


Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 290,20

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor 

de transport, mașinilor  și mecanismelor 

(CTSA)

lei 17,35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  

(CPSA)

lei 193,75

Total lei 501,30

Cheltuielile de distribuție și administrative 

(CDA)

lei 72,69

Total lei 573,99

Rentabilitatea  (RN) lei 28,70

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (fără TVA)

lei 602,69

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 120,54

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (cu TVA)

lei 723,22

Denumirea materialelor  utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură
Cantitatea

    Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,43 47,15

Teu FE compresiune 25x 1"x25 buc 1 29,00 29,00

Niplu compresiune 1" buc 1 9,00 9,00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85,00 85,00

Adaptor cu filet exterior 25 x 1", PE buc 1 8,50 8,50

Adaptor cu filet exterior 25 x 15mm, PE buc 1 9,00 9,00

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 47,50 47,50

Filtru D = 15mm buc 1 39,00 39,00

Niplu buc 1 9,00 9,00

Cănepă fuior buc 0,2 10,00 2,00

Sigilă buc 1 4,00 4,00

Cordonul sigiliului m 0,7 1,50 1,05

Total cheltuieli materiale 290,20

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

din poletilena PE D = 25mm. Diametrul conductei de apa din polietilena PE  D=25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

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



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

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0,30 0,00 17,35 17,35

Total cheltuieli privind utilizarea 

mașinilor și mecanismelor 17,35

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 V 2,07 6075,45 35,95 0,5 17,97 4,31 22,29

Montarea piesei de brasament in teava de 

PE D  = 25mm 
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,6 21,57 5,18 26,75

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,4 14,38 3,45 17,83

Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) 

AcA52                                                                                           
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 1,5 53,92 12,94 66,87

Montarea fitingurilor(teu, racord, , (M13) 

AcA54
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,7 25,16 6,04 31,20

Întocmirea procesului verbal de dare în 

exploatare a branșamentului  și a contorului
controlor III 1,59 4666,65 27,61 0,5 13,81 3,31 17,12

Deplasarea la locul de consum a 

personalului
șofer IV 1,81 5312,35 31,43 0,3 9,43 2,26 11,69

Total cheltuieli cu personalul 156,25 37,50 193,75

 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.

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

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

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit 

utilizate la furnizarea serviciului 

(CMSA)

lei 9,43

Cheltuielile privind utilizarea  

mijloacelor de transport, mașinilor  și 

mecanismelor (CTSA)

lei 0,00

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  

(CPSA)

lei 13,37

Total lei 22,80

Cheltuielile de distribuție și 

administrative (CDA)

lei 3,31

Total lei 26,11

Rentabilitatea  (RN) lei 1,31

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA)lei 27,42

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 5,48

Tariful pentru furnizarea 

serviciului auxiliar (cu TVA)

lei 32,90

   

Denumirea materialelor nemijlocit 

utilizate la furnizare serviciului 

auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea     Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D =25mm m 1 9,43 9,43

Total cheltuieli materiale 9,43

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

Autospeciala NISSAN CABSTAR x x x 0,00

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

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

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

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.



Total cheltuieli privind utilizarea 

mașinilor și mecanismelor
0,00

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

Contribuți

i de 

asigurări 

sociale de 

stat 

obligatorii

Total 

cheltuieli 

cu 

personalul

 Montarea țevilor PE D = 25mm, 

(M13) AcA52                                                                                           
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,3 10,78 2,59 13,37

Total cheltuieli cu personalul 10,78 2,59 13,37

 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.

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 296,20

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor 

de transport, mașinilor  și mecanismelor 

(CTSA)

lei 17,35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  

(CPSA)

lei 193,75

Total lei 507,30

Cheltuielile de distribuție și administrative 

(CDA)

lei 73,56

Total lei 580,86

Rentabilitatea  (RN) lei 29,04

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (fără TVA)

lei 609,90

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 121,98

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (cu TVA)

lei 731,88

Denumirea materialelor  utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură
Cantitatea

    Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,43 47,15

Teu compresiune FE 32 x 1" x 32 buc 1 34,00 34,00

Niplu compresiune 1" buc 1 9,00 9,00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85,00 85,00

Adaptor cu filet exterior 25 x 1", PE buc 1 8,50 8,50

Adaptor cu filet exterior 25 x 15mm, PE buc 1 9,00 9,00

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 47,50 47,50

Filtru D = 15mm buc 1 39,00 39,00

Niplu buc 1 9,00 9,00

Cănepă fuior buc 0,3 10,00 3,00

Sigilă buc 1 4,00 4,00

Cordonul sigiliului m 0,7 1,50 1,05

Total cheltuieli materiale 296,20

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

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

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

din poletilena PE D = 25mm. Diametrul conductei de apa a operatorului din polietilena PE  D=32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)



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

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0,30 0,00 17,35 17,35

Total cheltuieli privind utilizarea 

mașinilor și mecanismelor 17,35

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 V 2,07 6075,45 35,95 0,5 17,97 4,31 22,29

Montarea piesei de brasament in teava de 

PE D  = 25mm 
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,6 21,57 5,18 26,75

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,4 14,38 3,45 17,83

Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) 

AcA52                                                                                           
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 1,5 53,92 12,94 66,87

Montarea fitingurilor(teu, racord, , (M13) 

AcA54
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,7 25,16 6,04 31,20

Întocmirea procesului verbal de dare în 

exploatare a branșamentului  și a contorului
controlor III 1,59 4666,65 27,61 0,5 13,81 3,31 17,12

Deplasarea la locul de consum a 

personalului
șofer IV 1,81 5312,35 31,43 0,3 9,43 2,26 11,69

Total cheltuieli cu personalul 156,25 37,50 193,75

 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.

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

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

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 299,50

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor 

de transport, mașinilor  și mecanismelor 

(CTSA)

lei 17,35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  

(CPSA)

lei 193,75

Total lei 510,60

Cheltuielile de distribuție și administrative 

(CDA)

lei 74,04

Total lei 584,64

Rentabilitatea  (RN) lei 29,23

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (fără TVA)

lei 613,87

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 122,77

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (cu TVA)

lei 736,64

Denumirea materialelor  utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură
Cantitatea

    Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,43 47,15

Teu FE compresiune 40 x 1" x 40 mm buc 1 37,30 37,30

Niplu compresiune 1" buc 1 9,00 9,00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85,00 85,00

Adaptor cu filet extern D 25 x 1 buc 1 8,50 8,50

Adaptor cu filet extern D 25 x 15 mm buc 1 9,00 9,00

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 47,50 47,50

Filtru D = 15mm buc 1 39,00 39,00

Niplu buc 1 9,00 9,00

Cănepă fuior buc 0,3 10,00 3,00

Sigilă buc 1 4,00 4,00

Cordonul sigiliului m 0,7 1,50 1,05

Total cheltuieli materiale 299,50

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

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

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

din polietilena PE D = 25mm. Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, țevi din polietilenă. 

