


Aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de administrație 

al ANRE nr. 564/2020  din  31.12. 2020 

INSTRUCŢIUNE 

cu privire la raportările titularilor de licențe din 

domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

I. Dispoziții generale 

1. Instrucțiunea se aplică tuturor titularilor de licențe eliberate de către Agenția Națională pentru

Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE/Agenția) pentru activități reglementate în domeniul 

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 

2. Instrucțiunea instituie cadrul unic de prezentare către ANRE a rapoartelor de activitate (în

continuare - Sistem de rapoarte) a titularilor de licențe și stabilește conținutul, modul de întocmire și 

prezentare a rapoartelor de către titularii ce practică genul corespunzător de activitate licențiată, 

indiferent de statutul juridic și forma de proprietate. Prevederile prezentei Instrucțiuni se aplică luând în 

considerație extinderile, performanțele și principiile de reglementare, ținerea contabilității și raportarea 

financiară, intervenite în timp în rezultatul modificării cadrului legislativ și normativ. 

3. Rapoartele de activitate includ indicatorii interdependenți ce caracterizează activitatea

titularilor de licențe în perioada de gestiune și se reflectă ca un ansamblu de date comparabile și veridice 

privind situația economico-financiară și tehnică a entităților raportoare, date necesare pentru luarea 

deciziilor de gestiune, evaluarea rezultatelor activității și analiza situației tehnice și financiare a 

întreprinderilor în perioada de gestiune. 

4. Evidența contabilă trebuie să corespundă strict cerințelor Legii contabilității, standardelor de

contabilitate, altor acte normative aprobate de Ministerul Finanțelor și actelor normative aprobate de 

ANRE. 

II. Conținutul, modul de întocmire și prezentare a rapoartelor

5. În vederea asigurării necesarului de informații și totodată simplificării procedurii de evidență

și prezentare a acestora către ANRE, titularii de licențe prezintă situațiile financiare conform 

prevederilor Standardelor Naționale de Contabilitate și alte informații de tip economic și tehnic necesare 

pentru supravegherea, analiza, determinarea și aprobarea tarifelor pentru activitățile licențiate în 

domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, analiza situației patrimoniale și 

financiare a unităților înființate de către autoritățile administrației publice locale în domeniul serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare, veniturile și cheltuielile, dezvoltarea serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare, protecția drepturilor consumatorilor etc. 

6. Titularii de licențe eliberate de ANRE din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și

de canalizare prezintă următoarele rapoarte de activitate: 

A. Raportul anual: 

Raportul anual de activitate se prezintă ANRE nu mai târziu de 31 martie al anului următor anului 

de gestiune. Acest raport va conține toată gama de informații prevăzută de Sistemul de rapoarte  și 

include: 
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a) Fișa raportului titularului de licență care furnizează/prestează serviciul public de alimentare

cu apă și /sau de canalizare – Anexa 1; 

b) Situațiile financiare complete ale entității, care se întocmesc conform formularelor-tip aprobate

de Ministerul Finanțelor. Situațiile financiare se prezintă de toate întreprinderile din domeniul serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare: „Bilanțul”, „Situația de profit și pierdere”, „Situația 

modificărilor capitalului propriu”, „Situația fluxurilor de numerar”, și ”Nota explicativă”; 

c) Politicile contabile ale entității;

d) Indicatori ai activității de producție (activitate reglementată): Volume (anual)  -   Anexa 2.2;

e) Indicatori ai activității de producție (activitate reglementată): Consumatori, Rețele publice de

alimentare cu apă și/sau de canalizare, Situația întreruperilor (deconectărilor), petițiilor  -  Anexa 3; 

f) Note explicative anuale:

 Schimbări importante ce au avut loc pe parcursul anului de gestiune -  Anexa 6 

 Amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale – Anexa 7 

 Situația privind imobilizările corporale și necorporale - Anexa 8 

 Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane și cheltuieli de epurare a apelor 

uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți  - Anexa 9 

 Cheltuieli privind energia electrică – Anexa 10 

 Cheltuieli de personal – Anexa 11 

 Informația privind datoriile întreprinderii – Anexa 12  

 Situația privind contoarele  - Anexa 13   

 Redevența – Anexa 14 

g) Raportul statistic 1 - Apeducte-canalizare ”Funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu

apă şi de canalizare”  (copia autentificată a raportului prezentat la Biroul Național de Statistică); 

h) Borderoul circulant pentru toate conturile contabile.

B. Raportul trimestrial 

Raportul trimestrial se prezintă ANRE nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare perioadei de 

raportare și include: 

a) Fișa raportului titularului de licență care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu

apă și /sau de canalizare – Anexa 1; 

b) Indicatori ai activității de producție (activitate reglementată): Volume (trimestrial) – Anexa 2.1;

c) d) Indicatori financiari: Venituri  - Anexa 4; 

d) Indicatori financiari: Cheltuieli  - Anexa 5;

e) Borderoul circulant pentru toate conturile contabile;

f) Raportul statistic 5-CI ”Consumurile și cheltuielile întreprinderii (copia autentificată a raportului

prezentat la Biroul Național de Statistică). 

7. Rapoartele de activitate se întocmesc de către întreprindere în baza datelor contabile și datelor

operative ale întreprinderii. Evidența operativă a indicatorilor (datelor) ce nu se reflectă în evidența 

contabilă (de exemplu: numărul consumatorilor, numărul reclamațiilor etc.) trebuie să fie organizată de 

întreprindere în modul corespunzător pentru a reda realitatea. În acest caz cerințele față de calitatea și 

veridicitatea datelor vor fi conforme principiilor de bază și caracteristicilor calitative de evidență 

contabilă. 

