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Raport privind analiza impactului asupra strategiei de tarifare din POIM 

1. INTRODUCERE

S.C. Raja S.A. Constanta are aprobata in contractul de delegare o strategie de tarifare pe

perioada 2019-2025 care a fost realizata in cadrul Analizei Cost-Beneficiu, parte a 

Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 

si apa uzata in aria de operare S.C. Raja S.A." Constanta, in perioada 2014 -2020". Aceasta 

strategie de tarifare a fost finalizata in 2019, avand ca date de plecare in prognoza, datele 

pe anul 2017. 

In ultimii ani au fost înregistrate o serie de majorari importante a principalelor elemente 

de cheltuieli (energie, materiale, combustibil, salarii, etc.), in principal ca urmare a 

schimbarilor legislative si ca urmare a cresterii salariului minim la nivel national, care 

nu au putut fi estimate la momentul realizarii Analizei Cost-Beneficiu. 

In acest context, s-ar putea sa fie nevoie de o revizuire a strategiei de tarifare pentru a 

asigura o dezvoltare durabila a operatorului regional S.C. Raja S.A. Constanta. Pentru a 

analiza impactul acestor schimbari legislative si macroeconomice asupra strategiei de 

tarifare, au fost realizate urmatoarele activitati: 

• Analiza evolutiei costurilor si veniturilor din perioada 2017-2020;

• Analiza evolutiei preturilor si nivelelor principalelor elemente de cost

(electricitate, combustibil, salarii, etc.) din perioada 2017-2020;

• Compararea rezultatelor financiare actuale cu prognoza din modelul ACB;

• Regandirea strategiei de tarifare, luand in considerare impactul pe elementele de

cost cu urmatoarele subactivitati:

o Evaluarea impactului cresterilor suplimentare de costuri pe strategia de

tarifare;

o Evaluarea noilor prognoze macroeconomice emise de Comisia Nationala

de Prognoza si impactul acestora pe strategia de tarifare;

o Analiza evolutiei venitului familiei si modificarile necesare la strategia de

tarifare pentru a respecta cerinta minima de 2.5% pentru indicatorul de

suportabilitate;

Scopul final al acestui raport este de a analiza daca este nevoie de o revizuire a strategiei 

de tarifare ca urmare a impactului schimbarilor legislative si macroeconomice si de a 

propune o strategie de tarifare revizuita. 
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2. ANALIZA EVOLUTIEI MACROECONOMICE

In ultimii ani au avut loc o serie de schimbari macroeconomice importante care au afectat 

mediul economic, in general, si activitatea S.C. Raja S.A. Constanta. In realizarea 

Analizei Cost-Beneficiu si implicit a strategiei de tarifare initiale, s-a plecat de la 

scenariul macroeconomic disponibil in noiembrie 2016 emis de Comisia Nationala de 

Prognoza. In acest capitol este realizata o comparatie intre scenariul macroeconomic 

utilizat in Analiza Cost-Beneficiu si valorile reale sau prognozate din aceasta perioada 

(2017-2024). 

De asemenea, contextul macroeconomic a fost afectat semnificativ si de criza economica 

determinata de COVID-19 care a avut un impact major pe economie si pe activitatea 

Raja Constanta. 

In figura urmatoare se poate observa o diferenta a inflatiei intre prognoza Analizei Cost

Beneficiu (ACB) si prognoza Comisiei Nationale de Prognoza (CNP). Intre anii 2017-

2024, in cazul prognozei ACB, s-a inregistrat o medie a inflatiei de 2,6%, in timp ce in 

cazul ultimei prognoze CNP, se inregistreaza o medie a inflatiei de 2,8%. 
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Fi aura 1: Analiza inflatiei 
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In ceea ce priveste Produsul Intern Brut, in cazul prognozei ACB, intre anii 2017-2024 

s-a înregistrat o medie de 5,0%, in timp ce in cazul prognozei CNP, s-a înregistrat o

medie de 3,9%. 
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Fi aura 2: Analiza Produsului Intern Brut 

Produsul Intern Brut - prognoza ACB vs. prognoza CNP 
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In ceea ce priveste cresterea salariilor in termeni reali, dupa cum se poate observa in 

figura 3, in 2019 este o diferenta de 2,5% intre prognoza ACB si prognoza CNP. Intre 

anii 2020 si 2024, diferenta medie este de aproximativ 0,5%. 
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Figura 3: Analiza cresterii salariilor in termeni reali 

Cresterea salariilor în termeni reali - prognoza ACB vs. prognoza CNP 
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Intre anii 2019-2024, conform prognozei ACB, media cursului de schimb este de 4,58 

RON/EUR, in schimb, conform prognozei CNP, media cursului de schimb este de 4,92 

RON/EUR. 
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Fioura 4: Analiza cursului mediu de schimb (RON/EUR) 

Cursul mediu de schimb (Ron/Eur) - prognoza ACB vs. prognoza CNP 
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Conform prognozei ACB, in anul 2019, venitul mediu al familiei la nivel national a fost 

de 2.991 RON/luna, cu 449 RON mai putin decat cel inregistrat de prognoza CNP. In 

anul 2020, in prognoza ACB s-a utilizat un venit mediu al familiei la nivel national de 

3 .180 RON/luna, cu 569 RON mai putin decat venitul mediu al familiei la nivel national 

inregistrat de prognoza CNP. 
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Fi ura 5: Analiza venitului mediu al familiei la nivel national 

Venitul mediu al familiei la nivel national (Ron/luna) - prognoza ACB vs. 

prognoza CNP 
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Impactul indicatorilor macroeconomici asupra activitatii S.C. Raja S.A. Constanta poate 

fi sumarizat dupa cum urmeaza: 
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• Inflatia reala inregistrata si prognozata din ultima previziune a CNP este mai mare

decat ipoteza de inflatie folosita in ACB, ceea ce cu toate ca are un impact limitat,

deoarece prognoza din ACB a fost realizata in preturi constante fara inflatie, are

un impact indirect asupra cresterii principalelor elemente de cost ale operatorului

(materiale, electricitate, apa bruta, etc.).

• Cresterea salariilor in termeni reali din ultimii 2 ani, precum si ultima prognoza

a CNP, arata cresteri comparativ cu ipotezele folosite in ACB, in principal

datorita cresterii salariului minim brut la nivel national, precum si a cresterilor

salariale din mediul bugetar care vor avea impact si asupra nivelului de salarizare

de la societatile comerciale.

• Cursul de schimb RON/EUR a aratat o devalorizare mai accentuata comparativ

cu ipotezele din ACB, avand un impact indirect asupra elementelor de cost ale

societatii care sunt legate de cursul de schimb (materiale, energie, etc.). De

asemenea, au fost afectate si costurile cu rambursarea creditelor, deoarece

societatea are contractate împrumuturile in euro.

• Venitul mediu al gospodariei a înregistrat o crestere mai accentuata decat cea

previzionata in ACB si se preconizeaza ca va avea o crestere mai accentuata si in

urmatorii ani, in principal ca urmare a cresterii salariului mediu brut la nivel

national. Aceasta situatie ilustreaza ca gospodariile vor putea suporta ajustari

suplimentare de tarifare.

• Contextul macroeconomic a fost afectat semnificativ si de criza economica

determinata de COVID 19 care a avut un impact major pe economie si pe

activitatea Raja Constanta.
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3. ANALIZA TRENDURILOR SECTORULUI

In acest capitol s-au analizat cateva elemente de trend la nivel de sector care au avut un 

impact si asupra activitatii S.C. Raja S.A. Constanta. 

Un indicator important din analiza sectorului este analiza profitabilitatii angajatului. 

