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I. Volumul total de apă necesar   (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5) VA mii m³ 303,33 x 303,33 325,97 x 325,97 22,64

1.1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn mii m³ 303,33 303,33 325,97 325,97 22,64 22,64

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

1.3 Volumul de apă potabilă furnizat VAPn mii m³ 270,00 270,00 292,66 292,66 22,66 22,66

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 33,33 33,33 33,31 33,31 -0,02 -0,02

S-a aplicat volumul consumului tehnologic și a pierderilor de apă în conformitate 

cu HANRE nr.636 din 05.08.2022.

1.6 Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare VAUn mii m³ 219,10 219,10 232,03 232,03 12,93 12,93

II. Cheltuieli 

CSAPn, 

CSATn, 

CSCn

mii lei 6356,08 2318,60 8.674,68 5.574,58 2.334,68 7.909,26 -781,50 16,08 -765,42

2.1 Cheltuieli materiale CMn mii lei 386,92 261,24 648,16 388,72 297,71 686,43 1,80 36,47 38,27

actualizarea chelt. mat. conform pct. 61 (H489/2019) -82,68 -46,06 -128,74 -82,68 -46,06 -128,74

2.2 Cheltuieli de personal CPn mii lei 3423,49 1685,18 5.108,67 3.949,25 1.943,98 5.893,23 525,76 258,80 784,56

2.3
Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare 

cu apă şi canalizare
CÎEn mii lei 201,14 126,76 327,90 229,22 144,45 373,67 28,08 17,69 45,77

actualizarea CÎE conform pct. 61 (H489/2019) -72,41 -117,48 -189,89 -72,41 -117,48 -189,89

2.4 Cheltuieli de distribuire și administrative CADn mii lei 108,19 22,43 130,62 123,29 24,56 147,86 15,10 2,13 17,24

2.5
Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor 

necorporale 
CAIn mii lei 639,20 94,41 733,61 3,65 0,39 4,04 -635,55 -94,02 -729,57

A fost acceptată valoarea amortizării imobilizărilor corporale și necorporale 

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

precum și cele amortizate complet.                                                                                                                                                                                                                                      

2.6 Cheltuieli de procurare a apei CAPn mii lei

2.7 Cheltuieli pentru energia electrică CEEn mii lei 1352,64 64,12 1.416,76 781,50 61,70 843,20 -571,14 -2,42 -573,56
Recalculat coform noilor prețuri aprobate și fiind excluse cheltuielile pentru 

energia electrica aferente pierderilor neacceptate.

2.8 Redevența RDVn mii lei 100,92 0,58 101,49

Redevența a fost calculată pentru perioada august-decembrie 2022 (5 luni de la 

încheierea Acordului adițional nr.1 din 15.07.2022 la contractul de delegare 

nr.12/18.09.2019).

2.9 Cheltuieli privind achiziţionarea contoarelor pentru consumatorii casnici CACn mii lei 0,00 0,00 0,00

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 244,50 64,46 308,96 153,13 24,84 177,97 -91,37 -39,62 -130,99

        - taxa pentru apa extrasă (captată), TA TAan mii lei 17,80 17,80 16,93 16,93 -0,87 -0,87
S-a determinat în conformitate volumul de apă prognozat și cu consumul 

tehnologic și pierderile de apă aprobate prin HANRE nr.636 din 05.08.2022.

        - TVA TVA mii lei 156,50 43,40 199,90 78,28 7,14 85,42 -78,22 -36,26 -114,48
A fost determinat în baza dărilor de seamă fiscale pentru anul 2021 și au fost 

excluse sumele ce nu țin de activitatea reglementată..

        - alte taxe, impozite şi plăţi justificate, Tat Tan mii lei 55,90 15,50 71,40 39,84 10,06 49,89 -16,06 -5,44 -21,51 A fost determinat în baza dărilor de seamă fiscale pentru anul 2021.

        - fondul de rulment, FR (α/365 x Cheltuielile eligibile x Rd, α = 10 zile) FR mii lei 14,30 5,56 19,86 13,32 5,91 19,23 -0,98 0,35 -0,63
Urmare a recalculării indicatorilor sus menționați, valoarea fondului de rulment a 

fost ajustată. 

        - plata regulatorie PR mii lei 4,76 1,73 6,49 4,76 1,73 6,49
Cheltuielile aferente plății regulatorii sunt determinate luându-se în calcul valorile 

efective aletrimestrului I și II aferent anului 2022.

III. Rentabilitatea operatorului 3% Rn mii lei 190,68 69,56 260,24 167,24 70,04 237,28 -23,44 0,48 -22,96

IV. Devierile tarifare 

DVTn-1, 

DVPn-1, 

DVCn-1

mii lei 361,07 -739,94 -378,87 361,07 -739,94 -378,87

V. Venitul reglementat 

 VSAPn, 

VSATn, 

VSCn 

mii lei 6.546,76 2.388,16 8.934,92 5.380,75 3.144,66 8.525,41 -1.166,01 756,50 -409,51

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

TSATn
lei/m³ 24,25 x 18,39 x -5,86

VII. Tarif pentru serviciul public de canalizare TSCn lei/m³ x 10,90 35,15 x 13,55 31,94 2,65

FIŞA DE FUNDAMENTARE 
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Prognozat de operator 2022

Alimentarea 

cu apă

Cheltuielile de bază au fost ajustate în conformitate cu Metodologia 489/2019

Notă

Determinat de ANRE 2022
Diferența, (valoarea ANRE-

valoarea operator)

Alimentarea 

cu apă

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare

Alimentarea cu 

apă

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare

Prognoza volumelor de apă furnizată pentru anul 2022 a fost determinată aplicându-

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

decembrie valorile efective din anul 2021 aferente acestor luni. 
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