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Notă de argumentare 

privind determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021,                                               

necesare pentru desfășurarea activității de furnizare/prestare a serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare de către                                                            

Î.M. „Apă-Canal” din or. Vulcănești 

 

Date generale: 

Licența:                                       Seria AC nr. 000531 din 04 septembrie 2015 

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

canalizare la nivel de oraș. 

Desfășurarea activității:              or. Vulcănești – alimentare cu apă și canalizare; 

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 3 830 

canalizare – 1391 

Lungimea rețelelor:                    de apă – 50,3 km 

                                                    de canalizare – 17,6 km 

Volumul de apă captat (anual):    circa 260,5 mii m3 

Volumul de apă furnizat (anual): circa 188,9 mii m3 

Volumul apelor uzate deversate 

în rețelele publice de canalizare:  circa 58,8 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, Î.M. „Apă-Canal” din or. Vulcănești a prezentat spre examinare și avizare 

proiectul cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 

2021 prin scrisoarea nr.660 din 21.09.2021 (nr. de intrare 9653 din 22.09.2021), 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 Î.M. „Apă-Canal” din or. 

Vulcănești privind cheltuielile justificate efectuate întru asigurarea furnizării serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare pentru anii 2018-2020. 

Cheltuielile de bază au fost examinate separat pentru fiecare tip de serviciu, precum furnizarea 

serviciului public de alimentare cu apă potabilă și serviciul public de canalizare. 

Conform scrisorii menționate, Î.M. „Apă-Canal” din or. Vulcănești a solicitat spre avizare 

cheltuieli de bază pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în valoare 

de 5 548,1 mii lei, din care pentru serviciul public de alimentare cu apă în valoare de 4 377,8 mii lei, 

pentru serviciul public de canalizare – 1 170,3 mii lei. 

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

pe parcursul ultimilor trei 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. 



2 

 

Cheltuielile materiale 

Î.M. „Apă-Canal” din or. Vulcănești a înaintat cheltuieli materiale (CM) spre avizare în 

valoare de 164,1 mii lei, din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma                    

de 167,4 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat ÎM 

„Apă-Canal” 

or. Vulcănești 

Determinate 

de ANRE 

Diferența ANRE- 

ÎM „Apă-Canal” 

or. Vulcănești 

ANRE/ ÎM „Apă-Canal” 

or. Vulcănești, % 

Serviciul public de alimentare cu 

apă potabilă 
87,3 90,6 + 3,3 103,8 

Serviciul public de canalizare 76,8 76,8 0 100,0 

Total 164,1 167,4 + 3,3 102,1 

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 trei ani de activitate, în conformitate cu înregistrările contabile. Majorarea cu 

3,3 mii lei a cheltuielilor materiale a fost condiționată de includerea cheltuielilor pentru alimentația 

de protecție (lapte) – 13,2 mii lei, care au fost solicitate de operator în componența cheltuielilor 

administrative și de distribuire. Totodată, aplicându-se media anilor precedenți, au fost reduse 

cheltuielile în mărime de 9,8 mii lei, aferente consumului de lubrifianți, materiale de construcții, 

obiecte și soluții sanitare, rechizite de birou. 

Cheltuielile cu personalul 

Î.M. „Apă-Canal” din or. Vulcănești a înaintat cheltuieli cu personalul (CP) spre avizare în 

sumă de 4 401,8 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 3 926,1 

mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat ÎM 

„Apă-Canal” 

or. Vulcănești 

Determinate 

de ANRE 

Diferența ANRE- 

ÎM „Apă-Canal” 

or. Vulcănești 

ANRE/ ÎM „Apă-Canal” 

or. Vulcănești, % 

Serviciul public de alimentare 

cu apă potabilă 
3 597,0    2 982,0    -615,0    82,9   

Serviciul public de canalizare 804,8    944,1    +139,2 117,3    

Total 4 401,8    3 926,1    -475,7  89,2    

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 51,8 unități de personal pentru serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în 

valoare de 2 935 lei, coeficientul de complexitate în ramură 1,275, calculat în conformitate cu 

prevederile pct.28 din metodologia tarifară în funcție de nivelul consumului tehnologic și a pierderilor 

de apă ale operatorului, acestea fiind în mărime de 27,49%.  

Au fost asigurați atât pentru muncitori cât și pentru funcționari coeficienți la nivel minim 

prevăzuți de Hotărârea Guvernului 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. 
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De menționat că, în suma totală a cheltuielilor cu personalul solicitată spre avizare și publicată 

pe pagina web a Agenției (3 705,9 mii lei), operatorul nu a inclus cheltuielile aferente contribuțiilor 

obligatorii de asigurări sociale de stat. 

Cheltuielile de întreținere și exploatare 

Î.M. „Apă-Canal” din or. Vulcănești a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare (CÎE) 

spre avizare în sumă de 808,9 mii lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 155,3 mii lei, 

inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat ÎM 

„Apă-Canal” 

or. Vulcănești 

Determinate 

de ANRE 

Diferența ANRE- 

ÎM „Apă-Canal” 

or. Vulcănești 

ANRE/ ÎM „Apă-Canal” 

or. Vulcănești, % 

Serviciul public de alimentare 

cu apă potabilă 
571,1    129,3    -441,8    22,6    

Serviciul public de canalizare 237,8    26,0    -211,8    10,9   

Total 808,9    155,3    -653,6    19,2    

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

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

principală de diminuare a valorii cheltuielilor respective este excluderea lucrărilor de reparație a unor 

încăperi (661,2 mii lei), acestea fiind planificate pentru anul 2021, care până la data de azi nu au fost 

demarate. Totodată, au fost excluse cheltuielile privind serviciile bancare, consumul de blanchete, 

servicii internet care se regăsesc la componenta de cheltuieli administrative și de distribuire. 

Cheltuielile de distribuire și administrative 

Î.M. „Apă-Canal” din or. Vulcănești a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative (CAD) 

spre avizare în sumă de 173,4 mii lei, din care se propune spre acceptare suma de 82,5 mii lei, inclusiv: 

 mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat ÎM 

„Apă-Canal” 

or. Vulcănești 

Determinate 

de ANRE 

Diferența ANRE- 

ÎM „Apă-Canal” 

or. Vulcănești 

ANRE/ ÎM „Apă-Canal” 

or. Vulcănești, % 

Serviciul public de alimentare 

cu apă potabilă 
122,4    58,3   -64,1    47,6    

Serviciul public de canalizare 50,9   24,2    -26,7    47,6    

Total 173,3 82,5    -90,8    47,6    

Diminuarea majoră se datorează excluderii cheltuielilor destinate reparației sediului 

administrativ (108,1 mii lei), dar care încă nu au fost demarate. Cheltuielile aferente serviciilor 

internet, telecomunicații și poștale au fost reduse cu 3,3 mii lei, aplicându-se suma cheltuielilor 

efective din anul 2021. 

La determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative s-a ținut cont de consumul efectiv 

înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor patru ani de activitate și de cheltuielile strict 

necesare pentru desfășurarea activității de bază. 

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”). 
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Ținem să menționăm că pe parcursul examinării materialelor, s-a conlucrat productiv cu 

operatorul. 

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

Reglementare în Energetică spre avizare cheltuielile de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Apă-Canal” 

din or. Vulcănești pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și pentru serviciul public de 

canalizare în valoare totală de 4 331,3 mii lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0)   –    167,4 mii lei; 

- cheltuieli cu personalul (CP0) –  3 926,1 mii lei; 

- cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de 

canalizare (CIE0)                     –     155,3 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD0) – 82,5 mii lei. 

 

 

Departamentul Aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  

 

 