Dupa cum se observa în figura de mai jos, profitabilitatea personalului a inceput sa 

creasca din anul 2013 pana in anul 2015, cand s-a inregistrat cea mai mare medie a 

acesteia la nivel de sector, fiind de 2,51. Incepand cu anul 2016, aceasta a inceput sa 

scada, iar in 2019 s-a înregistrat cea mai mica medie a profitabilitatii personalului la nivel 

de sector, fiind de 2, 16, ceea ce inseamna ca rentabilitatea personalului este in scadere. 

Fiqura 6: Profitabilitatea personalului la nivel de sector 

Profitabilitatea personalului (RON/angajat/luna) 
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Un alt indicator important din analiza sectorului este consumul de energie electrica. In 

ceea ce priveste activitatea de apa, asa cum se poate observa si in figura unnatoare, media 

consumului de energie electrica la nivel de sector a scazut cu 7% intre anul 2012 si 2014, 

dar incepand cu anul 2015 pana in 2019, acesta a început sa creasca in principal ca urmare 

a finalizarii investitiilor finantate prin POS Mediu. Referitor la activitatea de apa uzata, 

din anul 2012 pana in 2019, media consumului de energie electrica la nivel de sector a 

crescut cu 7% in fiecare an, in principal ca unnare a finalizarii investitiilor finantate prin 

POS Mediu. 
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Fiqura 7: Consumul de energie electrica la nivel de sector in activitatea de apa 

Consum de energie electrica - activitatea de apa (KwH/an) 

12,000,000 

10,000,000 
9,232,827 

8,553,140 

7,989,449 
8,304,466 

8,653,633 
9,025,729 

9,314,316 9,525,934 

8,000,000 

6,000,000 

4,000.000 

2,000,000 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20.1.9 

Fioura 8: Consumul de eneroie electrica la nivel de sector in activitatea de aoa uzata 

Consum de energie electrica - activitatea de apa uzata (l<wH/an} 
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Aceste cresteri ale consumului de energie electrica coroborate cu cresterea pretului MWh 

au un impact major asupra costurilor cu energia electrica la nivelul întregului sector. 
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4. ANALIZA CRESTERII PRETURILOR ELEMENTELOR DE COST

4.1 Cresterea preturilor la apa bruta 

O componenta a cresterii elementelor de cost este cresterea preturilor atat la apa bruta de 

suprafata, cat si la apa bruta din subteran. Incepand cu anul 2017 si pana in prezent, atat 

pretul mediu al apei brute de suprafata, cat si cel al apei din subteran a crescut cu 7%. Ca 

urmare a cresterii pretului apei brute, cheltuielile cu apa bruta au crescut cu 10% intre 

2017 si 2020. 

70.0 

60.0 

SO.O 

40.0 

30.0 

20.0 

1.0.0 

o.o

Fi 

57.5 

so.o 

2017 15.07.2020 

Pretul apei brute (RON/m3) 

59.7 

51.9 

15.07 2020 3112.2020 

O Apa rlE su1Jrafata • Apa din subteran 

4.2 Cresterea preturilor la energia electrica 
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O componenta cu un impact maJor pe cresterea elementelor de cost este cresterea 

preturilor la energia electrica. Dupa cum se observa in figura de mai jos, incepand cu 

anul 2017, pretul energiei electrice a crescut semnificativ. Intre 2017 si 2020, pretul 

energiei electrice a crescut in medie cu 25%. Din cauza acestor cresteri, cheltuielile cu 

energia electrica au crescut semnificativ. 
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Fi ura 10: Evolutia retului la ener ia electrica la Ra·a Constanta 

Pretul energiei electrice {RON/MWh) 
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Preţul energiei electrice furnizata catre societatea S.C. Raja S.A. Constanta a înregistrat 

o crestere semnificativa, ca urmare a liberalizarii preturilor pe piata de energie s1 a

evolutiei pretului la bursa dupa cum se poate observa in figura urmatoare: 
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5. ANALIZA MODIFICARILOR IN ACTIVITATEA OPERATIONALA

5.1 Evolutia cantitatilor facturate de apa si apa uzata la Raja Constanta 

O modificare importanta in activitatea operationala o reprezinta cantitatile facturate de 

apa si apa uzata. Dupa cum se poate observa irt figura urmatoare, cantitatea de apa 

facturata catre populatie inregistreaza o evolutie relativ constanta, avand o medie de 

27.633.798 m3 intre anii 2012-2020. In ceea ce priveste cantitatea de apa facturata catre 

agentii economici si institutii, se observa o scadere medie de aproximativ 2,3% intre 2013 

si 2018. Incepand cu 2019, aceasta a crescut cu 23%. Aceste variatii privind cantitatea 

de apa facturata agentilor economici si institutiilor ar fi cauzate de activitatea operatorilor 

economici in functie de turismul din sezonul estival. 
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Fioura 12: Cantitatea de apa facturata pentru populatie si rest consumatori 

Cantitatea de apa facturata pentru populatie si rest consumatori {m3/an) 
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In ceea ce priveste cantitatea de apa uzata facturata catre populatie, aceasta inregistreaza 

o evolutie relativ constanta, cu o medie de 20.205.308 m3 intre anii 2012 - 2020. 1n ceea

ce priveste cantitatea de apa facturata catre agentii economici si institutii, se observa o 

scadere medie de aproximativ 1 % intre 2013 si 2018. Incepand cu 2019, aceasta a crescut 

cu 2,1 %. Aceste variatii privind cantitatea de apa facturata agentilor economici si 

institutiilor ar fi cauzate de variatia cantitatii apei meteorice (in functie de anul respectiv, 

daca este sau nu ploios). 
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Fi o ura 13: Cantitatea de apa uzata facturata pentru oopulatie si rest consumatori 

Cantitatea de apa uzata facturata pentru populatie si rest consumatori (m3/an) 
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5.2 Evolutia costurilor cu energia electrica 

O alta modificare importanta in activitatea operationala a Raja Constanta o reprezinta 

evolutia costurilor cu energia electrica. 

Fiaura 14: Cheltuieli cu enerqia electrica in activitatea de ai:-a 

Cheltuieli cu energia electrica - apa {RON/an) 
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In activitatea de apa s-a înregistrat o scadere medie a cheltuielilor cu energia electrica de 

aproximativ 5% intre anii 2014 - 2018. In 2019 si 2020 acestea au crescut cu 38%, 

respectiv 53,2% comparativ cu 2018. 
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In activitatea de apa uzata s-a inregistrat o scadere medie a cheltuielilor cu energia 

electrica de aproximativ 1 % intre anii 2014 - 2017. In 2018 au crescut cu 13,7%, iar in 

2019 si 2020 acestea au crescut cu 30%, respectiv 44% comparativ cu 2018. 

Fioura 15: Cheltuieli cu energia electrica în activitatea de apa uzata 

Cheltuieli cu energia electrica - apa uzata (RON/an) 
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Principala cauza a cresterii cheltuielilor cu energia electrica atat in activitatea de apa, cat 

si in activitatea de apa uzata, ar fi cresterea pretului la energie electrica, avand un impact 

semnificativ in activitatea operationala. 

5.3 Evolutia costurilor cu personalul 

In ultimii ani, S.C. Raja S.A. Constanta a avut o politica prudenta privind evolutia 

numarului de personal si a evolutiei salariului mediu. Evolutia numarului de personal 

este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 1: Evolutia numarului de personal 

Evolutia numar personal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nu mar angajati 2,672 2,076 2,076 2,156 2,365 2,348 2,399 

Dupa cum se poate observa, numarul de personal a avut o crestere minora in ultimii ani 

datorata, in principal, preluarii de noi sisteme de alimentare cu apa si apa uzata in aria de 

operare. 
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Evolutia costurilor cu personalul a avut o tendinta prudenta in ultimii ani, costurile 

salariale fiind ajustate cu inflatia si cu impactul cresterii salariului minim brut la nivel 

national. 

