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  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       martie 2022 

mun. Chișinău 

 

 

cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul cheltuielilor de bază  

pentru S.R.L. „Petcom-Lux” 

În conformitate cu prevederile punctelor 27, 30, 32, 35 și 49 subpunctul 1) 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 decembrie 2019 (Monitorul Oficial 

nr. 55-61/198 din 21.02.2020), în rezultatul examinării solicitării S.R.L.”Petcom-Lux” nr.26 din 

19.10.2021 și a Notei de argumentare elaborată de Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare 

din cadrul ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se emite Avizul privind cuantumul cheltuielilor de bază pentru anul 2021, aferente serviciului 

public de alimentare cu apă furnizat de către S.R.L.”Petcom-Lux” după cum urmează: 
 

Denumirea cheltuielilor de 

bază 

Simbol Activitatea Suma, lei 

1. Cheltuieli materiale CM0 Serviciul public de alimentare 

cu apă potabilă 

 

69,1 

2. Cheltuieli de personal CP0 Serviciul public de alimentare 

cu apă potabilă 

411,9 

3. Cheltuieli de întreținere 

și exploatare a sistemului 

public de alimentare cu 

apă 

 

CÎE0 

 

Serviciul public de alimentare 

cu apă potabilă 

 

95,1 

4. Cheltuieli de distribuire 

și administrative 

CAD0 Serviciul public de alimentare 

cu apă potabilă 

12,5 

 

 

TOTAL 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

 

588,6 

 

           

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile de la 

notificarea acesteia. 

 

mailto:anre@anre.md
http://www.anre.md/


3. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștință Consiliului orășenesc Căușeni și titularului de 

licență. 

 

 

Veaceslav UNTILA 

Director general 

 

Octavian CALMÎC 

Director 

 

Eugen CARPOV 

Director 

 

Violina ȘPAC 

Director 

 

  



Notă de argumentare 

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

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

S.R.L. „Petcom - Lux” 

 

Date generale : 

Licența:           AC nr. 001219 din 10.07.2017 

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

oraș. 

Desfășurarea activității:               or. Căușeni 

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 1050 

Lungimea rețelelor:                      alimentare cu apă – 28,67 km 

Volumul de apă furnizat (anual):   circa 71,5  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.R.L.”Petcom-Lux” a prezentat spre examinare și 

avizarea proiectul cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă pentru 

anul 2021 prin scrisoarea nr. 26 din 19 octombrie 2021 (nr. de intrare 10759 din 20.10.2021). 

Totodată, prin scrisoarea nr.28 din 29.11.2021 (nr. de intrare 12549 din 29.11.2021) a fost 

solicitată rectificarea cheltuielilor prognozate pentru anul 2021. 

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

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

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

nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 și în baza informațiilor prezentate de S.R.L.”Petcom-Lux”  

privind cheltuielile justificate efectuate întru asigurarea furnizării serviciului public de alimentare cu 

apă potabilă și canalizare pentru anii 2018-2020. 

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

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

desfășurarea activității de bază. În așa mod, întreprinderea a determinat cheltuielile de bază pentru 

serviciul public de alimentare cu apă potabilă în valoare de 854,4 mii lei.  

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

a determinat cheltuielile de bază după cum urmează: 

Cheltuielile materiale 

S.R.L.”Petcom-Lux”  a înaintat cheltuieli materiale spre avizare în valoare de 199,3 mii lei, 

din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 69,1 mii lei: 

mii lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

S.R.L.”Petcom -

Lux” 

 
Determinate de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

S.R.L.”Petcom-Lux” 

ANRE/ Î.M. 

S.R.L.”Petcom- 

Lux” 

Serviciul de alimentare cu 

apă potabilă 

199,3  69,1 - 130,2 - 65,3% 

Total 199,3  69,1 - 130,2 - 65,3% 

 



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

desfășurarea activității de bază. 

Au fost excluse cheltuielile privind achiziționarea contoarelor în valoare de 7,0 mii lei, ce vor 

fi incluse în calculul tarifului propriu zis, precum și cheltuielile ce nu țin de activitatea reglementată. 

