
 

  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 Î.M. „Comunservice” Criuleni 

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. „Comunservice” Criuleni  

nr.199 din 08.11.2021 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. „Comunservice” 

Criuleni, după cum urmează: 

           

Denumirea cheltuielilor 

de bază 
Simbol Activitatea 

Suma,  

mii lei 

1. Cheltuieli materiale CM0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

 

91,3 

Serviciul public de canalizare 20,9 

2. Cheltuieli cu personalul CP0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 
1 840,7 

Serviciul public de canalizare 584,9 

3. Cheltuieli de întreținere 

și exploatare a 

sistemului public de 

alimentare cu apă și de 

canalizare 

CÎE0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

 

82,6 

Serviciul public de canalizare 
14,6 

4. Cheltuieli de distribuire 

și administrative  
CAD0 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

21,0 

Serviciul public de canalizare 12,3 

TOTAL 

Serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă 

2 035,6  

Serviciul public de 

canalizare 

 

632,7 

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 orășenesc Criuleni 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 și de 

canalizare de către  Î.M. „Comunservice” Criuleni 

 

Date generale : 

Licența:           AC nr. 000578 din 12.02.2016 

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

canalizare la nivel de oraș. 

Desfășurarea activității:               or. Criuleni      

Numărul de consumatori:           apă potabilă – 3 270 

canalizare –1 945 

Lungimea rețelelor:                      apeduct – 59,5 km 

  canalizare – 24,0 km 

Volumul de apă furnizat (anual):   circa 198,2 mii m3 

 

Volumul apelor uzate deversate 

 în rețelele publice de canalizare:  circa 92,9 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. „Comunservice” Criuleni 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. 199 din 08 noiembrie 2021 (nr.de intrare 

11 666 din 08.11.2021). 

Totodată, prin scrisoarea nr. 6 din 12.01.2022 (nr. de intrare 246 din 13.10.2022) a fost 

solicitată rectificarea cheltuielilor de distribuire și administrative, cheltuielilor de întreținere și 

exploatare. 

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. „Comunservice” 

Criuleni 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 2 872,0 mii lei, pentru serviciul public de canalizare în valoare de 1 445,3 mii lei, în 

total pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare 4 317,3 mii 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. „Comunservice” Criuleni a înaintat cheltuieli materiale spre avizare în valoare de 532,6 

mii lei din care, în urma examinării, Departamentul propune spre acceptare suma de 112,2 mii  lei, 

inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

Î.M.„Comunservice” 

Criuleni 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE-   
Î.M.„Comunservice” 

Criuleni 

ANRE/ 

Î.M.„Comunservice” 

Criuleni % 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

514,0 91,3 -422,7 17,8 

Serviciul de canalizare 18,6 20,9 2,3 112,5 

Total 532,6 112,2 -420,4 21,1 

 

 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 consumul efectiv al gazelor naturale. 

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. „Comunservice” Criuleni a înaintat cheltuieli cu personalul spre avizare în sumă de               

3 273,3 mii lei, iar urmare a analizei, Departamentul propune spre acceptare suma prognozată de către 

titularul de licență , în valoarea de 2 425,6 mii lei, inclusiv: 

mii lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

Î.M.„Comunservice” 

Criuleni 

Determinate de 

ANRE 

Diferența ANRE-   
Î.M.„Comunservice” 

Criuleni 

ANRE/ 

Î.M.„Comunservice” 

Criuleni % 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

2 256,1 1 840,7 - 415,4 81,59 

Serviciul de canalizare 1 017,2 584,9 -432,3 57,50 

Total 3 273,3 2 425,6 -847,7 74,10 

 

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. La calcularea salariului de bază au fost aplicați pentru muncitori și funcționari 

coeficienții tarifari la nivel minim. 

ANRE a calculat fondul de salarizare pentru un număr de salariați/unități 63,5 (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.  



Totodată, diminuarea a fost condiționată de diminuarea numărului de personal scriptic 

acceptat de către ANRE aferent prestării/ furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare. 