Rentabilitatea personalului inregistrata de S.C. Raja S.A. Constanta este prezentata sub 

forma schematica in figura urmatoare: 

Fi ura 16: Rentabilitatea personalului 

Rentabilitatea angajatului (RON/angajat/luna) 
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Dupa cum se poate observa, S.C. Raja S.A. Constanta inregistreaza o rentabilitate a 

personalului peste media sectorului de apa si apa uzata din Romania, ilustrand politica 

prudenta privind personalul. 

Structura costurilor S.C. Raja S.A. Constanta este una eficienta aratand un nivel mai 

redus al chetuielilor cu personalul decat media sectorului si o pondere mai mare a 

cheltuielilor cu energia electrica (dupa cum se vede in figura de la pagina urmatoare). 

Tinand cont de acest lucru, impactul cresterilor preturilor la energia electrica este mai 

mare asupra S.C. Raja S.A. Constanta decat asupra restului sectorului. 
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_________ Figura_!_?: Structura costurilor S.C. RaJa S.A. Constanta (2020) vs. Media Sectorului (2019 ___ ., 
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6. COMPARATIA CU ANALIZA COST-BENEFICIU

6.1 Comparatia privind cantitatile 

In ceea ce priveste cantitatea de apa facturata pentru populatie, conform prognozei ACB, 

in anul 2019 s-a înregistrat o cantitate de 27.146.417 m3, cu 1.619.812 m3 mai putin 

decat cantitatea reala. In anul 2020, conform aceleiasi prognoze, s-a înregistrat o cantitate 

de apa facturata pentru populatie de 26.654.471 m3, cu 3.568.444 m3 mai putin decat 

cantitatea reala. Intre anii 2017-2020, conform prognozei ACB, cantitatea medie de apa 

facturata pentru populatie a fost de 27.202.318 m3, in timp ce, in realitate, aceasta a fost 

de 28.499.382 m3, cu 1.297.064 m3 mai mult decat media prognozei ACB. 
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Figura 18: Comoaratia cantitatii de apa facturata pentru populatie 

Cantitatea de apa facturata pentru populatie (m3/an) - prognoza vs. real 
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Conform prognozei ACB, in anul 2019, cantitatea de apa facturata pentru restul 

consumatorilor a fost de 11.872.160 m3, cu 2.872.245 m3 mai putin decat cantitatea 

reala. In 2020, conform aceleiasi prognoze, s-a înregistrat o cantitate de apa facturata 

pentru restul consumatorilor de 11.753.439 m3, cu 1.747.141 m3 mai putin decat 

cantitatea reala. Intre anii 2017-2020, conform prognozei ACB, cantitatea medie de apa 

facturata pentru restul consumatorilor a fost de 11.860.309 m3, in timp ce, in realitate, 

aceasta a fost de 13.015.156 m3, cu 1.154.846 m3 mai mult decat media prognozei ACB . 
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Fia ura 19: Comparatia cantitatii de apa facturata pentru restul consumatorilor 
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Fiaura 20: Comparatia cantitatii totale de apa facturata 

Cantitatea totala de apa facturata (m3/an) - prognoza vs. real 
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Privind totalul cantitatii de apa facturata, conform prognozei ACB, in anul 2019 s-a 

inregistrat o cantitate de 39.018.578 m3, cu 4.494.056 m3 mai putin decat cantitatea 

reala. In 2020, conform aceleiasi prognoze, s-a inregistrat o cantitate totala de apa 

facturata de 38.407.910 m3, cu 5.315.585 m3 mai putin decat cantitatea reala. Intre anii 

2017-2020, conform prognozei ACB, media cantitatii totale de apa facturata a fost de 

39.062.628 m3, in timp ce, in realitate, aceasta a fost de 41.514.538 m3, cu 2.451.910 

m3 mai mult decat media prognozei ACB. 
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In concluzie, cantitatea de apa facturata este mai ridicata in realitate decat prognoza din 

ACB datorita cresterii consumului mediu, atat la populatie, cat si la restul 

consumatorilor. 

6.1.2 Cantitatea de apa uzata 

In ceea ce priveste cantitatea de apa uzata facturata pentru populatie, conform prognozei 

ACB, in anul 2019 s-a înregistrat o cantitate de 19.911.378 m3, cu 1.080.825 m3 mai 

putin decat cantitatea reala. In anul 2020, conform aceleiasi prognoze, s-a înregistrat o 

cantitate de 19.581.141 m3, cu 2.251.621 m3 mai putin decat cantitatea reala. Intre anii 

2017-2020, conform prognozei ACB, cantitatea medie de apa uzata facturata pentru 

populatie a fost de 19.917.096 m3, in timp ce, in realitate, aceasta a fost de 20.750.207 

m3, cu 833.111 m3 mai mult decat media prognozei ACB. 

Fiqura 21: Comparatia cantitatii de apa uzata facturata pentru populatie 

Cantitatea de apa uzata facturata pentru populatîe (m3/an) - prognoza vs. real 
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Conform prognozei ACB, in anul 2019, cantitatea de apa uzata facturata pentru restul 

consumatorilor a fost de 13.402.382 m3, cu 421.614 m3 mai putin decat cantitatea reala. 

In 2020, confonn aceleiasi prognoze, s-a înregistrat o cantitate de 13.268.358 m3, cu 

589.095 m3 mai mult decat cantitatea reala. Intre anii 2017-2020, conform prognozei 

ACB, cantitatea medie de apa facturata pentru restul consumatorilor a fost de 13 .323 .122 

m3, in timp ce, in realitate, aceasta a fost de 13.281.252 m3, cu 41.870 m3 mai putin 

decat media prognozei ACB. 
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Fioura 22: Comparatia cantitatii de apa uzata facturata pentru restul consumatorilor 
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Cantitatile reale facturate in 2020 au avut un trend descrescator, in principal ca urmare a 

a scaderii cantitatii de precipitatii (apa meteorica), in principal din cauza schimbarilor 

climatice. 
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Figura 23: Comparatia cantitatii totale de apa uzata facturata 

Cantitatea totala de apa uzata facturata (m3/an) - prognoza vs. real 
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Privind totalul cantitatii de apa uzata facturata, conform prognozei ACB, in 2019 s-a 

înregistrat o cantitate de 33.313.760 m3, cu 1.502.439 m3 mai mult decat cantitatea reala. 

In 2020, conform aceleiasi prognoze, s-a înregistrat o cantitate totala de 32.849.499 m3, 
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cu 1.662.526 m3 mai putin decat cantitatea reala. Intre anii 2017-2020, conform 

prognozei ACB, media cantitatii totale de apa uzata facturata a fost de 33.240.218 m3, 

in timp ce, in realitate, aceasta a fost de 34.031.459 m3, cu 791.241 m3 mai mult decat 

media prognozei ACB. 

In concluzie, cantitatea de apa uzata facturata este mai ridicata in realitate decat prognoza 

din ACB datorita cresterii volumului mediu, atat la consumatorii casnici, cat si la restul 

consumatorilor. 

6.2 Comparatia privind principalele elemente de cost 

Cheltuielile cu energia au avut un trend crescator mai accelerat in 2020 decat prognoza 

din ACB <lupa cum se poate observa in figura unnatoare: 
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Fioura 24: Comparatie cheltuieli energie 

Cheltuieli totale cu energia electrica {Ron/an) - prognoza vs. real 
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Cresterea semnificativa de cost din anul 2020 este, in principal, rezultatul cresterii 

tarifului de energie electrica ca urmare a achizitiei de pe piata libera. 

