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I. Volumul total de apă necesar   (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5) VA mii m³ 928,73 0,00 946,73 834,67 x -94,05

1.1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn mii m³ 928,73 928,73 834,67 834,67 -94,05 -94,05

1.2 Volumul apei potabile procurare de la alte persoane VAPPn mii m³ 18,00 18,00 18,00 0,00

1.3 Volumul de apă potabilă furnizat VAPn mii m³ 676,47 676,47 676,47 676,47 0,00 0,00

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 270,26 270,26 158,21 158,21 -112,05 -112,05
S-a aplicat volumul consumului tehnologic și a pierderilor de apă în 

conformitate cu HANRE nr.78 din 01.03.2022.

1.6 Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare VAUn mii m³ 251,80 251,80 251,80 251,80 0,00 0,00 0,00

II. Cheltuieli 

CSAPn, 

CSATn, 

CSCn

mii lei 17.989,73 6.129,69 24.119,42 13.841,52 5.118,55 18.960,08 -4.148,21 -1.011,13 -5.159,34

2.1 Cheltuieli materiale CMn mii lei 1.700,99 400,93 2.101,92 1.639,87 386,52 2.026,40 -61,12 -14,41 -75,52

2.2 Cheltuieli de personalul CPn mii lei 8.032,48 3.345,79 11.378,27 7.743,86 3.225,57 10.969,43 -288,62 -120,22 -408,83

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

apă şi canalizare
CÎEn mii lei 400,56 44,86 445,42 386,17 43,25 429,42 -14,39 -1,61 -16,00

* diminuare conform pct.61 Metodologie mii lei -1,23 -1,23

2.4 Cheltuieli de distribuire și administrative CADn mii lei 929,24 326,57 1.255,81 895,85 314,84 1.210,69 -33,39 -11,73 -45,12

2.5 Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale CAIn mii lei 3.176,11 791,03 3.967,14 194,41 92,35 286,76 -2.981,70 -698,68 -3.680,38

A fost acceptată valoarea amortizării imobilizărilor corporale și necorporale 

proprii și au fost excluse mijloacele fixe, parte a obiectivelor tehnico-

edilitare.                                                                                                                                                                                                                                        

2.6 Cheltuieli de procurare a apei CAPn mii lei 72,95 72,95 72,95 72,95 0,00 0,00
A fost aplicată valoarea volumul prognozat de apă procurată la prețul  

conform Contractului ÎIS ”Acva Nord” Soroca din 23.06.2014. 

2.7 Cheltuieli pentru energia electrică CEEn mii lei 2.340,06 913,82 3.253,88 2.029,73 891,81 2.921,54 -310,33 -22,00 -332,34
Recalculat coform tarifelor noi aprobate și fiind excluse cheltuielile pentru 

energia electrica aferente pierderilor neacceptate

2.8 Redevența RDVn mii lei

2.9 Cheltuieli privind achiziţionarea contoarelor pentru consumatorii casnici CACn mii lei 369,40 369,40 388,94 388,94 19,54 19,54

În scopuri trifare a fost acceptată a 10-a parte din valoarea contoarelor 

reflectate în Raportul privind realizarea Planului de Investiții pentru anii 

2017-2021.

2.10 Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terţii CTRn mii lei

2.11 Alte cheltuieli ale operatorului : ACn mii lei 967,93 306,69 1.274,62 490,97 164,21 655,18 -476,97 -142,48 -619,45

        - taxa pentru apa extrasă (captată), TA TAan mii lei 98,31 98,31 68,13 68,13 -30,18 0,00 -30,18
A fost determinată în conformitate cu consumul tehnologic și pierderiele de 

apă în rețea aprobate prin HANRE nr.78 din 01.03.2022.

        - TVA TVA mii lei 428,51 150,94 579,45 340,35 133,12 473,48 -88,16 -17,81 -105,97
Suma TVA a fost recalculată luând în considerare TVA repartizat pe 

activități și volumele de electricitate acceptate în scopuri tarifare.

        - alte taxe, impozite şi plăţi justificate, Tat Tan mii lei 374,38 131,50 505,88 49,74 18,91 68,64 -324,65 -112,59 -437,24
Au fost reduse dim motivul repartizării pe toate activitățile desfășurate de 

operator.

        - fondul de rulment, FR (α/365 x Cheltuielile eligibile x Rd, α = 10 zile) FR mii lei 36,51 13,62 50,14 31,24 11,91 43,15 -5,27 -1,71 -6,98
Urmare a recalculării indicatorilor sus menționați, valoarea fondului de 

rulment a fost ajustată. 

* diminuare conform pct.62 Metodologie FR mii lei -26,50 -10,19 -36,69 Oiperatorul nu a atras credite pe termen scurt.

        - plata regulatorie PR mii lei 30,21 10,63 40,85 28,00 10,46 38,46 -2,22 -0,17 -2,39
Cheltuielile aferente plății regulatorii sunt determinate luându-se în calcul 

valorile efective ale anului 2021.

III. Rentabilitatea operatorului 3% Rn mii lei 539,69 183,89 723,58 415,25 153,56 568,80 -124,45 -30,33 -154,78

IV. Devierile tarifare 

DVTn-1, 

DVPn-1, 

DVCn-1

mii lei 2.278,95 -258,98 2.019,97 2.278,95 -258,98 2.019,97

V. Venitul reglementat 

VSAPn, 

VSATn, 

VSCn

mii lei 18.529,43 6.313,58 24.843,00 11.977,82 5.531,09 17.508,91 -6.551,61 -782,48 -7.334,09

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

TSATn
lei/m³ 27,39 x 17,71 x -9,69

VII. Tarif pentru serviciul public de canalizare TSCn lei/m³ x 25,07 52,47 x 21,97 39,67 -3,11

Cheltuielile de bază au fost ajustate în conformitate cu Metodologia 

489/2019. 
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În legătură cu emiterea Hotărârii CA al ANRE nr. 168 din 01.04.2022 

privind reperfectarea licenței S.A. „Servicii Comunale Florești” a fost 

aplicat volumul prognozat de către operator.

FIŞA DE FUNDAMENTARE 

 pentru determinarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. Servicii Comunale Florești”
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