(Case individuale).  Diametrul conductei de apa a operatorului din polietilena PE D = 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)



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

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0,30 0,00 17,35 17,35

Total cheltuieli privind utilizarea 

mașinilor și mecanismelor 17,35

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 V 2,07 6075,45 35,95 0,5 17,97 4,31 22,29

Montarea piesei de brasament in teava de 

PE D  = 40 mm 
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,6 21,57 5,18 26,75

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,4 14,38 3,45 17,83

Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) 

AcA52                                                                                           
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 1,5 53,92 12,94 66,87

Montarea fitingurilor(niplu,adaptor, (M13) 

AcA54
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,7 25,16 6,04 31,20

Întocmirea procesului verbal de dare în 

exploatare a branșamentului  și a contorului
controlor III 1,59 4666,65 27,61 0,5 13,81 3,31 17,12

Deplasarea la locul de consum a 

personalului
șofer IV 1,81 5312,35 31,43 0,3 9,43 2,26 11,69

Total cheltuieli cu personalul 156,25 37,50 193,75

 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.

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

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

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 299,50

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor 

de transport, mașinilor  și mecanismelor 

(CTSA)

lei 17,35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  

(CPSA)

lei 193,75

Total lei 510,60

Cheltuielile de distribuție și administrative 

(CDA)

lei 74,04

Total lei 584,64

Rentabilitatea  (RN) lei 29,23

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (fără TVA)

lei 613,87

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 122,77

Tariful pentru furnizarea serviciului 

auxiliar (cu TVA)

lei 736,64

Denumirea materialelor  utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură
Cantitatea

    Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,43 47,15

Teu FE compresiune 40 x 1" x 40 mm buc 1 37,30 37,30

Niplu compresiune 1" buc 1 9,00 9,00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85,00 85,00

Adaptor cu filet extern D 25 x 1 buc 1 8,50 8,50

Adaptor cu filet extern D 25 x 15 mm buc 1 9,00 9,00

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 47,50 47,50

Filtru D = 15mm buc 1 39,00 39,00

Niplu buc 1 9,00 9,00

Cănepă fuior buc 0,3 10,00 3,00

Sigilă buc 1 4,00 4,00

Cordonul sigiliului m 0,7 1,50 1,05

Total cheltuieli materiale 299,50

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

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

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

din polietilena PE D = 25mm. Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 5m, țevi din polietilenă. 

(Case individuale).  Diametrul conductei de apa a operatorului din polietilena PE D = 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)



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

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0,30 0,00 17,35 17,35

Total cheltuieli privind utilizarea 

mașinilor și mecanismelor 17,35

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 V 2,07 6075,45 35,95 0,5 17,97 4,31 22,29

Montarea piesei de brasament in teava de 

PE D  = 40 mm 
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,6 21,57 5,18 26,75

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,4 14,38 3,45 17,83

Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) 

AcA52                                                                                           
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 1,5 53,92 12,94 66,87

Montarea fitingurilor(niplu,adaptor, (M13) 

AcA54
lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,7 25,16 6,04 31,20

Întocmirea procesului verbal de dare în 

exploatare a branșamentului  și a contorului
controlor III 1,59 4666,65 27,61 0,5 13,81 3,31 17,12

Deplasarea la locul de consum a 

personalului
șofer IV 1,81 5312,35 31,43 0,3 9,43 2,26 11,69

Total cheltuieli cu personalul 156,25 37,50 193,75

 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.

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

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

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatorilor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 308,35

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 17,35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 193,75

Total lei 519,45

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 75,32

Total lei 594,77

Rentabilitatea  (RN) lei 29,74

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar 

(fără TVA)

lei 624,51

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 124,90

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 

TVA)

lei 749,41

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea     Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,43 47,15

Piesa de bransare D = 50 x 1'' buc 1 45,00 45,00

Niplu compresiune 1" buc 1 9,00 9,00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85,00 85,00

Adaptor cu filet extern D 25 x 1'' buc 1 8,50 8,50

Adaptor cu filet extern D 25 x 1/2 buc 1 9,00 9,00

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 47,50 47,50

Filtru D = 15mm buc 1 39,00 39,00

Niplu buc 1 9,00 9,00

Cănepă fuior buc 0,4 10,00 4,00

Sigilă buc 1 4,00 4,00

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

Total cheltuieli materiale 308,35

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

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

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

polietilena PE D = 25mm. Diametrul conductei de apa a operatorului din polietilena PE  D=50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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



Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Durata   

de 

utilizare, 

ore

Amortizarea

, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
Autospeciala NISSAN CABSTAR 0,30 0,00 17,35 17,35

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 

mecanismelor
17,35

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 V 2,07 6075,45 35,95 0,5 17,97 4,31 22,29

Montarea piesei de brasament in teava de PE D  = 50mm lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,6 21,57 5,18 26,75

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,4 14,38 3,45 17,83
Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52                                                                                           lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 1,5 53,92 12,94 66,87
Montarea fitingurilor(niplu,adaptor, (M13) AcA54 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,7 25,16 6,04 31,20
Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a 

branșamentului  și a contorului
controlor III 1,59 4666,65 27,61 0,5 13,81 3,31 17,12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,81 5312,35 31,43 0,3 9,43 2,26 11,69
Total cheltuieli cu personalul 156,25 37,50 193,75
 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.

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

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

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatorilor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 320,35

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 17,35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 193,75

Total lei 531,45

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 77,06

Total lei 608,51

Rentabilitatea  (RN) lei 30,43

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără 

TVA)

lei 638,94

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 127,79

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 

TVA)

lei 766,72

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea     Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,43 47,15

Piesa de bransare D = 63 x 1'' buc 1 57,00 57,00

Niplu compresiune 1" buc 1 9,00 9,00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85,00 85,00

Adaptor cu filet extern D 25 x 1'' buc 1 8,50 8,50

Adaptor cu filet extern D 25 x 1/2 buc 1 9,00 9,00

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 47,50 47,50

Filtru D = 15mm buc 1 39,00 39,00

Niplu buc 1 9,00 9,00

Cănepă fuior buc 0,4 10,00 4,00

Sigilă buc 1 4,00 4,00

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

Total cheltuieli materiale 320,35

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

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Durata   de 

utilizare, 

ore

Amortizarea, 

lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
Autospeciala NISSAN CABSTAR 0,30 0,00 17,35 17,35

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 

mecanismelor
17,35

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

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

polietilena PE D = 25mm. Diametrul conductei de apa a operatorului din polietilena PE  D=63 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

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



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 V 2,07 6075,45 35,95 0,5 17,97 4,31 22,29

