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I. Volumul total de apă necesar   (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5) VA mii m³ 381,40 335,53 x -45,87

1.1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn mii m³ 381,40 381,40 335,53 335,53 -45,87 -45,87

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

1.3 Volumul de apă potabilă furnizat VAPn mii m³ 311,30 311,30 314,57 314,57 3,27 3,27

Prognoza volumului de apă furnizată pentru anul 2022 a fost determinată 

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

pentru lunile aprilie- decembrie valorile efective din anul 2021 aferente 

acestor luni.

1.4 Volumul de apă tehnologică furnizat VATn mii m³

1.5 Consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă VPAn mii m³ 70,10 70,10 20,96 20,96 -49,14 -49,14
S-a aplicat volumul consumului tehnologic și a pierderilor de apă în 

conformitate cu HANRE nr.183 din 07.04.2022

1.6 Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare VAUn mii m³ 303,80 303,80 314,71 314,71 10,91 10,91

Prognoza volumului apelor uzate deversate în reţelele publice de 

canalizare pentru anul 2022 a fost determinată similar cu volumul de apă 

potabilă furnizat

II. Cheltuieli 

CSAPn, 

CSATn, 

CSCn

mii lei 3296,05 2323,93 5619,98 2966,38 1837,53 4803,91 -329,67 -486,40 -816,07

2.1 Cheltuieli materiale CMn mii lei 253,10 94,40 347,50 135,85 105,65 241,50 -117,25 11,25 -106,00

2.2 Cheltuieli cu personalul CPn mii lei 1270,20 827,00 2097,20 1924,98 1529,76 3454,74 654,78 702,76 1357,54

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

apă şi canalizare
CÎEn mii lei 79,70 78,50 158,20 68,40 6,11 74,51 -11,30 -72,39 -83,69

4270,30 3 880,39 -9,13067

2.4 Cheltuieli de distribuire și administrative CADn mii lei 838,70 828,70 1667,40 57,11 52,53 109,65 -781,59 -776,17 -1557,75

2.5 Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale CAIn mii lei 192,20 372,90 565,10 6,23 6,13 12,36 -185,97 -366,77 -552,74

A fost acceptată doar valoarea amortizării imobilizărilor corporale și 

necorporale proprii, fiind exclusă valoarea amortizării imobilizărilor 

primite în gestiune.

2.6 Cheltuieli de procurare a apei CAPn mii lei

2.7 Cheltuieli pentru energia electrică CEEn mii lei 518,70 13,60 532,30 632,63 39,13 671,76 113,93 25,53 139,46
Recalculat coform tarifelor noi aprobate in anul 2022. Au fost excluse 

cheltuielile pentru energia electrica aferente pierderilor neacceptate. 26,20

2.8 Redevența RDVn mii lei

2.9 Cheltuieli privind achiziţionarea contoarelor pentru consumatorii casnici CACn mii lei 0,00 0,00
Nu a fost prezentat realizarea planului de investitii pentru contoare 

instalate din sursele proprii.

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 143,45 108,83 252,28 141,18 98,22 239,40 -2,27 -10,61 -12,88 -5,10546

        - taxa pentru apa extrasă (captată), TA TAan mii lei 25,65 0,00 25,65 11,34 11,34 -14,31 -14,31
A fost calculată în conformitate cu volumul consumului tehnologic și a 

pierderilor de apă acceptate de ANRE în scopuri tarifare.

        - TVA TVA mii lei 97,71 89,90 187,61 104,46 77,81 182,27 6,75 -12,09 -5,34
A fost exclusă TVA aferent pierderilor de eneregie electrică neacceptată  

în scopuri tarifare.

        - alte taxe, impozite şi plăţi justificate Tan mii lei 20,09 18,93 39,02 10,80 8,88 19,67 -9,29 -10,05 -19,35
Taxele si impozitele au fost repartizate proportional veniturilor obtinute pe 

activitati, exceptind activitatile altele decit apa si canalizarea

        - fondul de rulment, FR (α/365 x Cheltuielile eligibile x Rd, α = 10 zile) FR mii lei 7,75 4,79 12,53 7,75 4,79 12,53
Urmare a recalculării cheltuielilor sus menționate, a fost determinată 

alocația pentru fondul de rulment comform Metodologiei tarifare.

        - plata regulatorie PR mii lei 6,85 6,74 13,59 6,85 6,74 13,59
Cheltuielile aferente plății regulatorii sunt determinate luându-se în calcul 

valoarea efectiva a venitului din vinzari pentru anul 2021.

III. Rentabilitatea operatorului Rn mii lei 126,56 1047,08 1173,64 88,99 55,13 144,12 -37,57 -991,96 -1029,52
Rentabilitatea a fost determinată conform prevederilor Metodologiei 

tarifare.

-87,7205

IV. Devierile tarifare 

DVTn-1, 

DVPn-1, 

DVCn-1

mii lei 0,00

V. Venitul reglementat 

VSAPn, 

VSATn, 

VSCn

mii lei 3422,61 3371,01 6793,62 3055,37 1892,66 4948,03 -367,24 -1478,36 -1845,59

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

TSATn
lei/m³ 10,99 x 9,71 x -1,28 x 0,00

VII. Tarif pentru serviciul public de canalizare TSCn lei/m³ x 11,10 x 6,01 x -5,09 0,00

Cheltuielile de bază au fost ajustate în conformitate cu Metodologia 

489/2019
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