
 

  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 

 

 

cu privire la emiterea Avizului privind cuantumurile cheltuielilor de bază pentru  

Î.M. „Apă-Canal Ocnița” 

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 Î.M. „Apă-Canal Ocnița” nr.75 din 

03.09.2021 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 cuantumurile cheltuielilor de bază pentru anul 2021, aferente 

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către Î.M. „Apă-

Canal Ocnița”, după cum urmează: 

           

Denumirea cheltuielilor de 

bază 
Simbol Activitatea 

Suma,  

mii lei 

1. Cheltuieli materiale CM0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

 

157,6 

Serviciul public de canalizare 80,7 

2. Cheltuieli cu personalul CP0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 
1 310,4 

Serviciul public de canalizare 498,1 

3. Cheltuieli de întreținere și 

exploatare a sistemului 

public de alimentare cu 

apă și de canalizare 

CÎE0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

 

51,2 

Serviciul public de canalizare 

 

12,2 

4. Cheltuieli de distribuire și 

administrative  
CAD0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

 

28,2 

Serviciul public de canalizare 
 

11,8 

TOTAL 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

 

1 547,4 

Serviciul public de 

canalizare 

 

602,8 

mailto:anre@anre.md
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2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile. 

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

 

 

Veaceslav UNTILA 

Director general 

 

Octavian CALMÎC 

Director 

 

Eugen CARPOV 

Director 

 

Ștefan CREANGĂ 

Director 

 

Violina ȘPAC 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

Notă de argumentare 

privind determinarea cuantumurilor cheltuielilor de bază pentru anul 2021,                                               

necesare pentru desfășurarea activității de furnizare/prestare a serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare de către                                                            

Î.M. „Apă-Canal Ocnița” 

 

Date generale: 

Licența:                                       Seria AC nr. 000566 din 18 ianuarie 2016; 

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

canalizare la nivel de oraș. 

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

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 2 300 

canalizare – 1 700 

Lungimea rețelelor:                    de apă – 35,4 km 

                                                    de canalizare – 4,6 km 

Volumul de apă captat (anual):    circa 128,9 mii m3 

Volumul de apă furnizat (anual): circa 96,7 mii m3 

Volumul apelor uzate deversate 

în rețelele publice de canalizare:  circa 50,6 mii m3 

 

 

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

cu apă și de canalizare, Î.M. „Apă-Canal Ocnița” a prezentat spre examinare și avizare proiectul 

cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 

prin scrisoarea nr.75 din 03.09.2021 (nr. de intrare 8995 din 03.09.2021) dar și a documentelor 

suplimentare prin poșta electronică. 

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

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

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

nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019 și în baza informațiilor prezentate de Î.M. „Apă-Canal Ocnița” 

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

apă și de canalizare pentru anii 2016-2020. 

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

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

Conform scrisorii nr.75 din 03.09.2021, Î.M. „Apă-Canal Ocnița” a solicitat spre avizare 

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

de 2 999,5 mii lei, din care pentru serviciul public de alimentare cu apă în valoare de 2 097,4 mii lei, 

pentru serviciul public de canalizare – 902,1 mii lei. 

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

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

activității de bază. 

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

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

Î.M. „Apă-Canal Ocnița” a înaintat cheltuieli materiale (CM) spre avizare în valoare                    

de 850,2 mii lei, din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma                    

de 238,3 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița” 

Determinate 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița” 

ANRE/ ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița”, % 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă 675,2 157,6 -517,6 23,3 

Serviciul public de canalizare 175,0 80,7 -94,2 46,2 

Total 850,2 238,3 -611,8 28,0 

La determinarea acestor cheltuieli au fost acceptate doar materialele strict necesare pentru 

desfășurarea activității de bază și s-a aplicat media consumului efectiv înregistrat de către operator 

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

majoră a cheltuielilor materiale a fost condiționată de excluderea cheltuielilor pentru energia electrică 

(418,0 mii lei), care se vor examina la etapa de determinare a tarifului propriu-zis.  

De asemenea au fost reduse cheltuielile aferente materialelor de filtrare cu 6,8 mii lei, 

aplicându-se media pentru ultimii 3 ani. Totodată, au fost diminuate materialele pentru întreținerea 

sistemelor cu 77,2 mii lei, aplicându-se media anilor precedenți a consumului de materiale aferente 

activității de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă, dar pentru prestarea serviciului de 

canalizare s-a aplicat suma anului precedent. Media anilor precedenți a fost determinată cu excluderea 

materialelor care urmau a fi capitalizate, care nu țin de activitatea reglementată, cheltuielile aferente 

TVA și cheltuielile aferente contoarelor achiziționate pentru consumatorii casnici, care se vor 

examina la etapa de determinare a tarifului propriu-zis, cu condiția că acestea se regăsesc în planul 

de investiții.  