Montarea piesei de brasament in teava de PE D  = 63 mm lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,6 21,57 5,18 26,75

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,4 14,38 3,45 17,83
Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52                                                                                           lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 1,5 53,92 12,94 66,87
Montarea fitingurilor(niplu,adaptor, (M13) AcA54 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,7 25,16 6,04 31,20
Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a branșamentului  

și a contorului
controlor III 1,59 4666,65 27,61 0,5 13,81 3,31 17,12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,81 5312,35 31,43 0,3 9,43 2,26 11,69

Total cheltuieli cu personalul 156,25 37,50 193,75
 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.Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatorilor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 320,35

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 17,35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 193,75

Total lei 531,45

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 77,06

Total lei 608,51

Rentabilitatea  (RN) lei 30,43

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără 

TVA)

lei 638,94

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 127,79

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 

TVA)

lei 766,72

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea     Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,43 47,15

Piesa de bransare D = 63 x 1'' buc 1 57,00 57,00

Niplu compresiune 1" buc 1 9,00 9,00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85,00 85,00

Adaptor cu filet extern D 25 x 1'' buc 1 8,50 8,50

Adaptor cu filet extern D 25 x 1/2 buc 1 9,00 9,00

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 47,50 47,50

Filtru D = 15mm buc 1 39,00 39,00

Niplu buc 1 9,00 9,00

Cănepă fuior buc 0,4 10,00 4,00

Sigilă buc 1 4,00 4,00

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

Total cheltuieli materiale 320,35

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

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Durata   de 

utilizare, 

ore

Amortizarea, 

lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
Autospeciala NISSAN CABSTAR 0,30 0,00 17,35 17,35

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 

mecanismelor
17,35

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

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

polietilena PE D = 25mm. Diametrul conductei de apa a operatorului din polietilena PE  D=63 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

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



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 V 2,07 6075,45 35,95 0,5 17,97 4,31 22,29

Montarea piesei de brasament in teava de PE D  = 63 mm lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,6 21,57 5,18 26,75

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,4 14,38 3,45 17,83
Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52                                                                                           lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 1,5 53,92 12,94 66,87
Montarea fitingurilor(niplu,adaptor, (M13) AcA54 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,7 25,16 6,04 31,20
Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a branșamentului  

și a contorului
controlor III 1,59 4666,65 27,61 0,5 13,81 3,31 17,12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,81 5312,35 31,43 0,3 9,43 2,26 11,69

Total cheltuieli cu personalul 156,25 37,50 193,75
 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.Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatorilor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 323,01

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 17,35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 193,75

Total lei 534,11

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 77,45

Total lei 611,56

Rentabilitatea  (RN) lei 30,58

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar 

(fără TVA)

lei 642,13

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 128,43

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 

TVA)

lei 770,56

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea     Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,43 47,15

Piesa de bransare D = 75 x 1'' buc 1 58,86 58,86

Niplu compresiune 1" buc 1 9,00 9,00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85,00 85,00

Adaptor cu filet extern D 25 x 1'' buc 1 8,50 8,50

Adaptor cu filet extern D 25 x 1/2 buc 1 9,00 9,00

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 47,50 47,50

Filtru D = 15mm buc 1 39,00 39,00

Niplu buc 1 9,00 9,00

Cănepă fuior buc 0,4 12,00 4,80

Sigilă buc 1 4,00 4,00

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

Total cheltuieli materiale 323,01

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

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

polietilena PE D = 25mm. Diametrul conductei de apa a operatorului din polietilena PE  D=75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)



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

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Durata   

de 

utilizare, 

ore

Amortizarea

, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
Autospeciala NISSAN CABSTAR 0,30 0,00 17,35 17,35

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 

mecanismelor
17,35

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 V 2,07 6075,45 35,95 0,5 17,97 4,31 22,29

Montarea piesei de brasament in teava de PE D  = 75 mm lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,6 21,57 5,18 26,75

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,4 14,38 3,45 17,83
Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52                                                                                           lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 1,5 53,92 12,94 66,87
Montarea fitingurilor(niplu,adaptor, (M13) AcA54 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,7 25,16 6,04 31,20
Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a 

branșamentului  și a contorului
controlor III 1,59 4666,65 27,61 0,5 13,81 3,31 17,12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,81 5312,35 31,43 0,3 9,43 2,26 11,69
Total cheltuieli cu personalul 156,25 37,50 193,75
 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.Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

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

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatorilor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 325,35

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 17,35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 193,75

Total lei 536,45

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 77,79

Total lei 614,23

Rentabilitatea  (RN) lei 30,71

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar 

(fără TVA)

lei 644,95

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 128,99

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 

TVA)

lei 773,94

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea     Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,43 47,15

Piesa de bransare D = 90 x 1 1/4'' buc 1 62,00 62,00

Niplu redus compresiune 32 x 25 mm buc 1 9,00 9,00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85,00 85,00

Adaptor cu filet internD 25 x 1'' buc 1 8,50 8,50

Adaptor cu filet extern D 25 x 1/2 buc 1 9,00 9,00

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 47,50 47,50

Filtru D = 15mm buc 1 39,00 39,00

Niplu buc 1 9,00 9,00

Cănepă fuior buc 0,4 10,00 4,00

Sigilă buc 1 4,00 4,00

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

Total cheltuieli materiale 325,35

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

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

polietilena PE D = 25mm. Diametrul conductei de apa a operatorului din polietilena PE  D=90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)



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

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Durata   

de 

utilizare, 

ore

Amortizarea

, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
Autospeciala NISSAN CABSTAR 0,30 0,00 17,35 17,35

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 

mecanismelor
17,35

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 V 2,07 6075,45 35,95 0,5 17,97 4,31 22,29

Montarea piesei de brasament in teava de PE D  = 90 mm lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,6 21,57 5,18 26,75

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,4 14,38 3,45 17,83
Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52                                                                                           lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 1,5 53,92 12,94 66,87
Montarea fitingurilor(niplu,adaptor, (M13) AcA54 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,7 25,16 6,04 31,20
Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a 

branșamentului  și a contorului
controlor III 1,59 4666,65 27,61 0,5 13,81 3,31 17,12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,81 5312,35 31,43 0,3 9,43 2,26 11,69
Total cheltuieli cu personalul 156,25 37,50 193,75
 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.Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

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

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



Indicatori

Unitate de 

măsură

Valoarea 

indicatorilor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 

furnizarea serviciului (CMSA)

lei 328,35

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 

transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

lei 17,35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 193,75

Total lei 539,45

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 78,22

Total lei 617,67

Rentabilitatea  (RN) lei 30,88

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar 

(fără TVA)

lei 648,55

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 129,71

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 

TVA)

lei 778,26

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 

furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 

măsură

Cantitatea     Prețul,   

lei

Suma,              

lei

Țevi din polietilenă D = 25mm m 5 9,43 47,15

Piesa de bransare D = 110 x 1'' buc 1 64,00 64,00

Niplu compresiune 1" buc 1 9,00 9,00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85,00 85,00

