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Notă de argumentare 

privind determinarea cuantumurilor 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. „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă 

 

Date generale: 

Licența:                                       Seria AC nr. 000538 din 02 octombrie 2015; 

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

canalizare la nivel de oraș. 

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

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 3 229 

canalizare – 2 140 

Lungimea rețelelor:                    de apă – 45,8 km 

                                                    de canalizare – 24,6 km 

Volumul de apă captat (anual):    circa 227,9 mii m3 

Volumul de apă furnizat (anual): circa 164,8 mii m3 

Volumul apelor uzate deversate 

în rețelele publice de canalizare:  circa 107,8 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. „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă a prezentat spre 

examinare și aprobare proiectul cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă și 

de canalizare pentru anul 2021 prin scrisoarea nr.208 din 27.09.2021 (nr. de intrare 9851 din 

27.09.2021) 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. „Direcția de Producție 

Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă privind cheltuielile justificate efectuate întru asigurarea furnizării 

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anii 2016-2020. 

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 nr.208 din 27.09.2021, Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. 

Ștefan Vodă a solicitat spre aprobare cheltuieli de bază pentru furnizarea serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare în valoare de 5 064,4 mii lei, din care pentru serviciul public de 

alimentare cu apă în valoare de 3 000,3 mii lei, pentru serviciul public de canalizare – 2 064,1 mii lei. 

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

pe parcursul ultimilor cinci ani de activitate și de cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea 

activității de bază. 

Urmare a analizei materialelor prezentate, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare 

(în continuare - Departament) a determinat cheltuielile de bază, după cum urmează. 
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Cheltuielile materiale 

Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă a înaintat cheltuieli materiale 

(CM) spre aprobare în valoare de 258,1 mii lei, din care, în urma examinării, Departamentul propune 

spre acceptare suma de 247,3 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat Î.M. 

„DP Apă-

Canal" din or. 

Ștefan Vodă 

Determinate de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

ÎM „DP Apă-

Canal” din or. 

Ștefan Vodă 

ANRE/ ÎM 

„DP Apă-

Canal” din or. 

Ștefan Vodă, % 

Serviciul public de alimentare cu apă 

potabilă 
139,9 132,0 -7,9 94,3 

Serviciul public de canalizare 118,2 115,3 -2,9 97,5 

Total 258,1 247,3 -10,8 95,8 

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 cinci ani de activitate, în conformitate cu înregistrările contabile. Diminuarea 

majoră a cheltuielilor materiale a fost condiționată de reducerea cheltuielilor pentru piesele de schimb 

cu 30,7 mii lei, aplicându-se media anilor precedenți, dar cu excluderea cheltuielilor destinate 

motoarelor pompelor (2019) în valoare de 39,8 mii lei care urmau a fi capitalizate și incluse în planul 

de investiții. Totodată, au fost excluse cheltuielile pentru unt (15,3 mii lei). În conformitate cu 

Hotărârea nr. 40/2001 a Ministerului muncii și protecției sociale, untul în calitate de alimentație de 

protecție se acordă doar salariaților care desfășoară activitatea de extragere a materialelor de 

construcţie în subteran, lucrărilor cu solvenţi organici hepatoxici. Totodată, operatorul nu a prezentat 

o evaluare a locurilor de muncă, deși în Contractul colectiv de muncă, unde este prevăzut acordarea 

untului, prevede că evaluarea locurilor de muncă se efectuează o dată la 5 ani.  

Valoarea cheltuielilor pentru materialele de construcție a fost micșorată cu 40,3 mii lei, 

aplicându-se media anilor precedenți, dar menționăm că pentru activitatea de furnizare a serviciului 

public de alimentare cu apă au fost acceptate suplimentar cheltuieli materiale necesare pentru 

instalarea, exploatarea, întreținerea, repararea, înlocuirea contoarelor (19,0 mii lei) în conformitate 

cu nota de argumentare prezentată de operator. 

Cheltuielile aferente resurselor energetice (combustibil, gaze naturale) au fost determinate în 

baza consumului efectiv în ultimii cinci ani și ajustate la prețul anului 2021. 

 

Cheltuielile cu personalul 

Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă a înaintat cheltuieli cu personalul 

(CP) spre aprobare în sumă de 4 697,7 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre 

acceptare suma de 4 075,7 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat Î.M. 

„DP Apă-

Canal" din or. 

Ștefan Vodă 

Determinate de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

ÎM „DP Apă-

Canal” din or. 

Ștefan Vodă 

ANRE/ ÎM  

„DP Apă-

Canal” din or. 

Ștefan Vodă, % 

Serviciul public de alimentare cu apă 

potabilă 
2 782,4    2 412,2    -370,2  86,7   

Serviciul public de canalizare 1 915,3   1 663,5    -251,8 86,8    

Total 4 697,7   4 075,7    -622,0  86,8    
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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 35,4 unități de personal pentru serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare, din totalul de 51,2 unități pe întreprindere, aplicându-se 

cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în valoare de 2 935 lei, coeficientul de 

complexitate în ramură 1,273, 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 27,7%.  

