
Notă de argumentare 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de administrație  

al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 51/2020 din 28 februarie 2020 

privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 

 

Î.M. „Apă-Canal Cantemir” în conformitate cu art. 35 alin. (5) al Legii nr. 303/2013 privind 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și în conformitate cu punctul 49 subpunctul 1) din 

Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, 

de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției 

Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 489 din 20 decembrie 2019, prin scrisoarea nr.97 din 

28.06.2021 (înregistrată la ANRE cu nr. 6703 din 28.06.2021), a solicitat modificarea Hotărârii 

Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 51/2020 din 28 

februarie 2020 privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Cantemir”, în partea ce ține 

de cheltuielile cu personalul aferente serviciului public de canalizare pentru anul 2021 în cuantum de 

948,9 mii lei și pentru anul 2022 în cuantum de 1 277,0 mii lei.  

Conform notei prezentate de operator prin scrisoarea nr. 104 din 26 iulie 2021, pe data de 08 

octombrie 2018 Î.M. „Apă-Canal Cantemir” a semnat Acordul de cooperare privind implementarea 

proiectului „Consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în zonele rurale axată pe 

evacuarea în siguranță a apelor uzate în orașul Cantemir”. Pentru implementarea proiectului, una din 

obligațiile Î.M. „Apă-Canal Cantemir” este asigurarea cu personalul tehnic suficient de calificat și echipat 

pentru asigurarea funcționării și întreținerii durabile a stației și a rețelelor noi construite. 

În luna iunie curent s-a pus în funcțiune stația nouă de epurare a apelor uzate, persoanele au 

participat la traininguri și pe parcursul lunii iulie au fost angajate în cadrul Î.M. „Apă-Canal Cantemir”. 

În temeiul art. 144 alin. (2) și (3) din Codul muncii, mijloacele pentru retribuirea muncii 

salariaților trebuie să fie garantate prin venitul întreprinderii și salariații proprii trebuie să fie protejați 

contra riscului de neplată. Î.M. „Apă-Canal Cantemir” a solicitat majorarea cheltuielilor cu personalul 

aferente serviciului public de canalizare pentru anul de bază 2019 avizate prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 51/2020 din 28 februarie 2020 

ținând cont de majorarea numărului personalului cu nouă unități, precum șef de stație de epurare – 1 

unitate, laborant ape uzate – 1 unitate, aparatiști la stația de epurare a apelor uzate – 4 unități, lăcătuș 

mecanic – 1 unitate, lăcătuș electrician – 1 unitate și mașinist la excavator – 1 unitate. 

Ținând cont că modificările în cauză sunt cauzate de punerea în funcțiune a stației de epurare a 

apelor uzate, la determinarea cheltuielilor cu personalul aferente serviciului public de canalizare au fost 

luate în calcul strict personalul necesar pentru asigurarea funcționării și întreținerii durabile a stației de 

epurare a apelor uzate în cuantum de 8 unități suplimentare (a fost exclusă unitatea de mașinist la 

excavator). 

Urmare a analizei materialelor prezentate și luând în considerare faptul că personalul suplimentar 

a fost angajat începând cu semestrul II al anului 2021, Secția tarife și analize din cadrul Departamentului 

aprovizionare cu apă și canalizare a determinat suplimentar cheltuielile cu personalul aferent serviciului 

public de canalizare  pentru anul de bază 2019 (CP0) avizate pentru Î.M. „Apă-Canal Cantemir” prin 



Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 

51/2020 din 28 februarie 2020 și ,după cum urmează: 

- la ajustarea cheltuielilor cu personalul aferente serviciului public de canalizare pentru anul 2021, Î.M. 

„Apă-Canal Cantemir” va lua în considerare cuantumul de 691,8 mii lei, determinat pentru anul de bază 

2019 (CP0); 

- la ajustarea cheltuielilor cu personalul aferente serviciului public de canalizare pentru anii 2022-2023, 

Î.M. „Apă-Canal Cantemir” va lua în considerare cuantumul de 990,5 mii lei, determinat pentru anul de 

bază 2019 (CP0).” 
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