
Notă de argumentare 

privind determinarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea  

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare  

de către Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” 

 

Date generale: 

Licența Seria AC nr. 000573 din 05 februarie 2016 

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

canalizare la nivel de oraș 

Desfășurarea activității or. Briceni – alimentare cu apă și canalizare 

Numărul de 

consumatori 

apă potabilă – 3478 

canalizare – 2601 

Lungimea rețelelor apeduct – 48,5 km 

canalizare – 30,0 km  

Volumul de apă captat 

(anual) 

circa 228,3 mii m3 

Volumul de apă 

furnizat (anual) 

circa 164,2 mii m3 

Volumul apelor uzate 

deversate în rețelele 

publice de canalizare 

circa 134,2 mii m3 

 

Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni”, în conformitate cu art. 35 alin. (5) al Legii 

nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și în baza punctului 49 

subpunct 1) 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. 91 din 

30.05.2022 (înregistrată la ANRE cu nr. 7656 din 30.05.2022), a solicitat avizarea tarifelor pentru 

serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. 

De menționat că la momentul depunerii solicitării de avizare a tarifelor pentru serviciul public 

de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, operatorul nu a aprobat consumul tehnologic și pierderile 

de apă pentru anul 2022. Astfel, ANRE prin scrisoarea nr. 05-01/1798 din 02.06.2022 a solicitat 

prezentarea cererii de aprobare a consumului tehnologic și pierderilor de apă, informând operatorul 

despre suspendarea termenului de examinare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă 

potabilă și de canalizare până la aprobarea de către ANRE a consumul tehnologic și pierderilor de apă 

în sistemul public de alimentare cu apă. Operatorul s-a conformat în termen, iar la data de 08.07.2022 

ANRE a aprobat Hotărârea nr. 413 cu privire la aprobarea valorii actualizate pentru 2021 și a valorii 

prognozate pentru anul 2022 a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de 

alimentare cu apă. 

Totodată, operatorul a prezentat solicitarea suplimentară nr. 144 din 24.06.2022 (înregistrată la 

ANRE cu nr. 8907 din 24.06.2022) privind includerea în tarif a cheltuielilor aferente stației de epurare 

nou construite în or. Briceni prin intermediul proiectului implementat cu Republica Cehă.  

Actualmente, este în vigoare tariful mediu pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” în cuantum de 
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33,03 lei/m3, din care tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă – 19,44 lei/m3, iar 

pentru serviciul public de canalizare – 13,59 lei/m3, care au stat la baza aprobării tarifelor diferențiate 

prin Decizia Consiliului orășenesc Briceni nr.2/13 din 19 februarie 2010. 

Prin scrisoarea nr. 91 din 30.05.2022, operatorul a solicitat spre examinare tariful pentru serviciul 

public de alimentare cu apă potabilă  în mărime de 21,15 lei/m3 , iar pentru serviciul public de canalizare 

– 26,41 lei/m3, cu o majorare în mediu de 14,54 lei/m3 (sau cu 44,02 %) față de tariful mediu în vigoare. 

În temeiul Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și a 

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 decembrie 2019, calculele prezentate de operator au 

fost supuse examinării având drept principiu - suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor 

justificate, minim necesare operatorului pentru desfășurarea activității reglementate. 

Principalii parametri de actualizare și factori de influență aplicați la examinare sunt: 

- volumul total de apă prognozat care urmează a fi furnizat în anul 2022 – 164,68 mii m3; 

- volumul prognozat al apelor uzate deversate în rețelele publice de canalizare în anul 2022 – 

134,33 mii m3; 

- valoarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă 

pentru anul 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație ANRE nr. 413 din 08.07.2022, 

în mărime de 57,70 mii m3; 

- indicele prețului de consum prognozat în Republica Moldova în anul 2022 – 21,9 %. 

Urmare a analizei efectuate în cadrul ANRE a fost determinat venitul prognozat reglementat pentru 

anul 2022 în sumă de 6642,1 mii lei, dintre care pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă 

– 3165,6 mii lei, pentru serviciul public de canalizare – 3476,5 mii lei, ceea ce constituie o diminuare de 

376,1 mii lei (sau 5,35%) față de cel solicitat de operator de 7018,2 mii lei. 