 

Cheltuielile de întreținere și exploatare 

Î.M. „Comunservice” Criuleni” a solicitat cheltuieli de întreținere și exploatare spre avizare 

în sumă de 441,2 mii lei. Din acestea se propune spre acceptare suma de 97,2 mii lei, inclusiv: 

mii  lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

Î.M.„Comunservice” 

Criuleni 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE-   
Î.M.„Comunservice” 

Criuleni 

ANRE/ 

Î.M.„Comunservice” 

Criuleni % 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

57,6 82,6 25,0 143,5 

Serviciul de canalizare 383,6 14,6 -369,0 3,8 

Total 441,2 97,2 -343,9 22,0 

 

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 39,2 mii 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. 

Au fost excluse cheltuielile aferente deversării apelor reziduale către ”Apă Canal Dubăsari” 

în valoare de 307,64 mii lei, ce se vor regăsi la calculul tarifului propriu zis. 

 

Cheltuielile de distribuire și administrative  

Î.M. „Comunservice” Criuleni a înaintat cheltuieli de distribuire și administrative spre avizare 

în sumă de 70,3 mii lei, din care spre acceptare se propune suma de 33,3 mii lei, inclusiv:                                                                                                                                                              

mii lei 

Denumirea serviciului 
Solicitat 

Î.M.„Comunservice” 

Criuleni 

Determinate 

de 

ANRE 

Diferența ANRE-   
Î.M.„Comunservice” 

Criuleni 

ANRE/ 

Î.M.„Comunservice” 

Criuleni % 

Serviciul de alimentare cu apă 

potabilă 

44,3 21,0 -23,3 47,36 

Serviciul  de canalizare 26,0 12,3 -13,7 47,36 

Total 70,3 33,3 -37,0 47,36 

 

La determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative s-a luat în considerare media 

consumului efectiv înregistrat de către titularul de licență pe parcursul ultimelor cinci ani, fiind 

acceptate cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate. 



Totodată, în conformitate cu art.45 pct.13, pct.18 din Metodologia nr. 489/2019 au fost 

excluse cheltuielile privind asistența juridică (45,5 mii lei) și cheltuielile aferente asigurării benevole 

a personalului (6,38 mii lei). 

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. 

„Comunservice” Criuleni  pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă 

și de canalizare în valoare totală de 2 668,3 mii lei, inclusiv: 

- cheltuielile materiale (CM0) –  112,2  mii lei; 

- cheltuieli cu personalul (CP0) – 2 425,6 mii lei; 

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

și de canalizare (CIE0) – 97,2 mii lei; 

- cheltuieli de distribuire și administrative  (CAD0) – 33,3 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 Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

Î.M. 

„Comunservice 

Criuleni”

% ANRE/ Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 70,9 77,5 42,5 144,5 99,1 514,0 91,3 -422,7 17,8

Serviciul  de canalizare 38,5 30,0 13,9 50,6 50,9 18,6 20,9 2,3 112,5

Total 109,4 107,5 56,3 195,1 149,9 532,6 112,2 -420,4 21,1

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

Solicitat Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

Î.M. 

„Comunservice 

Criuleni”

% ANRE/ Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 1.079,5 1.196,2 1.185,6 1.135,7 1.255,4 2.256,1 1.840,7 -415,4 81,59

Serviciul  de canalizare 495,3 520,5 609,8 308,0 220,7 1.017,2 584,9 -432,3 57,50

Total 1.574,8 1.716,7 1.795,3 1.443,7 1.476,1 3.273,3 2.425,6 -847,7 74,10

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

Solicitat Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

Î.M. 

„Comunservice 

Criuleni”

% ANRE/ Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 28,5 35,0 35,0 40,9 31,7 44,3 21,0 -23,3 47,36

Serviciul  de canalizare 19,9 24,4 24,8 25,5 20,4 26,0 12,3 -13,7 47,36

Total 48,4 59,4 59,8 66,4 52,0 70,3 33,3 -37,0 47,36

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

Solicitat Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

Î.M. 

„Comunservice 

Criuleni”

% ANRE/ Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 25,6 34,2 45,7 79,4 16,3 57,6 82,6 25,0 143,5

Serviciul  de canalizare 292,2 206,0 173,0 245,0 232,1 383,6 14,6 -369,0 3,8

Total 317,8 240,3 218,8 324,5 248,5 441,2 97,2 -343,9 22,0

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

Solicitat Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Acceptat ANRE

Diferenţa ANRE-   

Î.M. 