Adaptor cu filet extern D 25 x 1'' buc 1 8,50 8,50

Adaptor cu filet extern D 25 x 1/2 buc 1 9,00 9,00

Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 47,50 47,50

Filtru D = 15mm buc 1 39,00 39,00

Niplu buc 1 9,00 9,00

Cănepă fuior buc 0,5 10,00 5,00

Sigilă buc 1 4,00 4,00

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

Total cheltuieli materiale 328,35

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

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

polietilena PE D = 25mm. Diametrul conductei de apa a operatorului din polietilena PE  D=110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)



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

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Durata   

de 

utilizare, 

ore

Amortizarea

, lei

Costul 

combustibi

lului 

utilizat la 

deplasare, 

lei

Cheltuielil

e privind 

utilizarea 

mașinilor 

și 

mecanisme

lor, lei
Autospeciala NISSAN CABSTAR 0,30 0,00 17,35 17,35

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 

mecanismelor
17,35

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 V 2,07 6075,45 35,95 0,5 17,97 4,31 22,29

Montarea piesei de brasament in teava de PE D  = 110 mm lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,6 21,57 5,18 26,75

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,4 14,38 3,45 17,83
Montarea țevilor PE D = 25mm, (M13) AcA52                                                                                           lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 1,5 53,92 12,94 66,87
Montarea fitingurilor(niplu,adaptor, (M13) AcA54 lăcătuș V 2,07 6075,45 35,95 0,7 25,16 6,04 31,20
Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a 

branșamentului  și a contorului
controlor III 1,59 4666,65 27,61 0,5 13,81 3,31 17,12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1,81 5312,35 31,43 0,3 9,43 2,26 11,69
Total cheltuieli cu personalul 156,25 37,50 193,75
 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.

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

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

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)



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 = 110 mm x 2,2 mm)

 Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 280.95

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 269.53

Total lei 567.83

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 82.33

Total lei 650.16

Rentabilitatea  (RN) lei 32.51

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 682.67

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 136.53

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 819.20

 Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cantitatea

Tevi PVC dn = 110 x 2,2mm m 5.0 53.00 265.00

Ciment M - 500 кg 6.0 2.00 12.00

Amestec de nisip si pietris  PGS кg 18.0 0.18 3.24

Apă potabilă m3 0.01 46.50 0.47

Unitate 
de 

măsură

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 
serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 
mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 
serviciului auxiliar

Unitate 
de 

măsură

    Prețul,   
lei

Suma,        
      lei



Foi format A4 buc 2.0 0.12 0.24

Total cheltuieli materiale 280.95

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

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.3 0.00 17.35 17.35

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor
17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

Spargerea manuală a fundației din beton,RpAcE10 lăcătuș V 2.07 6075.45 35.95 0.2 7.19 1.73 8.92

lăcătuș V 2.07 6075.45 35.95 4 143.80 34.51 178.31

lăcătuș v 2.07 6075.45 35.95 1.2 43.14 10.35 53.49

controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul 217.36 52.17 269.53

Durata   
de 

utilizare
, ore

Amortizar
ea, lei

Costul 
combustib

ilului 
utilizat la 
deplasare, 

lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei

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 tevilor din PVC, D = 110mm la o adîncime de pănă la 
2m,AcD09

Repararea fisurilor prin interiorul căminelor de vizitare cu 
amestec din ciment M-500 si PGS M - 600,RpAcE08

Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a rețelei de 
canalizare



Directorul IM DP "Apa - Canal" Telenesti                                                          Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                         A. Bujnita

 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.



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 = 110mm x 2,2mm)

 Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 55.00

lei 0.00

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 57.06

Total lei 112.06

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 16.25

Total lei 128.31

Rentabilitatea  (RN) lei 6.42

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 134.72

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 26.94

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 161.67

 Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cantitatea

Țevi PVC, D = 110mm x 2,2mm m 1 55.00 55.00

Total cheltuieli materiale 55.00

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

Unitate de 
măsură

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 
serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 
mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 
serviciului auxiliar

Unitate de 
măsură

    Prețul,   
lei

Suma,        
      lei



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

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Autospeciala NISSAN CABSTAR
0 0.00 0.00 0.00

0.00

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

lăcătuș V 2.07 6075.45 35.95 1.28 46.02 11.04 57.06

Total cheltuieli cu personalul 46.02 11.04 57.06

Directorul IM DP "Apa Canal" Telenesti                                                           Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                    A. Bujnita

Durata   
de 

utilizare, 
ore

Amortizar
ea, lei

Costul 
combustib

ilului 
utilizat la 
deplasare, 

lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 
mecanismelor

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 tevilor din PVC, D = 110mm la o adîncime de pănă 
la 2 m, AcD09

 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.





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 = 160 mm x 3,2 mm)

 Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 588.45

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 269.53

Total lei 875.33

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 126.92

Total lei 1002.25

Rentabilitatea  (RN) lei 50.11

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 1052.36

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 210.47

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 1262.83

 Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cantitatea

Tevi PVC dn = 160 x 3,2mm m 5.0 114.50 572.50

Ciment M - 500 кg 6.0 2.00 12.00

Amestec de nisip si pietris  PGS кg 18.0 0.18 3.24

Apă potabilă m3 0.01 46.50 0.47

Unitate 
de 

măsură

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 
serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 
mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 
serviciului auxiliar

Unitate 
de 

măsură

    Prețul,   
lei

Suma,        
      lei



Foi format A4 buc 2.0 0.12 0.24

Total cheltuieli materiale 588.45

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

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.3 0.00 17.35 17.35

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor
17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

Spargerea manuală a fundației din beton,RpAcE10 lăcătuș V 2.07 6075.45 35.95 0.2 7.19 1.73 8.92

lăcătuș V 2.07 6075.45 35.95 4 143.80 34.51 178.31

lăcătuș v 2.07 6075.45 35.95 1.2 43.14 10.35 53.49

controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul 217.36 52.17 269.53

Durata   
de 

utilizare
, ore

Amortizar
ea, lei

Costul 
combustib

ilului 
utilizat la 
deplasare, 

lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei

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 tevilor din PVC, D = 160mm la o adîncime de pănă la 
2m,AcD09

Repararea fisurilor prin interiorul căminelor de vizitare cu 
amestec din ciment M-500 si PGS M - 600,RpAcE08

Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a rețelei de 
canalizare



Directorul IM DP "Apa - Canal" Telenesti                                                          Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                         A. Bujnita

 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.