8. Nivelul exactității datelor prezentate în rapoarte trebuie să fie:

- în situațiile financiare – conform cerințelor SNC și formularelor aprobate de Ministerul 

Finanțelor; 

- în celelalte rapoarte – conform următorului tabel: 
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Tipul informației 
Unități de 

măsură 

Grade de 

exactitate 

Veniturile, cheltuielile și alți indicatori financiari mii lei 

lei 

0,1 

1 

Energia electrică consumată mii kWh 0,1 

Numărul (consumatorilor, transformatoarelor, 

contoarelor, reclamațiilor, etc.) 

numărul 1 

Lungimea rețelelor km 0,1 

Durata h 0,1 

Volume mii m3 

m3 

0,1 

1 

Ponderea % 0,01 

Alți indicatori de măsurare unități 1 

9. Rapoartele de activitate se prezintă în mod obligatoriu ANRE conform conținutului și în

termenele stabilite de prezenta Instrucțiune de către toate întreprinderile din domeniul serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 

10. Titularii de licențe pot prezenta informații suplimentare sau detalieri, dacă consideră ca fiind

relevante pentru dezvăluire. 

11. Titularii de licențe care furnizează apă potabilă și/sau apă tehnologică și/sau producerea și/sau

transportarea apei în vederea distribuirii urmează să adapteze tabelele cu adăugarea coloanelor aferente 

acestor servicii, după caz. 

12. Rapoartele de activitate se prezintă pe suport de hârtie și concomitent în formă electronică

(în formatul .xls Microsoft Excel cu reflectarea formulelor de calcul), cu respectarea formularelor 

prevăzute de Instrucțiune, fiind obligatorie prezentarea ambelor forme indicate. 

13. Rapoartele de activitate se întocmesc în 2 exemplare originale (unul destinat titularului de

licență) în limba de stat. 

14. Nu se permit rectificări (corectări) sau radieri în formulare. În cazul completării

necorespunzătoare, se prezintă un alt formular corectat cu indicarea datei efectuării rectificărilor. 

15. Rapoartele de activitate se broșează și se numerotează, pe foaia de titlu făcându-se mențiuni

privind formularele și numărul total de pagini incluse. 

16. Rapoartele de activitate se semnează de către conducător (administrator), contabil-șef și

executant cu aplicarea ștampilei umede. Fiecare formular se semnează de executant. 

17. Persoanele cu funcții de răspundere ale titularilor de licențe poartă răspundere pentru

neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a rapoartelor de activitate, nerespectarea formularelor 

rapoartelor de activitate și a termenelor de prezentare a acestora. 

18. Sistemul de rapoarte este însoțit de FIȘA întreprinderii întocmită conform formularului

Anexa 1. 

19. Rapoartele de activitate se prezintă ANRE cu respectarea strictă a formularelor anexate la

prezenta Instrucțiune. 



Denumirea completă a întreprinderii

Numărul de înregistrare de stat (IDNO)   

 Perioada de gestiune 

Tipul dării de seamă (bifați) Inițial

De corectare

Adresa juridică 

Activitatea licențiată

Telefonul întreprinderii

Poşta electronică

Numărul total de pagini în raport (incl. foaia de titlu )

Locul ştampilei_______________________ 

Data prezentării informaţiei 

Declarație de conformitate și veridicitate:

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor de licențe din domeniul serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. _________ din ___________.

Prin semnăturile noastre, certificăm că informația prezentată este deplină și autentică, constituind o relatare corectă a tuturor activităților 

companiei pentru perioada de raportare.

Anexa 1

F I Ș A

raportului titularului de licență care furnizează/prestează 

serviciul public de alimentare cu apă și /sau de canalizare

Numele, prenumele și semnătura 

conducătorului (administratorului)

Numele, prenumele și semnătura 

contabilului-şef

Funcția, numele, prenumele și semnătura 

executorului calculului



Anexa 2.1

Luna I 

___________
(denumirea)

Luna II 

___________
(denumirea)

Luna III 

___________
(denumirea)

Total Trimestru

1 2 3 5 6 7 8

1

Volumul total de apă necesar   (VA)                                           (rd.1.1+rd.1.2 

= rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5+rd.1.6)
mii m³

1.1 Volumul de apă extrasă (captată)  (VAC)
mii m³

1.2 Volumul apei potabile procurare de la alte persoane (VAPP)
mii m³

1.3 Volumul de apă potabilă furnizat (VAP), inclusiv:
mii m³

1.3.1 * conform contractelor încheiate

1.3.1.1

Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor directe cu 

proprietarii/chiriaşii apartamentelor

mii m³

1.3.1.2

Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor încheiate cu 

gestionarul blocului locativ

mii m³

1.3.1.3

Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor încheiate cu 

proprietarii caselor individuale

mii m³

1.3.1.4 Volumul de apă potabilă furnizat consumatorilor noncasnici

mii m³

1.3.2 * conform evidenței apei furnizate consumatorilor

1.3.2.1

Volumul de apă potabilă furnizat determinat conform indicilor 

înregistrați de contor
mii m³

1.3.2.2

Volumul de apă potabilă furnizat determinat conform normelor de 

consum

mii m³

1.4 Volumul de apă tehnologică furnizat  (VAT)
mii m³

1.5
Volumul de apă furnizat măsurat la punctele de delimitare între doi 

operatori (VAPT)
mii m³

1.6

Consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul  public de  alimentare 

cu apă (CTP), inclusiv :
mii m³

1.6.1 Consumul tehnologic
mii m³

1.6.2 Pierderile de apă 
mii m³

1.7 Volumul apelor uzate evacuate în sistemul de canalizare : 

1.7.1 * Volumul serviciului public de canalizare facturat (VAU) mii m³

1.7.1.1

Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare -

consumatori casnici
mii m³

1.7.1.2

Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare -

consumatori noncasnici 
mii m³

* Volumul apelor uzate deversate  conform nodului de evidență de la intrarea 

în stația de epurare
mii m³

dintre care:

1.7.2.1 Volumul apelor uzate preluate cu autospeciale 
mii m³

1.Valorile anuale din tabelul ”Volume” trebuie să coincidă cu datele din Raportul statistic 1 - Apeducte-canalizare "Funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare".

