










2 Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate 

la furnizarea serviciului (CMSA)

lei 349,20

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor 

de transport, mașinilor  și mecanismelor 

(CTSA)

lei 20,94

Cheltuielile cu personalul nemijlocit 

(CPSA)

lei 213,86

Total lei 584,00

Cheltuielile de distribuție și administrative 

(CDA)

lei 84,68

Total lei 668,68

Rentabilitatea  (RN) lei 33,43

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (fără TVA)

lei 702,12

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 140,42

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (cu TVA)

lei 842,54

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit 

utilizate la furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea  Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,84 49,20

Ștuț cu filet l D = 25mm buc 1 9,00 9,00

Ventil D = 25mm buc 1 96,67 96,67

2.1 Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, țevi din polietilenă. (Case individuale).  

Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet) din oțel la poziție avînd diametrul D = 25mm, țevi PE D = 25mm. 

Branșare în țevi de oțel.     



Racord cu filet exterior 25 x 25mm, PE buc 1 16,67 16,67

Racord cu filet exterior 25 x 15mm, PE buc 1 16,67 16,67

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 45,83 45,83

Filtru D = 15mm buc 1 24,30 24,30

Set de legătură (racordare) buc 1 24,30 24,30

Supapă buc 1 21,01 21,01

Niplu buc 2 6,24 12,48

Cănepă fuior buc 0,2 10,00 2,00

Sigilă buc 1 1,50 1,50

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

Oxgen atm 10 1,87 18,70

Gaz lichefiat
1 1 9,67 9,67

Total cheltuieli materiale 349,20

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor 

utiizate

Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECO-40 0,30 1,76 13,50 15,26

Aparat de sudare cu gaz 0,60 5,68 5,68

Total cheltuieli privind utilizarea 

mașinilor și mecanismelor 20,94

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Manevrarea (închiderea și deschiderea) manuală a 

vanelor D =50-200mm montate în câmine de 

vizitare.RpAcB14

lăcătuș III 1,40 5752,60 34,04 0,5 17,02 4,08 21,10

Înlocuirea pieselor de legătură ștuț cu filet D  = 

25mm,
lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,6 23,34 5,60 28,94

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,4 15,56 3,73 19,30

Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52  lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 1,5 58,35 14,00 72,36

Montarea racordurilor,2buc, (M13) AcA54 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,7 27,23 6,54 33,77

Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a 

branșamentului  și a contorului
controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 172,47 41,39 213,86

 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului 

este determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"      Iurie Nicolenco

Economist        E.Cocu



2.Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit 

utilizate la furnizarea serviciului 

(CMSA)

lei 9,84

Cheltuielile privind utilizarea  

mijloacelor de transport, mașinilor  și 

mecanismelor (CTSA)

lei 0,00

Cheltuielile cu personalul nemijlocit 

(CPSA)

lei 14,47

Total lei 24,31

Cheltuielile de distribuție și 

administrative (CDA)

lei 3,53

Total lei 27,84

Rentabilitatea  (RN) lei 1,39

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA)lei 29,23

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 5,85

Tariful pentru furnizarea 

serviciului auxiliar (cu TVA)

lei 35,07

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit 

utilizate la furnizare serviciului 

auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea  Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Țevi din polietilenă D =25mm m 1 9,84 9,84

Total cheltuieli materiale 9,84

2.2Tariful pentru serviciul de branșare corespunzător realizării 1m de branșament de apă suplimentar celui standard.  Montarea 

țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 25mm.

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul

I.



 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

Denumirea mașinilor și 

mecanismelor utiizate

Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

Auto GAZ 390900-1354 UN-BC 895
x x x 0,00

Excavator x x x 0,00

Total cheltuieli privind utilizarea 

mașinilor și mecanismelor

0,00

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

 Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52 
lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,3 11,67 2,80 14,47

Total cheltuieli cu personalul 11,67 2,80 14,47

 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea 

serviciului este determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"      Iurie Nicolenco

Economist        E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 994,99

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 25,60

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 191,31

Total lei 1211,90

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 175,73

Total lei 1387,63

Rentabilitatea  (RN) lei 69,38

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar 

(fără TVA)

lei 1457,01

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 291,40

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 

TVA)

lei 1748,41

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea  Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,84 49,20

Colier sub presiune d = 90x32 mm buc 1 694,00 694,00

Reductie electrofuziune 32 x 25mm, PE buc 1 102,50 102,50

adaptor cu filet d25x15 buc 1 16,67 16,67

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 45,83 45,83

Filtru D = 15mm buc 1 24,30 24,30

Set de legătură (racordare) buc 1 24,30 24,30

Supapă buc 1 21,01 21,01

Niplu buc 2 6,24 12,48

Cănepă fuior buc 0,2 10,00 2,00

Sigilă buc 1 1,50 1,50

2.3 Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, țevi din polietilenă.   Montarea prin electrofuziune a 

pieselor de legătură, (colier sub presiune) din PE la poziție avînd diametrul D = 25mm, țevi PE D = 25mm. Branșare din polietilenă d=90 mm  



Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

Total cheltuieli materiale 994,99

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
IVECO-40 0,30 1,76 13,50 15,26

masina de sudura PE/PP prin electrofuziune 0,60 0,72 0,72

Generator electric 0,16 2,87 6,75 9,62

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 

mecanismelor 25,60

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Sudarea colierului prin electrofuziune d63x32 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,92 35,79 8,59 44,38