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 x 3,2mm

 Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 114.50

lei 0.00

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 57.06

Total lei 171.56

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 24.88

Total lei 196.43

Rentabilitatea  (RN) lei 9.82

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 206.26

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 41.25

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 247.51

 Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cantitatea

Țevi PVC, D = 160mm x 2,2mm m 1 114.50 114.50

Total cheltuieli materiale 114.50

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

Autospeciala NISSAN CABSTAR

0 0.00 0.00 0.00

Unitate de 
măsură

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 
serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 
mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 
serviciului auxiliar

Unitate de 
măsură

    Prețul,   
lei

Suma,        
      lei

Durata   
de 

utilizare, 
ore

Amortizar
ea, lei

Costul 
combustib

ilului 
utilizat la 
deplasare, 

lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei



0.00

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

lăcătuș V 2.07 6075.45 35.95 1.28 46.02 11.04 57.06

Total cheltuieli cu personalul 46.02 11.04 57.06

Directorul IM DP "Apa Canal" Telenesti                                                           Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                    A. Bujnita

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 
mecanismelor

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 tevilor din PVC, D = 160mm la o adîncime de pănă 
la 2 m, AcD09

 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.



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 109.67

lei 17.35

lei 95.68

Total lei 222.70

lei 32.29

Total lei 254.99

Rentabilitatea  (RN) lei 12.75

lei 267.74

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 53.55

lei 321.29

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cantitatea

Niplu compresiune 1" buc 1 9.00 9.00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85.00 85.00

Adaptor cu filet extern 25 x 1" buc 1 8.50 8.50

Cănepă fuior buc 0.2 10.00 2.00

Sigilă buc 1 4.00 4.00

Cordonul sigiliului m 0.7 1.50 1.05

Foi format A4 buc 1 0.12 0.12

2 Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă cu executarea 
bransamentelor de apa de catre consumatori4.Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea branșamentelor 

de apă. (Case individuale).  Bransamentul executat D 25 cm. Diametrul conductei de apa din polietilena PE  D=25 mm.                             
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                          

Unitate de 
măsură

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate 
la furnizarea serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor 
de transport, mașinilor  și mecanismelor 
(CTSA)

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  
(CPSA)

Cheltuielile de distribuție și administrative 
(CDA)

Tariful pentru furnizarea serviciului 
auxiliar (fără TVA)

Tariful pentru furnizarea serviciului 
auxiliar (cu TVA)

Denumirea materialelor  utilizate la 
furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 
măsură

    Prețul,   
lei

Suma,         
     lei



Total cheltuieli materiale 109.67

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

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.30 0.00 17.35 17.35

17.35

Operațiunile desfășurate Funcția

lăcătuș V 2.07 6075.45 35.95 0.5 17.97 4.31 22.29

lăcătuș V 2.07 6075.45 35.95 0.6 21.57 5.18 26.75

Montarea robinetului D = 25mm. RpAcB01 lăcătuș V 2.07 6075.45 35.95 0.4 14.38 3.45 17.83

controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul 77.16 18.52 95.68

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

 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

Total cheltuieli privind utilizarea 
mașinilor și mecanismelor

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

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

Montarea piesei de brasament, niplului, adaptorului 
D  = 25mm 

Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a 
branșamentului  și a contorului

 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.



 Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 15.95

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 91.22

Total lei 124.52

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 18.05

Total lei 142.57

Rentabilitatea  (RN) lei 7.13

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 149.70

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 29.94

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 179.64

 Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cantitatea

Ciment M - 500 кg 6.0 2.00 12.00

Amestec de nisip si pietris  PGS кg 18.0 0.18 3.24

Apă potabilă m3 0.01 46.50 0.47

Foi format A4 buc 2.0 0.12 0.24

Total cheltuieli materiale 15.95

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

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.3 0.00 17.35 17.35

3. Racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea  
racordurilor de canalizare.  

3.1 Tariful pentru realizărea unui racord de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea  racordurilor de canalizare.  (Țevi PVC, D = 110 
mm x 2,2 mm)

Unitate 
de 

măsură

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 
serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 
mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 
serviciului auxiliar

Unitate 
de 

măsură

    Prețul,   
lei

Suma,        
      lei

Durata   
de 

utilizare
, ore

Amortizar
ea, lei

Costul 
combustib

ilului 
utilizat la 
deplasare, 

lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei



Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor
17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

Spargerea manuală a fundației din beton,RpAcE10 lăcătuș V 2.07 6075.45 35.95 0.2 7.19 1.73 8.92

lăcătuș v 2.07 6075.45 35.95 1.2 43.14 10.35 53.49

III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul 73.57 17.66 91.22

Directorul IM DP "Apa - Canal" Telenesti                                                          Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                         A. Bujnita

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

Repararea fisurilor prin interiorul căminelor de vizitare cu 
amestec din ciment M-500 si PGS M - 600,RpAcE08

Întocmirea procesului verbal de dare în exploatare a rețelei de 
canalizare

controlor

 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.



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 100.44

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 57.79

Total lei 175.58

lei 25.46

Total lei 201.04

Rentabilitatea  (RN) lei 10.05

lei 211.09

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 42.22

lei 253.31

   

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Niplu compresiune 1" buc 1 9.00 9.00

Robinet sertar(ventil) 25 mm buc 1 85.00 85.00

Cînepă fuior buc 0.1 10.00 1.00

Sigilă buc 1 4.00 4.00

Cordonul sigilei m 0.8 1.50 1.20

Foi de hîrtie buc 2 0.12 0.24

Total cheltuieli materiale 100.44

6. Reconectarea la reteaua de alimentare cu apa a instalatiilor consumatorului anterior deconectate din cauza 
incalcarilor

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. 

Unitate 
de 

măsură

Valoarea 
indicator
ilor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 
furnizarea serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 
transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Cheltuielile de distribuție și administrative 
(CDA)

Tariful pentru furnizarea serviciului 
auxiliar (fără TVA)

Tariful pentru furnizarea serviciului 
auxiliar (cu TVA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate 
la furnizare serviciului auxiliar

Unitate 
de 

măsură

Cantitate
a

    Prețul,  
 lei

Suma,         
     lei



Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.30 0.00 17.35 17.35
17.35

Operațiunile desfășurate Funcția

Demontarea dopului, D = 15-25 mm RpSD10 lacatus IV 2.07 6075.45 35.95 0.4 14.38 3.45 17.83

Montarea niplului si a robinetului D =  25mm lacatus IV 2.07 6075.45 35.95 0.25 8.99 2.16 11.14

controlor IV 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul 46.60 11.18 57.79

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

Economist                                                                                                                              A. Bujnita

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

Amortiza
rea, lei

Costul 
combusti

bilului 
utilizat la 
deplasare

, lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanisme

lor, lei

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor 
și mecanismelor

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Categoria 
de 

calificare

Coeficient 
tarifar

Salariu 
tarifar lunar, 

lei

Salariul 
tarifar, 
lei/oră

Norma 
de 

timp, 
om/ore

Total 
retribuire
a muncii, 

lei

Contribuți
i de 

asigurări 
sociale de 

stat 
obligatorii

Total 
cheltuieli 

cu 
personal

ul

Intocmirea actului de reconectare la sistemul 
public de alimentare cu apă

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.



