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Notă de argumentare 

privind determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021,                                               

necesare pentru desfășurarea activității de prestare a serviciului public de 

canalizare de către SRL „Glorin Inginering” 

 

Date generale: 

Licența:                                       Seria AC nr. 000525 din 30 iulie 2015 

Genul de activitate:                     Furnizarea serviciului public de canalizare 

Desfășurarea activității:              or. Bălți –canalizare; 

Numărul de consumatori:           canalizare – 40 077 

Lungimea rețelelor:                    de canalizare – 152,4 km 

Volumul apelor uzate deversate 

în rețelele publice de canalizare:  circa 8421,8 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, SRL „Glorin Inginering” a prezentat spre examinare și avizare proiectul 

cheltuielilor de bază pentru serviciul public de canalizare pentru anul 2021 prin scrisorile nr.66 din 

11.03.2021 și nr.213 din 16.06.2021, dar și a documentelor suplimentare prin poșta electronică. 

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 SRL „Glorin Inginering” 

privind cheltuielile justificate efectuate întru asigurarea furnizării serviciului public de canalizare 

pentru anii 2016-2020. 

Conform scrisorii nr. 213 din 16.06.2021, SRL „Glorin Inginering” a solicitat spre avizare 

cheltuieli de bază pentru furnizarea serviciului public de canalizare în valoare de 23 091,3 mii lei. 

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

operator pe parcursul ultimilor cinci 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. 

Cheltuielile materiale 

SRL „Glorin Inginering” a înaintat cheltuieli materiale (CM) spre avizare în valoare                    

de 3 139,3 mii lei, din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma                    

de 1 020,3 mii lei: 

mii lei 

Tipul de cheltuieli 

Solicitat SRL 

„Glorin 

Inginering” 

Determinate 

de ANRE 

Diferența ANRE- 

SRL „Glorin 

Inginering” 

ANRE/ SRL 

„Glorin 

Inginering”, % 

Cheltuieli materiale 3 139,2 1 020,3 -2 118,9 32,5 

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

desfășurarea activității de bază și s-a aplicat media consumului efectiv înregistrat de către operator 

pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate, în conformitate cu înregistrările contabile. Diminuarea 

cheltuielilor materiale a fost condiționată de reducerea cheltuielilor aferente materialelor de 
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construcție cu 1 270,4 mii lei, fiind aplicată media anilor precedenți și excluse materialele care urmau 

a fi capitalizate, care nu țin de activitatea reglementată, iar unele urmau a fi înregistrate la cheltuieli 

anticipate pentru a fi recuperate pe parcursul a 5 ani (teracotă, linoleum, lambriuri, piatră decorativă, 

tavane extensibile, pervaz, tapete, fațade mobilier, etc.).  

De asemenea, au fost reduse cheltuielile privind consumul produselor petroliere cu 526,7 mii 

lei, aplicându-se consumul efectiv la prețurile medii ale trim. I, 2021. Din consumul efectiv a fost 

exclus combustibilul aferent prestării serviciilor de asinizare, acestea reprezentând altă activitate 

decât cea reglementată, precum și sumele înregistrate la serviciile auxiliare (contul 812.4). De 

menționat că operatorul a prezentat suplimentar materialele necesare care reflectă înregistrarea 

eronată a consumului de combustibil la cheltuieli aferente serviciilor auxiliare, unele dintre ele de 

fapt se atribuie la activitatea de canalizare. Departamentul a luat în considerație cele menționate mai 

sus. Totodată, au fost incluse materialele care nu au fost repartizate la capitolul de cheltuieli 

corespunzător.  

Cheltuielile cu personalul 

SRL „Glorin Inginering” a înaintat cheltuieli cu personalul (CP) spre avizare în sumă                 

de 11 425,0 mii lei, dintre care 2 060,2 mii lei fiind solicitate în componența Cheltuielilor de 

distribuire și administrative, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma totală 

de 11 229,1 mii lei: 

mii lei 

Tipul de cheltuieli 

Solicitat SRL 

„Glorin 

Inginering” 

Determinate 

de ANRE 

Diferența ANRE- 

SRL „Glorin 

Inginering” 

ANRE/ SRL 

„Glorin 

Inginering”, % 

Cheltuieli cu personalul 11 425,0    11 229,1    -195,9 98,3    

Având la bază 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 126,6 unități de personal pentru serviciul public de 

canalizare, din totalul de 129 unități (2,4 funcții atribuite la alte activități), cuantumul minim garantat 

al salariului în sectorul real în valoare de 2 935 lei. 

Au fost asigurați pentru muncitori coeficienți la nivel mediu și pentru funcționari la nivel 

minim prevăzuți de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 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. 

Diminuarea a mai fost condiționată de micșorarea cu o unitate a numărului de personal față 

de numărul total solicitat de 130 unități, păstrând numărul angajaților real încadrați. Totodată,  în 

conformitate cu pct.45 subpct.12 din Metodologia tarifară au fost excluse plata pentru ajutorul 

material, plata pentru zona desfășurării activității, alte plăți, care nu reprezintă plăți obligatorii 

conform Codului Muncii, dar acestea pot fi achitate de angajator dacă dispune de surse financiare, 

adică din rentabilitatea obținută. 