1.7.2

1.1 Volume (trimestrial)

4

I. Indicatori ai activității de producție (activitate reglementată)

Nr. Volume
Unitatea 

de măsură

Total, cumulativ de la începutul 

anului 

Trimestrul ______: Perioada 

corespunzătoare a 

anului precedent 

(trimestru)

2. Valorile rd.1.3 = rd.1.3.1.1+rd.1.3.1.2+rd.1.3.1.3+rd.1.3.1.4 = rd.1.3.2.1+rd.1.3.2.2

Adnotare: Se prezintă trimestrial 



Anexa 2.2

1 2 3 4 5

1

Volumul total de apă necesar   (VA)                                           

(rd.1.1+rd.1.2 = rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5+rd.1.6)
mii m³

1.1 Volumul de apă extrasă (captată)  (VAC)
mii m³

1.2 Volumul apei potabile procurare de la alte persoane (VAPP)
mii m³

1.3 Volumul de apă potabilă furnizat (VAP), inclusiv:
mii m³

1.3.1 * conform contractelor încheiate

1.3.1.1

Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor directe cu 

proprietarii/chiriaşii apartamentelor

mii m³

1.3.1.2

Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor încheiate cu 

gestionarul blocului locativ

mii m³

1.3.1.3

Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor încheiate cu 

proprietarii caselor individuale

mii m³

1.3.1.4 Volumul de apă potabilă furnizat consumatorilor noncasnici

mii m³

1.3.2 * conform evidenței apei furnizate consumatorilor

1.3.2.1

Volumul de apă potabilă furnizat determinat conform indicilor 

înregistrați de contor
mii m³

1.3.2.2

Volumul de apă potabilă furnizat determinat conform normelor de 

consum

mii m³

1.4 Volumul de apă tehnologică furnizat  (VAT)
mii m³

1.5
Volumul de apă furnizat măsurat la punctele de delimitare între doi 

operatori (VAPT)
mii m³

1.6

Consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul  public de  alimentare 

cu apă (CTP), inclusiv :
mii m³

1.6.1 Consumul tehnologic
mii m³

1.6.2 Pierderile de apă 
mii m³

1.7 Volumul apelor uzate evacuate în sistemul de canalizare : 

1.7.1 * Volumul serviciului public de canalizare facturat (VAU) mii m³

1.7.1.1

Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare -

consumatori casnici
mii m³

1.7.1.2

Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare -

consumatori noncasnici 
mii m³

* Volumul apelor uzate deversate  conform nodului de evidență de la intrarea 

în stația de epurare
mii m³

dintre care:

1.7.2.1 Volumul apelor uzate preluate cu autospeciale 
mii m³

2. Valorile rd.1.3 = rd.1.3.1.1+rd.1.3.1.2+rd.1.3.1.3+rd.1.3.1.4 = rd.1.3.2.1+rd.1.3.2.2

Adnotare: Se prezintă anual

1.Valorile anuale din tabelul ”Volume” trebuie să coincidă cu datele din Raportul statistic 1 - Apeducte-canalizare "Funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare".

1.7.2

Perioada corespunzătoare a anului 

precedent anul ____

I. Indicatori ai activității de producție (activitate reglementată)

1.2 Volume (anual)

Nr. Volume
Unitatea 

de măsură
Perioada de gestiune anul ____



Anexa 3

la începutul 

perioadei de 

gestiune

deconectaţi pe 

parcursul 

perioadei de 

gestiune, cu 

rezoluțiunea 

contractelor 

deconectaţi pe 

parcursul 

perioadei de 

gestiune, fără 

rezoluțiunea 

contractelor 

(suspendat) 

conectaţi pe 

parcursul 

perioadei de 

gestiune

la sfîrşitul 

perioadei de 

gestiune

la începutul 

perioadei de 

gestiune

deconectaţi pe 

parcursul 

perioadei de 

gestiune, cu 

rezoluțiunea 

contractelor 

deconectaţi pe 

parcursul 

perioadei de 

gestiune, fără 

rezoluțiunea 

contractelor 

(suspendat) 

conectaţi pe 

parcursul 

perioadei de 

gestiune

la sfîrşitul 

perioadei de 

gestiune

1 2 3 4 5 6 7 8=4-5-6+7 9 10 11 12 13=9-10-11+12

2.1 Nr. de consumatori* ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare 

(rd.2.1.1 + rd.2.1.2 + rd.2.1.3 + rd.2.1.4), inclusiv : unit.

2.1.1

Nr. de consumatori care beneficiază de servicii în baza contractelor 

directe cu proprietarii/chiriașii de apartamente unit.

2.1.2

Nr.  de consumatori  care beneficiază de servicii în baza contractelor 

încheiate cu gestionarul blocului locativ unit.

2.1.3

Nr.  de consumatori care beneficiază de servicii în baza contractelor  

încheiate cu proprietarii caselor individuale unit.

2.1.4 Nr.  de consumatori  noncasnici unit.

2.2 Nr. locurilor de consum**, inclusiv: unit.

2.2.1  - cu contoare unit.

2.2.2  - fără contoare unit.

3. Rețele publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare

Nr. Rețele de alimentare cu apă / de canalizare
Unitatea 

de măsură

1 2 3

3.1 Numărul sistemelor publice de alimentare cu apă* unități

3.2 Lungimea apeductelor și rețelelor de alimentare  cu apă km

3.3 Numărul stațiilor de pompare a apei unități

3.4 Numărul prizelor de suprafață unități

3.5 Numărul fîntînilor arteziene unități

3.6 Numărul stațiilor de tratare a apei unități

3.7 Numărul sistemelor publice de canalizare** unități

3.8 Lungimea totală a rețelelor publice de canalizare km

3.9 Numărul stațiilor de epurare a apelor uzate unități

3.10 Numărul stațiilor de pompare a apelor uzate unități

Nr. Întreruperi (deconectări), petiții
Unitatea 

de măsură

1 2 3

4.1
Numărul întreruperilor planificate* a furnizării serviciului public de alimentare cu 

apă
untăți

4.2 Durata medie a întreruperilor planificate a furnizării serviciului public de alimentare cu 

apă
h

4.3
Numărul întreruperilor planificate* a furnizării serviciului public de canalizare

untăți

4.4
Durata medie a întreruperilor planificate a furnizării serviciului public de canalizare

h

4.5
Numărul întreruperilor neplanificate** a furnizării serviciului public de 

alimentare cu apă
untăți

4.6 Durata medie a întreruperilor neplanificate a furnizării serviciului public de alimentare 

cu apă
h

4.7
Numărul întreruperilor neplanificate** a furnizării serviciului public de canalizare

untăți

4.8
Durata medie a întreruperilor neplanificate a furnizării serviciului public de canalizare

h

4.9 Petiţii cu privire la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă*** unități

4.10 Petiţii referitor la prestarea serviciului public de canalizare*** unități

*** Petiții - numărul total de petiții se va întocmi conform Anexei 3 (rd.9.1) și Anexei 4 (rd.9.1) a Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

aprobat prin HANRE nr.356/2019 din 27.09.2019

Adnotare: Se prezintă anual

Adnotare: Se prezintă anual

Perioada de gestiune curentă

4

4. Situația întreruperilor (deconectărilor), petițiilor

5

Perioada de gestiune precedentă

**  Întrerupere neplanificată   - Întrerupere temporară a furnizării apei, a recepționării apelor uzate, cauzată de avarii produse în sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, fără a fi deconectate instalațiile interne 

de apă/de canalizare ale consumatorilor de la rețeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare.