Cheltuielile cu personalul au avut un trend crescator mai accelerat m 2020 decat 

prognoza din ACB <lupa cum se poate observa in figura unnatoare: 
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Figura 25: Comparatie cheltuieli cu personalul 

Cheltuieli totale cu personalul (Ron/an) - prognoza vs. real 
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6.3 Comparatia privind veniturile din exploatare 

In ceea ce priveste structura veniturilor din activitatea de apa, au fost comparate 

urmatoare1e venituri: 

• Conform prognozei ACB, veniturile aferente activitatii de apa au inregistrat intre

20 I 7-2020 o medie de 182.109.408 RON, in timp ce, in realitate, acestea au

înregistrat o medie de 180.738.682 RON, cu 1.370.727 RON mai putin decat

media prognozei ACB.

• Conform prognozei ACB, veniturile aferente activitatii de apa uzata au inregistrat

intre 2017-2020 o medie de 139.944.475 RON, in timp ce, in realitate, acestea au

înregistrat o medie de 138.115.962 RON, cu 1.828.513 RON mai putin decat

media prognozei ACB.

Comparatia intre prognoza veniturilor din tariful de apa si apa uzata din ACB si veniturile 

realizate in realitate in perioada 2017-2020 sunt prezentate in figura unnatoare: 
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Figura 26: Comparatie venituri: prognoza vs. real 

Venituri totale din tarif {Ron/an) - prognoza vs. real 
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Veniturile din exploatare inregistrate de S.C. Raja S.A. Constanta in 2020 au fost mai 

reduse decat prognoza din ACB, in principal ca urmare a neajustarii nivelului tarifului 

determinat de restrictiile cauzate de situatia generata de COVID-19. 

6.4 Concluzii 

Comparatia intre ipotezele si prognozele din Analiza Cost-Beneficiu si contabilitatea 

S.C. Raja S.A. Constanta, au dus la urmatoarele concluzii:

• Cantitatile totale de apa prognozate in ACB pentru anul 2020 sunt cu aproximativ

13.8% mai reduse decat cele facturate de S.C. Raja S.A. Constanta;

• Cantitatile totale de apa uzata prognozate in ACB pentru anul 2020 sunt cu

aproximativ 5.1 % mai reduse decat cele facturate de S.C. Raja S.A. Constanta;

• Cheltuielile cu energia electrica prognozate în ACB pentru anul 2020 sunt cu

aproximativ 8% mai reduse decat cele inregistrate de S.C. Raja S.A. Constanta;

• Cheltuielile cu personalul (salarii brute, taxe aferente, bonuri de masa, etc.)

prognozate în ACB pentru anul 2020 sunt cu aproximativ 6% mai reduse decat

cele înregistrate de S.C. Raja S.A. Constanta;

Toate aceste elemente care au stat la baza gandirii strategiei de tarifare din Analiza Cost

Beneficiu pentru POilv1 necesita o ajustare a nivelului tarifelor din strategia de tarifare 

pentru a asigura o dezvoltare durabila pe termen mediu a S.C. Raja S.A. Constanta. 
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7. AJUSTAREA VALORII PROIECTULUI DE INVESTITII

In data de 13 iunie 2020 a fost publicata in Monitorul Oficial Hotărârea nr. 379/2020 

pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a preţurilor în cadrul devizelor generale 

aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020. 

Conform acestui document, in termen de maximum doi ani de la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri, beneficiarii pot solicita documentat Autorităţii de Management 

pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare majorarea valorii totale eligibile a 

contractelor/deciziilor de finanţare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de 

finanţare în vederea asigurării ajustărilor de preţ, cu respectarea dispoziţiilor art. 12 alin. 

( 1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Tinand cont de prevederile hotararii si considerand dificultati în atribuirea contractelor 

de lucrari la licitatiile deja organizate din cauza pretului neatractiv al contractelor, Raja 

Constanta a decis sa aplice prevederile respective pentru a recalcula valoarea devizului 

general. 

Ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură 

publică finanţate prin Programul Oeraţional Infrastructură Mare 2014-2020 se realizează 

cu respectarea următoarelor etape: 

a) stabilirea costului revizuit având ca bază anul 2019;

b) actualizarea analizei cost-beneficiu cu anul de referinţă 2019;

c) recalcularea rezervei de ajustare a preţurilor pentru anii 2020-2023;

d) elaborarea documentaţiei de modificare a proiectului.

1) Stabilirea costului revizuit având ca bază anul 2019

S-a realizat conform prevederilor din Anexa 2 la HG nr. 379/2020.

1.1) Determinarea anului de bază 

Devizul General aferent Proiectului aprobat de Comisia Europeana are ca referinţă anul 

2015 (Anexa 1 Deviz General preţuri constante 2015). 
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1.2) Determinarea costului proiectului în lei. exprimat în anul de bază 

Costul proiectului în lei, exprimat în anul de bază conform Devizului General preţuri 

constante 2015 este de 1.919.586.657 lei, fără TVA. 

Costul pe fiecare capitol si subcapitol se regăseşte în Devizul General preţuri constante 

2015. 

1.3) Aplicarea coeficientului de crestere 

S-a realizat conform prevederilor din Anexa 3 HG nr. 379/2020. Astfel, având în vedere

că anul de bază este 2015, coeficientul de creştere pentru ajustare la anul 2019 este 134.08 

(34,08%). 

Având în vedere stadiul proiectului la data de 01 Iunie 2021, respectiv: 

• - 4 7 de contracte de lucrări atribuite ( din total 50) şi 4 contracte de servicii ( din

total 4);

• - valoarea contractelor atribuite de 1.690.124.620 lei, fără TVA;

• - valoarea contractelor neatribuite (3 contracte de lucrări) de 349.902.862 lei, fără

TVA;

şi pe baza experienţei Beneficiarului în implementarea unor proiecte similare, care au 

fost finalizate cu succes conform cu cerinţele de finanţare, s-au considerat următoarele 

ipoteze de lucru: 

• pentru contractele atribuite la data de O 1 Iunie 2021 nu s-a aplicat coeficientului

de creştere 134.08 (34,08%);

• pentru cele 3 contracte neatribuite la data de Ol Iunie 2021 s-a aplicat coeficientul

de creştere 134.08 (34,08%);

• pentru celelalte capitole de cheltuieli din Devizul General s-a aplicat coeficientul

de creştere 134.08 (34,08%).

Aplicarea coeficientului de creştere, respectiv calcularea rezervei de ajustare a preţurilor 

să se realizeze doar pentru contractele care nu erau semnate la data de 30 Noiembrie 

2020. Astfel, a rezultat Devizul General preţuri constante 2019. 

Costul proiectului în lei, exprimat în anul de bază conform Devizului General preţuri 

constante 2019 este de 2.293.812.983 lei, fără TV A. 

Costul pe fiecare capitol si subcapitol se regăseşte în Devizul General preţuri constante 

2019. 
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I .4) Determinarea costului în preturi constante 2019 

Costul proiectului stabilit în lei a fost transformat în euro la cursul de schimb menţionat 

în HG 3 79/2020, respectiv 1 euro = 4,4 7781 lei/euro 

Costului proiectului în Euro, exprimat în anul de bază conform Devizului General preţuri 

constante 2019 este de 480.068,015 Euro, Îară TVA. 

Costul pe fiecare capitol si subcapitol se regăseşte în Devizul General preţuri constante 

2019. 

1.5) Modificarea devizului general 

Conform actualizării descrise mai sus s-a modificat devizul general în preţuri constante 

şi estimarea de cost din rubrica "investiţie" ACB. 

