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I. Volumul total de apă necesar   (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5) VA mii m³ 2.648,9 2.142,0 x -506,9

1.1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn mii m³ 2.648,9 2.648,9 2.142,0 2.142,0 -506,9 -506,9

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

1.3 Volumul de apă potabilă furnizat VAPn mii m³ 1.442,6 1.442,6 1.442,6 1.442,6 0,0 0,0

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

1.5 Consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă VPAn mii m³ 1.206,3 1.206,3 699,4 699,4 -506,9 -506,9
S-a aplicat volumul consumului tehnologic și a pierderilor de apă în 

conformitate cu HANRE nr.140 din 25.03.2022.

1.6 Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare VAUn mii m³ 883,0 883,0 883,0 883,0 0,0 0,0 0,0

II. Cheltuieli 

CSAPn, 

CSATn, 

CSCn

mii lei 24.764,7 8.718,3 33.483,0 21.254,6 8.820,3 30.074,9 -3.510,1 102,0 -3.408,1

2.1 Cheltuieli materiale CMn mii lei 1.692,4 270,5 1.962,9 1.788,6 305,4 2.094,0 96,2 34,9 131,1

2.2 Cheltuieli cu personalul CPn mii lei 11.813,5 6.435,9 18.249,5 12.115,1 7.194,0 19.309,1 301,5 758,1 1.059,6

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

apă şi canalizare
CÎEn mii lei 195,0 45,6 240,6 220,2 51,5 271,7 25,2 5,9 31,1

2.4 Cheltuieli de distribuire și administrative CADn mii lei 111,3 46,5 157,7 125,6 52,5 178,1 14,4 6,0 20,4

2.5 Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale CAIn mii lei 65,8 33,7 99,5 14,0 10,6 24,6 -51,8 -23,2 -75,0

A fost acceptată valoarea amortizării imobilizărilor corporale și 

necorporale proprii. Totodată au fost excluse mijloacele fixe care conform 

Duratei de funcționare utilă aplicată, urmau a fi recuperate deja, cele care 

nu se regăsesc în planul anual de investiții aprobat de ANRE, au fost 

excluse obiectivele de infrastructură tehnico-edilitare.

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

2.7 Cheltuieli pentru energia electrică CEEn mii lei 3.019,2 593,6 3.612,8 3.154,2 754,7 3.908,9 135,0 161,2 296,2
Recalculat coform tarifelor noi aprobate și fiind excluse cheltuielile pentru 

energia electrica aferente pierderilor neacceptate.

2.8 Redevența RDVn mii lei 5.828,1 1.008,0 6.836,1 2.727,7 259,5 2.987,2 -3.100,4 -748,5 -3.848,9

Au fost excluse Obiectivele tehnico-edilitare care conform Duratei de 

funcționare utilă aplicată, urmau a fi recuperate deja. Totodată, 

reevaluarea obiectivelor tehnico-edilitare nu se acceptă în scopuri tarifare, 

careva cheltuieli capitalizate nu sunt înregistrate și reflectate în planul 

anual de investiți aprobat de ANRE.

2.9 Cheltuieli privind achiziţionarea contoarelor pentru consumatorii casnici CACn mii lei 872,8 0,0 872,8 12,3 12,3 -860,5 0,0 -860,5

A fost acceptată a 10-a parte din costul contoarelor instalate în perioada 

2017-2019. Pentru perioada 2020 și 2021 au fost excluse din motivul 

neregăsirii acestora în planul de investiții aprobat de ANRE.

2.10 Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terţii CTRn mii lei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11 Alte cheltuieli ale operatorului : ACn mii lei 1.166,6 284,5 1.451,2 1.096,9 192,1 1.289,0 -69,7 -92,4 -162,1

        - taxa pentru apa extrasă (captată), TA TAan mii lei 397,6 397,6 281,7 281,7 -116,0 0,0 -116,0
Prognoza volumelor de apă furnizată determinată de ANRE a condiționat 

majorarea valorii prognozate a taxei pentru apă.

        - TVA TVA mii lei 574,0 212,0 786,0 669,3 115,5 784,8 95,3 -96,5 -1,2
Suma TVA a fost recalculată luând în considerare volumele de 

electricitate acceptate în scopuri tarifare.

        - alte taxe, impozite şi plăţi justificate, Tat Tan mii lei 124,7 46,0 170,7 63,7 38,4 102,1 -61,0 -7,6 -68,6
Au fost reduse din 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 45,6 16,8 62,4 43,9 20,2 64,1 -1,7 3,4 1,7
Urmare a recalculării indicatorilor sus menționați, valoarea fondului de 

rulment a fost ajustat. 

        - plata regulatorie PR mii lei 38,4 18,0 56,4 38,4 18,0 56,4
Cheltuielile aferente plății regulatorii sunt determinate luându-se în calcul 

valorile efective ale anului 2021.

Arenda mii lei 12,1 4,5 16,6 -12,1 -4,5 -16,6

Pensie alimentară mii lei 12,6 5,2 17,8 -12,6 -5,2 -17,8

III. Rentabilitatea operatorului Rn mii lei 742,9 261,5 1.004,5 637,6 264,6 902,2 -105,3 3,1 -102,2

IV. Devierile tarifare 

DVTn-1, 

DVPn-1, 

DVCn-1

mii lei

V. Venitul reglementat 

VSAPn, 

VSATn, 

VSCn

mii lei 25.507,6 8.979,9 34.487,5 21.892,3 9.084,9 30.977,1 -3.615,4 105,0 -3.510,4

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

TSATn
lei/m³ 17,68 x 15,18 x -2,50

VII. Tarif pentru serviciul public de canalizare TSCn lei/m³ x 10,17 x 10,29 0,12

FIŞA DE FUNDAMENTARE 

 pentru determinarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. „Apă-Canal Cahul”

Prognozat de operator 2022

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare

SpecificaţieNr.ord. Abreviere U.m.

Alimentarea cu 

apă

Urmare a determinării valorilor componentelor cheltuielilor de mai sus 

mărimea rentabilității și a venitului reglementat a suportat ajustări.

Nu se acceptă, aceste cheltuieli au fost examinate la etapa de determinare 

a Cheltuielilor de bază, aprobate prin HANRE nr.230 din 28.05.2021.

Cheltuielile de bază au fost ajustate în conformitate cu Metodologia 

489/2019.Indicele prețului de consum pentru anul 2022 a fost stabilit în 

conformitate cu prognozele Ministerului Economiei din 23 martie 2022.

Notă

Determinat de ANRE 2022
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