„Comunservice 

Criuleni”

% ANRE/ Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 1.204,5 1.342,9 1.308,8 1.400,6 1.402,5 2.872,0 2.035,6 -836,4 70,9

Serviciul de canalizare 845,9 780,9 821,4 629,1 524,1 1.445,3 632,7 -812,6 43,8

Total 2.050,5 2.123,9 2.130,2 2.029,6 1.926,5 4.317,3 2.668,3 -1.649,0 61,8

Totalizare cheltuieli de bază Î.M. „Comunservice” Criuleni

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



Indicii Efectiv 2016 Efectiv 2017 Efectiv 2018 Efectiv 2019 Efectiv 2020

Solicitat Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Acceptat 

ANRE

Diferenţa ANRE-   Î.M. 

„Comunservice 

Criuleni”

Notă

Cheltuieli materiale (CM), lei 727.263,3 734.761,3 668.065,4 782.156,7 652.469,9 843.588,2 122.246,5 -721.341,8

inclusiv:

I. Reactivi chimici 1.550,1 11.859,6 12.211,5 16.008,9 6.516,4 4.818,3 2.196,4 -2.621,9

II. Materiale consumabile, Total 725.713,2 722.901,7 655.854,0 766.147,8 645.953,5 838.769,9 120.050,0 -718.719,9

2.1 Piese de schimb 42.845,4 42.310,0 27.277,3 44.530,5 64.878,8 87.124,1 9.806,9 -77.317,1

2.1.1 Piese de schimb auto 38.615,3 29.967,9 17.126,4 36.139,1 55.883,8 61.999,5 3.087,8 -58.911,7

2.1.2 Piese de schimb p/u mecanisme 1.358,7 6.871,7 7.439,9 4.161,6 8.995,0 5.000,0 -5.000,0

2.1.3 Piese de schimb p/u contoare 2.871,3 5.470,5 2.711,1 4.229,8 0,0 20.124,6 6.719,1 -13.405,5

2.4 Combustibil 187.288,7 228.255,2 265.723,1 236.499,3 195.935,2 235.122,3 28.614,7 -206.507,5

2.5 Lubrifianți 9.538,4 7.445,4 5.333,6 8.329,8 7.217,1 12.647,5 3.743,8 -8.903,6
2.6 Gaze naturale 349.294,8 356.853,7 297.395,7 209.939,3 269.660,2 22.145,9 -247.514,3

2.7 Anvelope, acumulatoare 1.730,5 10.231,5 1.681,3

2.8 OMVSD 40.988,2 38.516,8 313.523,7 138.150,6 146.103,6 137.605,8 28.477,5 -109.128,3

2.9 Materiale de protecție 22.247,7 12.248,1 24.825,1 11.627,7 13.332,0 15.000,0 5.067,3 -9.932,7

2.10 Articole iluminare 1.045,7 590,4 359,8 798,6 5.733,1 1.190,4 -4.542,7

2.11 Materiale de construcție 67.651,0 25.793,4 17.556,4 14.547,7 8.547,4 45.000,0 13.656,6 -31.343,5

2.13  Soluții sanitare 1.020,9 2.093,8 1.255,0 4.943,4 3.648,6 1.076,1 -2.572,5

2.14 Rechizite 2.062,0 8.794,9 9.324,3 16.996,9 4.589,4 -12.407,5

Denumirea serviciului 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ANRE

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 70.914,8 77.493,9 42.484,7 144.505,5 99.052,5 514.040,3 91.322,9

Serviciul  de canalizare 38.531,7 29.977,3 13.851,4 50.568,5 50.859,3 18.568,9 20.887,1

Alte activități 617.816,7 627.290,2 611.729,3 587.082,7 502.558,2 310.979,0 10.036,4

Total 727.263,3 734.761,3 668.065,4 782.156,7 652.469,9 843.588,2 122.246,5

Determinarea cheltuielilor  materiale 

 La determinarea cheltuielilor materiale s-a ținut 

cont:

- de materialele ce au fost atribuite la chletuieli 

conform sistemului de evidență contabilă;

- de strictul necesar pentru desfășurarea activității 

reglementate;

- de consumul efectiv pe parcursul ultimilor 5 ani de 

activitate. 

La determinarea costului pentru combustibil s-a 

aplicat prețul mediu  de comercializare, pentru 

ultimele 9 luni ale anului 2021 (în conformitate cu 

Raportul ANRE privind rezultatul monitorizării pieței 

produselor petroliere pentru 9 luni ale anului 2021).

La determinarea cheltuielilor aferente consumului de 

gaze naturale s-a aplicat consumul efectiv 2021.

