
1 2 3 4 10 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 1.034,3 998,4 x  - 35,9

1.1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn mii m³

1.2 Volumul apei potabile procurare de la alte persoane VAPPn mii m³ 1.034,3 1.034,3

1.3 Volumul de apă potabilă furnizat VAPn mii m³ 932,4 932,4 896,6 896,6  - 35,8  - 35,8
Volumele de apă furnizată a fost determinată conform indicatorilor efectivi 

pe 8 luni 2021 și 4 luni 2020

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 101,9 101,9 101,9 101,9  - 0,0  - 0,0

1.6 Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare VAUn mii m³ 594,2 594,2 576,6 576,6  - 17,6  - 17,6
Volumele de apă uzată a fost determinată conform indicatorilor efectivi pe 8 

luni 2021 și 4 luni 2020

II. Cheltuieli 

CSAPn, 

CSATn, 

CSCn

mii lei 17.299,5 2.947,7 20.247,2 13.854,2 2.480,9 16.335,1  - 3.445,3  - 466,8  - 3.912,1

2.1 Cheltuieli materiale CMn mii lei 616,1 123,4 739,5 614,2 123,0 737,2  - 1,9  - 0,4  - 2,3

2.2 Cheltuieli cu personalul CPn mii lei 7.255,8 2.144,7 9.400,6 7.378,0 2.180,9 9.558,9 + 122,2 + 36,1 + 158,3

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

şi canalizare
CÎEn mii lei 172,8 16,6 189,4 172,3 16,5 188,8  - 0,5  - 0,0  - 0,6

2.4 Cheltuieli de distribuire și administrative CADn mii lei 305,9 72,3 378,2 304,9 72,1 377,0  - 0,9  - 0,2  - 1,2

2.5 Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale CAIn mii lei 3.403,4 464,7 3.868,1 431,8 0,9 432,7  - 2.971,6  - 463,8  - 3.435,4

În conformitate cu pct. 37 din Metodologie, au fost excluse din valoarea 

mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale valorile mijloacelor fixe care nu 

sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unității 

administrativ-teritoriale.

2.6 Cheltuieli de procurare a apei CAPn mii lei 4.190,8 4.190,8 4.046,6 4.046,6  - 144,2  - 144,2
Este rezultatul corectării volumeleor de apă ce urmează a fi furnizate pe 

parcursul anului de gestiune.

2.7 Cheltuieli pentru energia electrică CEEn mii lei 199,7 44,3 244,0 136,8 40,0 176,8  - 62,9  - 4,3  - 67,2

Au fost excluse volumele de energie electrică ce se referă la volumele 

consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare 

cu apă neacceptate în scopuri tarifare.

2.8 Redevența RDVn mii lei

2.9 Cheltuieli privind achiziţionarea contoarelor pentru consumatorii casnici CACn mii lei 145,8 145,8 + 145,8 + 145,8

În scopul asigurării executării art. 26 alin. (4) din Legea nr. 303/2013 privind 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, achizionarea 

contoarelor de apă pentru consumatorii casnici au fost incluse conform 

datelor din evidența contabilă și conform planului de investiții pentru anul 

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 1.155,0 81,7 1.236,7 623,7 47,5 671,3  - 531,3  - 34,2  - 565,4

        - taxa pentru apa extrasă (captată), TA TAan mii lei

        - TVA TVA mii lei 1.097,0 51,4 1.148,4 525,6 15,9 541,4  - 571,4  - 35,5  - 607,0
De către operator nu a fost aplicată prorata întru determinarea TVA raportate 

la cheltuieli.

        - alte taxe, impozite şi plăţi justificate, Tat Tan mii lei 34,4 24,3 58,7 41,1 20,1 61,2 + 6,7  - 4,2 + 2,5 A fost determinată conform declarațiilor fiscale pe anul 2020.

        - fondul de rulment, FR (α/365 x Cheltuielile eligibile x Rd, α = 10 zile) FR mii lei 23,6 6,0 29,6 22,3 6,0 28,3  - 1,3 + 0,0  - 1,3 Este rezultatul corectării indicatorilor sus menționați.

        - plata regulatorie PR mii lei 34,7 5,6 40,3 + 34,7 + 5,6 + 40,3
Plata menționată se recuperează prin tarif.

III. Rentabilitatea operatorului Rn mii lei 519,0 88,4 607,4 415,6 74,4 490,1  - 103,4  - 14,0  - 117,4

IV. Devierile tarifare 

DVTn-1, 

DVPn-1, 

DVCn-1

mii lei

V. Venitul reglementat 

VSAPn, 

VSATn, 

VSCn

mii lei 17.818,5 3.036,2 20.854,7 14.269,8 2.555,3 16.825,1  - 3.548,7  - 480,8  - 4.029,5

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

TSATn
lei/m³ 19,11 x 15,92 x  - 3,19 x

VII. Tarif pentru serviciul public de canalizare TSCn lei/m³ x 5,11 x 4,43 x  - 0,68

FIŞA DE FUNDAMENTARE 

 pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. „Regia Apă-Canal Soroca"

Nr.ord. Specificaţie Abreviere U.m.

Prognozat de operator Determinat de ANRE
Diferența 

(valori ANRE-valori operator)

Alimentarea cu 

apă

Servicii de 

canalizare

Alimentarea cu 

apă

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare

Diminuarea este rezultatul actualizării indicatorilor macro-economici de 

Ministerul Economiei, iar creșterea la cheltuielile cu personalul este conform 

solicitării operatorului nr. 805 din 06.09.2021 cu privire la utilizarea pct. 59 

din Metodologie (substituirea indicelui prețului de consum cu indicele 

creșterii medii anuale a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul 

real).

NotăTotal apă şi 

canalizare

Alimentarea cu 

apă

Servicii de 

canalizare

Total apă şi 

canalizare
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