Cheltuielile de întreținere și exploatare 

SRL „Glorin Inginering” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare (CÎE) spre avizare în 

sumă de 4 469,9 mii lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 289,6 mii lei: 
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mii lei 

Tipul de cheltuieli 

Solicitat SRL 

„Glorin 

Inginering” 

Determinate 

de ANRE 

Diferența ANRE- 

SRL „Glorin 

Inginering” 

ANRE / SRL 

„Glorin 

Inginering”, % 

Cheltuielile de întreținere și exploatare 4 469,9    289,6    -4 180,2    6,5    

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

operator pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate și confirmat prin înregistrările contabile. 

Diminuarea majoră a fost condiționată de excluderea cheltuielilor pentru consumul de energie 

electrică cu 4 080,0 mii lei, care se vor examina la etapa de determinare a tarifului propriu-zis.  

Totodată au fost reduse cheltuielile pentru pază cu 125,3 mii lei, în suma solicitată fiind 

inclusă și suma pentru serviciile de pază achitate către Î.M. Regia „Apă-Canal Bălți”, care în prezent 

nu se mai achită. Iar cheltuielile aferente consumului de apă în scopuri tehnologice au fost reduse cu 

83,3 mii lei fiind aplicată suma anului 2020. De menționat că Consumul tehnologic de apă, urmează 

să fie determinat în conformitate cu prevederile Hotărârii ANRE nr.180/2016 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului 

tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă. 

Cheltuielile de distribuire și administrative 

SRL „Glorin Inginering” a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative (CAD) spre 

avizare în sumă de 4 057,2 mii lei, din care se propune spre acceptare suma de 1 979,4 mii lei: 

mii lei 

Tipul de cheltuieli 

Solicitat SRL 

„Glorin 

Inginering” 

Determinate 

de ANRE 

Diferența ANRE- 

SRL „Glorin 

Inginering” 

ANRE/ SRL 

„Glorin 

Inginering”, % 

Cheltuieli de distribuire și 

administrative 
4 057,2   1 979,4    -2 077,8    48,8  

Diminuarea majoră se datorează excluderii unei părți din cheltuielile aferente contractului de 

colaborare cu Î.M. Regia „Apă-Canal Bălți” în sumă de 712,7 mii lei, care reprezintă în sine cheltuieli 

de salarizare pentru personalul auxiliar al Î.M. Regia „Apă-Canal Bălți”, pentru prestarea unui 

complex de servicii (tipărirea și distribuirea facturilor, prezentarea informațiilor aferente citirii 

contoarelor, efectuarea calculului și după caz a recalculului volumelor, și altele), fiind acceptate doar 

unitățile strict necesare pentru prestarea serviciilor respective. De menționat că Departamentul a 

efectuat calculele privind determinarea cheltuielilor respective în cazul realizării cu forțele proprii ale 

acestor activități și a constatat că cheltuielile aferente Contractului de colaborare acceptate sunt mai 

eficiente.   

De asemenea, au fost excluse cheltuielile ce nu se atribuie la activitatea reglementată și nu se 

acceptă în conformitate cu pct. 45 din Metodologie, precum Cotizațiile AMAC, cheltuielile privind 

achitarea dobânzilor la credite și mai multe cheltuieli din componența „Alte cheltuieli administrative 

și de distribuire justificate” (curățirea covoarelor, servicii notariale, servicii avocat, servicii de 

evaluare cu scopul de punere în gaj, cheltuieli aferente foilor de odihnă, servicii de restaurant, 

antrepozit, agrement etc.).  

Cheltuielile aferente arendei spațiului au fost calculate în conformitate cu prevederile Legii 

bugetului pentru anul 2021 și au fost diminuate față de suma solicitată cu 110,1 mii lei. Iar cheltuielile 

privind serviciile internet, telecomunicații și poștale au fost reduse cu 42,9 mii lei fiind aplicată suma 

anului 2020 pentru telefonie fixă și servicii poștale, pentru servicii GSM s-a aplicat suma de 120 lei 
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pentru un abonament lunar pentru 39 de angajați (întreprinderea achiziționează abonamente GSM 

pentru 39 de persoane), iar pentru serviciile internet s-a aplicat suma de 43,2 mii lei pe an, în 

conformitate cu nota informativă prezentată de operator. Cheltuielile aferente comisionului pentru 

perceperea plăților de la peroanele fizice (facturare) au fost acceptate în sumă totală de 386,9 mii lei 

sumă egală cu cheltuielile efective suportate în anul 2020, sau cu 232,7 mii lei mai mult decât a fost 

solicitat inițial. Ulterior, operatorul a venit cu solicitarea ca aceste cheltuieli să fie în mărime de 500,0 

mii lei. 

Cheltuielile de protecție civilă, energie termică, mărfuri gospodărești, rechizite de birou, apă 

îmbuteliată, care reprezintă în sine cheltuieli materiale, au fost excluse și reflectate la tipul 

corespunzător de cheltuieli. Cheltuielile aferente redevenței se vor examina la etapa de determinare a 

tarifului propriu-zis (850,5 mii lei). 

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 2020 („n-1”). 

De menționat că a fost organizată o ședință de lucru cu reprezentanții SRL „Glorin 

Inginering”, unde au fost puse în discuție toate dezacordurile operatorului pe marginea proiectului 

Cheltuielilor de bază determinat de Departament.  

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

Reglementare în Energetică spre avizare cheltuielile de bază pentru anul 2021 ale SRL „Glorin 

Inginering” pentru serviciul public de canalizare în valoare totală de 14 518,4 mii lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0)   –    1 020,3 mii lei; 

- cheltuieli cu personalul (CP0) –  11 229,1 mii lei; 

- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de canalizare (CIE0) - 289,6 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD0) – 1 979,4 mii lei. 

 

Departamentul Aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  


