
 

  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    ianuarie 2022 

mun. Chișinău 

 

 

cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul cheltuielilor de bază  

pentru Î.M. „Iurceni Servicii” 

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. ”Iurceni 

Servicii” nr.14 din 02.11.2021 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 și de canalizare furnizat/prestat de către Î.M. 

”Iurceni Servicii” după cum urmează: 

           

Denumirea cheltuielilor 

de bază 
Simbol Activitatea 

Suma,  

lei 

1. Cheltuieli materiale CM0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

 

26 017,6 

Serviciul public de canalizare 8 410,8  

2. Cheltuieli cu personalul CP0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 
297 724,3 

Serviciul public de canalizare 43 385,2 

3. Cheltuieli de întreținere 

și exploatare a 

sistemului public de 

alimentare cu apă și de 

canalizare 

CÎE0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

 

20 333,3 

Serviciul public de canalizare 
7 107,2 

4. Cheltuieli de distribuire 

și administrative  
CAD0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

15 461,9 

Serviciul public de canalizare 2 253,2 

TOTAL 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

359 537,2 

Serviciul public de 

canalizare 

61 156,3 

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


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 local Iurceni 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  

Î.M. „Iurceni Servicii” 

 

Date generale : 

Licența:           AC nr. 001543 din 13.05.2021 

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

sat. 

Desfășurarea activității:               sat Iurceni 

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 520 

canalizare – 232 
Lungimea rețelelor:                      apeduct – 27,0 km 

  canalizare – 6 km 

Volumul de apă furnizat (anual):   circa 24,2  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, Î.M. „Iurceni Servicii” a prezentat spre examinare 

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

canalizare pentru anul 2021 prin scrisoarea nr.14 din 02 noiembrie 2021 (nr.de intrare 11463 din 

02.11.2021). 

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 Î.M. „Iurceni Servicii” 

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 298 645,9 lei, pentru serviciul public de canalizare în valoare de 84 284,5 lei, în total 

pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare 382 930,4 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 

Î.M. „Iurceni Servicii” a înaintat cheltuieli materiale spre avizare în valoare de 121 676,8 lei, 

din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 34 428,5 lei, inclusiv: 

  



lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

Î.M. „Iurceni 

Servicii” 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența 

ANRE-  Î.M. 

„Iurceni 

Servicii” 

ANRE/ Î.M. 

„Iurceni 

Servicii” 

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 100 006,2 26 017,6 -73 988,5 - 74,0 % 

Serviciul de canalizare 21 670,7 8 410,8 -13 259,8 - 61,2% 

Total 121 676,8 34 428,5 -87 248,4 -  71,7 % 

 

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

desfășurarea activității de bază și s-a luat media consumului efectiv înregistrat de către titularul de 

licență pe parcursul ultimilor cinci ani de activitate înregistrate la contul de cheltuieli la 

compartimentul activitatea operațională, de prețul produselor petroliere, aferent primului semestru al 

anului 2021. Au fost excluse cheltuielile ce vor fi incluse în calculul tarifului propriu zis, precum și 

cele ce nu țin de activitatea reglementată. 

 

Cheltuielile cu personalul 

Î.M. „Iurceni Servicii”  a înaintat cheltuieli cu personalul spre avizare în sumă de 202 097,4 

lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma de 341 109,5 lei, inclusiv: 

lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

Î.M. „Iurceni 

Servicii” 

Determinate de 

ANRE 

Diferența 

ANRE-  Î.M. 

„Iurceni 

Servicii” 

ANRE/ Î.M. 

„Iurceni 

Servicii” 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

154 253,5 297 724,3 143 470,8 93,01 % 

Serviciul de canalizare 47 843,9 43 385,2 - 4 458,7 - 9,32 % 

Total 202 097,4 341 109,5 139 012,1 68,78 % 

 

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 7 (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 

Î.M. „Iurceni Servicii” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare spre avizare în sumă 

de 30 302,0 lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 27 440,5 lei, inclusiv: 

  



 lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

Î.M. „Iurceni 

Servicii” 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE-  

Î.M. „Iurceni 

Servicii” 

ANRE/ Î.M. 

„Iurceni 

Servicii” 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

19 202,0 20 333,3 1 131,3 5,9 % 

Serviciul de canalizare 11 100,0 7 107,2 - 3 992,8 - 36,0 % 

Total 30 302,0 27 440,5 -2 861,5 - 9,4% 

 

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

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

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 5 655,3 lei, reieșind din numărul de contoare deținute 

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

excluse cheltuielile ce vor fi incluse în calculul tarifului propriu zis. 

 

Cheltuielile de distribuire și administrative  

Î.M. „Iurceni Servicii” a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative spre avizare în sumă 

de 28 854,1 lei, din care spre acceptare se propune suma de 17 715,1 lei, inclusiv:                                                                                                                                                              

lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

Î.M. „Iurceni 

Servicii” 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE-  

Î.M. „Iurceni 

Servicii” 

ANRE/ Î.M. 