In urma aplicării algoritmilor indicaţi de HG 379/2020, costul total al proiectului in 

preturi constante creşte de la 427.6 milioane Euro la 480.1 milioane Euro. Comparatia 

valorii proiectului din documentatia initiala si documentatia actualizata in preturi 

constante este prezentata sintetic in tabelul urmator: 

Tabel 2: Comparatie investitii POIM in preturi constante (EUR) 
lnvestitii in preturi constante u.m. Valoare initiala Valoare actualizata 

Proiectare EUR 2,407,652 

Achizitie teren EUR -

Constructii EUR 310,532,923 

lnstalatii si echipamente EUR 46,678,787 

Diverse si neprevazute EUR 37,516,358 

Ajustarea preturilor (daca e cazul) EUR -

Asistenta tehnica EUR 11,752,814 

Publicitate EUR 1,301,035 

Supervizare EUR 17,449,591 

TOTAL EUR 427,639,159 

2) Recalcularea rezervei de ajustare a preţurilor pentru anii 2020-2023

Calculul rezervei de ajustare a preţurilor s-a realizat, utilizând: 

2,621,554 
-

346,987,819 

50,597,761 

47,256,272 
-

13,176,334 

1,162,184 

18,266 091 

480,068,015 

a) costul proiectului în lei, exprimat în anul de bază 2015, reprezentând costul în preţuri

constante, fără TV A şi fără a lua în considerare rezerva pentru ajustare de preţuri; 

b) graficul de eşalonare a plăţilor pe ani, conform ACB initial:

Tabel 3: Graficul de eşalonare a plăţilor pe ani 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

0,10% 4,27% 35,00% 20,00% 20,00% 20,63% 100% 

c) coeficienţii de creştere a costurilor în construcţii inginereşti pentru fiecare an

(coeficienţi publicaţi de către Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2015-2019 

.29/46 



(-

Raport privind analiza impactului asupra strategiei de tarifare din POIM 

şi în funcţie de prognoza realizată de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză 

pentru 2020-2023). 

a e oe ,c,ent1, Tbl4 C r ·  .. d e creştere a cos un or 1n cons ruct11 ,nq,nereş 1 t ·1 t t

Indice 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

baza2015 100 101.4 107.67 [23.58 134.08 142.66 149.94 155.64 161.24 

Rezerva de ajustare a preţurilor rezultată în urma parcurgerii etapelor de mai sus este de 

433.396,836 lei, fără TV A. 

Costului proiectului în lei, conform Devizului General preţuri 2023 este de 

2.538.122. 721 lei, fără TV A. 

Costul pe fiecare capitol si subcapitol se regăseşte în Devizul General preţuri constante 

2023. 

Comparatia valorii proiectului din documentatia initiala si documentatia actualizata in 

preturi curente este prezentata sintetic in tabelul urmator: 

Tabel 5: Comparatie investitie POIM in preturi curente 

lnvestitii in preturi curente u.m. Valoare initiala Valoare actualizata 

Proiectare EUR 2,624,581 2,942,394 
Achizitie teren EUR - -

Constructii EUR 338,511,939 389,413,304 
lnstalatii si echipamente EUR 50,884,546 56,804,141 
Diverse si neprevazute EUR 40,896,582 45,463,994 

[Ajustarea preturilor (daca e cazul) EUR - -

Asistenta tehnica EUR 12,811,742 14,769,498 
Publicitate EUR 1,418,258 1,304,903 
Superviz.are EUR 18,972,005 20,500,928 
TOTAL EUR 466,119 653 531,199,163 

In urma aplicării algoritmilor indicaţi de HG 379/2020, costul total al proiectului in 

preturi curente (inclusiv ajustarea preturilor) creşte de la 466.1 milioane Euro la 531.2 

milioane Euro. 
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8. IMPACTUL MODIFICARILOR DE CONTEXT ASUPRA ANALIZEI

COST-BENEFICIU 

In acest capitol este analizat impactul pe care diferitele modificari de context 

(macroeconomice, COVID-19, crestere valoare proiect, etc.) le au aspura analizei cost

beneficiu initiale. Analiza a fost realizata pe mai multe nivele: 

• Impactul contextului macroeconomic si COVID-19 asupra sustenabilitatii proiectului

si a operatorului;

• Impactul cresterii valorii proiectului asupra sustenabilitatii proiectului s1 a

operatorului;

• Impactul cumulat al contextului macroeconomic si COVID-19 si al cresterii valorii

proiectului asupra sustenabilitatii proiectului si a operatorului.

8.1 Impactul contextului macroeconomic si COVID-19 asupra sustenabilitatii 

proiectului si a operatorului 

In acest capitol este analizat impactul ajustarii modelului ACB cu costurile si veniturile 

reale realizate si înregistrate de Raja Constanta in perioada 2017-2020, precum si 

ajustarea modelului cu contextul si scenariul macroeconomic actual determinat de 

situatia generata de COVID-19. In acest scenariu nu a fost considerata ajustarea valorii 

devizului general ca urmare a aplicarii prevederilor Metodologiei de ajustare a preţurilor 

în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin 

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 aprobata de Hotărârea nr. 

379/2020. 

Ca urmare a ajustarii modelului considerand elementele de mai sus fara a interveni pe 

strategia de tarifare, deficitul de finantare nu se modifica, deoarece acesta a fost calculat 

considerand rata forfetara. Impactul pe indicatorii financiari ai proiectului este prezentat 

in urmatorul tabel: 

Tabel 6: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor financiari - ajustare macro 

Indicatori financiari - inainte Indicatori pe costuri Indicatori pe capital 

Rata Internate de Rentabilitate -2.64% FRR/C 1.00% FRR/K 
Valoarea Actualizata Neta -283,311,175 FNPV/C -66,122,577 FNPV/K 

Indicatori financiari - dupa Indicatori pe costuri Indicatori pe capital 

Rata Internate de Rentabilitate -4.30% IFRR/C -1.57% IFRR/K 
Valoarea Actualizata Neta -333,194,200 lFNPV/C -115,988,864 I FNPV/K

31/46 



Raport privind analiza impactului asupra strategiei de tarifare din POIM 

Modificarile considerate determina inrautatirea nivelului indicatorilor financiari ai 

proiectului, fara însa a afecta decizia privind necesitatea interventiei finantarii europene 

prin intermediul grantului. 

In figura urmatoare este analizat impactul ajustarii valorii devizului general asupra 

capacitatii includerii in tarif a amortizarii patrimoniului public (sustenabilitatea pe 

termen lung): 

Figura 27: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra •includerii amortizarii in tarif -

ajustare macro 
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Ca urmare a modificarilor considerate, EBITDA pentru scenariul "Cu proiect" nu mai 

acopera pe termen scurt, mediu si lung întreaga amortizare. In acest context, pentru a 

asigura sustenabilitatea pe termen lung a operatorului si a proiectului, este nevoie de 

ajustarea strategiei de tarifare. 

De asemenea, ajustarea valorii devizului general afecteaza si valoarea indicatorilor 

economici ai proiectului. Impactul pe indicatorii economici ai proiectului este prezentat 

in urmatorul tabel: 

Tabel 7: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor economici - ajustare macro 

Analiza economica - inainte 

Valoarea Actualizata Neta 340,056,829 

Rata de Rentabilitate Economica 9.94% 

Indicatorul Beneficiu-Cost 2.12 
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Analiza economica - dupa 

Valoarea Actualizata Neta 302,178,254 

Rata de Rentabilitate Economica 9.48% 

Indicatorul Beneficiu-Cost 1.95 

Modificarile considerate determina la scaderea valorilor pentru indicatorii economici, 

dar acestia inca sunt pozitivi, ceea ce arata ca majorarea valorii proiectului nu afecteaza 

sustenabilitatea economica a acestuia. Proiectul inregistreaza indicatori economici 

satisfacatori cu beneficii economice care depasesc semnificativ costurile economice, 

dovedind faptul ca Proiectul merita sa fie cofinantat. 

