
 

  Republica Moldova 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

ANRE 

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 901, anre@anre.md, http://www.anre.md 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂRE nr._____ 

din     noiembrie 2021 

mun. Chișinău 

 

 

privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru  

S.A. „Servicii Comunale Florești” 

În temeiul  art. 35 alin. (13) al Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare (Monitorul Oficial nr. 60-65/123 din 14.03.2014) și în conformitate cu punctele 

27, 30, 32, 35 din Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public 

de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 489/2019 din 20.12.2019 

(Monitorul Oficial nr. 55-61/198 din 21.02.2019) în scopul creării condițiilor optimale pentru 

funcționarea eficientă a S.A „Servicii Comunale Florești”, care activează în condițiile Acordului de 

împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare 

(Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă), ratificat de Parlamentul 

Republicii Moldova prin Legea nr.203 din 16 iulie 2010, Consiliul de administrație al Agenției 

Naționale pentru Reglementare în Energetică, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă, pentru anul de bază 2021, valorile cheltuielilor aferente serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către S.A. „Servicii Comunale Florești”, 

după cum urmează: 

      

Denumirea cheltuielilor de bază Simbol Activitatea 
Suma,  

mii lei 

1. Cheltuieli materiale CM0 

Serviciul public de alimentare cu 

apă potabilă 

1 395,4 

Serviciul public de canalizare 328,9 

2. Cheltuieli cu personalul 
CP0 

Serviciul public de alimentare cu 

apă potabilă 
6 589,4 

Serviciul public de canalizare 2 744,7 

3. Cheltuieli de întreținere și 

exploatare a sistemului public 

de alimentare cu apă și de 

canalizare 

CÎE0 

Serviciul public de alimentare cu 

apă potabilă 

328,6 

Serviciul public de canalizare 

36,8 

4. Cheltuieli de distribuire și 

administrative  
CAD0 

Serviciul public de alimentare cu 

apă potabilă 

762,3 

Serviciul public de canalizare 267,9 

TOTAL 

Serviciul public de alimentare cu 

apă potabilă 

9 075,7 

Serviciul public de canalizare 
3 378,3 
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2.Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile. 

3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Veaceslav UNTILA 

Director general 

 

Octavian CALMÎC 

Director 

 

Eugen CARPOV 

Director 

 

Ștefan CREANGĂ 

Director 

 

Violina ȘPAC 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Notă de argumentare 

privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021, necesare pentru desfășurarea 

activității de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă, de 

canalizare de către  S.A. „Servicii Comunale Florești” 

 

Date generale : 

Licența:           AC nr. 000547 din 17.11.2015 

Genul de activitate:           Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă la nivel de 

regiune și furnizarea serviciului public de canalizare la nivel de 

oraș. 

Desfășurarea activității:               or. Florești (28 localități conform anexei la licență) 

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 13 881 

canalizare – 4 421 

Lungimea rețelelor:                      apeduct – 428,9 km 

  canalizare – 39,9 km 

Volumul de apă furnizat (anual):   circa 655,7  mii m3 

 

Volumul apelor uzate deversate 

 în rețelele publice de canalizare:  circa 244,3 mii m3 

 

 

În temeiul art. 15 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare 

cu apă și de canalizare, cu modificările ulterioare, S.A. „Servicii Comunale Florești” a prezentat spre 

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

potabilă, de canalizare pentru anul 2021 prin scrisoarea nr. 488 din 31.05.2021 (nr.de intrare 5630 

din 31.05.2021). 

Totodată, prin scrisoarea nr.928 din 15.10.2021 (nr. de intrare 10606 din 15.10.2021) a fost 

prezentate informații suplimentare. 

Determinarea valorii cheltuielilor de bază s-a efectuat în conformitate cu Metodologia de 

determinare, avizare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare 

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

nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 și în baza informațiilor prezentate de către S.A. „Servicii 

Comunale Florești”  privind cheltuielile justificate efectuate întru asigurarea furnizării serviciului 

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

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

serviciului public de alimentare cu apă potabilă și serviciul public de canalizare. În așa mod, 

întreprinderea a determinat cheltuielile de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă 

în valoare de 12 842,0 mii lei, pentru serviciul public de canalizare în valoare de 3 904,7 mii lei, în 

total pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare 16 746,7 lei.  

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

operator pe parcursul ultimilor cinci ani de activitate, precum și de cheltuielile strict necesare pentru 

desfășurarea activității de bază. 

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

a determinat cheltuielile de bază după cum urmează: 



Cheltuielile materiale 

S.A „Servicii Comunale Florești” a înaintat cheltuieli materiale spre aprobare în valoare de    

4 982,0 mii lei, din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 1 724,3 

mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat 

S.A. ”Servicii 

Comunale 

Florești” 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

S.A. ”Servicii 

Comunale 

Florești” 

ANRE/ S.A. 