*  Întrerupere planificată  - Întrerupere temporară a livrării apei/recepționării apelor uzate, cu informarea prealabilă a consumatorilor, cauzată de necesitatea efectuării de către operator a unor lucrări de deservire tehnică 

și/sau reparații planificate în rețelele publice de alimentare cu apă/de canalizare, branșare/racordare a instalațiilor interne de apă/de canalizare ale noilor consumatori, fără deconectarea instalațiilor interne de apă/de canalizare 

ale consumatorilor de la rețeaua publică de alimentare cu apă/canalizare.

1. Valorile anuale din tabelul ”Rețele publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare” trebuie să coincidă cu datele din Raportul statistic 1 - Apeducte-canalizare 

"Funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare".

I. Indicatori ai activității de producție (activitate reglementată)

La începutul perioadei de gestiune

4

* Consumator  - persoană  fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul.

2. Consumatori

Nr. Categoria de consumatori
Unitatea 

de măsură

Numărul de consumatori care beneficiază  de serviciul public 

de alimentare cu apă

La sfîrșitul perioadei de gestiune

5

Numărul de consumatori care beneficiază                                                                                                   

de serviciul public de canalizare

Adnotare: Se prezintă anual

** Loc de consum - amplasament al instalațiilor interne de apă și de canalizare ale consumatorului, unde se consumă și se asigură preluarea și transportarea apelor uzate de la instalațiile interne de apă pînă la căminul de racord din sistemul public 

de canalizare. Consumatorul poate dispune de unul sau mai multe locuri de consum.



Anexa 4

Venituri mii lei

perioada de 

gestiune

perioada 

corespunzato

are a anului 

precedent

perioada de 

gestiune

perioada 

corespunzato

are a anului 

precedent

perioada de 

gestiune

perioada 

corespunzato

are a anului 

precedent

Total, 

cumulativ de 

la începutul 

anului

perioada de 

gestiune

perioada 

corespunzato

are a anului 

precedent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Total venituri (I+II)

I Activitatea operaţională - total (p.1.1+p 1.2)

1.1 Venituri din vînzări - total 

 inclusiv:

Venit din prestarea serviciului public de alimentare cu apă:

potabilă x x x x

tehnologică x x x x

Venit din producerea şi/sau transportarea apei în vederea 

redistribuirii
x x x x

Venit din prestarea serviciului public de canalizare x x x x

Producerea şi livrarea energiei termice

Venituri din prestarea serviciilor auxiliare * (a se vedea 

Nota)

Alte servicii, inclusiv  (de indicat)

....

1.2  Alte venituri din activitatea operaţională - total

inclusiv:

Venituri din ieşirea altor active circulante

Venituri din sancţiuni, amenzi , penalități

Venituri din subvenții de stat, prime, premii și sume 

sponsorizante, mijloace cu destinație specială

Venituri din recuperarea prejudiciului material 

Venituri din plusurile de active imobilizate şi circulante 

constatate la inventariere

Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie 

expirat

Alte venituri operaţionale

II. Alte activităţi -total (p.2.1+p.2.2+p.2.3)

2.1 Venituri din operaţiuni cu active imobilizate - total 

inclusiv:

Venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale

Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale

Venituri din ieşirea investiţiilor financiare pe termen lung

Venituri din ieşirea investiţiilor imobiliare

Venituri din ieşirea altor active imobilizate

Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor 

imobilizate

Venituri din operațiile cu părțile afiliate

Alte venituri din operaţiuni cu active imobilizate

2.2 Venituri financiare - total

 inclusiv:

Venituri din diferenţe de curs valutar

Venituri din diferenţe de sumă

Venituri din redevenţe

Venituri din active imobilizate şi circulante intrate cu titlu 

gratuit

Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi

Venituri din dobînzi aferente altor activităţii

Alte venituri financiare

2.3 Venituri exepţionale - total

inclusiv:

Venituri din compensarea pierderilor din calamităţi

Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente 

excepţionale

Alte venituri excepţionale

II. Indicatori financiari

Indicatori

Activitatea de bază (reglementată)

Nr. contului 

contabil de  

evidență 

analitică

Alte activităţi 

(nereglementate)
Total pe întreprindereserviciul public de 

alimentare cu apă

serviciul public de 

canalizare

Adnotare: Se prezintă trimestrial 



Anexa 5

II. Indicatori financiari

Cheltuieli mii lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Total cheltuieli (III+IV+V)

III. Activitatea operaţională -total (3.1+3.2+3.3+3.4)

3.1 Costul vînzărilor - total

inclusiv:

Costul comercializării apei:

potabile

tehnologice

Costul producerii şi/sau transportării apei în vederea 

redistribuirii

Costul serviciilor de canalizare

Costul energiei termice vîndute

Costul serviciilor auxiliare  prestate consumatorilor* (a se 

vedea Nota)

Costul altor servicii prestate

3.2 Cheltuieli de distribuire -total 

inclusiv:

Cheltuieli cu personalul comercial

Contribuții de asigurări sociale și medicale

Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor 

imobilizate cu destinaţie comercială

Costul materialelor utilizate în procesul de 

comercializare/prestarea servicviului

Cheltuieli cu ambalajele şi alte materiale utilizate la 

comercializarea produselor şi mărfurilor

Cheltuieli de transportare a produselor şi mărfurilor, fără costul 

combustibilului și lubrifianților

Cheltuileli privind combustibilul și lubrifianți pentru mijloace de 

transport

Cheltuieli de publicitate şi marketing

Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi 

mărfurilor în perioada de garanţie

Cheltuieli privind leasingul operațional

Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise

Cheltuieli privind returnările şi reducerile de preț

Amortizarea OMVSD în procesul de comercializare

Cheltuieli privind verificarea metrologică

Alte cheltuieli de distribuire

3.3 Cheltuieli administrative -total

inclusiv:

Remunerarea muncii personalului  administrativ

Contribuții sociale și medicale

Cheltuieli de procurarea apei

Cheltuieli de procurarea gazelor naturale

Cheltuieli de procurare energie electrică

Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor 

imobilizate cu destinaţie administrativă

Cheltuieli privind rechizitele de birou , formulare, alte 

documente si rapoarte

Paza obiectelor administrative și asigurarea securității 

antiincendiare

Amortizarea OMVSD cu destinație administrativă

Plăți regulatorii

Costul serviciilor prestaste oficiilor  poștale

Costul serviciilor prestaste entității de telecomunicații, internet 

provideri, etc.

Costul serviciilor bancare

Costul serviciilor de consultanță și audit

Cheltuieli privind leasingul operaționale

Cheltuieli privind mijloacele de transport cu destinație 

administrativă, fără costul combustibilului și lubrifianți

Cheltuileli privind combustibilul și lubrifianți pentru mijloace de 

transport cu destinație administrativă

Cheltuieli procurarea literaturii de specialitate, abonarea la ediții 

periodice

Cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe 

venit

Cheltuieli în scopuri de filantropie şi sponsorizare

Cheltuieli privind serviciile cu destinaţie administrativă

Nr. contului 

contabil de  

evidență 

analitică Perioada de 

gestiune

Indicatori
Perioada 

corespunzătoa

re a anului 

precedent

Perioada de 

gestiune

Activitate de bază (reglementată)

serviciul public de 

alimentare cu apă
serviciul public de canalizare

Alte activităţi 

(nereglementate)

Perioada 

corespunzătoa

re a anului 

precedent

Total pe întreprindere

Total, 

cumulativ de 

la începutul 

anului

Perioada de 

gestiune

Perioada 

corespunzătoa

re a anului 

precedent

Perioada de 

gestiune

Perioada 

corespunzătoa

re a anului 

precedent



II. Indicatori financiari

Cheltuieli mii lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nr. contului 

contabil de  

evidență 

analitică Perioada de 

gestiune

Indicatori
Perioada 

corespunzătoa

re a anului 

precedent

Perioada de 

gestiune

Activitate de bază (reglementată)

serviciul public de 

alimentare cu apă
serviciul public de canalizare

Alte activităţi 

(nereglementate)

Perioada 

corespunzătoa

re a anului 

precedent

Total pe întreprindere

Total, 

cumulativ de 

la începutul 

anului

Perioada de 

gestiune

Perioada 

corespunzătoa

re a anului 

precedent

Perioada de 

gestiune

Perioada 

corespunzătoa

re a anului 

precedent

Cheltuieli de protocol (reprezentanţă)

Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ

Alte cheltuieli administrative

3.4 Alte cheltuieli din activitatea operaţională -total

inclusiv:

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante 

ieşite

Cheltuieli privind sancţiunile

Cheltuieli privind dobînzile

Cheltuieli legate de contractarea creditelor bancare şi 

împrumuturilor

Amenzi, penalităţi, despăgubiri pentru nerespectarea 

prevederilor legislaţiei şi clauzelor contractuale

Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor 

imobilizate şi circulante

Cheltuieli aferente constituirii provizioanelor pentru riscuri și 

cheltuieli, inclusiv pentru creanțe compromise

Cheltuieli privind creanţele compromise decontate, cu excepţia 

celor comerciale

Cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă 

netă

Alte cheltuieli operaţionale

IV. Cheltuieli ale altor activități -total (4.1+4.2+4.3)

4.1 Cheltuieli cu active imobilizate-total

inclusiv:

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor 

necorporale ieşite

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor 

corporale ieşite

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor financiare 

pe termen lung ieşite

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor imobiliare 

ieşite

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active imobilizate 

ieşite

Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate

Pierderi din deprecierea activelor imobilizate

Alte cheltuieli cu active imobilizate

4.2 Cheltuieli financiare-total

inclusiv:

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

Cheltuieli din diferenţe de sumă

Cheltuieli privind redevenţele

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente activelor imobilizate şi 

circulante transmise cu titlu gratuit

Cheltuieli aferente emisiunii şi operaţiunilor cu acţiuni proprii

Alte cheltuieli financiare

4.3 Cheltuieli excepţionale-total

inclusiv:

Cheltuieli privind calamităţile

Cheltuieli privind alte evenimente excepţionale

Alte cheltuieli excepţionale

V. Cheltuieli privind impozitul pe venit-total

inclusiv:

Cheltuieli privind impozitul pe venit

Cheltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea 

operaţională

Alte cheltuieli privind impozitul pe venit

Adnotare: Se prezintă trimestrial 



NOTĂ: 

II. Indicatori financiari - Venituri

II. Indicatori financiari - Cheltuieli

Veniturile și costurile aferente serviciilor auxiliare prestate, reprezintă valorile aferente următoarelor categorii de servicii:

1. branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă

2. racordarea instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorilor la reţeaua publică de canalizare

3. branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de 

apă

4. racordarea la reţeaua publică de canalizare în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea racordurilor de canalizare

5. reconectarea la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă ale consumatorului, care anterior au 

fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor 

contractuale

6. reconectarea la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorilor, care anterior au 

fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către consumatori a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor 

contractuale

7. deconectarea de la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă, la solicitarea consumatorului, cu 

excepţia cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă

8. deconectarea de la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu 

excepţia cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea serviciului public de canalizare

9. reconectarea la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă, care anterior au fost deconectate la 

solicitarea consumatorului

10. reconectarea la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare, care anterior au fost deconectate la 

solicitarea consumatorului

11. instalarea şi sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului

12. demontarea, remontarea şi sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