Sudarea reductiei d 32x25 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,35 13,62 3,27 16,88
Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52  lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 1,5 58,35 14,00 72,36
Montarea robinetului d-15 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,4 15,56 3,73 19,30
Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a 

branșamentului  și a contorului
controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 154,28 37,03 191,31

 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 918,49

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 25,60

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 191,31

Total lei 1135,40

Cheltuielile de distribuție și administrative 

(CDA)

lei 164,63

Total lei 1300,04

Rentabilitatea  (RN) lei 65,00

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (fără TVA)

lei 1365,04

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 273,01

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (cu TVA)

lei 1638,04

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate 

la furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea     Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,84 49,20

Colier sub presiune d = 110x32 mm buc 1 617,50 617,50

Reductie electrofuziune 32 x 25mm, PE buc 1 102,50 102,50

adaptor cu filet d25x15 buc 1 16,67 16,67

2.4 Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, țevi din polietilenă.   Montarea prin electrofuziune a 

pieselor de legătură, (colier sub presiune) la poziție  avînd diametrul D = 25mm, țevi PE D = 25mm. Branșare în țevi PE d=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 45,83 45,83

Filtru D = 15mm buc 1 24,30 24,30

Set de legătură (racordare) buc 1 24,30 24,30

Supapă buc 1 21,01 21,01

Niplu buc 2 6,24 12,48

Cănepă fuior buc 0,2 10,00 2,00

Sigilă buc 1 1,50 1,50

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

Total cheltuieli materiale 918,49

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor 

utiizate

Durata   

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
IVECO-40 0,30 1,76 13,50 15,26

masina de sudura PE/PP prin electrofuziune 0,60 0,72 0,72

Generator electric 0,16 2,87 6,75 9,62

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor 

și mecanismelor 25,60

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Sudarea colierului prin electrofuziune d110x32 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,92 35,79 8,59 44,38
Sudarea reductiei d 32x25 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,35 13,62 3,27 16,88
Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52                                                                                           lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 1,5 58,35 14,00 72,36
Montarea robinetului d-15 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,4 15,56 3,73 19,30



Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a 

branșamentului  și a contorului
controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 154,28 37,03 191,31
 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 898,49

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 25,60

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 191,31

Total lei 1115,40

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 161,73

Total lei 1277,14

Rentabilitatea  (RN) lei 63,86

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără 

TVA)

lei 1340,99

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 268,20

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 

TVA)

lei 1609,19

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea     Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,84 49,20

Colier sub presiune d = 63x32 mm buc 1 597,50 597,50

Reductie electrofuziune 32 x 25mm, PE buc 1 102,50 102,50

adaptor cu filet d25x15 buc 1 16,67 16,67

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 45,83 45,83

Filtru D = 15mm buc 1 24,30 24,30

Set de legătură (racordare) buc 1 24,30 24,30

Supapă buc 1 21,01 21,01

Niplu buc 2 6,24 12,48

Cănepă fuior buc 0,2 10,00 2,00

Sigilă buc 1 1,50 1,50

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

2.5Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, țevi din polietilenă.   Montarea prin electrofuziune a 

pieselor de legătură, (colier sub presiune)  la poziție avînd diametrul D = 25mm, țevi PE D = 25mm. Branșare în țevi PE d=63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Total cheltuieli materiale 898,49

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata   

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
IVECO-40 0,30 1,76 13,50 15,26

masina de sudura PE/PP prin electrofuziune 0,60 0,72 0,72

Generator electric 0,16 2,87 6,75 9,62

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor 25,60

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Sudarea colierului prin electrofuziune d63x32 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,92 35,79 8,59 44,38
Sudarea reductiei d 32x25 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,35 13,62 3,27 16,88
Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52                                                                                           lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 1,5 58,35 14,00 72,36
Montarea robinetului d-15 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,4 15,56 3,73 19,30
Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a branșamentului  

și a contorului
controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 154,28 37,03 191,31
 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 739,99

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 25,60

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 191,31

Total lei 956,90

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 138,75

Total lei 1095,65

Rentabilitatea  (RN) lei 54,78

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar 

(fără TVA)

lei 1150,44

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 230,09

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 

TVA)

lei 1380,52

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea     Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,84 49,20

Colier sub presiune d = 50x32 mm buc 1 439,00 439,00

Reductie electrofuziune 32 x 25mm, PE buc 1 102,50 102,50

adaptor cu filet d25x15 buc 1 16,67 16,67

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 45,83 45,83

Filtru D = 15mm buc 1 24,30 24,30

Set de legătură (racordare) buc 1 24,30 24,30

Supapă buc 1 21,01 21,01

Niplu buc 2 6,24 12,48

Cănepă fuior buc 0,2 10,00 2,00

Sigilă buc 1 1,50 1,50

2.6 Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, țevi din polietilenă.   Montarea prin electrofuziune a 

pieselor de legătură, (colier sub presiune) la poziție avînd diametrul D = 25mm, țevi PE D = 25mm. Branșare în țevi PE d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)



Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

Total cheltuieli materiale 739,99

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Durata   

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
IVECO-40 0,30 1,76 13,50 15,26

masina de sudura PE/PP prin electrofuziune 0,60 0,72 0,72

Generator electric 0,16 2,87 6,75 9,62

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor 25,60

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Sudarea colierului prin electrofuziune d50x32 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,92 35,79 8,59 44,38
Sudarea reductiei d 32x25 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,35 13,62 3,27 16,88
Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52                                                                                           lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 1,5 58,35 14,00 72,36
Montarea robinetului d-15, lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,4 15,56 3,73 19,30
Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a 

branșamentului  și a contorului
controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 154,28 37,03 191,31
 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 

serviciului (CMSA)

lei 695,99

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 

mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 25,60

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 191,31

Total lei 912,90

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 132,37

Total lei 1045,27

Rentabilitatea  (RN) lei 52,26

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără 

TVA)

lei 1097,54

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 219,51

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 

TVA)

lei 1317,04

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea     Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,84 49,20

Colier sub presiune d = 40x32 mm buc 1 395,00 395,00

Reductie electrofuziune 32 x 25mm, PE buc 1 102,50 102,50

adaptor cu filet d25x15 buc 1 16,67 16,67

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 45,83 45,83

Filtru D = 15mm buc 1 24,30 24,30

Set de legătură (racordare) buc 1 24,30 24,30

Supapă buc 1 21,01 21,01

Niplu buc 2 6,24 12,48

Cănepă fuior buc 0,2 10,00 2,00

Sigilă buc 1 1,50 1,50

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

2.7 Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, țevi din polietilenă.   Montarea prin electrofuziune a pieselor 

de legătură, (colier sub presiune) la poziție avînd diametrul D = 25mm, țevi PE D = 25mm. Branșare în țevi PE d=40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)



Total cheltuieli materiale 695,99

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
IVECO-40 0,30 1,76 13,50 15,26

masina de sudura PE/PP prin electrofuziune 0,60 0,72 0,72

Generator electric 0,16 2,87 6,75 9,62

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor 25,60

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Sudarea colierului prin electrofuziune d40x32 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,92 35,79 8,59 44,38
Sudarea reductiei d 32x25 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,35 13,62 3,27 16,88
Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52  lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 1,5 58,35 14,00 72,36
Montarea robinetului d-15, lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,4 15,56 3,73 19,30
Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a branșamentului  și a 

contorului
controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 154,28 37,03 191,31
 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este determinat 

conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



3. Racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare.

3.1 Tariful pentru realizărea unui racord de canalizare standard corespunzător lungimii de L = 5m. (Țevi PVC, D = 160mm x 4mm)

 Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate 

de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 

serviciului (CMSA)

lei 614,15

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 

mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 432,94

Total lei 1062,23

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 154,02

Total lei 1216,25

Rentabilitatea  (RN) lei 60,81

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 1277,06

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 255,41

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 1532,47

 Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 

serviciului auxiliar

Unitate 

de 

măsură

Cantitatea  Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Tevi PVC,D = 160 x4mm m 5,0 120,00 600,00

Ciment кg 6,0 1,60 9,60

Nisip кg 18,0 0,21 3,78

Apă potabilă m3 0,01 48,74 0,49

Foi format A4 buc 2,0 0,14 0,28

Total cheltuieli materiale 614,15

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)



Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata 

de 

utilizare

, ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECO-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor 15,14

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, 

om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții 

de 

asigurări 

sociale de 

stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Spargerea manuală a fundației din beton,RpAcE10 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,2 7,78 1,87 9,65

Montarea tuburilor din PVC, D = 160mm îngropate la o 

adîncime de pănă la 2m,AcD09
lăcătuș IV 1,60 6809,20 40,29 6,4 257,86 61,89 319,75

Repararea fisurilor prin interiorul căminelor de vizitare cu 

mortar de ciment M-100,RpAcE08
lăcătuș IV 1,60 7044,00 41,68 1,2 50,02 12,00 62,02

Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a rețelei de 

canalizare

controlo

r
III 1,45 6809,20 40,29 0,5 20,15 4,83 24,98

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 349,14 83,79 432,94

 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



3. Racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare.

3.2 Tariful pentru serviciul de  racordare corespunzător realizării 1m de racord de canalizare suplimentar celui standard. (Țevi PVC, D = 160mm x4mm) 

 Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 

serviciului (CMSA)

lei 120,00

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 

mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 0,00

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 61,74

Total lei 181,74

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 26,35

Total lei 208,10

Rentabilitatea  (RN) lei 10,40

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 218,50

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 43,70

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 262,20

 Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 

serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea  Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Tevi PVC,D = 160 x4mm m 1 120,00 120,00

Total cheltuieli materiale 120,00

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.



Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

Auto GAZ 330900-1354 UN-BC-895

0 0,00 0,00 0,00

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 

mecanismelor

0,00

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, 

lei/oră

Norma 

de timp, 

om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Montarea tuburilor din PVC, D = 160mm îngropate la o 

adîncime de pănă la 2m, AcD09 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 1,28 49,79 11,95 61,74

Total cheltuieli cu personalul 49,79 11,95 61,74

 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



4. Branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă.

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate 

de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 

serviciului (CMSA)

lei 109,28

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 

mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 110,75

Total lei 235,17

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 34,10

Total lei 269,27

Rentabilitatea  (RN) lei 13,46

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 282,74

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 56,55

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 339,29

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 

serviciului auxiliar

Unitate 

de 

măsură

Cantitatea  Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Ștuț cu filet  D = 25mm buc 1 9,00 9,00

Ventil D = 25mm buc 1 85,00 85,00

Racord cu filet exterior  D = 25 x 25mm, PE buc 1 9,50 9,50

Cînepă,fuior кg 0,06 42,00 2,52

Sigilă buc 1 1,50 1,50

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

Foi format A4 buc 4 0,14 0,56

Total cheltuieli materiale 109,28

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpS, Volumul II

 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

4.Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. (Case 

individuale). Montarea pieselor de legătură, la poziție avînd diametrul D = 25mm. Branșare în țevi de polietilenă     



Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECO-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor

15,14

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, 

lei/oră

Norma de 

timp, 

om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții 

de asigurări 

sociale de 

stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Manevrarea (închiderea și deschiderea) manuală a vanelor D =50-200mm 

montate în câmine de vizitare.RpAcB14
lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,5 19,45 4,67 24,12

Înlocuirea  a pieselor de legătură ștuț cu filet D  = 25mm, lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,6 23,34 5,60 28,94

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,4 15,56 3,73 19,30

Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a branșamentului  și a 

contorului
controlor IV 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer III 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 89,32 21,44 110,75
 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului, gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"      Iurie Nicolenco

Economist        E.Cocu



5.Racordarea la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea  racordurilor de canalizare.

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 

serviciului (CMSA)

lei 14,15

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 

mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 105,93

Total lei 135,22

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 19,61

Total lei 154,82

Rentabilitatea  (RN) lei 7,74

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 162,57

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 32,51

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 195,08

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 

serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea  Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Foi format A4 buc 2,0 0,14 0,28

Ciment кg 6,0 1,60 9,60

Nisip кg 18,0 0,21 3,78

Apă potabilă m3 0,01 48,74 0,49

Total cheltuieli materiale 14,15

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

5.1 Tariful pentru racordare la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea  racordurilor de canalizare. 

(Țevi PVC, D = 160mm)



Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECO-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor

15,14

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, 

lei/oră

Norma de 

timp, 

om/ore

Total 

retribuire

a muncii, 

lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Spargerea manuală a fundației din beton,RpAcE10 lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 0,2 7,78 1,87 9,65
Repararea fisurilor prin interiorul căminelor de vizitare cu mortar de ciment M-

100,RpAcE08
lăcătuș IV 1,60 6574,40 38,90 1,2 46,68 11,20 57,89

Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a branșamentului  și a 

contorului
controlor IV 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 85,43 20,50 105,93

 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"      Iurie Nicolenco

Economist        E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate 

de 

măsură

Valoarea 

indicator

ilor 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 99,40

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 69,75

Total lei 184,29

Cheltuielile de distribuție și administrative 

(CDA)

lei 26,72

Total lei 211,01

Rentabilitatea  (RN) lei 10,55

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA)lei 221,56

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 44,31

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (cu TVA)

lei 265,88

6. Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă ale

consumatorului, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării de către consumator a 

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 



Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate 

la furnizare serviciului auxiliar

Unitate 

de 

măsură

Cantitate

a

 Prețul, 

lei

Suma, 

lei

 Racord olandez,  D = 20mm 25mm
buc 1 12,92 12,92

Ventil (robinet cu bilă) D = 25 mm
buc 1 82,5 82,50

Cînepă fuior buc 0,1 10,00 1,00

Sigilă buc 1 1,50 1,50

Cordonul sigilei m 0,8 1,50 1,20

Foi de hîrtie buc 2 0,14 0,28

Total cheltuieli materiale 99,40

 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor 

utiizate

Durata  

de 

utilizar

e, ore

Amortiza

rea, lei

Costul 

combusti

bilului 

utilizat la 

deplasare

, lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECO-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor 

și mecanismelor

15,14

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de 

deviz RpS, Volumul II.



 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria 

de calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, 

lei/oră

Norma 

de 

timp, 

om/ore

Total 

retribuire

a muncii, 

lei

Contrib

uții de 

asigură

ri 

sociale 

de stat 

obligato

rii

Total 

cheltuieli 

cu 

personal

ul

Demontarea dopului, D = 15-20mm RpSD10
lăcătuş-

instalator 

tehnică 

IV 1,60 6574,40 38,90 0,4 15,56 3,73 19,30

Montarea racordului olandez,  D = 20mm 

25mm

lăcătuş-

instalator 

tehnică 

sanitară

IV 1,60 6574,40 38,90 0,25 9,73 2,33 12,06

Intocmirea actului de reconectare la sistemul 

public de alimentare cu apă
controlor IV 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 56,25 13,50 69,75

Economist                                                                      E.Cocu

Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară 

pentru prestarea serviciului este determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate 

la furnizarea serviciului (CMSA) lei 0,28Cheltuielile privind utilizarea mijloacelor

de transport, mașinilor  și mecanismelor 

(CTSA) lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit 

(CPSA) lei 76,99

Total lei 92,41

Cheltuielile de distribuție și 

administrative (CDA) lei 13,40

Total lei 105,81

Rentabilitatea  (RN) lei 5,29

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA)lei 111,10

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 22,22

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (cu TVA) lei 133,32

7. Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare ale consumatorului, care anterior

au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.



Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit 

utilizate la furnizare serviciului 

auxiliar

Unitate de 

măsură Cantitatea

 Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Foi de hîrtie buc 2 0,14 0,28

Total cheltuieli materiale 0,28

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor 

utiizate

Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECO-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea 

mașinilor și mecanismelor

15,14

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Demontarea dopului, D =100mm, RpSB05 lăcătuş IV 1,60 6574,40 38,90 0,8 31,12 7,47 38,59

Întocmirea  procesului-verbal de deconectare controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 62,09 14,90 76,99

Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului 

este determinat conform datelor indicatorului de norme de deviz RpS, Volumul II.Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 

serviciului (CMSA)

lei 13,98

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, mașinilor 

și mecanismelor (CTSA)

lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 63,00

Total lei 92,12

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 13,36

Total lei 105,48

Rentabilitatea  (RN) lei 5,27

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 110,75

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 22,15

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 132,90

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 

serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea  Prețul,  

lei

Suma, 

lei

Dop pentru bușonare D = 20mm buc 1 10,00 10,00

Cănepă fuior buc 0,1 10,00 1,00

Sigilă buc 1 1,50 1,50

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

Foi de hîrtie buc 2 0,14 0,28

Total cheltuieli materiale 13,98

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

8. Deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de

reziliere a contractului  pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, d=20mm, 25mm



Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combusti

bilului 

utilizat la 

deplasar

e, lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECI-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor
15,14

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, 

lei/oră

Norma de 

timp, 

om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Demontarea robinetului D = 15mm și racordului olandez RpSD10
lăcătuş-

instalator IV 1,60 6574,40 38,90 0,4 15,56 3,73 19,30

Bușonarea conductei D = 20mm

lăcătuş-

instalator 

tehnică 

sanitară
IV 1,60 6574,40 38,90 0,11 4,28 1,03 5,31

Sigilarea conductei și întocmirea actului de deconectare controlor IV 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86
Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54
Total cheltuieli cu personalul 50,81 12,19 63,00
Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este determinat 

conform datelor indicatorului de norme de deviz RpS, Volumul II.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"      Iurie Nicolenco

Economist        E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicator

ilor 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 

serviciului (CMSA)

lei 19,28

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 

mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 124,26

Total lei 158,68

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 23,01

Total lei 181,69

Rentabilitatea  (RN) lei 9,08

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 190,77

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 38,15

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 228,93

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 

serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitat

ea

 Prețul,  

lei

Suma, 

lei

Dop pentru bușonare PVC; D = 100mm buc 1 19,00 19,00

Foi de hîrtie buc 2 0,14 0,28

Total cheltuieli materiale 19,28

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

9. Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu excepția

cazurilor de reziliere a contractelor pentru furnizarea serviciului public de canalizare, D = 100mm



Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortiz

area, lei

Costul 

combusti

bilului 

utilizat 

la 

deplasar

e, lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECO-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor

15,14

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția Categoria 

de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, 

om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Demontarea unei ramificatii simple D =50x100mm,RpSB05
lăcătuş-

instalator 

tehnică 

sanitară IV 1,60 6574,40 38,90 1,1 42,79 10,27 53,06
Montarea unui dop PVC,D = 100mm lăcătuş-

instalator 

tehnică 

sanitară IV 1,60 6574,40 38,90 0,68 26,45 6,35 32,80
Întocmirea  procesului-verbal de deconectare

controlor IV 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86
Deplasarea la locul de consum a personalului

șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54
Total cheltuieli cu personalul

100,21 24,05 124,26
Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor indicatorului de norme de deviz RpS, Volumul II.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"      Iurie Nicolenco

Economist        E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate 

de 

măsură

Valoarea 

indicator

ilor 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 3,98

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 69,75

Total lei 88,87

Cheltuielile de distribuție și administrative 

(CDA)

lei 12,89

Total lei 101,76

Rentabilitatea  (RN) lei 5,09

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA)lei 106,85

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 21,37

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (cu TVA)

lei 128,22

10. Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care anterior

au fost deconectate la solicitarea consumatorului.  D = 20mm, 25mm



Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate 

la furnizare serviciului auxiliar

Unitate 

de 

măsură

Cantitate

a

 Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Cînepă fuior buc 0,1 10,00 1,00

Sigilă buc 1 1,50 1,50

Cordonul sigilei m 0,8 1,50 1,20

Foi de hîrtie buc 2 0,14 0,28

Total cheltuieli materiale 3,98

 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor 

utiizate

Durata  

de 

utilizar

e, ore

Amortiza

rea, lei

Costul 

combusti

bilului 

utilizat la 

deplasare

, lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECO-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor 

și mecanismelor

15,14

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de 

deviz RpS, Volumul II.