”Servicii 

Comunale 

Florești” 

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 4 523,2 1 395,4 -3 127,8 - 69,2 % 

Serviciul de canalizare 458,8 328,9 -129,9 - 28,3 % 

Total 4 982,0 1 724,3 -3 257,7 - 65,4 % 

 

 La determinarea cheltuielilor în cauză au fost acceptate doar materialele strict necesare pentru 

desfășurarea activității de bază. S-a ținut cont de materialele ce au fost atribuite la cheltuieli conform 

sistemului de evidență contabilă, de consumul efectiv pe parcursul ultimelor cinci ani de activitate, 

de prețul produselor petroliere, aferent primului semestru al anului 2021, de indicele prețului de 

consum 1,8%. 

Totodată au fost excluse cheltuielile ce vor fi incluse în calculul tarifului propriu zis, 

materialele incluse în tariful serviciilor auxiliare (uzura contoarelor, modulelor precum și apa 

procurată de la Î.I.S. ”Acva Nord”. 

Cheltuielile cu personalul 

S.A „Servicii Comunale Florești” a înaintat cheltuieli cu personalul spre aprobare în sumă de 

10 377,9 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 9 334,1 mii 

lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat 

S.A. ”Servicii 

Comunale 

Florești” 

Determinate de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

S.A. ”Servicii 

Comunale 

Florești” 

ANRE/ S.A. 

”Servicii 

Comunale 

Florești” 

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 7 238,0 6 589,4 -648,6 - 8,96 % 

Serviciul de canalizare 3 139,9 2 744,7 -395,2 - 12,59 % 

Total 10 377,9 9 334,1 -1 043,8 - 10,06 % 

 

Reieșind din principiul eficiență maximă la cheltuieli minime, ANRE la determinarea 

cheltuielilor cu personalul a ținut cont doar de plățile obligatorii ce urmează să le efectueze operatorul 

conform prevederilor legislației în vigoare, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în 

valoare de 2 935 lei.  

În scopul stimulării angajaților, a fost stabilită prima în valoare de 10 % de la valoarea 

salariului de baza, conform abordării unice promovată de ANRE în sistemul energetic. ANRE a 

calculat fondul de salarizare pentru un număr de salariați/unități 109 (în conformitate cu datele 



prezentate de întreprindere) și  reieșind din coeficienții tarifari și de multiplicitate minimi stabiliți în 

Anexa 1, 4 din Hotărârea Guvernului nr.743 din 11.06.2002.  

A fost exclusă plata pentru concediul anual, având în vedere calcularea salariilor pentru 12 

luni pentru toți angajații. În conformitate cu pct.45 subpct.12 din Metodologie, ajutorul material nu a 

fost acceptat deoarece acesta reprezintă plăți suplimentare care nu sunt obligatorii conform Codului 

Muncii și pot fi achitate dacă exista surse disponibile. 

 

Cheltuielile de întreținere și exploatare 

S.A. „Servicii Comunale Florești”  a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare spre 

aprobare în sumă de 400,3 mii lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 365,4 mii lei, 

inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

S.A. ”Servicii 

Comunale 

Florești” 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

S.A. ”Servicii 

Comunale Florești” 

ANRE/ S.A. 

”Servicii 

Comunale 

Florești” 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

345,8 328,6 -17,1 -5,0 % 

Serviciul de canalizare 54,5 36,8 -17,7 - 32,5 % 

Total 400,3 365,4 -34,8 -  8,7% 

 

La determinarea cheltuielilor în cauză s-a luat în considerare media consumului efectiv 

înregistrat de către operator pe parcursul  activității, ultimilor cinci ani. 

Totodată, întru executarea prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea 303/2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare, suplimentar au fost incluse cheltuielile obligatorii pe 

care operatorul urmează să le suporte în scopul verificării metrologice și de reparație a contoarelor 

instalate la consumatorii casnici în valoare de 157,6 mii lei, reieșind din numărul de contoare deținute 

de consumatorii casnici și prețul mediu de verificare metrologică și de reparație a contorului. 

 Totodată, au fost excluse cheltuielile ce urmează a fi capitalizate în costul mijloacelor fixe. 

  

Cheltuielile de distribuire și administrative  

S.A. „Servicii Comunale Florești”  a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative spre 

aprobare în sumă de 986,5 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 1 030,2 mii lei, inclusiv:                                                                                                                                                              

mii lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

S.A. ”Servicii 

Comunale 

Florești” 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

S.A. ”Servicii 

Comunale Florești” 

ANRE/ S.A. 

”Servicii 

Comunale 

Florești” 

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 734,9 762,3 27,4 3,73 % 

Serviciul  de canalizare 251,5 267,9 16,3 6,49 % 

Total 986,5 1 030,2 43,7 4,43 % 

 



La determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative au fost excluse cheltuielile care 

participă la calculul tarifului propriu zis. Au fost acceptate cheltuielile strict necesare pentru 

desfășurarea activității reglementate. 

Totodată au fost incluse contractele de prestare a serviciilor ( contractarea abonaților, analiza 

achitărilor efectuate în sector, citirea indicațiilor contoarelor la consumatorii casnici), cheltuieli 

excluse de la capitolul cheltuieli de personal. 

