
potabilă

1 2 3 4 5 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13 14=12+13 15 16 17 18 19 20

I. Volumul total de apă necesar   (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5) VA mii m³ 126,70       -                   128,00 x 122,17 x -5,83

1.1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn mii m³ 126,70        126,70             128,00 128,00 128,00 122,17 122,17 -5,83 -5,83

Diferenta rezulta din calculul volumului de apa captat. Volumul captat = 

volumul furnizat + consumul tehnologic și pierderile de apă aprobate de 

ANRE

1.2 Volumul apei potabile procurare de la alte persoane VAPPn mii m³ -                       0,00

1.3 Volumul de apă potabilă furnizat VAPn mii m³ 93,90          93,90               94,00 94,00 94,00 90,57 90,57 -3,43 -3,43

Prognoza volumului de apă furnizată pentru anul 2022 a fost determinată 

aplicându-se pentru lunile ianuarie -septembrie valorile efective 2022, iar 

pentru lunile octombrie-decembrie valorile efective din anul 2021 aferente 

acestor luni.

1.4 Volumul de apă tehnologică furnizat VATn mii m³ -                       0,00

1.5 Consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă VPAn mii m³ 32,80          32,80               33,50 33,50 33,50 31,60 31,60 -1,90 -1,90
A fost acceptata valoarea consumului tehnologic și pierderilor de apă 

aprobate catre ANRE prin Hotarirea nr. 798/2022

1.6 Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare VAUn mii m³ 51,70            51,70               0,00 53,00 53,00 50,33 50,33 -2,67 -2,67

Prognoza volumului apelor uzate pentru anul 2022 a fost determinată 

aplicându-se pentru lunile ianuarie -septembrie valorile efective 2022, iar 

pentru lunile octombrie-decembrie valorile efective din anul 2021 aferente 

acestor luni.

II. Cheltuieli 

CSAPn, 

CSATn, 

CSCn

mii lei 2 779,10    1 273,00      4 052,10          2842,10 0,00 2842,10 1328,00 4170,10 2380,83 946,44 3327,27 -461,27 -381,56 -842,83

2.1 Cheltuieli materiale CMn mii lei 192,10        98,00            290,10             195,00 195,00 110,00 305,00 185,21 94,84 280,05 -9,79 -15,16 -24,95

2.2 Cheltuieli de personal CPn mii lei 1 597,30     607,00          2 204,30          1615,00 1615,00 630,00 2245,00 1539,98 585,37 2125,35 -75,02 -44,63 -119,65

2.3
Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu 

apă şi canalizare
CÎEn mii lei 62,40          14,90            77,30               65,00 65,00 20,00 85,00 60,17 14,34 74,51 -4,83 -5,66 -10,49

2.4 Cheltuieli de distribuire și administrative CADn mii lei 34,40          14,40            48,80               37,00 37,00 19,00 56,00 33,14 13,87 47,01 -3,86 -5,13 -8,99

2.5 Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale CAIn mii lei 374,00        396,00          770,00             374,00 374,00 396,00 770,00 16,42 7,77 24,19 -357,58 -388,23 -745,81

A fost acceptată doar valoarea amortizării imobilizărilor corporale și 

necorporale proprii. Mijloacelor fixe, care nu au fost parte a planului de 

investiții au fost excluse conform prevederilor Metologiei.

Valoarea amortizării imobilizărilor primite în gestiune se include in calculul 

redeventei conform contractului de delegare prezentat.

2.6 Cheltuieli de procurare a apei CAPn mii lei - 0,00

2.7 Cheltuieli pentru energia electrică CEEn mii lei 364,00        102,00          466,00             380,00 380,00 112,00 492,00 425,27 110,49 535,76 45,27 -1,51 43,76

Recalculat coform prețurilor noi pentru energia electrică aprobate in anul 

2022. Au fost excluse cheltuielile pentru energia electrica aferente 

consumului tehnologic și a pierderilor de apă neacceptate.