 

Cheltuielile cu personalul 

S.R.L.”Petcom-Lux” a înaintat cheltuieli cu personalul spre avizare în sumă de 524,0 mi lei, 

iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma 411,9 mii lei: 

mii lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

S.R.L. ”Petcom- 

Lux” 

Determinate de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

S.R.L.”Petcom- 

Lux” 

ANRE/ Î.M. 

S.R.L..”Petcom- 

Lux” 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

524,0 411,9 -112,0 -21,4% 

Total 524,0 411,9 -112,0 -21,4% 

 

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.  

ANRE a calculat fondul de salarizare pentru un număr de salariați/unități 5 (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.743/2002.  

 

Cheltuielile de întreținere și exploatare 

S.R.L.”Petcom-Lux” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare spre avizare în sumă de 

99,3 mii lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 95,1 mii lei: 

mii lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

S.R.L.”Petcom -

Lux” 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

S.R.L.”Petcom- 

Lux” 

ANRE/ Î.M. 

S.R.L.”Petcom- 

Lux” 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

99,3 95,1 -4,2 -4,3% 

Total 99,3 95,1 -4,2 -4,3% 

 

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

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

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 13,9 mii  lei, reieșind din numărul de contoare deținute 

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

 



Cheltuielile de distribuire și administrative  

S.R.L.”Petcom-Lux” a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative spre avizare în sumă 

de 31,8 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 12,5 mii lei:                                                                                                                                                              

mii lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

S.R.L.”Petcom- 

Lux” 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE- 

S.R.L.”Petcom-Lux” 

ANRE/ Î.M. 

S.R.L.”Petcom- 

Lux” 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

31,8 12,5 -19,4 - 60,8% 

Total 31,8 12,5 -19,4 - 60,8% 

 

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

înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor trei ani de activitate. 

Totodată, luând în considerare existența contractului nr.3 din 10.12.2018 privind locațiunea 

Depozitului lit. A cu o suprafață de  141,6 m² și reieșind din principiu eficiență maximă la cheltuieli 

minime, a fost exclusă valoarea contractului S.A. ”Modern Service ” nr.6 din 17.03.2021 în sumă de 

15,6 mii lei. 

Au fost acceptate cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate. 

 

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.R.L.” Petcom- 

Lux” pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în 

valoare totală de 588,6 mii lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0) –69,1 mii lei; 

- cheltuieli cu personalul (CP0) – 411,9 mii lei; 

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

și de canalizare (CIE0) – 95,1 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative  (CAD0) 12,5 mii lei; 

 

 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  

 

Ludmila JUCOV __________ 

  



mii lei

Structura cheltuielilor
efectiv 

2018

efectiv 

2019

efectiv 

2020

Solicitat 

SRL 

„Petcom- 

Lux”

Acceptat 

ANRE

Diferenţa ANRE-  

SRL „Petcom-

Lux”

% ANRE/SRL 

„Petcom-Lux”

Cheltuieli materiale 0,0 27,9 32,6 199,3 69,1 -130,2 -65,3

Cheltuieli de personal 147,2 170,3 281,3 524,0 411,9 -112,0 -21,4

Cheltuieli de distribuire și 

administrative 7,6 11,1 19,2 31,8 12,5 -19,4 -60,8

Cheltuieli de întreținere și 

exploatare 0,0 16,9 104,3 99,3 95,1 -4,2 -4,3

Total 154,8 226,2 437,4 854,4 588,6 -265,8 -31,1

Calculul cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă ale S.R.L. ”Petcom-Lux”



Indicii Efectiv 2018 Efectiv 2019 Efectiv 2020

Solicitat SRL 

„Petcom- 

Lux”

Acceptat 

ANRE

Diferenţa 

ANRE- SRL 

„Petcom-Lux”

Notă

Cheltuieli materiale (CM), lei 0,0 27.948,0 32.640,0 199.262,0 69.100,7 -130.161,3

inclusiv:

I. Materiale tehnologice de bază, Total 0,0 0,0 0,0 7.050,0 7.050,0 0,0

1.1 Clorură de var 7.050,0 7.050,0 0,0

II. Materiale consumabile, Total 0,0 27.948,0 32.640,0 192.212,0 62.050,7 -130.161,3

2.1 Piese de schimb 14.550,0 2.428,1 -12.121,9

2.2 Piese de schimb p/u mecanisme 67.177,0 23.950,8 -43.226,2

2.3 Piese p/u contoare 13.102,0 2.034,0 -11.068,0

2.3 Combustibil 0,0 27.948,0 26.005,0 45.014,0 15.046,4 -29.967,6

2.4 OMVSD 19.470,0 7.790,1 -11.679,9

2.5 Rechizite de birou 0,0 0,0 6.635,0 5.832,0 1.534,6 -4.297,4

2.6 Apă 121,0 -121,0

2.7 Anvelope 6.200,0 2.066,7 -4.133,3

2.8 Materiale de protecție 1.660,0 553,3 -1.106,7

2.9 Mobilier 1.225,7 1.225,7

2.10 Articole pentru iluminare 2.148,0 716,0 -1.432,0

2.11 Materiale de construcție 16.938,0 4.705,0 -12.233,0

Determinarea cheltuielilor  materiale 

  La determinarea cheltuielilor materiale 

s-a ținut cont:

- de strictul necesar pentru desfășurarea 

activității reglementate; 

La determinarea costului pentru 

combustibil s-a aplicat prețul mediu  de 

comercializare, pentru ultimele 9 luni ale 

anului 2021.

Au fost excluse cheltuielilie ce vor fi 

incluse în calculul tarifului propriu zis .



 Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv lei 147.224,2 170.253,0 281.271,0 523.969,4 411.943,7 -112.025,8

 Cheltuielile cu personalul s-au calculat potrivit  cuantumului 

minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 165 

din 09.03.2010, modificare nr.922 din 22.12.2020) în sumă de 

2935 lei.

numărul de angajați pers 8 8 9 7 5 -2,0
Numărul de salariați a fost stabilit în conformitate cu datele 

prezentate de către înreprindere.

salariu mediu lunar lei/lună 1.251,9 1.447,7 2.126,0 5.030,4 5.536,9 506,4

Salariu anual conform categoriei tarifare lei/an 120.183,0 138.982,0 229.609,0 422.556,0 302.011,5 -120.544,5
Reieșind din principiul costuri minime, eficiență maximă, la 

calcularea salariului de bază au fost aplicați coefienții tarifari la 

nivel minim.

prima pe an/plată stimulatorie 30.201,2
Acordarea sporului de stimulare în valoare de 10% din  

valoarea salariului de baza, conform abordării unice 

promovate de către ANRE în sector.

Total fond de salarizare lei/an 120.183,0 138.982,0 229.609,0 422.556,0 332.212,7 -90.343,3

Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii lei/an 21.632,9 25.016,8 41.329,6 101.413,4 79.731,0 -21.682,4

Prime de asigurăre obligatorie de asistență medicală lei/an 5.408,2 6.254,2 10.332,4 0,0

Notă

Determinarea cheltuielilor cu personalul 

Indici
Unitatea 

de măsură 

Efectiv anul 

2018

Efectiv anul 

2019

Efectiv anul 

2020

Solicitat SRL 

„Petcom- 

Lux”

Determinat 

ANRE

Diferenţa ANRE-  

SRL „Petcom -

Lux”



Nr. 

d/o
Indicatori

Unitate de 

măsură

Efectiv în anul de 

gestiune 2018

Efectiv în anul de 

gestiune 2019

Calculat pentru anul 

prognozat 2020

Calculat pentru anul 

prognozat 2021
Determinat ANRE

Diferenţa ANRE-  SRL 

„Petcom-Lux”
Notă

1

Cheltuieli justificate privind leasingul, locaţiunea şi arenda operaţională a imobilizărilor

corporale cu destinaţie administrativă, inclusiv aferente desfăşurării adunării generale a

acţionarilor (locațiune oficiu)

lei 6000 3000 10500 15600 -15600,00

Luând în considerație existeța 

contractului nr.3 din 10.12.2018 

privind locațiunea Depozitului lit.A cu 

o surafață de  141,6 m² și reieșind din 

principiu eficiență maximă la 

cheltuieli minime, a fost exclusă 

valoarea contractului S.A. ”Modern 

Service ” nr.6 din 17.03.2021

2 Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci lei 594 2057 1541 3850 1397,33 -2452,67

S-a aplicat valoarea medie efectivă 3 

ani.