In figura urmatoare este analizat impactul ajustarii valorii devizului general asupra 

fluxurilor financiare incrementale folosite la calcularea deficitului de finantare: 

Figura 28: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra deficitui de finantare -

ajustare macro 
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Ca urmare a ajustarii valorii devizului general, fluxurile de numerar incrementale devin 

negative in anumiti ani, ceea ce nu este corect din punct de vedere metodologic. In acest 

context, pentru a asigura sustenabilitatea pe termen scurt, mediu si lung a operatorului si 

a proiectului, este nevoie de ajustarea strategiei de tarifare. 

Tinand cont de elementele prezentate in acest capitol, pentru a asigura sustenabilitatea 

proiectului, este necesara ajustarea strategiei de tarifare. Problema este ca strategia de 

tarifare initiala fost amanata la implementare ca urmare a situatiei generate de COVID-

19, ceea ce necesita si ajustari ale strategiei de tarifare pe termen scurt si mediu 

pentru a recupera ajustarile amanate într-o maniera suportabila pentru consumatori. 
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8.2 Impactul cresterii valorii proiectului asupra sustenabilitatii proiectului si a 

operatorului 

Conform prevederilor Hotărârii nr. 3 79/2020, actualizarea analizei cost-beneficju se 

realizează pe baza costului revizuit, exclusiv prin modificarea costului de investiţie şi a 

refe1inţelor subsecvei1te acestuia, şi cuprinde, printre altele: 

• actualizarea cheltuielilor de exploatare şi 1ntreţinere (în cazul în care nivelul

costurilor de exploatare şi întreţinere depinde de nivelul costului de investiţie);

• verificarea faptului că rentabilitatea socioeconomică este îndeplinită în continuare

(peste 5%);

• aprobarea, dacă este cazul, a planului tarifar actualizat:

• verificarea sustenabilităţii financiare atât la nivelul proiectului, cât ş1 la nivelul

beneficiarului:

• recalcularea ratei deficitului de finanţare.

In acest capitol este prezentat impactul asupra elementelor principale ale analizei cost

beneficiu a ajustarii modelului financiar prin introducerea doar a valorii actualizate a 

devizului general si a modificarilor acestei ajustari asupra costurilor de intretinere si 

reparatii ( costurile de exploatare şi întreţinere depind de nivelul costului de investiţie). 

Ca urmare a ajustarii valorii proiectului fara a interveni pe strategia de tarifare si pe alte 

elemente, deficitul de finantare nu se modifica deoarece acesta a fost calculat 

considerand rata forfetara. Impactul pe indicatorii financiari ai proiectului este prezentat 

in urmatorul tabel: 

Tabel 8: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor financiari - ajustare valoare 

Indicatori financiari - înainte Indicatori pe costuri Indicatori pe capital 

Rata Internate de Rentabilitate -2.64% FRR/C 1.00% FRR/K 

Valoarea Actualizata Neta -283,311,175 FNPV/C -66,122,577 FNPV/K 

Indicatori financiari - dupa Indicatori pe costuri Indicatori pe capital 

Rata Internate de Rentabilitate -3.24% FRR/C 0.06% FRR/K 

Valoarea Actualizata Neta -338,742,690 FNPV/C -95,540,196 FNPV/K 

Ajustarea ( cresterea) valorii devizului general duce la inrautatirea nivelului indicatorilor 

financiari ai proiectului, fara însa a afecta decizia privind necesitatea interventiei 

finantarii europene prin intermediul grantului. 
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In figura urmatoare este analizat impactul ajustarii valorii devizului general asupra 

capacitatii includerii in tarif a amortizarii patrimoniului public (sustenabilitatea pe 

termen lung): 

Figura 29: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra includerii amortizarii in tarif -

ajustare valoare 
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Ca unnare a ajustarii valorii devizului general, EBITDA pentru scenariul "Cu proiect" 

nu mai acopera pe termen lung întreaga amortizare. In acest context, pentru a asigura 

sustenabilitatea pe termen lung a operatorului si a proiectului, este nevoie de ajustarea 

strategiei de tarifare. 

De asemenea, ajustarea valorii devizului general afecteaza si valoarea indicatorilor 

economici ai proiectului. Impactul pe indicatorii economici ai proiectului este prezentat 

in urmatorul tabel: 

Tabel 9: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor economici - ajustare valoare 

Analiza economica - inainte 

Valoarea Actualizata Neta 340,056,829 

Rata de Rentabilitate Economica 9.94% 

Indicatorul Beneficiu-Cost 2.12 

Analiza economica - dupa 

Valoarea Actualizata Neta 283,299,324 

Rata de Rentabilitate Economica 8.82% 

Indicatorul Beneficiu-Cost 1.79 
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Ajustarea valorii devizului general a dus la scaderea valorilor pentru indicatorii 

economici, dar acestia inca sunt pozitivi, ceea ce arata ca majorarea valorii proiectului 

nu afecteaza sustenabilitatea economica a acestuia. Proiectul indica indicatori economici 

satisfacatori cu beneficii economice care depasesc semnificativ costurile economice, 

dovedind faptul ca Proiectul merita sa fie cofinantat. 

In figura urmatoare este analizat impactul ajustarii valorii devizului general asupra 

fluxurilor financiare incrementale folosite la calcularea deficitului de finantare: 

Figura 30: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra deficitui de finantare - ajustare 

valoare 
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■ Flux de numerar incremental

Ca urmare a ajustarii valorii devizului general, fluxurile de numerar incrementale raman 

pozitive pe întreaga perioada de prognoza, aratand sustenabilitatea proiectului. In acest 

context, nu este necesara ajustarea strategiei de tarifare pe termen scurt si mediu, ci este 

nevoie de ajustam strategiei de tarifare doar pe termen lung. 

Tinand cont de elementele prezentate in acest capitol, pentru a asigura sustenabilitatea 

proiectului, este necesara ajustarea strategiei de tarifare doar pe termen lung, fara 

impact imediat pe strategia de tarifare pe termen scurt (2019-2025) din ACB-ul initial. 

Problema este ca strategia de tarifare initiala fost amanata la implementare ca urmare a 

situatiei generate de COVID-19, ceea ce necesita si ajustari ale strategiei de tarifare 

pe termen scurt si mediu pentru a recupera ajustarile amanate într-o maniera suportabila 

pentru consumatori. 
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8.3 Impactul cumulat al contextului macroeconomic si COVID-19 si al cresterii valorii 

proiectului asupra sustenabilitatii proiectului si a operatorului 

In acest capitol este analizat impactul ajustarii modelului ACB cu costurile si veniturile 

reale realizate si înregistrate de Raja Constanta in perioada 2017-2020, ajustarea 

modelului cu contextul si scenariul macroeconomic actual detenninat de situatia generata 

de COVID-19, precum si ajustarea modelului cu noile valori crescute ale proiectului de 

investitii ca urmare a aplicarii prevederilor Metodologiei de ajustare a preţurilor în cadrul 

devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul 

Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 aprobata de Hotărârea nr. 379/2020. 

Ca urmare a ajustarii modelului considerand elementele de mai sus fara a interveni pe 

strategia de tarifare, deficitul de finantare nu se modifica, deoarece acesta a fost calculat 

considerand rata forfetara. Impactul pe indicatorii financiari ai proiectului este prezentat 

in urmatorul tabel: 

Tabel 10: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor financiari - cumulat 

Indicatori financiari - inainte Indicatori pe costuri Indicatori pe capital 

Rata Internate de Rentabilitate -2.64% IFRR/C 1.00% IFRR/K 
Valoarea Actualizata Neta -283,311,175 IFNPV/C -66,122,577 IFNPV/K

Indicatori financiari - dupa Indicatori pe costuri Indicatori pe capital 

Rata Internate de Rentabilitate -4.78% IFRR/C -2.32% FRR/K 

Valoarea Actualizata Neta -388,575,884 IFNPV/C -145,359,470 FNPV/K 

Modificarile considerate determina inrautatirea nivelului indicatorilor financiari a1 

proiectului, fara insa a afecta decizia privind necesitatea interventiei finantarii europene 

prin intermediul grantului. 