„Iurceni 

Servicii” 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

25 184,2 15 461,9 - 9 722,3 -38,60 % 

Serviciul  de canalizare 3 669,9 2 253,2 -1 416,8 - 38,60 % 

Total 28 854,1 17 715,1 -11 139,0 - 38,60% 

 

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

participă la calculul tarifului propriu zis, cele ce nu țin de activitatea reglementată. 

Totodată, pentru cheltuielile privind control medical al angajaților a fost aplicată valoarea 

devizului de cheltuieli a Centrului de Sănătate Publică pentru 3 angajați, încadrați nemijlocit în 

prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. 

A fost aplicată valoarea contractului nr.1 din 15.01.2021 cu Primăria com. Iurceni, precum și 

media cheltuielilor de întreținere a oficiului.  

 Au fost acceptate cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate. 

 

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

potabilă, furnizarea serviciului de canalizare).  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 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 Î.M. „Iurceni 

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

în valoare totală de 420 693,6 lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0) –  34 428,5 lei; 

- cheltuieli cu personalul (CP0) – 341 109,5 lei; 

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

și de canalizare (CIE0) –27 440,5 lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative  (CAD0) – 17 715,1 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 Î.M. 

„Iurceni 

Servicii”

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

Î.M. „Iurceni 

Servicii”

% ANRE/ Î.M. 

„Iurceni 

Servicii”

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 33.721,1 70.247,4 66.194,4 58.280,8 67.711,4 100.006,2 26.017,6 -73.988,5 -74,0

Serviciul  de canalizare 3.393,0 15.510,1 21.157,6 7.748,6 15.454,7 21.670,7 8.410,8 -13.259,8 -61,2

Total 37.114,1 85.757,5 87.352,0 66.029,4 83.166,0 121.676,8 34.428,5 -87.248,4 -71,7

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

Solicitat Î.M. 

„Iurceni 

Servicii”

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

Î.M. „Iurceni 

Servicii”

% ANRE/ Î.M. 

„Iurceni 

Servicii”

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 56.542,7 132.192,2 106.795,4 119.818,8 131.179,1 154.253,5 297.724,3 143.470,8 93,01

Serviciul  de canalizare 16.147,3 28.885,8 31.980,9 31.990,9 47.825,1 47.843,9 43.385,2 -4.458,7 -9,32

Total 72.690,0 161.078,0 138.776,3 151.809,7 179.004,3 202.097,4 341.109,5 139.012,1 68,78

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

Solicitat Î.M. 

„Iurceni 

Servicii”

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

Î.M. „Iurceni 

Servicii”

% ANRE/ Î.M. 

„Iurceni 

Servicii”

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 5.902,2 15.916,1 18.672,1 11.004,0 7.591,6 25.184,2 15.461,9 -9.722,3 -38,60

Serviciul  de canalizare 859,5 2.144,0 2.791,9 1.851,8 1.752,8 3.669,9 2.253,2 -1.416,8 -38,60

Total 6.761,6 18.060,1 21.464,1 12.855,9 9.344,4 28.854,1 17.715,1 -11.139,0 -38,60

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

Solicitat Î.M. 

„Iurceni 

Servicii”

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

Î.M. „Iurceni 

Servicii”

% ANRE/ Î.M. 

„Iurceni 

Servicii”

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 4.551,0 10.142,0 1.093,4 1.140,0 11.929,3 19.202,0 20.333,3 1.131,3 5,9

Serviciul  de canalizare 0,0 270,0 2.724,0 4.590,0 7.191,8 11.100,0 7.107,2 -3.992,8 -36,0

Total 4.551,0 10.412,0 3.817,4 5.730,0 19.121,1 30.302,0 27.440,5 -2.861,5 -9,4

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

Solicitat Î.M. 

„Iurceni 

Servicii”

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

Î.M. „Iurceni 

Servicii”

% ANRE/ Î.M. 

„Iurceni 

Servicii”

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 100.716,9 228.497,7 192.755,3 190.243,6 218.411,4 298.645,9 359.537,2 60.891,4 20,4

Serviciul de canalizare 20.399,8 46.809,9 58.654,4 46.181,4 72.224,4 84.284,5 61.156,3 -23.128,2 -27,4

Total 121.116,7 275.307,5 251.409,7 236.425,0 290.635,8 382.930,4 420.693,6 37.763,2 9,9

Totalizare cheltuieli de bază Î.M. „Iurceni Servicii”

Cheltuieli materiale, lei

Cheltuieli de personal, lei

Cheltuieli de distribuire și administrative, lei

Cheltuieli de întreținere și exploatare,  lei

TOTAL cheltueli de bază, lei