7. Reconectarea la reteaua de canalizare a instalatiilor consumatorului anterior deconectate din cauza incalcarilor

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 0.24

lei 17.35

lei 64.48

Total lei 82.07

lei 11.90

Total lei 93.97

Rentabilitatea  (RN) lei 4.70

lei 98.66

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)
lei 19.73

lei 118.40

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cantitatea

Foi de hîrtie buc 2 0.12 0.24
Total cheltuieli materiale 0.24

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

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.3 0.00 17.35 17.35

7. Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne 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.

Unitate de 
măsură

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate 
la furnizarea serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor 
de transport, mașinilor  și mecanismelor 
(CTSA)

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  
(CPSA)

Cheltuielile de distribuție și administrative 
(CDA)

Tariful pentru furnizarea serviciului 
auxiliar (fără TVA)

Tariful pentru furnizarea serviciului 
auxiliar (cu TVA)

Denumirea materialelor nemijlocit 
utilizate la furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 
măsură

    Prețul,   
lei

Suma,        
      lei

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

Denumirea mașinilor și mecanismelor 
utiizate

Durata   
de 

utilizare, 
ore

Amortizar
ea, lei

Costul 
combustib

ilului 
utilizat la 
deplasare, 

lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei



17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

Demontarea dopului, D =110mm, 160mm, RpSB05
lăcătuş V 2.07 6075.45 35.95 0.8 28.76 6.90 35.66

Întocmirea  procesului-verbal de deconectare controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul 52.00 12.48 64.48

Directorul IM DP "Apa - Canal" Telenesti                                                          Gh. Bogdan
Economist                                                                                                           A. Bujnita

Total cheltuieli privind utilizarea 
mașinilor și mecanismelor

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

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.



8. Debransarea de la reteaua publica de alimentare cu apa la solicitarea consumatorului

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 6.44

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 51.55

Total lei 75.34

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 10.92

Total lei 86.26

Rentabilitatea  (RN) lei 4.31

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 90.58

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 18.12

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 108.69

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cantitatea

Dop compresiune D = 25mm buc 1 8.50 8.50

Cănepă fuior buc 0.1 10.00 1.00

Sigilă buc 1 4.00 4.00

Cordonul sigiliului m 0.8 1.50 1.20

Foi de hîrtie buc 2 0.12 0.24

Total cheltuieli materiale 6.44

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

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.30 0.00 17.35 17.35

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 25mm

Unitate de 
măsură

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 
serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 
mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 
serviciului auxiliar

Unitate de 
măsură

    Prețul, 
  lei

Suma,        
      lei

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

Durata   
de 

utilizare, 
ore

Amortizar
ea, lei

Costul 
combusti

bilului 
utilizat la 
deplasare

, lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei



Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor
17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

Demontarea robinetului D = 15mm lacatus V 2.07 6075.45 35.95 0.4 14.38 3.45 17.83

Bușonarea tevii  D = 25mm lacatus V 2.07 6075.45 35.95 0.11 3.95 0.95 4.90

Sigilarea conductei și întocmirea actului de deconectare controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12
Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69
Total cheltuieli cu personalul 41.57 9.98 51.55

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan
Economist                                                                                                                A. Bujnita

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

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.



9. Deconectarea de la reteaua de canalizare la solicitarea consumatorului

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 21.28

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 59.13

Total lei 97.76

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 14.17

Total lei 111.93

Rentabilitatea  (RN) lei 5.60

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 117.53

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 23.51

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 141.03

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Dop pentru bușonare PVC; D = 110 mm, 160 mm buc 1 15.50 21.00

Foi de hîrtie buc 2 0.12 0.28

Total cheltuieli materiale 21.28

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

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.30 0.00 17.35 17.35

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 = 110mm

Unitate de 
măsură

Valoarea 
indicator
ilor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 
serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 
mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 
serviciului auxiliar

Unitate de 
măsură

Cantitate
a

    Prețul, 
  lei

Suma,        
      lei

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

Durata   
de 

utilizare, 
ore

Amortiza
rea, lei

Costul 
combusti

bilului 
utilizat 

la 
deplasar

e, lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei



17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

Montarea unui dop PVC, D = 110mm lacatus V 2.07 6075.45 35.95 0.68 24.45 5.87 30.31

Întocmirea  procesului-verbal de deconectare controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul 47.68 11.44 59.13

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan
Economist                                                                                                                A. Bujnita

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 
mecanismelor

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

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.



10. Reconectarea la reteaua de alimentare cu apa a instalatiilor interne debransate la solicitarea consumatorului

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 6.44

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 57.79

Total lei 81.58

lei 11.83

Total lei 93.41

Rentabilitatea  (RN) lei 4.67

lei 98.08

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 19.62

lei 117.69

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cînepă fuior buc 0.1 10.00 1.00

Sigilă buc 1 4.00 4.00

Cordonul sigilei m 0.8 1.50 1.20

Foi de hîrtie buc 2 0.12 0.24

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 = 25mm

Unitate 
de 

măsură

Valoarea 
indicator
ilor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 
furnizarea serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 
transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Cheltuielile de distribuție și administrative 
(CDA)

Tariful pentru furnizarea serviciului 
auxiliar (fără TVA)

Tariful pentru furnizarea serviciului 
auxiliar (cu TVA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate 
la furnizare serviciului auxiliar

Unitate 
de 

măsură

Cantitate
a

    Prețul,  
 lei

Suma,         
     lei



Total cheltuieli materiale 6.44

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.30 0.00 17.35 17.35
17.35

Operațiunile desfășurate Funcția

Demontarea dopului, D = 15-20mm lacatus V 2.07 6075.45 35.95 0.4 14.38 3.45 17.83

Montarea adaptorului D =  25mm lacatus V 2.07 6075.45 35.95 0.25 8.99 2.16 11.14

controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul 46.60 11.18 57.79

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan
Economist                                                                                                                A. Bujnita

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

Amortiza
rea, lei

Costul 
combusti

bilului 
utilizat la 
deplasare

, lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanisme

lor, lei

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor 
și mecanismelor

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

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

Sigilarea contoruluii și Întocmirea  procesului-
verbal de dare în exploatare a contorului

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.



Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 0.24

lei 17.35

lei 64.48

Total lei 82.07

lei 11.90

Total lei 93.97

Rentabilitatea  (RN) lei 4.70

lei 98.66

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 19.73

lei 118.40

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cantitatea

Foi de hîrtie buc 2 0.12 0.24

Total cheltuieli materiale 0.24

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

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

11. Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare ale consumatorului, care anterior au 
fost deconectate la solicitarea consumatorului

Unitate de 
măsură

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate 
la furnizarea serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  
mijloacelor de transport, mașinilor  și 
mecanismelor (CTSA)

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  
(CPSA)

Cheltuielile de distribuție și 
administrative (CDA)

Tariful pentru furnizarea serviciului 
auxiliar (fără TVA)

Tariful pentru furnizarea serviciului 
auxiliar (cu TVA)

Denumirea materialelor nemijlocit 
utilizate la furnizare serviciului 

auxiliar

Unitate de 
măsură

    Prețul,   
lei

Suma,        
      lei



Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.30 0.00 17.35 17.35
17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

Demontarea dopului, D =110mm lăcătuş V 2.07 6075.45 35.95 0.8 28.76 6.90 35.66

Întocmirea  procesului-verbal de deconectare controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul 52.00 12.48 64.48

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan
Economist                                                                                                                A. Bujnita

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

Denumirea mașinilor și mecanismelor 
utiizate

Durata   
de 

utilizare, 
ore

Amortizar
ea, lei

Costul 
combustib

ilului 
utilizat la 
deplasare, 

lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei

Total cheltuieli privind utilizarea 
mașinilor și mecanismelor

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

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.



12. Instalarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

12. Tariful pentru instalarea si sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 449.20

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 62.09

Total lei 528.64

lei 76.65

Total lei 605.29

Rentabilitatea  (RN) lei 30.26

lei 635.55

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 127.11

lei 762.66

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Contor D = 15mm buc 1 350.00 350.00
Robinet cu bilă D  =  15mm buc 1 45.00 45.00
Filtru D = 15mm buc 1 39.00 39.00
Niplu buc 1 9.00 9.00
Cănepă fuior buc 0.1 10.00 1.00
Sigilă buc 1 4.00 4.00
Cordonul sigiliului m 0.8 1.50 1.20
Total cheltuieli materiale 449.20

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

Unitate de 
măsură

Valoarea 
indicator
ilor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la 
furnizarea serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de 
transport, mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Cheltuielile de distribuție și administrative 
(CDA)

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar 
(fără TVA)

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar 
(cu TVA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 
furnizare serviciului auxiliar

Unitate de 
măsură

Cantitate
a

    Prețul, 
  lei

Suma,              
lei



Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.30 0.00 17.35 17.35
17.35

Operațiunile desfășurate Funcția

lacatus V 2.07 6075.45 35.95 0.9 32.35 7.77 40.12

Controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.3 8.28 1.99 10.27

Deplasarea la locul de consum a personalului. Șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul 50.07 12.02 62.09

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan
Economist                                                                                                                A. Bujnita

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

Denumirea mașinilor și mecanismelor 
utiizate

Durata   de 
utilizare, ore

Amortiza
rea, lei

Costul 
combusti

bilului 
utilizat la 
deplasare

, lei

Cheltuielile 
privind 

utilizarea 
mașinilor și 

mecanismelor, 
lei

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 
mecanismelor

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

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.

Sigilarea contorului și Întocmirea  procesului-
verbal de dare în exploatare a contorului

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.



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

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

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 6.44

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 111.28

Total lei 135.07

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 19.59

Total lei 154.66

Rentabilitatea  (RN) lei 7.73

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 162.39

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 32.48

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 194.87

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cănepă fuior buc 0.1 10 1.00

Sigilă buc 1 4.00 4.00

Cordonul sigiliului m 0.8 1.50 1.20

Foi de hîrtie buc 2 0.12 0.24

Total cheltuieli materiale 6.44

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

Unitate de 
măsură

Valoare
a 

indicato
rilor       

  
Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea serviciului 
(CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, mașinilor  
și mecanismelor (CTSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 
serviciului auxiliar

Unitate de 
măsură

Cantita
tea

    Prețul, 
  lei

Suma,       
       lei



Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.30 0.00 17.35 17.35

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și mecanismelor 17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

Demontarea contorului D = 15mm lacatus V 2.07 6075.45 35.95 0.65 23.37 5.61 28.98

Montarea contorului prin insurubarea racordurilor  olandeze,   D15mm lacatus V 2.07 6075.45 35.95 1.2 43.14 10.35 53.49

controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul 89.74 21.54 111.28

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

Durata   
de 

utilizare, 
ore

Amorti
zarea, 

lei

Costul 
combusti

bilului 
utilizat la 
deplasar

e, lei

Cheltuieli
le privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei

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

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.



14. Demontarea, remontarea si sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 81.44

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 122.98

Total lei 221.77

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 32.16

Total lei 253.92

Rentabilitatea  (RN) lei 12.70

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 266.62

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 53.32

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 319.94

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cănepă fuior buc 0.1 10 1

Sigilă buc 1 4.00 4
Cordonul sigiliului m 0.8 1.50 1.2

Foi de hîrtie buc 2 0.12 0.24
Verificarea metrologica D= 15mm buc 1 75.00 75

Total cheltuieli materiale 81.44

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)

Unitate de 
măsură

Valoarea 
indicatori
lor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 
serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 
mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 
serviciului auxiliar

Unitate de 
măsură

Cantitate
a

    
Prețul,   

lei

Suma,       
       lei



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

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.30 0.00 17.35 17.35

17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

Demontarea contorului D = 15mm lacatus V 2.07 6075.45 35.95 0.65 23.37 5.61 28.98

Montarea contorului prin insurubarea racordurilor  olandeze,            D = 15mm lacatus V 2.07 6075.45 35.95 1.2 43.14 10.35 53.49

controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului (de 2 ori) șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.6 18.86 4.53 23.39

Total cheltuieli cu personalul 99.17 23.80 122.98

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan
Economist                                                                                                               A. Bujnita

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

Durata   
de 

utilizare, 
ore

Amortiza
rea, lei

Costul 
combust
ibilului 
utilizat 

la 
deplasar

e, lei

Cheltuieli
le privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 
mecanismelor

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

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.