 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția
Categoria 

de calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, 

lei/oră

Norma 

de 

timp, 

om/ore

Total 

retribuire

a muncii, 

lei

Contrib

uții de 

asigură

ri 

sociale 

de stat 

obligato

rii

Total 

cheltuieli 

cu 

personal

ul

Demontarea dopului, D = 15-20mm RpSD10

lăcătuş-

instalator 

tehnică IV 1,60 6574,40 38,90 0,4 15,56 3,73 19,30

Montarea racordului olandez,  D = 20mm 

25mm

lăcătuş-

instalator 

tehnică IV 1,60 6574,40 38,90 0,25 9,73 2,33 12,06

Sigilarea contoruluii și Întocmirea  procesului-

verbal de dare în exploatare a contorului controlor IV 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54
Total cheltuieli cu personalul 56,25 13,50 69,75

Economist                                                                      E.Cocu

Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară 

pentru prestarea serviciului este determinat conform datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco



11. Reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare,care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate 

la furnizarea serviciului (CMSA) lei 0,28Cheltuielile privind utilizarea mijloacelor

de transport, mașinilor  și mecanismelor 

(CTSA) lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit 

(CPSA) lei 95,32

Total lei 110,74

Cheltuielile de distribuție și 

administrative (CDA) lei 16,06

Total lei 126,79

Rentabilitatea  (RN) lei 6,34

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA)lei 133,13

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 26,63

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (cu TVA) lei 159,76



Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit 

utilizate la furnizare serviciului 

auxiliar

Unitate de 

măsură Cantitatea

 Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Foi de hîrtie buc 2 0,14 0,28

Total cheltuieli materiale 0,28

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor 

utiizate

Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECO-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea 

mașinilor și mecanismelor

15,14

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Demontarea dopului, D =100mm, RpSB05 lăcătuş IV 1,60 6574,40 38,90 0,8 31,12 7,47 38,59
Montarea piesei de legătură(ramificație simplă), D = 

100mm lăcătuş IV 1,60 6574,40 38,90 0,38 14,78 3,55 18,33

Întocmirea  procesului-verbal de deconectare controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54

Total cheltuieli cu personalul 76,87 18,45 95,32

Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului 

este determinat conform datelor indicatorului de norme de deviz RpS, Volumul II.Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



12. Instalarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului d=15 mm
Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicator

ilor 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 402,47

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 96,28

Total lei 513,89

Cheltuielile de distribuție și administrative 

(CDA)

lei 74,51

Total lei 588,41

Rentabilitatea  (RN) lei 29,42

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA)lei 617,83

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 123,57

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar 

(cu TVA)

lei 741,39

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitat

ea

 Prețul,  

lei

Suma, 

lei

Contor D = 15mm buc 1 283,33 283,33

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 45,83 45,83

Filtru D = 15mm buc 1 24,30 24,30

Set de legătură (racordare) buc 1 24,30 24,30

Supapă buc 1 21,01 21,01

Cănepă fuior buc 0,1 10,00 1,00

Sigilă buc 1 1,50 1,50

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

Total cheltuieli materiale 402,47



Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme 

de deviz RpS, Volumul II

 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata   de 

utilizare, 

ore

Amortiz

area, lei

Costul 

combusti

bilului 

utilizat la 

deplasar

e, lei

Cheltuielile 

privind 

utilizarea 

mașinilor și 

mecanismelor, 

lei

Automobil  IVECO-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 

mecanismelor

15,14

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția Categoria 

de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu tarifar 

lunar, lei

Salariul 

tarifar, 

lei/oră

Norma 

de 

timp, 

om/ore

Total 

retribuire

a muncii, 

lei

Contribuții 

de 

asigurări 

sociale de 

stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli 

cu 

personalul

Montarea contorului D = 15mm prin înșurubarea 

racordurilor olandeze.

lăcătuș-

instalator 

tehnică 

sanitară IV 1,60 6574,40 38,90 1,2 46,68 11,20 57,89
Sigilarea contorului și Întocmirea  procesului-

verbal de dare în exploatare a contorului
Controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului. Șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54
Total cheltuieli cu personalul 77,65 18,64 96,28

este determinat conform datelor indicatorului de norme de deviz RpS, Volumul II.

Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea 

serviciului

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoare

a 

indicat

orilor 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea serviciului 

(CMSA)

lei 3,98

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, mașinilor 

și mecanismelor (CTSA)

lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 127,64

Total lei 146,76

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 21,28

Total lei 168,04

Rentabilitatea  (RN) lei 8,40

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 176,44

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 35,29

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 211,73

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 

serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantita

tea

 Prețul,  

lei

Suma, 

lei

Cănepă fuior buc 0,1 10 1,00

Sigilă buc 1 1,50 1,50

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

Foi de hîrtie buc 2 0,14 0,28

Total cheltuieli materiale 3,98

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

13. Tariful pentru demontarea, reinstalarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 15mm (Blocuri locative, case individuale)

13. Demontarea, reinstalarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,   D = 15mm    (blocuri locative, case individuale)



Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amorti

zarea, 

lei

Costul 

combusti

bilului 

utilizat 

la 

deplasar

e, lei

Cheltuieli

le privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanism

elor, lei

IVECO-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor 15,14

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția Categoria 

de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar 

lunar, lei

Salariul 

tarifar, 

lei/oră

Norma de 

timp, 

om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții 

de asigurări 

sociale de 

stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Demontarea contorului D = 15mm

lăcătuş-

instalator IV 1,60 6574,40 38,90 0,65 25,29 6,07 31,35
Montarea contorului prin insurubarea racordurilor  olandeze,   D15mm lăcătuş-

instalator IV 1,60 6574,40 38,90 1,2 46,68 11,20 57,89
Sigilarea contorului și Întocmirea  procesului-verbal de dare în exploatare a 

contorului controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86
Deplasarea la locul de consum a personalului

șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54
Total cheltuieli cu personalul 102,93 24,70 127,64

Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor indicatorului de norme de deviz RpS, Volumul II.Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatori

lor 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 

serviciului (CMSA)

lei 78,98

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 

mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 30,28

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 144,18

Total lei 253,44

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 36,75

Total lei 290,18

Rentabilitatea  (RN) lei 14,51

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 304,69

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 60,94

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 365,63

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 

serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitate

a Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Cănepă fuior buc 0,1 10 1

Sigilă buc 1 1,50 1,5

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,2

Foi de hîrtie buc 2 0,14 0,28

Verificarea metrologica D= 15mm buc 1 75,00 75

Total cheltuieli materiale 78,98

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

14. Demontarea, verificarea metrologică de expertiză, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice

de expertiză, iar în urma verificării se constată că contorul corespunde normelor,  D = 15mm (blocuri locative, case individuale)



Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortiza

rea, lei

Costul 

combus

tibilului 

utilizat 

la 

deplasa

re, lei

Cheltuieli

le privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanism

elor, lei

IVECO-40 0,6 3,28 27,00 30,28

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor

30,28

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția Categoria 

de calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar 

lunar, lei

Salariul 

tarifar, 

lei/oră

Norma de 

timp, 

om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Demontarea contorului D = 15mm

lăcătuş-

instalator IV 1,60 6574,40 38,90 0,65 25,29 6,07 31,35
Montarea contorului prin insurubarea racordurilor  olandeze,    D = 15mm lăcătuş-

instalator IV 1,60 6574,40 38,90 1,2 46,68 11,20 57,89
Sigilarea contorului și Întocmirea  procesului-verbal de dare în exploatare a 

contorului controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86
Deplasarea la locul de consum a personalului (de 2 ori)

șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,6 26,68 6,40 33,08
Total cheltuieli cu personalul 116,27 27,91 144,18
Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor indicatorului de norme de deviz RpS, Volumul II.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"      Iurie Nicolenco

Economist        E.Cocu



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatori

lor 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 

serviciului (CMSA)

lei 128,98

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 

mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 30,28

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 144,18

Total lei 303,44

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 44,00

Total lei 347,43

Rentabilitatea  (RN) lei 17,37

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 364,81

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 72,96

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 437,77

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 

serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitate

a Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Cănepă fuior buc 0,1 10 1

Sigilă buc 1 1,50 1,5

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,2

Foi de hîrtie buc 2 0,14 0,28

reparația buc 1 50,00 50

Verificarea metrologica D= 15mm buc 1 75,00 75

Total cheltuieli materiale 128,98

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

15. Demontarea, reparația, verificarea metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului,  D =

15mm (blocuri locative, case individuale)



Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortiza

rea, lei

Costul 

combus

tibilului 

utilizat 

la 

deplasa

re, lei

Cheltuieli

le privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanism

elor, lei

IVECO-40 0,6 3,28 27,00 30,28

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor

30,28

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția Categoria 

de calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar 

lunar, lei

Salariul 

tarifar, 

lei/oră

Norma de 

timp, 

om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Demontarea contorului D = 15mm

lăcătuş-

instalator IV 1,60 6574,40 38,90 0,65 25,29 6,07 31,35
Montarea contorului prin insurubarea racordurilor  olandeze,    D = 15mm lăcătuş-

instalator IV 1,60 6574,40 38,90 1,2 46,68 11,20 57,89
Sigilarea contorului și Întocmirea  procesului-verbal de dare în exploatare a 

contorului controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86
Deplasarea la locul de consum a personalului (de 2 ori)

șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,6 26,68 6,40 33,08
Total cheltuieli cu personalul 116,27 27,91 144,18
Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este 

determinat conform datelor indicatorului de norme de deviz RpS, Volumul II.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"      Iurie Nicolenco

Economist        E.Cocu



16. Demontarea contorului deteriorat  din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat,  D = 15mm

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate 

de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 

serviciului (CMSA)

lei 287,31

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 

mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 15,14

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 127,64

Total lei 430,09

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 62,36

Total lei 492,45

Rentabilitatea  (RN) lei 24,62

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 517,07

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 103,41

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 620,49

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 

serviciului auxiliar

Unitate 

de 

măsură

Cantitatea  Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Contor D = 15 mm buc 1 283,33 283,33

Cănepă fuior buc 0,1 10 1

Sigilă buc 1 1,50 1,5

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

Foi de hîrtie buc 2 0,14 0,28

Total cheltuieli materiale 287,31

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

16. Tariful pentru demontarea contorului  deteriorat din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate

fi reparat,  D = 15mm



Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECO-40 0,3 1,64 13,50 15,14

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 

mecanismelor 15,14

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Demontarea contorului D = 15mm

lăcătuş-

instalator IV 1,60 6574,40 38,90 0,65 25,29 6,07 31,35
Montarea contorului prin insurubarea racordurilor  olandeze,   D15mm

lăcătuş-

instalator 

tehnică 

sanitară IV 1,60 6574,40 38,90 1,2 46,68 11,20 57,89
Sigilarea contorului și Întocmirea  procesului-verbal de dare în exploatare a 

contorului
controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,5 17,63 4,23 21,86

