
Notă de argumentare 

privind determinarea tarifelor pentru prestarea serviciilor auxiliare 

de către S.A. „Servicii Comunale Florești” 

 

S.A. ”Servicii Comunale Florești”, în conformitate cu art. 35 alin. (15) al Legii nr. 303/2013 

privind serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și în baza prevederilor punctului 26 subpunctul 

3) din Metodologia privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 

de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobată prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 270/2015 din 

16.12.2015, prin scrisoarea nr. 254 din 24 martie 2022, a solicitat examinarea și aprobarea tarifelor pentru 

serviciile auxiliare pentru anul 2022.  

Tarifele la serviciile auxiliare au fost determinate în baza următorilor indicatori specifici de 

influență: lungimea branșamentului de apă, materialul branșamentului (polietilenă, fontă), diametrul 

branșamentului/racordului, metodele de deconectare/ reconectare a instalațiilor interne de apă ale 

consumatorului de la/ la rețelele publice de alimentare cu apă (prin intermediul robinetului de închidere, 

sau deconectarea fizică de la rețea), distanța medie de deplasare în raza localității deservite de operator, 

etc. 

În conformitate cu prevederile metodologice, au fost determinate tarife la serviciile auxiliare 

(branșarea), atât pentru cazul când branșamentul/racordul este executat de operator, dar și pentru cazul 

când consumatorul a asigurat executarea branșamentului/racordului. 

Urmare a analizei materialelor prezentate de către operator, s-a constatat că în structura tarifelor 

solicitate la unele servicii auxiliare sunt necesare mai multe modificări, precum valoarea normelor de timp 

necesare pentru executarea lucrărilor aferente acestor servicii, dar și prețurile la materialele utilizate, în 

conformitate cu prețurile minime pe piață.  

Cheltuielile materiale au fost determinate fiind luate în considerare materialele (piesele) necesare 

și a cantităților acestora conform normativelor și prețurilor la materiale în conformitate cu documentele 

confirmative prezentate de către titularul de licență. A fost luat în calcul prețul produselor petroliere la 

situația din 01.04.2022. 

Cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor – au fost 

determinate în baza amortizării pe oră a mijloacelor de transport, a duratei de deplasare - 0,28 h, care a 

fost calculată în baza distanței medii (km) aferentă ariei teritoriului în care își desfășoară operatorul 

activitatea – 11,1 km și normativelor de timp a utilizării acestora pentru fiecare tip de lucrare. 

Ținem să menționăm că, pe parcursul examinării dosarului S.A. „Servicii Comunale Florești” a fost 

emisă Hotărârea CA al ANRE nr. 168 din 01.04.2022 privind reperfectarea licenței S.A. „Servicii 

Comunale Florești”, prin includerea localităților: s. Cuhureștii de Jos, s. Țipordei din com. Cuhureștii de 

Jos; s. Cuhureștii de Sus, s. Nicolaevca, s. Unchitești din com. Cuhureștii de Sus; s. Dumitreni și s. 

Chirilovca din com. Alexeevca r-nul Florești, în licența seria AC nr. 000547 din 17.11.2015, eliberată 

pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă la nivel de regiune și furnizarea serviciului 

public de canalizare la nivel de oraș. Respectiv, la stabilirea distanței medii de deplasare a mijloacelor 



de transport, în raza  localităților deservite de către operator, pentru furnizarea serviciului auxiliar,  a fost 

luat în calcul noile sate incluse în licența deținută de către acesta. 

Totodată, menționăm că normele de consum a combustibilului pentru mijloacele de transport și 

tehnica de lucru utilizate la executarea lucrărilor necesare prestării serviciilor auxiliare au fost ajustate 

conform ordinului nr.172 din data al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii drumurilor. 

În componența Cheltuielilor cu personalul au fost incluse cheltuielile operatorului cu personalul 

nemijlocit încadrat la furnizarea serviciului auxiliar respectiv. Au fost luate în considerație timpul 

deplasării personalului operatorului la locul de consum unde urmează să fie prestat serviciul auxiliar, 

timpul efectuării tuturor lucrărilor necesare (de terasament, executarea branșamentului, conectarea la 

rețelele publice de alimentare cu apă, instalarea robinetului de închidere, filtrului, clapetei, armaturilor, 

montarea și sigilarea contorului la consumatorii noncasnici, timpul pentru întocmirea actului de dare în 

exploatare a branșamentului). 

De menționat că în cheltuielile cu personalul nu se includ cheltuielile ce țin de efectuarea lucrării 

de instalare a contorului la consumatorii casnici din casele individuale și la blocurile locative, deoarece 

aceste lucrări se efectuează de operator și sunt incluse în tariful de furnizare a serviciului public de 

alimentare cu apă. 

La determinarea cheltuielilor cu personalul a fost aplicat cuantumul minim garantat al salariului în 

sectorul real, pe lună în mărime de 3 500 lei,  în conformitate cu prevederile HG nr.165/2010 cu privire 

la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, sporul pentru vechimea în muncă și  sporul 

pentru clasa șoferilor a fost determinat în conformitate cu  Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRE nr. 525 din 19.11.2021, plata de stimulare în mărime de 10% de la salariul de bază, conform 

abordării unice a Agenției în sectoarele reglementate și contribuțiile de asigurări sociale achitate de 

angajator în mărime de 24%. 

Totodată, în conformitate cu prevederile Metodologiei sus menționate, la determinarea tarifelor 

pentru serviciile auxiliare au fost aplicate următoarele componente: 

- Rentabilitatea – 5% din cheltuielile suportate la furnizarea serviciului auxiliar respectiv. 

- Indicele cheltuielilor administrative și de distribuire ale operatorului la tipul respectiv de 

serviciu – 14,5 % din valoarea cheltuielilor suportate pentru furnizarea serviciului auxiliar. 

 

Urmare a celor expuse, propunem spre aprobare cuantumul tarifelor la serviciile auxiliare 

determinate de Departament, conform anexei. 

 

 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare 

Secția tarife și analize 
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