13. demontarea, verificarea metrologică de expertiză, remontarea şi sigilarea contorului în cazul cînd consumatorul 

solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză, iar în urma verificării se constată că contorul corespunde normelor

14. demontarea, reparaţia, verificarea metrologică, remontarea şi sigilarea contorului în cazul cînd acesta a fost deteriorat 

din vina consumatorului

15. demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui alt contor, în cazul cînd contorul 

deteriorat nu poate fi reparat

16. sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de 

operator

17. eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte şi de pe proiect, prezentate de 

consumator operatorului



Anexa 6

III. Note explicative anuale

Schimbări importante ce au avut loc pe parcursul anului de gestiune (se prezintă anual)

Explicațiile trebuie să fie clare, concise și numerotate conform prevederilor. Pentru fiecare întrebare

trebuie să fie prezentat un răspuns. Unde nu este aplicabil, de menționat „Nu este disponibilă”. Dacă

informația dată este menționată în raport la alte capitole, este necesar de efectuat referințele de

rigoare.

De prezentat informația detaliată vizând aspectele indicate mai jos. 

2. Mijloacele fixe și spațiile luate în locațiune de întreprindere. De prezentat informațiile de la

cine este luat în locațiune, valoarea mijloacelor fixe sau suprafața luată în locațiune, termenul, plata

pentru luarea în locațiune (lunară și total pentru perioada de gestiune) și alte condiții.

1. Mijloacele fixe și spațiile date în locațiune de întreprindere. De prezentat informațiile privind

beneficiarul cui îi este dat în locațiune, valoarea mijloacelor fixe și/ sau suprafața dată în locațiune,

termenul, plata pentru darea în locațiune (lunară și total pentru perioada de gestiune) și alte condiții.

3. De definit succint care este statutul oricărui proces juridic important nesoluționat până la sfârșitul

anului, precum și rezultatele proceselor juridice soluționate pe parcursul anului.

4. Descrieți succint orice evenimente sau tranzacții materiale importante ale companiei ce nu au fost

prezentate anterior în raport și în care au fost implicați fie un membru al consiliului de administrație,

un director, un deținător de valori mobiliare, societăți comerciale afiliate, sau dacă oricare din aceste

persoane a avut un interes material în aceste tranzacții.

În cazul când careva informații conform prevederilor de mai sus sunt prezentate în nota explicativă la

situațiile financiare anuale, de făcut referință la pagina respectivă.

5. Informații privind tarifele aplicate pe parcursul anului. 

6. Informații privind acordurile, contractele încheiate cu organismele financiare internaţionale, 

ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale



Anexa 7

Amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale                                                                                    mii lei

Perioada de 

gestiune anul 

___

Perioada 

corespunzătoar

e a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

___

Perioada 

corespunzătoar

e a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

___

Perioada 

corespunzătoar

e a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

___

Perioada 

corespunzătoar

e a anului 

precedent anul 

____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
Total amortizarea imobilizărilor corporale 

(1+2+3+4+5+6+7+8) 

din care:

1 Amortizarea clădirilor

inclusiv:

1.1 clădirilor unităţilor de producţie

1.2 clădirilor comerciale

1.3 clădirilor administrative                                                                                                                                                           

1.4 altor clădiri

1.5

Amortizarea clădirilor primite în gestiune economică 

cu titlu gratuit, prin donații, granturi sau prin alte 

surse nerambursabile 

2 Amortizarea construcţiilor speciale 

inclusiv:

2.1 fîntînilor arteziene

2.2 altor construcţii speciale

2.3

Amortizarea construcţiilor speciale  primite în 

gestiune economică cu titlu gratuit, prin donații, 

granturi sau prin alte surse nerambursabile 

3 Amortizarea instalaţiilor de transmisie

inclusiv:

3.1

Amortizarea instalaţiilor de transmisie primite în 

gestiune economică cu titlu gratuit, prin donații, 

granturi sau prin alte surse nerambursabile 

4 Amortizarea maşinilor şi utilajelor 

inclusiv:

4.1 maşinilor şi utilajelor de forţă

4.2 maşinilor şi utilajelor de lucru

4.3

aparatelor şi instalaţiilor de măsurare şi reglare, 

utilajelor de laborator

4.4 tehnicii de calcul, maşinilor de prelucrare a datelor

4.5

Amortizarea maşinilor şi utilajelor primite în gestiune 

economică cu titlu gratuit, prin donații, granturi sau 

prin alte surse nerambursabile 

4.6 altor maşini şi utilaje

5 Amortizarea mijloacelor de transport

inclusiv:

5.1

autoturismelor şi autovehiculelor destinate în 

principal transportului de persoane 

5.2 autovehiculelor pentru transportul mărfurilor

5.3

autovehiculelor pentru scopuri speciale, altele decît 

cele destinate în principal transportului de persoane 

ori de mărfuri 

III. Note explicative anuale

Nr. Categoria imobilizărilor corporale și necorporale

Activitatea reglementată

Alte activităţi Total pe întreprindereserviciul public de 

alimentare cu apă

serviciul public de 

canalizare



Perioada de 

gestiune anul 

___

Perioada 

corespunzătoar

e a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

___

Perioada 

corespunzătoar

e a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

___

Perioada 

corespunzătoar

e a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

___

Perioada 

corespunzătoar

e a anului 

precedent anul 

____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr. Categoria imobilizărilor corporale și necorporale

Activitatea reglementată

Alte activităţi Total pe întreprindereserviciul public de 

alimentare cu apă

serviciul public de 

canalizare

5.4 remorcilor şi semiremorcilor pentru toate vehiculele

5.5

Amortizarea mijloacelor de transport primite în 

gestiune economică cu titlu gratuit, prin donații, 

granturi sau prin alte surse nerambursabile 

5.6 altor mijloace de transport

6 Amortizarea instrumentelor şi inventarului

7

Amortizarea mijloacelor fixe primite în leasing 

financiar

8

Amortizarea altor imobilizări corporale, inclusiv 

(de indicat)

....

II
Total amortizarea imobilizărilor necorporale 

(1+2+3+4)

1 Amortizarea licențelor

2 Amortizarea programelor informatice

3 Amortizarea imobilizărilor necorporale primite în 

gestiune economică

4

Altor imobilizări necorporale,

inclusiv  (de indicat)

....