2.8 Redevența RDVn mii lei -                       0,00 0,00 29,92 91,18 121,10 29,92 91,18 121,10

Operatorul a inclus suma redeventei in cheltuielile privind amortizarea 

mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale. 

Redevența a fost determinată din data transmiterii în gestiune conform 

Acordului adițional la Contractului de delegare din 20.10.2022

2.9 Cheltuieli privind achiziţionarea contoarelor pentru consumatorii casnici CACn mii lei 32,70          32,70               42,00 42,00 42,00 0,00 0,00 -42,00 -42,00
Pentru perioada anilor 2017-2021 titularul de licență nu a prezentat Planul 

de investiții realizat.

2.10 Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terţii CTRn mii lei 23,00          23,00               35,00 35,00

2.11 Alte cheltuieli ale operatorului : ACn mii lei 99,20          40,70            139,90             99,10 99,10 41,00 140,10 90,72 28,58 119,30 -8,38 -12,42 -20,80

        - taxa pentru apa extrasă (captată), TA TAan mii lei 10,90          10,90               11,10 11,10 11,10 9,50 9,50 -1,61 -1,61
Diminuarea se datoreaza excluderii consumului tehnologic și a pierderilor 

de apă neaprobate de ANRE în scopuri tarifare.

        - TVA TVA mii lei 65,40          29,90            95,30               65,00 65,00 30,00 95,00 60,01 15,64 75,65 -4,99 -14,36 -19,35

A fost incluse sumele TVA aferente nemijlocit serviciului public de 

alimentare cu apa si canalizare. S-a exclus TVA aferent pierderilor de 

eneregie electrică neacceptată  în scopuri tarifare.

        - alte taxe, impozite şi plăţi justificate Tan mii lei 22,90          10,80            33,70               23,00 23,00 11,00 34,00 14,08 10,06 24,14 -8,92 -0,94 -9,86
Taxele si impozitele au fost repartizate proportional veniturilor obtinute pe 

activitati, exceptind activitatile altele decât alimentarea cu apă si canalizare.

        - fondul de rulment, FR (α/365 x Cheltuielile eligibile x Rd, α = 10 zile) FR mii lei -                       0,00 0,00 5,53 2,01 7,54 5,53 2,01 7,54
Urmare a recalculării cheltuielilor sus menționate, a fost determinată 

alocația pentru fondul de rulment comform Metodologiei tarifare.

        - plata regulatorie PR mii lei -                       0,00 1,61 0,87 2,48 1,61 0,87 2,48
Cheltuielile aferente plății regulatorii au fost determinate pentru primul 

semestru al anului 2022

III. Rentabilitatea operatorului Rn mii lei 83              38                122                  85,26 85,26 39,84 125,10 71,42 28,39 99,82 -13,84 -11,45 -25,28
Rentabilitatea a fost determinată conform prevederilor Metodologiei 

tarifare.

IV. Devierile tarifare 

DVTn-1, 

DVPn-1, 

DVCn-1

mii lei

V. Venitul reglementat 

VSAPn, 

VSATn, 

VSCn

mii lei 2 862         1 311           4 174               2927,36 2927,36 1367,84 4295,20 2452,25 974,83 3427,08 -475,11 -393,01 -868,12

VI. Tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă
TSAPn / 

TSATn
lei/m³ 30,48   x 30,48        31,14 x x 31,14 27,08 x -4,06 x -31,14

VII. Tarif pentru serviciul public de canalizare TSCn lei/m³ x 25,36     25,36        x x x 25,81 25,81 x 19,37 x -6,44 -25,81

FIŞA DE FUNDAMENTARE 

 pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal Ocnița”

Prognozat de operator 2022

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare

SpecificaţieNr.ord. Abreviere U.m.

Efectiv în anul de gestiune __2021__

Alimentarea cu 

apă
Alimentarea cu apă

Cheltuielile de bază au fost ajustate în conformitate cu Metodologia 

489/2019.

Notă

Determinat de ANRE Diferența, mii lei

Alimentarea cu 

apă

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare

Alimentarea cu 

apă

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare
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