Au fost excluse:

 -materialele ce nu țin de activitatea reglementată;

-materialele ce se vor regasi în calculul tarifelor 

pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor.



 Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv lei 2.698.722,7 3.011.321,9 3.209.140,8 3.406.012,0 3.205.261,2 6.385.334,5 4.479.741,0 -1.905.593,4

 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 și 10% plată stimulatorie (conform practicii stabilite de 

ANRE), coeficientul de complexitate 1,032 (determinat în 

conformitate cu pct.28 din Metodologia tarifară).

numărul de angajați pers 53,3 55,2 65,8 62,0 58,0 70,0 63,5 -6,5

Numărul de angajați a fost stabilit în conformitate cu 

informația prezentată de către operator. Au fost excluse  

funcțiile vacante. A fost rectificat conform efectiv angajați 

încadrați.

Salariu anual conform categoriei tarifare lei/an 1.879.699,1 2.105.016,2 2.268.917,1 2.532.817,1 2.342.153,3 4.401.443,4 3.118.667,0 -1.282.776,4
La calcularea salariului de bază au fost aplicați pentru 

muncitori coieficienți tarifari la nivel medii și funcționari 

coefienții tarifari la nivel minimi.

Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv lei/an 220.792,2 249.412,2 264.560,9 252.034,0 276.001,9 748.019,9 494.027,4 -253.992,5

 plata pentru orele de noapte lei/an 52.119,1 55.961,9 58.347,5 55.743,0 67.797,0 242.759,1 101.674,4 -141.084,7 Calculat conform Codului Muncii art.159.

compensația pentru munca prestată în zile de repaus 

și în cele de sărbătoare nelucrătoare
lei/an 23.173,6 28.649,9 35.521,7 48.107,2 57.206,4 88.562,7 22.409,9 -66.152,8 Calculat conform Codului Muncii art.158 , HG 426/2004.

Spor de compensare p/u munca prestată în condiții 

nefavorabile 
lei/an 42.902,0 43.928,1 44.700,7 44.523,1 38.055,7 84.811,0 18.240,0 -66.571,0

Spor de compensare p/u munca prestată în condiții 

nefavorabile  (H.G. 1335 din 10.10.2002), HG nr. 152/2004.

plata pentru lucru în cumul lei/an 45.467,1 53.463,0 68.850,5 55.585,5 76.142,7 239.223,3 -239.223,3

spor pentru clasa șoferilor lei/an 92.663,8 39.836,4 -52.827,5 Determinat în conformitate cu H.G. 743/2002, anexa nr.6

alte sporuri lei/an 57.130,34 67.409,24 57.140,55 48.075,15 36.800,20 311.866,7 311.866,7
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 2.100.491,3 2.354.428,3 2.533.478,0 2.784.851,0 2.618.155,2 5.149.463,3 3.612.694,4 -1.536.768,9

Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii lei/an 483.113,0 541.518,5 553.483,8 491.295,5 469.208,0 1.235.871,2 867.046,6 -368.824,6

Prime de asigurăre obligatorie de asistență medicală lei/an 115.118,4 115.375,0 122.179,1 129.865,5 117.898,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ANRE Nr personal

1.079.532,9 1.196.216,1 1.185.570,4 1.135.736,8 1.255.377,2 2.256.085,8 1.840.677,1 24,6

495.286,5 520.489,3 609.771,8 307.989,9 220.720,0 1.017.206,1 584.908,3 7,9

1.123.903,3 1.294.616,5 1.413.798,7 1.962.285,2 1.729.164,1 3.112.042,5 2.054.155,7 31,1

2.698.722,6 3.011.321,9 3.209.140,8 3.406.012,0 3.205.261,2 6.385.334,5 4.479.741,0 63,5

Serviciul  de canalizare

Alte activități

Total

Denumirea serviciului

Serviciul de alimentare cu apă potabilă

Diferenţa ANRE-   Î.M. 

„Comunservice 

Criuleni”

Notă

Determinarea cheltuielilor cu personalul 

Indici
Unitatea 

de măsură 
Efectiv anul 2016

Efectiv anul 

2017

Efectiv anul 

2018

Efectiv anul 

2019

Efectiv anul 

2020

Solicitat Î.M. 