De menționat că cheltuielile aferente consumului de combustibil au fost acceptate în mărimea 

solicitată, aceasta fiind mai mică decât suma determinată de ANRE, dar au fost incluse si cheltuielile 

repartizate din activitatea administrativă, care nu au fost reflectate inițial în solicitare. 

Totodată, au fost incluse materialele care nu au fost repartizate la capitolul de cheltuieli 

corespunzător.  

 

Cheltuielile cu personalul 

Î.M. „Apă-Canal Ocnița” a înaintat cheltuieli cu personalul (CP) spre avizare în sumă                 

de 1 717,6 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 1 808,5 mii 

lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița” 

Determinate 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița” 

ANRE ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița”, % 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă 1 102,1    1 310,4    +208,3  118,9   

Serviciul public de canalizare 615,5   498,1    -117,3 80,9    

Total 1 717,6   1 808,5    +91,0  105,3    
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Având la bază principiul eficiență maximă la cheltuieli minime, ANRE la determinarea 

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

conform prevederilor legislației în vigoare pentru 25,8 unități de personal pentru serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare, aplicându-se cuantumul minim garantat al salariului în 

sectorul real în valoare de 2 935 lei. 

Coeficienții tarifari au fost aplicați în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii 

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

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

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

De menționat că în suma solicitată spre avizare a cheltuielilor cu personalul nu au fost incluse 

cheltuielile de salarizare aferente activității administrative. Astfel, suma propusă de ANRE spre 

avizare este în mărime mai mare decât cea solicitată de operator, care include și cheltuielile cu 

personalul aferent activității administrative repartizată pe activitatea de furnizarea a serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare proporțional veniturilor obținute în anul 2020 pe activități. 

Cheltuielile de întreținere și exploatare 

Î.M. „Apă-Canal Ocnița” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare (CÎE) spre avizare 

în sumă de 106,0 mii lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 63,4 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița” 

Determinate 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița” 

ANRE / ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița”, % 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă 90,0    51,2    -38,8    56,8    

Serviciul public de canalizare 16,0    12,2    -3,8    76,4    

Total 106,0    63,4    -42,6    59,8    

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

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

principală de diminuare a valorii cheltuielilor de întreținere și exploatare constă în excluderea din 

valoarea solicitată spre avizare, a materialelor utilizate la  reparația rețelelor de apeduct și canalizare, 

care se regăsesc la componenta cheltuielilor materiale, cu reflectarea doar a cheltuielilor ce reprezintă 

în sine servicii, în conformitate cu înregistrările contabile pe parcursul a ultimilor 5 ani.  

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

de alimentare cu apă și de canalizare au fost incluse cheltuielile obligatorii în sumă de 13,1 mii lei, 

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

instalate la consumatorii casnici. 

Cheltuielile de distribuire și administrative 

Î.M. „Apă-Canal Ocnița” a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative (CAD) spre 

avizare în sumă de 325,7 mii lei, din care se propune spre acceptare suma de 40,0 mii lei, inclusiv: 

 

 

 

 

 



4 

 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița” 

Determinate 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița” 

ANRE ÎM 

„Apă-Canal 

Ocnița”, % 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă 230,0    28,2    -201,8    12,3    

Serviciul public de canalizare 95,7    11,8    -83,9    12,3    

Total 325,7 40,0    -285,7    12,3    

Diminuarea majoră se datorează excluderii cheltuielilor de salarizare pentru personalul 

administrativ, care se regăsesc la componenta cheltuielilor cu personalul (280,6 mii lei), cheltuielile 

aferente taxelor și impozitelor (200,4 mii lei) și energiei electrice (20,2 mii lei), care se vor examina 

la etapa de determinare a tarifului propriu-zis. Totodată, au fost excluse cotizațiile AMAC, care în 

conformitate cu pct. 45 din Metodologie nu se includ la determinarea tarifului. Iar cheltuielile ce 

reprezintă în sine cheltuieli materiale (combustibilul, rechizite de birou, materiale pentru protecția 

muncii, altele) se vor regăsi la componenta de cheltuieli corespunzătoare. 

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

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

necesare pentru desfășurarea activității de bază. 

Cheltuielile care direct nu au putut fi alocate la tipul concret de activitate sau serviciu furnizat 

au fost repartizate între activitățile desfășurate de operator proporțional veniturilor obținute de la 

activitățile desfășurate și serviciile furnizate în anul de reglementare 2020 („n-1”). 

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

operatorul. 