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

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori

lei 126.44

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 122.98

Total lei 266.77

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 38.68

Total lei 305.45

Rentabilitatea  (RN) lei 15.27

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA) lei 320.72

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 64.14

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 384.86

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cănepă fuior buc 0.1 10 1

Sigilă buc 1 4.00 4
Cordonul sigiliului m 0.8 1.50 1.2

Foi de hîrtie buc 2 0.12 0.24

reparația buc 1 45.00 45
Verificarea metrologica D= 15mm buc 1 75.00 75

Total cheltuieli materiale 126.44

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)

Unitate de 
măsură

Valoarea 
indicatori
lor         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 
serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 
mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 
serviciului auxiliar

Unitate de 
măsură

Cantitate
a

    
Prețul,   

lei

Suma,       
       lei



Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.30 0.00 17.35 17.35

17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

Demontarea contorului D = 15mm lacatus V 2.07 6075.45 35.95 0.65 23.37 5.61 28.98

lacatus V 2.07 6075.45 35.95 1.2 43.14 10.35 53.49

controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului (de 2 ori) șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.6 18.86 4.53 23.39

Total cheltuieli cu personalul 99.17 23.80 122.98

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan
Economist                                                                                                               A. Bujnita

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

Durata   
de 

utilizare, 
ore

Amortiza
rea, lei

Costul 
combust
ibilului 
utilizat 

la 
deplasar

e, lei

Cheltuieli
le privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 
mecanismelor

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 contorului prin insurubarea racordurilor  olandeze,      
      D = 15mm

Sigilarea contorului și Întocmirea  procesului-verbal de dare în 
exploatare a contorului

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.



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

lei 356.44

lei 17.35

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 111.28

Total lei 485.07

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 70.34

Total lei 555.41

Rentabilitatea  (RN) lei 27.77

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără TVA lei 583.18

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 116.64

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu TVA) lei 699.81

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cantitatea

Contor D = 15 mm buc 1 350.00 350

Cănepă fuior buc 0.1 10 1

Sigilă buc 1 4.00 4

Cordonul sigiliului m 0.8 1.50 1.20

Foi de hîrtie buc 2 0.12 0.24

Total cheltuieli materiale 356.44

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

Unitate 
de 

măsură

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 
serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 
mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la furnizare 
serviciului auxiliar

Unitate 
de 

măsură

    Prețul,   
lei

Suma,        
      lei



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

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0.30 0.00 17.35 17.35

17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

Demontarea contorului D = 15mm
lacatus IV 2.07 6075.45 35.95 0.65 23.37 5.61 28.98

Montarea contorului prin insurubarea racordurilor  olandeze,   D15mm

lacatus IV 2.07 6075.45 35.95 1.2 43.14 10.35 53.49

controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.5 13.81 3.31 17.12

Deplasarea la locul de consum a personalului șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.3 9.43 2.26 11.69

Total cheltuieli cu personalul
89.74 21.54 111.28

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan
Economist                                                                                                               A. Bujnita

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

Durata   
de 

utilizare, 
ore

Amortizar
ea, lei

Costul 
combustib

ilului 
utilizat la 
deplasare, 

lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 
mecanismelor

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

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.



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

lei 5.44

lei 17.35

lei 21.49

Total lei 44.28

lei 6.42

Total lei 50.70

Rentabilitatea  (RN) lei 2.54

lei 53.24

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 10.65

lei 63.89

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Cantitatea

Sigilă buc 1 4.00 4.00

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

Unitate de 
măsură

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit 
utilizate la furnizarea serviciului 
(CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  
mijloacelor de transport, mașinilor  și 
mecanismelor (CTSA)

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  
(CPSA)

Cheltuielile de distribuție și 
administrative (CDA)

Tariful pentru furnizarea 
serviciului auxiliar (fără TVA)

Tariful pentru furnizarea 
serviciului auxiliar (cu TVA)

Denumirea materialelor 
nemijlocit utilizate la 
furnizare serviciului 

auxiliar

Unitate 
de 

măsură

    Prețul,   
lei

Suma,           
   lei



Cordonul sigiliului m 0.8 1.50 1.20

Foi de hîrtie buc 2 0.12 0.24

Total cheltuieli materiale
5.44

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

0.20 0.00 17.35 17.35

17.35

Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

Operațiunile desfășurate Funcția

controlor III 1.59 4666.65 27.61 0.4 11.05 2.65 13.70

șofer IV 1.81 5312.35 31.43 0.2 6.29 1.51 7.80

Total cheltuieli cu personalul
17.33 4.16 21.49

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan

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

Denumirea mașinilor și 
mecanismelor utiizate

Durata   
de 

utilizare, 
ore

Amortizar
ea, lei

Costul 
combustib

ilului 
utilizat la 
deplasare, 

lei

Cheltuielile 
privind 

utilizarea 
mașinilor și 
mecanismel

or, lei

Autospeciala NISSAN 
CABSTAR

Total cheltuieli privind 
utilizarea mașinilor și 
mecanismelor

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

Deplasarea la locul de consum a 
personalului



Economist                                                                                                                A. Bujnita



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

Tabelul 1. Calculul tarifului pentru furnizarea serviciului auxiliar.

Indicatori
Unitate de măsură

lei 0.12

lei 0.00

Cheltuielile cu personalul nemijlocit  (CPSA) lei 15.07

Total lei 15.19

Cheltuielile de distribuție și administrative (CDA) lei 2.20

Total lei 17.40

Rentabilitatea  (RN) lei 0.87

lei 18.27

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) lei 3.65

lei 21.92

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA)

Unitate de măsură Cantitatea

Foi format A4 buc 1 0.12 0.12

Total cheltuieli materiale 0.12

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

Denumirea mașinilor și mecanismelor utiizate

Autospeciala NISSAN CABSTAR 0 0.00 0.00 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.

Valoarea 
indicatoril

or         

Cheltuielile materiale  nemijlocit utilizate la furnizarea 
serviciului (CMSA)

Cheltuielile privind utilizarea  mijloacelor de transport, 
mașinilor  și mecanismelor (CTSA)

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (fără 
TVA)

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar (cu 
TVA)

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 
furnizare serviciului auxiliar

    Prețul,   
lei

Suma,        
      lei

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

Durata   de 
utilizare, ore

Amortizar
ea, lei

Costul 
combustib

ilului 
utilizat la 
deplasare, 

lei

Cheltuielil
e privind 
utilizarea 
mașinilor 

și 
mecanism

elor, lei



0.00

Operațiunile desfășurate Funcția

inginer-sef 3.5 10272.50 60.78 0.2 12.16 2.92 15.07

Total cheltuieli cu personalul 12.16 2.92 15.07

Directorul IM DP "Apa Canal"Telenesti                                                                  Gh. Bogdan
Economist                                                                                                               A. Bujnita

Total cheltuieli privind utilizarea mașinilor și 
mecanismelor

 Tabelul 4. Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA)

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

 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.


	Rdn110x2,2
	Rdn110-1m
	Rdn160x2,2
	R160-1m
	B25x25
	Rdn110x2,2
	Reconectare
	Лист1
	Debransare
	Decon.canalizare
	Reconectarea apa
	Лист1
	Лист1
	Лист1
	Лист1
	Лист1
	Лист1
	Лист1
	Лист1