III
Total amortizarea imobilizărilor corporale 

si necorporale (I+II)

Adnotare: Se prezintă anual



Anexa 8

III. Note explicative anuale

Situația privind imobilizările corporale și necorporale  mii lei

Valoarea 

materialelor 

consumate

Cheltuieli cu 

personalul

Cheltuielile 

indirecte de 

producție

Costul 

proiectului
Alte cheltuieli

Valoarea 

materialelor 

consumate

Cheltuieli cu 

personalul

Cheltuielile 

indirecte de 

producție

Alte cheltuieli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Total imobilizări corporale

Imobilizări corporale în curs de 

execuţie

Terenuri 

Clădiri

Construcţiilor speciale 

Instalaţii de transmisie

Maşini şi utilaje 

Mijloace de transport

Instrumente şi inventar

Mijloace fixe primite în leasing 

financiar

Mijloace fixe primite în gestiune 

economică, inclusiv

Clădiri

Construcţiilor speciale 

Instalaţii de transmisie

Maşini şi utilaje 

Mijloace de transport

Instrumente şi inventar

Total imobilizări necorporale 

Imobilizări necorporale în curs de 

execuţie

 Licențe

Programe informatice

Imobilizări necorporale primite în 

gestiune economică

Alte imobilizări necorporale

* se completează în cazul cînd a fost efectuată reevaluarea imobilizărilor corporale sau necorporale

Valoarea contabilă 

la sfârșitul 

perioadei (col.23 - 

col.24)

Ieşirea de active în 

cursul perioadei 

(la costul de 

intrare)

Costuri ulterioare capitalizate ale imobilizărilor corporale și necorporale existente la 

începutul perioadei

Servicii/lucrări 

achiziționate 

finanțate din 

mijloace proprii 

sau 

rambursabile

Valoarea 

totală

Create de sine stătător

inclusiv:

Valoarea 

totală

inclusiv:

Efectuate cu forțe proprii

Amortizarea 

acumulată la  

sfîrşitul perioadei

Valoarea la 

sfîrşitul perioadei 

(la costul de 

intrare)

Adnotare: Se prezintă anual

Cost istoric 

(înregistrat la 

momentul 

transmiterii în 

exploatare/primirii 

în gestiune)

Costul 

reevaluat*

Informativ: Intrarea de active noi în cursul perioadei 

Alte intrări
În gestiune 

economică 

Cu titlu 

gratuit sau 

achiziționate 

din mijloace 

nerambursab

ile

Achiziție 

finanțată din 

mijloace 

proprii sau 

rambursabile

Indicatori

Valoarea la  

începutul 

perioadei (la 

costul de intrare)

Amortizarea 

acumulată la  

începutul 

perioadei



III. Note explicative anuale

Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane

1 2 3

1 Volumul apei procurate mii m
3

2
Tariful sau prețul  de procurare (mediu anual), 

fără TVA
lei/m

3

3 Cheltuieli de procurare a apei mii lei

1 2 3

1

Volumul apei uzate livrate către terţi din 

sistemele de canalizare gestionate de către 

operator pentru epurare

mii m
3

2
Tariful sau preţul pentru epurarea apei uzate 

aplicat de terţe persoane (mediu anual), fără TVA
lei/m

3

3
Cheltuieli de epurare a apelor uzate conform 

contractelor încheiate cu terțe părți
mii lei

Anexa 9

Nr. ord. Denumirea indicatorilor

Unitatea 

de 

măsură

Serviciul public de canalizare

Cheltuieli de epurare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți

74 5 6

Nr. ord. Denumirea indicatorilor

Unitatea 

de 

măsură

Apă tehnologică Apă potabilă

Perioada de gestiune 

anul ____

Perioada 

corespunzătoare a anului 

precedent anul ____

Perioada de gestiune 

anul ____

Serviciul public de alimentare cu apă

Perioada 

corespunzătoare a anului 

precedent anul ____

Adnotare: Se prezintă anual

Perioada corespunzătoare a anului precedent anul 

____
Perioada de gestiune anul ____

4 5



Anexa 10

III. Note explicative anuale

Cheltuieli privind energia electrică

Perioada de 

gestiune anul 

____

Perioada 

corespunzătoare 

a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

____

Perioada 

corespunzătoa

re a anului 

precedent 

anul ____

1 2 3 10 11 12 13

1 Cantitatea de energie electrică consumată  mii kWh

din reţelele electrice de distribuţie de 

medie tensiune (6; 10 kV)
 mii kWh

din reţelele electrice de distribuţie de 

joasă tensiune (0,4 kV)
 mii kWh

2 Prețul la energia electrică* lei/kWh

din reţelele electrice de distribuţie de 

medie tensiune (6; 10 kV)
lei/kWh

din reţelele electrice de distribuţie de 

joasă tensiune (0,4 kV)
lei/kWh

3 Costul energiei electrice mii lei

din reţelele electrice de distribuţie de 

medie tensiune (6; 10 kV)
mii lei

din reţelele electrice de distribuţie de 

joasă tensiune (0,4 kV)
mii lei

* se va indica prețul mediu anual

Nr. d/o Indicatori
Unitatea de 

măsură

Activitatea reglementată

Perioada de 

gestiune anul 

____

Perioada 

corespunzătoare 

a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

____

Perioada 

corespunzătoare 

a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

____

Perioada 

corespunzătoa

re a anului 

precedent anul 

____

Alte activităţi nereglementate Total pe întreprindereserviciul public de alimentare cu apă serviciul public de 

canalizareapă tehnologică apă potabilă

94 5 6 7 8

Adnotare: Se prezintă anual



Anexa 11

III. Note explicative anuale

Cheltuieli de personal

Perioada de 

gestiune anul 

____

Perioada 

corespunzătoar

e a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune 

anul ____

Perioada 

corespunzăt

oare a anului 

precedent 

anul ____

1 2 3 10 11 12 13

1 Numărul personalului (1.1+1.2+1.3+1.4),    total unit.

inclusiv:

1.1 Personalul producţiei de bază unit.

1.2 Personalul auxiliar în sfera de producție unit.

1.3 Personalul în sfera de distribuire unit.

1.4 Personalul administrativ unit.

1.5 În baza contractelor civile încheiate unit.

