valoare de 10 % de la valoarea salariului de bază, conform abordării unice promovată de ANRE în 

sectoarele reglementate. 

Mărimea sporului pentru munca prestată în condiții nocive a fost ajustată în conformitate cu 

anexa nr.3 din Hotărârea Guvernului 152/2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru 

munca prestată în condiții nefavorabile. 
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La calcularea compensației pentru munca prestată în zile de repaus și în cele de sărbătoare 

nelucrătoare, Agenția a aplicat câte 77,76 ore anual aferente a 13 zile de sărbătoare pentru angajații 

care muncesc în funcții cu regim non-stop de muncă.  

Divergenta de 971,4 mii lei se datorează excluderii din cheltuielile de personal a sumelor 

aferente altor activități (altele decât apa și canalizare), cheltuielile administrative fiind repartizate 

pentru toate activitățile proporțional veniturilor obținute de la activitățile desfășurate și serviciile 

furnizate în anul de reglementare 2021.  

Cheltuielile de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de 

canalizare 

Î.M. „SU-Canal” Comrat  a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare (CIE0) spre aprobare 

în sumă de 645,5 mii lei, din care se propune spre acceptare suma de 395,7 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat Î.M. 

„SU-Canal” 

Comrat  

Determinat 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- Î.M. 

„SU-Canal” 

Comrat  

ANRE / Î.M. 

„SU-Canal” 

Comrat , % 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă  437,6   358,4  -79,2    81,91 

Serviciul public de canalizare  207,9       37,2 -170,7   17,90 

Total  645,5   395,6   -249,9    61,29 

La determinarea acestor cheltuieli a stat la bază media consumului efectiv înregistrat de către 

operator pe parcursul ultimilor patru ani de activitate. Operatorul a prognozat la CIE0 suma de 645,5 

mii lei inclusiv pentru lucrările de reconstrucție, reparație și modernizarea rețelelor. În componența 

cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare s-au 

inclus doar cheltuielile pentru serviciile și lucrările contractate de la terțe persoane, exceptându-se 

cheltuielile care urmează a fi capitalizate. 

În scopul executării prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea 303/2013 privind serviciul public 

de alimentare cu apă și de canalizare au fost incluse cheltuielile obligatorii în sumă de 107,7 mii lei, 

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

instalate la consumatorii casnici. Media contoarelor instalate în ultimii 5 ani este 1796 contoare iar 

prețul pentru verificarea unui contor pe piață constituie în mediu 60 lei. 

Cheltuielile de distribuire și administrative 

Î.M. „SU-Canal” Comrat  a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative (CAD0) spre 

avizare în sumă de 607,6 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 294,9 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat Î.M. 

„SU-Canal” 

Comrat  

Determinat 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- Î.M. 

„SU-Canal” 

Comrat  

ANRE/Î.M. 

„SU-

Canal” 

Comrat , % 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă  425,3    195,0    -230,3   45,85 

Serviciul public de canalizare  182,3     99,9    -82,4 54,80 

Total  607,6   294,9   -312,7    48,54 

 

La determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative s-a ținut cont de consumul efectiv 

înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor patru ani de activitate și de cheltuielile strict 

necesare pentru desfășurarea activității de bază. Diminuarea se datorează excluderii cheltuielilor 
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juridice, de traducere, notariale care în conformitate cu pct. 45 din Metodologia tarifară nu se includ 

la determinarea tarifului. Totodată, cheltuielile aferente serviciilor de internet, telecomunicații și 

poștale au fost incluse în mărimea stabilită de contractele încheiate pentru anul 2022. 

Cheltuielile de distribuire și administrative au fost examinate separat pentru fiecare tip de 

serviciu furnizat (alimentare cu apă potabilă, furnizarea serviciului 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 și 

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

 

Urmare a 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. „SU-Canal” 

Comrat pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și pentru serviciul public de canalizare 

în valoare totală de 10306,2 mii lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0)  –  1288,0 mii lei; 

- cheltuieli de personal (CP0) –  8327,6 mii lei; 

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

canalizare (CIE0) –  395,7 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD0) – 294,9 mii lei. 

 

Departamentul Aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  

 

 


