
I. VA mii m³ 206,0

1,1 VACn mii m³ 206,0

1,2 VAPPn mii m³

1,3 VAPn mii m³ 115,0

1,4 VATn mii m³

1,5 VPA mii m³ 91,0

1,6 VAU mii m³

II. 
CSAPn, 
CSCn

mii lei 2 150,7

2,1 CAIn mii lei

2,2 CAPn mii lei

2,3 CMn mii lei 32,8

2,4 CEEn mii lei 592,7

2,5 CPn mii lei 1 324,2

2,6 CÎEn mii lei 9,6

2,7 CDn mii lei 26,3

2,8 CAn mii lei 43,4

2,9 Can mii lei 121,7

TAan mii lei 9,7

TVA mii lei 100,4

Tan mii lei 6,2

FR mii lei 5,5

III. Rn mii lei

3,1 VNIn mii lei

3,2 Rrn % 4,64%

IV.
VSAPn, 
VSCn mii lei 2 150,7

V.
TSAPn lei/m³ 18,70

Categorii de 
consumatori

Volumele, mii 

m3
Tariful calculat 

pt 2019, lei/m3

Venitul 
conform 

tarifului, mii 
lei

Tarifele în 
vigoare, 

lei/m3

Tariful  
diferențiat  pt 

2019,       mii lei

Venitul 
conform 
tarifului 

diferențiat, 
mii lei

Diferența 
față de 
tarifele 

medii, lei/m 3

Diferența 
față de 

tarifele în 
vigoare, 

lei/m 3

Modificare în 
raport cu tarifele în 

vigoare, %

Consumatori 
casnici 96,4 18,70 1 802,7 9,00 15,77 1 520,7 -2,93 +6,77 +75,28

Consumatori 
noncasnici 16,3 18,70 304,8 36,00 36,00 586,8 17,30

Total 112,7 2 107,5 x 2 107,5

FIŞA DE FUNDAMENTARE 

 pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă  prestate de către
 Î.M. AQUA Basarabeasca”

Nr.ord. Specificaţie Abreviere U.M.
Calcul avizat 

ANRE

Cheltuieli materiale 

Volumul total de apă necesar  
(rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5)

Volumul de apă extrasă (captată) 

Volumul apei potabile procurare de la alte persoane

Volumul de apă potabilă furnizat, inclusiv

Volumul de apă tehnologică furnizat 

Consumul tehnologic şi pierderile de apă 

Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare

Cheltuieli 

Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 
Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane și de tratare a apelor uzate 
de terțe părți

Valoarea neta a imobilizărilor corporale şi necorporale  

Cheltuieli pentru energia electrică 

Cheltuieli cu personalul 

Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu 
apă şi canalizare

Cheltuieli de distribuire 

Cheltuieli administrative 

Alte cheltuieli ale operatorului 

        - taxa pentru apa extrasă (captată), TA

        - TVA atribuit la cheltuieli

        - alte taxe, impozite şi plăţi justificate, Tat

        - fondul de rulment, FR (α/365 x Cheltuielile eligibile x Rd, 
           α = 10 zile)

Rentabilitatea operatorului

Rata reglementată de rentabilitate

Venitul reglementat 

Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa potabila la 
punctele de ieşire din reţelele publice

Calcul tarife diferențiate pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizat de Î.M. „AQUA 
Basarabeasca”

Alimentare cu apă