2 Cheltuieli de personal (2.1+.2.2+2.3) 

2.1 Fondul de salariu total,  inclusiv: mii lei

2.1.1 *conform personalului încadrat:

2.1.1.1 Personalul producţiei de bază mii lei

2.1.1.2 Personalul auxiliar în sfera de producție mii lei

2.1.1.3 Personalul în sfera de distribuire mii lei

2.1.1.4 Personalul administrativ mii lei

2.1.1.5 În baza contractelor civile încheiate mii lei

2.1.2 *conform componentelor de cheltuieli:

2.1.2.1 Salariu de bază mii lei

2.1.2.2 Spor la salariu pentru vechimea în muncă mii lei

2.1.2.3 Spor la salariu pentru clasă acordat șoferilor mii lei

2.1.2.4 Spor la salariu pentru munca prestată în condiții nefavorabile mii lei

2.1.2.5 Plata pentru munca prestată în timp de noapte mii lei

2.1.2.6 Plată pentru lucrul în afara orelor normate de muncă mii lei

2.1.2.7

Compensaţia pentru munca prestată în zile de repaus şi în cele 

de sărbătoare nelucrătoare (Salariaţi remuneraţi pe unitate de 

timp oră) mii lei

2.1.2.8

Plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare 

(Salariaţi remuneraţi pe unitate de timp zi) mii lei

2.1.2.9 Adaos la salariu pentru conducerea brigăzii mii lei

2.1.2.10 Premii mii lei

2.1.2.11 Plata pentru lucrul în cumul mii lei

2.1.2.12 Alte sporuri la salariu (de detaliat) mii lei

.....

2.2 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii mii lei

2.3 Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală mii lei

Nr. d/o Indicatori

Unitatea 

de 

măsură

Activitatea reglementată Activitatea de investiții 

(capitalizate în activitatea 

reglementată )

4 5 6 7 8 9

Alte activităţi nereglementate Total pe întreprindereserviciul public de 

alimentare cu apă

serviciul public de 

canalizare

Perioada de 

gestiune 

anul ____

Perioada 

corespunzătoar

e a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

____

Perioada 

corespunzătoar

e a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

____

Perioada 

corespunzătoare 

a anului 

precedent anul 

____

Adnotare: Se prezintă anual



Anexa 12

III. Note explicative anuale

mii lei

Nr. crt. Datorii
Sold la începutul 

anului curent
Majorări Diminuări

Sold la finele 

anului curent

Sold la finele 

anului 

precedent

1 Datorii comerciale (față de furnizori)

2 Datorii calculate (față de buget, personal ș.a.):

3 Total datorii privind credite și împrumuturi 

3.1 Total datorii privind credite și împrumuturi pe termen lung

inclusiv:

3.1.1 Credite bancare pe termen lung

inclusiv  : în valută străină

3.1.2 Dobînzi aferente creditelor bancare pe termen lung

3.1.3 Împrumuturi pe termen lung

3.1.4 Dobînzi aferente împrumuturilor pe termen lung

3.2 Total datorii privind credite și împrumuturi pe termen scurt

3.2.1 Credite bancare pe termen scurt

inclusiv  : în valută străină

3.2.2 Dobînzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

3.2.3 Împrumuturi pe termen scurt

3.2.4 Dobînzi aferente împrumuturilor pe termen scurt

4 Avansuri primite

5 Datorii față de proprietari

6 Datorii penalități, sancțiuni

7 Alte datorii (de detaliat)

Total datorii (1+2+3+4+5+6+7)

Adnotare: Se prezintă anual

Informația privind datoriile întreprinderii



Anexa 13

III. Note explicative anuale

Situația privind contoarele 

La începutul 

perioadei de 

gestiune

La sfîrșitul 

perioadei de 

gestiune

La începutul 

perioadei de 

gestiune

La sfîrșitul 

perioadei de 

gestiune

La începutul 

perioadei de 

gestiune

La sfîrșitul 

perioadei de 

gestiune

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Total contoare existente, în baza cărora se 

facturează consumatorii, inclusiv: unități

1.1 Contoare la consumatori casnici unități

inclusiv:  contoare instalate de operatori unități

1.2 Contoare la consumatori non-casnici unități

2 Nr. de contoare verificate metrologic unități

2.1 inclusiv:  contoare la consumatori casnici unități

3

Cheltuieli privind verificarea metrologică a 

contoarelor la consumatori casnici mii lei

Activitatea reglementată

Nr. Indicatori

Unitatea 

de 

măsură

Adnotare: Se prezintă anual

apă potabilăapă tehnologică

serviciul public de alimentare cu apă serviciul public de 

canalizare



Anexa 14

III. Note explicative anuale

Redevența

Perioada de 

gestiune anul 

____

Perioada 

corespunzătoare 

a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

____

Perioada 

corespunzătoare 

a anului 

precedent anul 

____

Perioada de 

gestiune anul 

____

Perioada 

corespunzătoare 

a anului 

precedent anul 

____

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Redevența calculată 

valoarea conform contract de delegare mii lei

valoare inclusă în veniturile reglementare 

la stabilirea tarifelor mii lei

valoarea amortizării bunurilor mobile și 

imobile transmise operatorului mii lei

2 Utilizarea redevenței

defalcare în Fondul de dezvoltare 

constituit la APL mii lei

defalcare în Fondul de dezvoltare 

constituit la operator mii lei

alte direcții (de specificat) mii lei

La prezenta informație se prezintă suplimentar:

* Extrase din contabilitate privind bunurile imobile și imobile primite de la APL 

* Extrase din contabilitate ce confirmă valorile redevenței calculate, utilizate

* Prezentarea calculului amortizării bunurilor mobile și imobile transmise operatorului 

Adnotare: Se prezintă anual

* Copia autentificată a anexei la Contractul de delegare cu lista bunurilor mobile și imobile transmise operatorului

Nr. Indicatori

Unitatea 

de 

măsură

Activitatea reglementată

serviciul public de alimentare cu apă
serviciul public de canalizare

apă tehnologică apă potabilă


