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  Republica Moldova 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

ANRE 

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, http://www.anre.md 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 HOTĂRÂRE nr. ___  

din __  ________ 2022 

mun. Chișinău  

 

 

cu privire la emiterea Avizului privind cuantumurile cheltuielilor de bază pentru 

Î.M. „Aqua Basarabeasca” 

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. „Aqua Basarabeasca” nr. 34 

din 18 mai 2022 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 2022, aferente serviciului 

public de alimentare cu apă furnizat de către Î.M. „Aqua Basarabeasca”, după cum urmează: 

1.1 Cheltuielile materiale (CM0)   –  36,02 mii lei; 

1.2. Cheltuieli de personal (CP0) – 1 434,06 mii lei; 

1.3. Cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă 

(CIE0)   –   56,36 mii lei; 

1.4. Cheltuieli administrative (CA0) – 26,48 lei. 

 

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

notificarea acesteia. 

 

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

licență. 

 

Veaceslav UNTILA 

Director general 

 

Eugen CARPOV 

Director 

 

Violina ȘPAC 

Director 

 

Alexei TARAN 

Director 

 

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


1 

 

Notă de argumentare  

privind determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2022, necesare pentru 

desfășurarea activității de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă  

de către Î.M. „Aqua Basarabeasca” 

 

Date generale: 

Licența:                                      Seria AC nr. 000580 din 12 februarie 2016  

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

nivel de oraș. 

Desfășurarea activității:              or. Basarabeasca  

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 2142 

Lungimea rețelelor:                    alimentare cu apă – 25,1 km 

Volumul de apă captat (anual):   circa 217,5 mii m3 

Volumul de apă furnizat (anual): circa 92,0 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. „Aqua Basarabeasca” a prezentat spre examinare și avizare proiectul 

cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă pentru anul 2022 prin scrisoarea nr. 

34 din 18 mai 2022 (nr. de intrare 7135 din 19.05.2022). Totodată, prin scrisorile nr. 37 din 

28.07.2022 (nr. de intrare 10679 din 28.07.2022) și nr. 38 din 23.08.2022 (nr. de intrare 11830 din 

23.08.2022) a solicitat rectificarea cheltuielilor prognozate pentru anul 2022. 

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. „Aqua Basarabeasca” 

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

apă pentru anii 2018-2021. 

Conform scrisorilor enunțate mai sus, Î.M. „Aqua Basarabeasca” a solicitat cheltuieli de bază 

pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă în valoare de 1560,9 mii lei. 

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

operator pe parcursul ultimilor patru 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: 

            Cheltuielile materiale 

Î.M. „Aqua Basarabeasca” a înaintat cheltuieli materiale (CM) spre avizare în valoare de 52,5 

mii lei, din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 36,02 mii lei, 

inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca” 

Determinat 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca” 

ANRE/ Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca”, 

% 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă  52,5     36,02    -16,48 68,61 



2 

 

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 patru ani de activitate, înregistrate la contul de cheltuieli la compartimentul 

activitatea operațională. Diferența dintre cheltuielile determinate de ANRE și cele ale operatorului 

rezidă din faptul că operatorul a solicitat în componența cheltuielilor materiale suma de 12,0 mii lei 

pentru energia termică. Urmare a determinării cheltuielilor efective privind energia termică în sumă 

de 13,56 mii lei, aceste cheltuieli au fost transferate la CDA conform contului de evidență contabilă 

aplicat. 

Cheltuielile de personal 

Î.M. „Aqua Basarabeasca” a înaintat cheltuieli de personal (CP) spre avizare în sumă de 

1442,0 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 1434,06 mii lei, 

inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca” 

Determinat 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca” 

ANRE/ Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca”, 

% 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă 1442,0     1434,06    7,94   99,45 

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

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

conform prevederilor legislației în vigoare pentru 14 unități de personal, cuantumul minim garantat 

al salariului în sectorul real în valoare de 3500 lei pe lună. La calculul salariului tarifar s-au aplicat 

coeficienți la nivel medii atât pentru funcționari cât și pentru muncitori, conform Hotărârii Guvernului 

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

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

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

Cheltuielile de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă  

Î.M. „Aqua Basarabeasca” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare (CÎE) spre aprobare 

în sumă de 37,0 mii lei, din care se propune spre acceptare suma de 56,36 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca” 

Determinat 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca” 

ANRE / Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca”, 

% 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă  37,0   56,36  19,36  152,31 

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

operator pe parcursul ultimilor patru ani de activitate.  

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 20,9 mii lei, 

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

instalate la consumatorii casnici. Media contoarelor a fost calculată reieșind din numărul contoarelor 

instalate în ultimii 5 ani. 

 

Cheltuielile de distribuire și administrative 



3 

 

Î.M. „Aqua Basarabeasca” a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative spre avizare în 

sumă de 29,4 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 26,48 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 

Solicitat Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca” 

Determinat 

de ANRE 

Diferența 

ANRE- Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca” 

ANRE/Î.M. 

„Aqua 

Basarabeasca”, 

% 

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă  29,4    26,48    -2,92 90,08 

 

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.  

 

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

Reglementare în Energetică spre avizare cheltuielile de bază pentru anul 2022 ale Î.M. „Aqua 

Basarabeasca” pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă în valoare totală de 1552,92 mii 

lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0) - 36,02 mii lei; 

- cheltuieli de personal (CP0) -  1434,06 mii lei; 

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

(CIE0) - 56,36 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative (CAD0) - 26,48 mii lei. 

 

Departamentul Aprovizionare cu apă și canalizare  

Secția tarife și analize  
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