Ca urmare a modificarilor considerate, amortizarea anuala dupa implementarea 

proiectului POIM creste ca urmare a ajustarii valorii investitiei, iar EBITDA pentru 

scenariul "Cu proiect" nu mai acopera pe termen scurt, mediu si lung intreaga amortizare. 

In acest context, pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a operatorului si a 

proiectului, este nevoie de ajustarea strategiei de tarifare. In figura urmatoare este 

analizat impactul ajustarii valorii devizului general asupra capacitatii includerii in tarif a 

amortizarii patrimoniului public (sustenabilitatea pe termen lung): 
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Figura 31: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra includerii amortizarii in tarif 
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De asemenea, este afectata si valoarea indicatorilor economici ai proiectului. Impactul 

pe indicatorii economici ai proiectului este prezentat in urmatorul tabel: 

Tabel 11: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor economici - cumulat 

Analiza economica - înainte 

Valoarea Actualizata Neta 340,056,829 

Rata de Rentabilitate Economica 9.94% 

Indicatorul Beneficiu-Cost 2.12 

Analiza economica - dupa 

Valoarea Actualizata Neta 245,420,749 

Rata de Rentabilitate Economica 8.38% 

Indicatorul Beneficiu-Cost 1.65 

Modificarile considerate determina la scaderea valorilor pentru indicatorii economici, 

dar acestia inca sunt pozitivi, ceea ce arata ca majorarea valorii proiectului nu afecteaza 

sustenabilitatea economica a acestuia. Proiectul inregistreaza indicatori economici 

satisfacatori cu beneficii economice care depasesc semnificativ costurile economice, 

dovedind faptul ca Proiectul merita sa fie cofinantat. 

In figura urmatoare este analizat impactul ajustariilor asupra fluxurilor financiare 

incrementale folosite la calcularea deficitului de finantare: 
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Figura 32: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra deficitui de finantare - cumulat 

10.0Q0,000 

5,000,000 

(5,000.000) 

110,000,000j 

(l'>,000,000) 

(20,000,000) 

(2'>,000,000) 

(30.000,000) 

r., •,,000,0001 

(.J0,000,000) 

(DS,000,0001 

Flux de numerar incremental pentru proiect - numerar acumulat 

- � I I I -. . . -
I I I 

j 
. (o ,.'\ q, C\ (;) ,.,_'\, ;\, ;? ';).. c., Co ·'\ .... 1b � .... <) .,'\- ... ,..,� .... ,' fo ... 

,..r:J"-; ( ... ţj-...; o"r c1· <::>l' v'), (;)ii „c'V �"\.. '01,: ,,,,o'L· ..,C"' R>--i:; c::>? �' �- c „c �() ,(;)'? "r:::,· 
L• � '\., "i; '\: "\; '"\; '\.  ;., '); '°), V v ');' '\, "'l:: "i; '\,  \, li V V 

Ca urmare a ajustarilor considerate, fluxurile de numerar incrementale devin negative în 

anumiti ani, ceea ce nu este corect din punct de vedere metodologic. In acest context, 

pentru a asigura sustenabilitatea pe termen scurt, mediu si lung a operatorului si a 

proiectului, este nevoie de ajustarea strategiei de tarifare. 

Tinand cont de elementele prezentate in acest capitol, pentru a asigura sustenabilitatea 

proiectului, este necesara ajustarea strategiei de tarifare. Problema este ca strategia de 

tarifare initiala a fost amanata la implementare ca urmare a situatiei generate de COVID-

19, ceea ce necesita si ajustari ale strategiei de tarifare pe termen scurt si mediu 

pentru a recupera ajustarile amanate într-o maniera suportabila pentru consumatori. 
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9. PROPUNERE DE AJUSTARE A STRATEGIEI DE TARIFARE

Pe baza analizei prezentate Ia capitolele anterioare, au fost luate in considerare 

unnatoarele elemente in gandirea propun�rii de revizuire a strategiei de tarifare: 

• Schimbarile macroeconomice (inflatie, curs de schimb, etc.), care au avut un impact

indirect asupra cresterii anumitor element de cost;

• Cresterea salariului minim la nivel national, care a avut atat un impact direct pe 

cresterea cheltuielilor cu personalul ale Raja S.A Constanta, cat si un impact indirect

asupra cresterii altor categorii de costuri;

• Cresterea importanta a preturilor pe piata de energiei cauzate de evolutia pietei la

nivel intemational, evolutia datelor macroeconomice ( cresterea cursului de schimb),

cresterea salariului minim la nivel national si schimbarile privind sistemul de taxare

în sectorul energetic (Ordonanta 114/2018);

• Impactul situatiei generate de COVID-19 asupra contextului economic general si

asupra activitatii Raja S.A Constanta;

• Nivelul prognozat al indicelui de suportabilitate plecand de la tarifele in vigoare va

fi sub nivelul minim din Ghidul ACB de 2.5% la momentul finalizarii investitiei fara

a asigura includerea întregii valori a echivalentului amortizarii patrimoniului public,

ceea ce necesita o ajustare.

• In anul 2015, pentru a respecta cerinta din contractul de imprumut cu BERD si pentru

a corela diferitele trategii de tarifare existente, a fost elaborata Strategia de Tarifare

pentru perioada 2021-2029. Prin adresa Asociatiei nr.248/30.09.2015 s-a solicitat

aprobarea Strategiei de tarifare pentru 2021-2029 de catre toate U.A. T.- urile membre

iar ulterior prin Actul aditional nr.16/20.03.2017 la Contractul de delegare, Strategia

de tarifare a devenit anexa la CD. Deoarece strategia de tarifare rezultata din Analiza

Cost Beneficiu acopera perioada pana in anul 2025 ( de obicei strategiile de tarifare

pentru proiecte se aproba pe perioada pana la începerea efectiva a operatorii), pentru

a respecta cerinta din contractul de împrumut cu BERD de a avea o strategie pana in

anul 2029, este necesar ca strategia de tarifare sa fie extinsa pana in anul 2029.

Toate aceste elemente au dus la concluzia ca este necesara o corectie a strategiei de 

tarifare rezultata din Analiza Cost-Beneficiu a proiectului POIM luand urmatoarele 

elemente: 
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• Corectia privind ajustarile tarifare se va realiza esalonat luand in considerare toate

elementele mentionate mai sus astfel incat tinta de tarif conform strategiei de

tarifare initiala din 2025 sa ramana nemodificata (pentru a nu afecta conditia din

contractul de finantare );

• Strategia de tarifare a fost extinsa pana in anul 2029 pentru a respecta cerinta din

contractul de împrumut cu BERD care presupune existenta unei strategii de

tarifare pana in anul 2029.

De asemenea, in revizuirea strategiei de tarifare s-a considerat o ajustare care sa duca 

nivelul indicelui de suportabilitate la valoarea minima de 2.5%, dupa cum se poate 

observa in figura urmatoare: 
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Figura 33: Impactul ajustarii strategiei de tarifare asupra indicelui de suportabilitate 
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Ca urmare a ajustarii valorii proiectului, deficitul de finantare a ramas la acelasi nivel de 

94%. Impactul pe indicatorii financiari ai proiectului este prezentat in urmatorul tabel: 

Tabel 12: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor financiari - final 

Indicatori financiari - înainte Indicatori pe costuri Indicatori pe capital 

Rata Internate de Rentabilitate -2.64% FRR/C 1.00% FRR/K 
Valoarea Actualizata Neta -283,311,175 FNPV/C -66,122,577 FNPV/K 

Indicatori financiari - dupa Indicatori pe costuri Indicatori pe capital 

Rata Internate de Rentabilitate -3.85% IFRR/C -0.92% IFRR/K 
Valoarea Actualizata Neta -360,423,403 IFNPV/C -117,220,909 IFNPV/K
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Ajustarea valorii proiectului duce la inrautatirea usoara a nivelului indicatorilor financiari 

ai proiectului, fara insa a afecta decizia privind necesitatea interventiei finantarii 

europene prin intermediul grantului. 