Venitul reglementat determinat de ANRE față de cel solicitat de operator a fost modificat din 

următoarele considerente: 

- cheltuielile de bază – determinate de ANRE în mărime de 4818,8 mii lei, micșorate cu 85,4 mii 

lei (1,74%) față de cele solicitate - 4904,2 mii lei. La determinarea valorilor cheltuielilor de bază ale 

Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” aferente serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare, au fost luate în considerare cheltuielile de bază pentru anul 2021, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație nr. 635 din 14 decembrie 2021, ajustate pentru anul 2022 în corespundere 

cu pct.36 din Metodologia nr. 489/2019 din 20.12.2019.  

- cheltuielile pentru energia electrică – determinate de ANRE în valoarea de 1245,8 mii lei 

majorate cu 156,2 mii lei (14,33%) față de 1089,6 mii lei solicitat. A fost efectuată recalcularea 

consumului de energie electrică luând în considerare volumul consumului tehnologic și a pierderilor de 

apă aprobate de către ANRE prin Hotărârea nr. 413 din 08 iulie 2022 , fiind excluse cheltuielile pentru 

energia electrică aferente pierderilor neacceptate. De asemenea, cheltuielile pentru energia electrică au 

fost recalculate conform tarifelor pentru energia electrică aplicabile pentru anul 2022, conform Hotărârii 

ANRE nr.43 din 26.01.2021 (pentru luna ianuarie-martie), Hotărârii ANRE nr.109 din 18.03.2022 (luna 

aprilie-mai) și conform Hotărârii ANRE nr.327 din 08.06.2022 (luna iunie-decembrie). 
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- valoarea altor cheltuieli operaționale ale operatorului, determinate de ANRE în sumă de 282,9 

mii lei, micșorate cu 39,6 mii lei față de 322,5 mii lei solicitate. Micșorarea se datorează recalculării 

taxei pe valoarea adăugată atribuită la cheltuieli aferentă cheltuielilor pentru energia electrică pentru 

pierderile de apă neacceptate în scopuri tarifare.  

Cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale aferente 

furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare determinate de ANRE în 

mărime de 84,5 mii lei, s-au diminuat cu 381,9 mii lei sau cu 81,89% față de 466,4 mii lei solicitate. Au 

fost acceptate doar cheltuielile aferente amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor corporale proprii. 

Mijloacele fixe donate, alocate de către APL, precum și cele care nu au fost incluse în planul de investiții 

au fost excluse în conformitate cu pct. 37, subpct. 1), 4) și 6) din Metodologia tarifară. 

Totodată, în conformitate cu pct. 42 din Metodologie, cheltuielile privind achiziționarea 

contoarelor pentru consumatorii casnici a fost determinate în mărime de 16,6 mii lei. Agenția a aplicat 

în scopuri tarifare a 10-a parte din suma totală acceptată în planul de investiții aprobat prin HANRE 

nr.136 din 25.03.2022, contoarele având durata de funcționare utilă de 8-10 ani, și fiind obligatorie 

verificarea metrologică a acestora o dată la 5 ani. 

Nivelul rentabilității reglementate a fost determinat în cuantum de 193,5 mii lei, din care pentru 

prestarea serviciului public de alimentare cu apă – 92,2 mii lei, pentru serviciul public de canalizare – 

101,3 mii lei. Rata de rentabilitate s-a stabilit în mărime de 3 % din cheltuielile operatorului aferente 

furnizării/prestării serviciului respectiv, calculată în conformitate cu Secțiunea 6 din Metodologia 

tarifară. 

Urmare 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 de către Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” este în valoare de 45,10 lei/m3, cu 

2,47 lei/m3 mai mic decât cel solicitat de operator și cu 12,07 lei/m3 mai mare decât tariful în vigoare 

din anul 2010, din care pentru serviciul public de alimentare cu apă – 19,22 lei/m3, cu 1,93 lei/m3 mai 

mic decât cel solicitat, și cu 0,22 lei/m3 mai mic decât cel în vigoare, și pentru serviciul public de 

canalizare – 25,88 lei/m3, cu 0,53 lei/m3 mai mic decât a fost solicitat și cu 12,29 lei/m3 mai mare decât 

actualul tarif. 

 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  