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,6 7513,60 44,46 0,3 13,34 3,20 16,54
Total cheltuieli cu personalul

102,93 24,70 127,64
Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului,gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este determinat 

conform datelor indicatorului de norme de deviz RpS, Volumul II.Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"                                                     Iurie Nicolenco

Economist                                                                      E.Cocu



Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or 

lei 2,98

lei 10,09

lei 28,51

lei 41,58

lei 6,03

lei 47,61

lei 2,38

lei 49,99

lei 10,00

lei 59,99

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor 

nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului 

auxiliar

Unitate 

de 

măsură

Cantitatea  Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Sigilă buc 1 1,50 1,50

Cordonul sigiliului m 0,8 1,50 1,20

Foi de hîrtie buc 2 0,14 0,28

Total cheltuieli materiale 2,98

17.Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de operator.

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Cheltuielile materiale  nemijlocit 

utilizate la furnizarea serviciului 

(CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  

mijloacelor de transport, mașinilor  și 

mecanismelor (CTSA)

Total

17. Tariful pentru sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de

operator.

Cheltuielile cu personalul nemijlocit 

(CPSA)

Cheltuielile de distribuție și 

administrative (CDA)

Rentabilitatea  (RN)

Tariful pentru furnizarea 

serviciului auxiliar (fără TVA)Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Tariful pentru furnizarea 

serviciului auxiliar (cu TVA)

Total



Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpAc,Volumul I.

Tabelul 3.Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor( CTSA)

Denumirea mașinilor și 

mecanismelor utiizate

Durata 

de 

utilizare, 

ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei

IVECO-40 0,2 1,09 9,00 10,09

Total cheltuieli privind 

utilizarea mașinilor și 

mecanismelor 10,09

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Sigilarea contorului și Întocmirea  

procesului-verbal de dare în 

exploatare a contorului

controlor III 1,45 5958,05 35,25 0,4 14,10 3,38 17,49
Deplasarea la locul de consum a 

personalului șofer IV 1,60 7513,60 44,46 0,2 8,89 2,13 11,03
Total cheltuieli cu personalul

22,99 5,52 28,51

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"      Iurie Nicolenco

Economist        E.Cocu

\



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

Unitate de măsură Valoarea 

indicatoril

or 

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 

serviciului (CMSA)

lei 0,14

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 

mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 0,00

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 14,00

Total lei 14,14

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 2,05

Total lei 16,19

Rentabilitatea  (RN) lei 0,81

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 17,00

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 3,40

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 

TVA)

lei 20,40

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de măsură Cantitatea  Prețul, 

lei

Suma, 

lei

Foi format A4 buc 1 0,14 0,14

Total cheltuieli materiale 0,14

Notă;Necesitatea și cantitatea materialelor au fost determinate conform datelor indicatorului de norme de deviz RpS, Volumul II

 Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mașinilor și mecanismelor (CTSA)

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate Durata   de 

utilizare, ore

Amortizar

ea, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
IVECO-40 0 0,00 0,00 0,00

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 

mecanismelor 0,00

18. Tariful pentru eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului.



 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția Categoria de 

calificare

Coeficient 

tarifar

Salariu 

tarifar lunar, 

lei

Salariul 

tarifar, lei/oră

Norma de 

timp, om/ore

Total 

retribuirea 

muncii, lei

Contribuții de 

asigurări 

sociale de stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli cu 

personalul

Preluarea actelor și a proiectului din arhivă, efectuarea copiei necesare și 

eliberarea consumatorului a unei copii standard, corespunzătoare 1 foi 

format A4 inginer 9538,75 56,44 0,2 11,29 2,71 14,00
Total cheltuieli cu personalul 11,29 2,71 14,00
 Notă;Numărul personalului nemijlocit încadrat în prestarea serviciului, gradul de calificare a personalului,durata de timp necesară pentru prestarea serviciului este determinat conform 

datelor  indicatorului de norme de deviz RpAC,Volumul I.

Director Î.M."DP"Apă-Canal" din or.Şt.Vodă"      Iurie Nicolenco

Economist        E.Cocu



18. Tariful pentru eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului.
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Agen[iei Nationale pentru


Reglamentare in Energeticd
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ACORD


Echipa de lucru privind pregdtirea setului de documente necesare pentru


aprobarea tarifelor la serviciite auxiliare a i.M.,, DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-


CANAL" DIN ORASUL STEFAN VODA, conform Metodologiei de determinare,


aprobare gi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de


citre operatorii serviciului public de alimentare cu apd gi canalizare, aprobati prin


Hotirirea Consiliului de administratie al ANRE nr.27O din 15 decembrie 2015, in


componenla:


Nicolenco lurie- directoru!;


Diriughin I u rii- ingineru l-gef;


Zagaiciuc Valentina- conta bil-tef;


Cocu Elena - economist,


ne exprimdm acordul privind plasarea documentelor pe pagina web oficiali a


Agenfiei Na[iomale pentru Reglamentare in Energetic5, in parte ce vizeazd


informa[iile privind numele, prenumele 9i semndturile.


Nicolenco lurie-


Diriughin lur:ii-


Zagaiciuc V alentina- /-rt


Cocu Elena


Director i.M.,,DlRECT|A DE PRODUCTIE AB


m
DrN oRASUL STEFAN voDA


lurie Nicolenco