 

Cheltuielile au fost examinate separat pentru fiecare tip de serviciu furnizat (alimentare cu apă 

potabilă și furnizarea serviciului public de canalizare).  Cheltuielile care direct nu au putut fi alocate 

la tipul concret de activitate sau serviciu furnizat au fost repartizate între activităţile desfăşurate de 

operator proporţional veniturilor obţinute de la activităţile desfăşurate şi serviciile furnizate în anul 

de reglementare 2020 (“n-1”.) 

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

Reglementare în Energetică spre avizare cheltuielile de bază pentru anul 2021 ale S.A. „Servicii 

Comunale Florești”   pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și 

de canalizare în valoare totală de 12 454,0 mii  lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0) – 1 724,3 mii lei; 

- cheltuieli cu personalul (CP0) – 9 334,1 mii lei; 

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

și de canalizare (CIE0) – 365,4 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative  (CAD0) – 1 030,2 mii lei; 

 

 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize 

Ludmila JUCOV __________  

 



Denumirea serviciului efectiv 2016 efectiv 2017 efectiv 2018 efectiv 2019 efectiv 2020

Solicitat S.A. 

„Servicii 

Comunale 

Florești”

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

S.A. „Servicii 

Comunale 

Florești”

% ANRE/ S.A. 

„Servicii 

Comunale 

Florești”

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 1.849,0 2.719,7 5.614,7 3.334,2 3.020,9 4.523,2 1.395,4 -3.127,8 -69,2

Serviciul  de canalizare 248,6 704,9 273,8 212,6 714,8 458,8 328,9 -129,9 -28,3

Total 2.097,6 3.424,6 5.888,6 3.546,8 3.735,7 4.982,0 1.724,3 -3.257,7 -65,4

Denumirea serviciului efectiv 2016 efectiv 2017 efectiv 2018 efectiv 2019 efectiv 2020

Solicitat S.A. 

„Servicii 

Comunale 

Florești”

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

S.A. „Servicii 

Comunale 

Florești”

% ANRE/ S.A. 

„Servicii 

Comunale 

Florești”

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 5.410,4 5.561,0 5.281,8 5.708,8 6.048,8 7.238,0 6.589,4 -648,6 -8,96

Serviciul  de canalizare 2.710,8 2.652,1 2.847,8 2.564,3 2.753,9 3.139,9 2.744,7 -395,2 -12,59

Total 8.121,2 8.213,1 8.129,6 8.273,1 8.802,7 10.377,9 9.334,1 -1.043,8 -10,06

Denumirea serviciului efectiv 2016 efectiv 2017 efectiv 2018 efectiv 2019 efectiv 2020

Solicitat S.A. 

„Servicii 

Comunale 

Florești”

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

S.A. „Servicii 

Comunale 

Florești”

% ANRE/ S.A. 

„Servicii 

Comunale 

Florești”

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 491,9 549,3 549,6 536,0 734,9 734,9 762,3 27,4 3,73

Serviciul  de canalizare 197,8 227,0 202,1 177,4 251,5 251,5 267,9 16,3 6,49

Total 689,7 776,3 751,7 713,4 986,5 986,5 1.030,2 43,7 4,43

Denumirea serviciului efectiv 2016 efectiv 2017 efectiv 2018 efectiv 2019 efectiv 2020

Solicitat S.A. 

„Servicii 

Comunale 

Florești”

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

S.A. „Servicii 

Comunale 

Florești”

% ANRE/ S.A. 

„Servicii 

Comunale 

Florești”

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 133,2 455,7 851,5 319,0 248,3 345,8 328,6 -17,1 -5,0

Serviciul  de canalizare 14,9 26,6 72,1 62,2 25,8 54,5 36,8 -17,7 -32,5

Total 148,2 482,3 923,7 381,1 274,1 400,3 365,4 -34,8 -8,7

Denumirea serviciului efectiv 2016 efectiv 2017 efectiv 2018 efectiv 2019 efectiv 2020

Solicitat S.A. 

„Servicii 

Comunale 

Florești”

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

S.A. „Servicii 

Comunale 

Florești”

% ANRE/ S.A. 

„Servicii 

Comunale 

Florești”

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 7.884,5 9.285,7 12.297,7 9.897,9 10.052,9 12.842,0 9.075,7 -3.766,3 -29,3

Serviciul de canalizare 3.172,2 3.610,6 3.395,9 3.016,5 3.746,0 3.904,7 3.378,3 -526,4 -13,5

Total 11.056,7 12.896,3 15.693,6 12.914,4 13.799,0 16.746,7 12.454,0 -4.292,7 -25,6

Totalizare cheltuieli de bază  S.A. „Servicii Comunale Florești”

Cheltuieli materiale, mii lei

Cheltuieli de personal,  mii lei

Cheltuieli de distribuire și administrative, mii lei

Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei

TOTAL cheltueli de bază, mii lei