„Comunservice” 

Criuleni

Determinat 

ANRE



Nr. 

d/o
Indicatori

Unitate de 

măsură

Efectiv în anul de 

gestiune 2016

Efectiv în anul de 

gestiune 2017

Efectiv în anul de 

gestiune 2018

Efectiv în anul 

de gestiune 2019

Efectiv în anul de 

gestiune 2020

Calculat pentru 

anul prognozat 

2021

Determinat ANRE

Diferenţa ANRE-   Î.M. 

„Comunservice 

Criuleni”

Notă

1

De deservire, întreţinere şi reparaţie (cu excepţia costurilor capitalizate aferente 

reparaţiei capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale, obiectelor de mică 

valoare şi scurtă durată cu destinaţie administrativă

lei 5.699,16 19.156,82 8.931,99 5.960,00 23.797,00 19.509,88 16.386,71 -3.123,17
S-a aplicat valoarea prognozată pentru deservirea 

programului 1C, imprimantelor și calculatoarelor.

2
Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activităţile 

reglementate
lei 885,80 912,00 919,70 1.000,00 732,00 500,00 500,00 0,00

3
Cheltuieli ce ţin de asigurarea obligatorie a personalului administrativ ce participă în 

procesul tehnologic şi a bunurilor cu destinaţie administrativă
lei 15.219,59 13.638,38 14.241,90 6.986,00 6.388,00 6.388,00 0,00 -6.388,00

Exclus, art.45 pct.18) Metodologia 489/2019 cheltuieli 

aferente asigurării benelvole a personalului

4 De pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului lei 2.517,00 2.797,00 500,00 500,00 1.600,00 4.893,00 3.082,40 -1.810,60
S-a aplicat valoarea contractului ANSP nr.92 din 

19.01.2021, precum și factura IMSP Spitalul Raional 

5 Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci lei 13.844,19 15.191,69 19.022,89 17.775,68 17.712,20 16.500,00 16.500,00 0,00
S-a aplicat valoarea prognozată a contractelor SA 

”Energbank”, SA Moldincombank”,SA 

”MoldovaAgroindbank”.

6 Publicaţii de rapoarte, situaţiilor financiare lei 4.700,00 30.000,00 2.880,00 0,00

7
Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicaţii şi poştale de ordin 

administrativ
lei 23.091,78 25.202,46 28.101,62 29.714,96 28.242,16 26.707,03 20.396,65 -6.310,38

S-a aplicat valoarea prognozată pentru ÎS ”Poșta 

Moldovei”, SA ”Moldtelecom”, precum și valoarea 

fără TVA a SA ”Orange”.

8

Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi 

instructive, precum şi abonarea la ediţii de specialitate (ziare, reviste etc.), cu 

excepţia celor recunoscute ca imobilizări corporale (Centru de Posta Criuleni IS)

5.484,00 5.743,20 6.403,20 1.090,35

9
Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat): Cheltuieli privind serviciile cu 

destinaţie administrativă
lei 2.687,47 3.551,00 2.906,00 2.351,00 4.578,00 46.390,00 390,00 -46.000,00

S-a aplicat valoarea prognozată penru eliberarea 

certificatelorAgenția Servicii Publice, anunțuri în 

ziare. Au fost excluse cheltuielile ce nu țin de 

activitatea regelementă.

9
Comisioanele achitate entităţilor care oferă operatorului servicii de facturare şi de 

decontări 
lei 10.496,36 11.008,01 16.174,01 12.875,00

10

Cheltuielile legate de deservirea, întreţinerea şi reparaţia (cu excepţia costurilor 

capitalizate aferente reparaţiei capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale cu 

destinaţie comercială

lei 4.708,34 784,18 2.000,01 0,00

11
Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicaţii aferente 

subdiviziunilor comerciale 
lei 830,68 1.295,31 1.381,31 2.346,04 1.091,37

lei 79.980,37 99.020,85 104.622,63 115.911,88 88.111,08 120.887,91 57.255,76 -63.632,15

Denumirea serviciului 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ANRE

Serviciul de alimentare cu apă potabilă 28.493,8 34.996,2 34.975,7 40.891,7 31.680,0 44.297,4 20.980,4

Serviciul  de canalizare 19.932,6 24.409,7 24.774,8 25.482,9 20.361,4 25.960,9 12.295,8