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

Reglementare în Energetică emiterea avizului privind cuantumurile cheltuielilor de bază pentru anul 

2021 ale Î.M. „Apă-Canal Ocnița” pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă 

potabilă și de canalizare în valoare totală de 2 150,2 mii lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0)   –    238,3 mii lei; 

- cheltuieli cu personalul (CP0) –  1 808,5 mii lei; 

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

canalizare (CIE0)                     –     63,4 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD0) – 40,0 mii lei. 

 

Departamentul Aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  

 

 



Determinarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Apă-Canal Ocnița"

lei

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

Solicitat Î.M. 

„Apă-Canal 

Ocnița"

Propuse spre 

avizare ANRE

Diferenţa ANRE-

Î.M. „Apă-Canal 

Ocnița" 

% ANRE/Î.M. 

„Apă-Canal 

Ocnița"

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 46.707,4   110.225,1        162.576,4          161.056,1            91.849,4               675.200,0         157.561,1          517.638,9 -    23,34

Serviciul  de canalizare 60.328,0   66.812,2           67.276,6            79.927,9               72.496,9               174.950,0         80.724,5            94.225,5 -    46,14

Total              107.035,3            177.037,3             229.852,9                240.984,0                164.346,4             850.150,0              238.285,6   -    611.864,4   28,03

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

Solicitat Î.M. 

„Apă-Canal 

Ocnița"

Propuse spre 

avizare ANRE

Diferenţa ANRE-

Î.M. „Apă-Canal 

Ocnița" 

% ANRE/Î.M. 

„Apă-Canal 

Ocnița"  

Serviciul de alimentare cu apă potabilă              509.985,9            629.305,1             790.188,8                825.576,6             1.124.285,6     1.102.124,4         1.310.389,3   208.264,9           118,90

Serviciul  de canalizare              409.447,6            353.519,9             389.537,2                388.994,4                443.401,4             615.439,6              498.140,7   117.299,0 -    80,94

Total              919.433,5            982.825,0          1.179.726,0             1.214.571,0             1.567.687,0     1.717.564,0         1.808.530,0   90.966,0   105,30

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

Solicitat Î.M. 

„Apă-Canal 

Ocnița" 

Propuse spre 

avizare ANRE

Diferenţa ANRE-

Î.M. „Apă-Canal 

Ocnița" 

% ANRE/Î.M. 

„Apă-Canal 

Ocnița"

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 80.256,5              67.343,4                60.478,4                124.181,2                109.153,8             230.029,4                28.232,0   201.797,3 -    12,27

Serviciul  de canalizare 61.944,0              48.834,4                38.525,4   73.357,9   60.438,2               95.720,6                11.798,9   83.921,7 -    12,33

Total              142.200,4            116.177,7                99.003,8                197.539,2                169.591,9             325.750,0                40.031,0   -    285.719,0   12,29

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

Solicitat Î.M. 

„Apă-Canal 

Ocnița"

Propuse spre 

avizare ANRE

Diferenţa ANRE-

Î.M. „Apă-Canal 

Ocnița" 

% ANRE/Î.M. 

„Apă-Canal 

Ocnița" 

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 41.271,6   10.108,4           31.621,3            32.338,4               54.806,6               90.000,0           51.159,0            38.841,0 -    56,84

Serviciul  de canalizare 27.689,5   13.477,5           7.914,9              20.323,1               6.296,2  16.000,0           12.224,1            3.775,9 -     76,40

Total 68.961,1              23.585,9                39.536,1   52.661,4   61.102,8             106.000,0                63.383,1   -     42.616,9   59,80

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

Solicitat Î.M. 

„Apă-Canal 

Ocnița" 

Propuse spre 

avizare ANRE

Diferenţa ANRE-

Î.M. „Apă-Canal 

Ocnița" 

% ANRE/Î.M. 

„Apă-Canal 

Ocnița"  

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 678.221,4            816.982,0        1.044.864,8      1.143.152,3         1.380.095,3         2.097.353,7      1.547.341,4       550.012,3 -    73,78

Serviciul de canalizare 559.408,9            482.644,0        503.254,1          562.603,3            582.632,7            902.110,3         602.888,2          299.222,1 -    66,83

Total          1.237.630,3     1.299.626,0         1.548.118,9             1.705.755,6             1.962.728,1     2.999.464,0         2.150.229,6   849.234,4 -    71,69

venit 2020

Voluma apă captată, mii m3 128,9

Volum apă potabilă furnizat, mii m3 96,7 75,0% 2014,338 20,83079628

TOTAL cheltueli de bază

Cheltuieli materiale

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli administrative și de distribuire

Cheltuieli de întreținere și exploatare
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