Contract B.C. ”Moldindconbank” 

3 Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicaţii şi poştale de ordin administrativ lei 100 4855 5458 10908 4190,00 -6718,00

S-a aplicat valoarea contractelor S.A. 

”Moldtelecom” nr.98418310 din 

09.2021, S.A. ”Orange Moldova” 

nr.V801712 din 29.09.2021

4 Locatiunea unității de transport lei 6000,00 6000,00

S-a aplicat valoarea contractului  nr.7 

din 10.01.2019,încheiat cu Musteață 

Petru. Cheltuielile au fost excluse de 

la capitolul CIE.

5
Alte cheltuieli administrative justificate (Serv de salubrizare, taxa regulatorie, ser.de 

instruire)
lei 899 1180 1730 1476 882,60 -593,40

S-a aplicat valoarea serviciilor de 

salubrizare. Factura 

nr.EAA006877152 din 17.09.2021

Plata regulatorie 898,76 1180,12 1226,67 0,00
Exclus, va fi inclusă la calculul tarifului 

propriu zis

lei 7593 11092 19229 31834 12469,93 -19364,07

Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative

Total



Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare

1 Servicii de locatiune a sondelor 0,0 16.000,0 90.000,0 60.000,0 48.000,0 -12.000,0

S-a aplicat valoarea contractelor nr.1 din 

10.12.2018, nr.2 din 10.12.2018, încheiate 

cu Siloci Filip Tudor. A fost exclusă valoarea 

contractului nr.6 din 10.01.2019 (locațiune 

fîntînă arteziană sat Semionovca, încheiat cu 

Musteață Petru).

2
Servicii de locatiune a statiei de 

pompare
12.000,0 12.000,0 0,0 S-a aplicat valoarea contractului nr.5 din 

10.01.2019, încheiat cu Siloci Filip Tudor.

3 Servicii de locatiune depozit 12.000,0 12.000,0 0,0 S-a aplicat valoarea contractului nr.3 din 

10.12.2018 încheiat cu Musteață Petru.

4 Servicii de locatiune auto 6.000,0 -6.000,0
Se vor regăsi la cheltuieli de distribuie și 

administrative.

5 Servicii de reparatie a pompei 8.472,0 2.824,0 2.824,0 S-a aplicat 1/3 din valoarea efectivă a anului 

2020

6
Servicii medico-sanitare, investigații 

bacteriologice
909,0 5.522,0 5.078,0 5.078,0 5.078,0 S-a aplicat valoarea valoarea prognozată. 

Contract ANSP nr.83 din 11.05.2021

7
Sevicii de verificare metrologica a 

contorului de apa
315,0 550,0 63,0 -487,0

S-a aplicat 1/5 valoarea efectivă a anului 

2020.

8 Servicii de desigilare/sigilare 318,0 63,6 -254,4 S-a aplicat 1/5prognoză

9 Servicii de reparatia auto 3.400,0 1.133,3 -2.266,7 S-a aplicat 1/3 din valoarea prognozată

10
Cheltuieli pentru verificarea  

metrologica  a contoarelor de apa 
13.944,0 13.944,0

În scopul executării prevederilor art. 26 alin. 

(4) din Legea 303/2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare 

au fost incluse cheltuielile obligatorii pe care 

operatorul urmează să le suporte în scopul 

verificării metrologice și de reparație a 

contoarelor instalate la consumatorii casnici.

16.909,0 104.309,0 99.346,0 95.105,9 -4.240,1

Notă
Determinat 

ANRE

Diferenţa 

ANRE- SRL 

„Petcom-Lux”

Total

Nr. 

ord.
Denumirea  lucrărilor

Efectiv în anul de 

gestiune 2018

Efectiv în anul de 

gestiune 2019

Calculat pentru anul 

prognozat 2020

Calculat pentru anul 

prognozat 2021