Alte activități 31.554,0 39.614,9 44.872,1 49.537,3 36.069,7 50.629,6 23.979,5

Total 79.980,4 99.020,9 104.622,6 115.911,9 88.111,1 120.887,9 57.255,8

Total

Determinarea cheltuielilor de distribuire și  administrative 



Alimentarea cu 

apă potabilă 

(lei)

Servicii de 

canalizare (lei)
Alte activități

Alimentarea cu 

apă potabilă (lei)

Servicii de 

canalizare (lei)
Alte activități

Alimentarea cu 

apă potabilă 

(lei)

Servicii de 

canalizare (lei)
Alte activități

Alimentarea cu 

apă potabilă (lei)

Servicii de 

canalizare (lei)
Alte activități

Alimentarea cu 

apă potabilă 

(lei)

Servicii de 

canalizare (lei)
Alte activități

Alimentarea cu 

apă potabilă 

(lei)

Servicii de 

canalizare (lei)
Alte activități

Alimentarea cu 

apă potabilă (lei)

Servicii de 

canalizare (lei)

1
Reparatia curenta si deservirea tehnica  a retelelor 

de distribuire
2.200,00 0,00 1.366,66 0,00 0,00 11.580,00 18.759,88 0,00 7.270,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 5.840,00 16.100,00 5.000,00 56.000,00 12.654,80 0,00 10.833,33

S-a aplicat valoarea prognozată pentru deservirea 

rețelelor, precum și 1/5 valoarea prognozată pentru 

curățirea conductei de canalizare.

2
Reparatia curenta, deservirea tehnica  si 

intretinerea mijloacelor fixe (inclusiv  transport auto)
11.300,77 12.319,89 41.837,89 33.396,19 11.000,00 7.953,00 57.854,51 2.042,85 74.254,55 6.080,00 3.199,41 250,00 7.576,97 6.928,04 48.733,79 6.736,25 1.612,19

S-a aplicat valoarea contractelor S.A. General 

Asigurări, repartizat conform veniturilor pe activități, 

pecum și valoarea raportului de inspecție tehnică SRL 

” B&M” Test.

3
Prelevarea probelor pentru investigatii 

microbiologice, fizico-chimice, etc.
11.638,00 27.253,60 0,00 12.027,00 8.493,00 31.008,00 31.008,00

S-a aplicat valoarea anexei nr.1 și nr.2 la contractul 

nr.1107 din 11.05.2021 ANSP.

4
Servicii de verificare metrologica a contoarelor si 

manometrelor
438,90 337,50 1.434,46 1.365,28 1.687,99 1.359,48 1.775,00 9.009,00 2.766,00 1/an 6,00 642,00

S-a aplicat valoarea facturilor prezentate de către 

operator.În conformitate cu H.G. nr. 102/2016 

verificarea metrologică a contoarelor de apă rece și 

caldă de la DN 15mm la DN 200 mm -5 ani

5 Devarsarea apelor riziduale APA CANAL DUBASARI 279.535,0 206.033,5 173.020,5 243.003,7 223.085,1 307.647,8 lunar 12,00
Cheltuielile aferente deversării apelor reziduale se vor 

regăsi la calculul tarifului propriu zis.

6 Servicii mecanizate 5.550,00 17.700,00 15.975,00 16.000,00 7.852,00 19.900,08 4.479,00 5.000,00 13.000,00 25.000,00 5.000,00 2.166,67
S-a aplicat 1/5 din valoarea fără TVA a facturii SRL 

”Pandora” din 07.06.2021, precum și valoarea 

prognozată pentru serviciile macara.

7
Cheltuieli pentru verificarea  metrologica  a 

contoarelor de apa 
39.240,00

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.

25.577,67 292.192,41 43.204,55 34.238,06 206.033,51 64.041,47 45.734,88 173.020,54 31.223,00 79.421,50 245.046,52 102.714,11 16.348,00 232.124,49 20.829,00 57.593,97 383.575,82 89.154,59 82.626,25 14.612,19Total

la necesitate

la necesitate

la necesitate

la necesitate

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

Determinat ANRE

NOTĂ

Efectiv în anul de gestiune 2016 Efectiv în anul de gestiune 2017 Efectiv în anul de gestiune 2018 Efectiv în anul de gestiune 2019 Efectiv în anul de gestiune 2020

Nr. 

ord.
Denumirea  lucrărilor

Calculat pentru anul prognozat 2021

Periodicitate

a efectuării 

lucrărilor

Cantitatea 

lucrărilor 