Mărimea sporului pentru munca efectuată în condiții nocive a fost ajustată în conformitate cu 

anexa nr.3 din Hotărârea Guvernului 152/2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru 

munca prestată în condiţii nefavorabile. 

Coeficienții tarifari au fost aplicați în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. În 

scopul stimulării angajaților, a fost stabilită plata de stimulare în valoare de 10 % de la valoarea 

salariului de bază, conform abordării unice promovată de ANRE în sectoarele reglementate. 

Cheltuielile aferente plății salariului mediu pentru zilele de sărbătoare au fost reduse în raport 

cu cele solicitate spre aprobare cu 114,9 mii lei, iar compensația pentru munca prestată în zilele de 

repaus și cele de sărbătoare nelucrătoare a fost majorată cu 20,1 mii lei. Plata salariului mediu pentru 

zilele de sărbătoare nelucrătoare se achită muncitorilor care sunt remunerați pe unitate de timp, astfel 

pentru muncitori a fost calculată plata salariului mediu pentru 9 zile de sărbători nelucrătoare, 

conform balanței timpului de muncă pentru anul 2021. Iar compensația pentru munca prestată în zilele 

de repaus și cele de sărbătoare nelucrătoare se achită angajaților care au funcții cu flux continuu de 

muncă. Astfel pentru angajații care muncesc în ture cu regimul 12/4/8 a fost calculată compensația 

aplicându-se câte 78 ore de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare în care s-a prestat munca. 

Totodată, pentru calcularea plății pentru orele de noapte au fost stabilite câte 720 ore de noapte 

pentru angajații cu program de muncă în ture (12/4/8), urmare calculului, plata pentru orele de noapte 

a fost redusă cu 33,8 mii lei, în raport cu suma solicitată spre aprobare. 

Cheltuielile de întreținere și exploatare 

Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă a solicitat cheltuieli de întreținere 

și exploatare (CÎE) spre aprobare în sumă de 55,9 mii lei. Departamentul propune spre acceptare suma 

de 75,7 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat Î.M. 

„DP Apă-Canal" 

din or. Ștefan 

Vodă 

Determinate 

de ANRE 

Diferența ANRE- 

ÎM „DP Apă-

Canal” din or. 

Ștefan Vodă 

ANRE/ ÎM 

„DP Apă-

Canal” din or. 

Ștefan Vodă, % 

Serviciul public de alimentare cu apă 

potabilă 
41,2    64,8    +26,6    157,2    

Serviciul public de canalizare 14,7    10,9    -3,8    73,9    

Total 55,9    75,7    +19,7    135,3    

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

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

În scopul executării prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea 303/2013 privind serviciul public 

de alimentare cu apă și de canalizare au fost incluse cheltuielile obligatorii în sumă de 26,4 mii lei, 

pe care operatorul urmează să le suporte în scopul verificării metrologice și de reparație a contoarelor 
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instalate la consumatorii casnici, astfel cheltuielile de întreținere și exploatare au fost determinate în 

cuantumuri mai mari decât cele solicitate. 

 Totodată, la calcularea mediei pentru serviciile de reparație a mijloacelor fixe au fost excluse 

cheltuielile pentru reparația motoarelor pompelor în sumă totală de 77,3 mii lei din cheltuielile 

efective ale anului 2019, care urmau a fi capitalizate și incluse în planul de investiții. 

Cheltuielile de distribuire și administrative 

Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă a înaintat cheltuieli de distribuire 

și administrative (CAD) spre aprobare în sumă de 52,7 mii lei, din care se propune spre acceptare 

suma de 49,6 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat Î.M. 

„DP Apă-

Canal" din or. 

Ștefan Vodă 

Determinate 

de ANRE 

Diferența ANRE- 

ÎM „DP Apă-

Canal” din or. 

Ștefan Vodă 

ANRE/ ÎM  

„DP Apă-

Canal” din or. 

Ștefan Vodă, % 

Serviciul public de alimentare cu apă 

potabilă 
36,8    34,6    -2,2    94,2    

Serviciul public de canalizare 15,9    15,0    -0,9    94,2    

Total 52,7 49,6    -3,1    94,2    

Diminuarea se datorează excluderii cheltuielilor aferente taxelor, care se vor examina la etapa 

de determinare a tarifului propriu-zis în mărime de 5,8 mii lei. Cheltuielile pentru procurarea 

literaturii de specialitate au fost reduse cu 2,8 mii lei, aplicându-se suma aferentă abonării pentru 

literatura strict necesară în activitate. 

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

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

necesare pentru desfășurarea activității de bază. 

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”). 

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 aprobare cheltuielile de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Direcția de 

Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare în valoare totală de 4 448,3 mii lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0)   –    247,3 mii lei; 

- cheltuieli cu personalul (CP0) –  4 075,7 mii lei; 

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

canalizare (CIE0)                     –     75,7 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD0) – 49,6 mii lei. 

Departamentul Aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  