Ca urmare a ajustarii valorii devizului general si a strategiei de tarifare pe termen lung, 

EBITDA pentru scenariul "Cu proiect" acopera pe termen lung întreaga amortizare, 

asigurand sustenabilitatea operatorului. 

De asemenea, soldul de numerar din Fluxul de Numerar pentru operatorul regional este 

pozitiv in toti anii de analiza, aratand sustenabilitatea operatorului. 

Dupa cum se poate observa in figura urmatoare, versiunea revizuita a strategie de tarifare 

asigura respectarea cerintelor de sustenabilitate pe termen scurt, mediu si lung din Ghidul 

ACB, fiind înregistrat un deficit de finantare (funding gap) la valori identice de valoarea 

din modelul initial. 
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Figura 34: Impactul ajustarii strategiei de tarifare asupra sustenabilitatii 

Acoperirea amortizarii cu EBITDA - Scenariul "Cu proiect" 

!!' 

�l f 

I I I I I I I I I I I I I I 
2017 2019 20212023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 20412043 2045 2047 2049 2051 2053 

- A111ortizare active existente si înlocuire 

Amortizare active POS Mediu 

-EBITDA 

Amortizare active ISPA 

Amortizare octive noi POIM 

Acoperirea amortizarii prin EBITDA se face respectand si urmatoarele doua cerinte: 

• Procent din amortizarea anuala inclusa in tarif in anul 2047: 88.7%, care este mai

ridicat decat nivelul minim de 80%;

• Procent din amortizarea totala cumulata inclusa in tarif in perioada 2018-204 7:

49.7%, care este mai ridicat decat nivelul minim de 40%;

Ajustarea valorii devizului general afecteaza si valoarea indicatorilor economici ai 

proiectului. Impactul pe indicatorii economici ai proiectului este prezentat in urmatorul 

tabel: 
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Tabel 13: Impactul ajustarii indicatorilor economici - final 

Analiza economica - înainte 

Valoarea Actualizata Neta 340,056,829 

Rata de Rentabilitate Economica 9.94% 

Indicatorul Beneficiu-Cost 2.12 

Analiza economica - dupa 

Valoarea Actualizata Neta 245,420,749 

Rata de Rentabilitate Economica 8.38% 

Indicatorul Beneficiu-Cost 1.65 

Ajustarea modelului ACB a dus la scaderea valorilor pentru indicatorii econom.ici, dar 

acestia inca sunt pozitivi, ceea ce arata ca majorarea valorii proiectului nu afecteaza 

sustenabilitatea economica a acestuia. Proiectul indica indicatori econom.ici satisfacatori 

cu beneficii economice care depasesc semnificativ costurile economice, dovedind faptul 

ca Proiectul merita sa fie cofinantat. 

In reasezarea ajutarii strategiei d etarifare, au fost considerate urmatoarele principii: 

• Strategia de tarifare a presupus ca tariful tinta pentru anul 2025 sa fie identic cu

cel rezultat din vechea strategie de tarifare;

• Tariful initial a fost considerat tariful in vigoare la data de I August 2021 conform.

Deciziei ANRSC nr. 181 din 16.12.2020;

• Ajustarea din anul 2022 a fost considerata identica cu cea din strategia de tarifare

din Analiza Cost-Beneficiu initiala a proiectului;

• Ajustarea din anul 2023 a fost calculat astfel incat tariful tinta pentru acest an sa

fie identic cu cel rezultat din vechea strategie de tarifare;

• In anul 2024 nu s-au considerat ajustari de tarife in termeni reali pentru a evita

discutiile cu autoritatile locale in an electoral;

• Ajustarile dn vechea strategie de tarifare pentru anii 2024 si 2025 vor fi aplicate

cumulat in anul 2025 pentru a respecta tariful tinta pentru acest an din vechea

strategie de tarifare;

• Ajustarile de tarife pentru perioada 2026-2029 au fost determinate pentru a

asigura sustenabilitatea proiectului de investitii si a operatorului;

Propunerea de modificare a strategie de tarifare este urmatoarea: 
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Raport privind analiza impactului asupra strategiei de tarifare din POIM 

Tabel 14: Propunerea de modificare a strategiei de tarifare 

Strategia de tarifare initiala: 

Strategia de tarifare - inainte 

Tarif initia 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Apa 4.50 10.00% 5.00% 3.50% 2.50% 1.50% 2.00% 2.00% 

Apa uzata 3.99 9.27% s:00% 3.50% 3.00% 2.50% 3.00% 2.20% 

Strategia de tarifare revizuita: 

Strategia de tarifare - dupa 

Tarif initia 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Apa 5.21 2.50% 4.85% 0.00% 4.00% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 

Apa uzata 4.59 3.00% 5.75% 0.00% 5.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 

Noua strategie de tarifare incluzand si formula de ajustare este prezentata in detaliu in 

Anexa I la prezentul Raport. 
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PLANUL ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR 
(STRATEGIA DE TARIFARE) 

Stategia de tarifare inclusă în prezentul document a fost fundamentata in conformitate cu 

metodologia de fundamentare Analiza cost-beneficiu, pentru investitiile in infrastructura 

de apa, apro_bata prin Hotararea Guvernului nr.677/2017 si este prezentata in tabelul 

urmator: 

STRATEGIA Tarif 
Ajustari in termeni reali 

DE initial 

TARIFARE (actual) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

(in procente) 

RON/m3 % % % % % % % % 

Tarif apa 5,21 2,50% 4,85% 0.00% 4,00% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 

Tarif 
canalizare- 4,59 3,00% 5,75% 0.00% 5,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 
epurare 

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoare adăugată.

Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor la 1 iunie in anii 2022 si 2023 si 

ulterior in fiecare an la 1 ianuarie atat cu inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni 

reali. 

Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei formule: 

Tarifn+i = Tarifn x (l+a n+l) x (l+a n+2) x ..... x (l+a n+i) x I n+i 

Unde: 
Tarif n+i - tariful la data n+i 
Tarif n - tariful initial; 
a n+ 1, a n+ 2 - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+ 1, n+ 2 
a n+i - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i 
I n+i - inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule: 

cPI x o +INFr 112

I n+i = 
IPI 

unde: 
CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil; 
IPI - indicele preturilor initial, de Ia luna iulie 2021;

INF - inflatia pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al preturilor 
disponibil; 
m - numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva 
a noului tarif; 
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Indicele Preturilor - Indicele Preturilor de Consum Total publicat lunar de Institutul 
National de Statistica. 

Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare, luand in 

considerare evolutia ulterioara a costurilor de operare. Aceste tarife pot suferi ajustari 

sau modificari in functie de urmatoarele elemente: 

• conditionalitatile incluse in contractele de finantare pentru obtinerea finantarii din

fonduri europene sau de la bugetul de stat;

• conditionalitatile incluse in contractul de împrumut pentru co-finantarea

proiectului finantat din POIM;

• rezultatele proiectiilor financiare din planul de afaceri;

• impactul strategiilor viitoare de investitii, in conformitate cu Master Planul.

În cazul preluării de noi localităţi în aria de operare a societatii, de la data preluării, se va 

aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare, in vigoare la acea data. 

După anul 2029, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare cu ajustari in termeni 

reali, se va aplica anual ajustarea cu inflaţia conform formulei de mai sus. 
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