
lei

casnic noncasnic*

2.

2.1

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 20 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             813,88 816,29 62,64

2.2

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             799,27 801,69 62,64

2.3

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             801,19 803,61 62,64

2.4

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             802,63 805,05 62,64

2.5

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 

mm. 813,85 816,26 62,64

2.6

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             818,66 821,07 62,64

2.7

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             824,91 827,32 62,64

2.8

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             846,22 848,63 62,64

2.9

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             955,11 957,52 62,64

2.10

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.002,64 1.005,05 62,64

2.11

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.009,74 1.012,15 62,64

2.12

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             812,29 814,69 62,64

2.13

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.389,37 1.391,77 62,64

2.14

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.417,92 1.391,77 62,64

2.15

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 25 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             849,36 851,76 64,35

2.16

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             827,71 830,12 64,35

2.17

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             826,17 828,58 64,35

2.18

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             828,09 830,50 64,35

2.19

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 

mm. 840,26 842,67 64,35

2.20

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             842,67 845,07 64,35

Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă, branșament executat de operator

Anexă la Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE                            

nr. __ din _____ 2021

Tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „Apă-Canal Cantemir”

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF standard       

(fără TVA)

TARIF 

suplimentar 

pentru 1m 

țeavă/ 1 foi   

(fără TVA) 



2.21

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             851,80 854,21 64,35

2.22

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             869,27 871,68 64,35

2.23

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             982,97 985,37 64,35

2.24

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.012,06 1.014,47 64,35

2.25

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.018,85 1.021,25 64,35

2.26

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.384,76 1.387,17 64,35

2.27

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.213,80 1.216,20 64,35

2.28

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.804,35 1.806,76 64,35

2.29

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 

mm.  1.363,33 68,95

2.30

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.343,29 68,95

2.31

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.353,30 68,95

2.32

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.379,58 68,95

2.33

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.540,01 68,95

2.34

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.986,28 84,98

2.35

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 

mm.  2.994,30 84,98

2.36

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.013,57 84,98

2.37

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.169,98 84,98

2.38

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.090,72 84,98

2.39

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9.268,96 124,05

2.40

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9.341,09 124,05

2.41

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13.752,60 205,20

 3. 

3.1
Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de 

canalizare. (Țevi PVC, D = 160mm) 1.370,32 1.370,32 233,63

3.2
Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de 

canalizare. (Țevi PVC, D = 200mm) 1.627,60 1.627,60 285,09

4.

4.1

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 20 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             126,21 128,62 0,00

4.2

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             111,60 114,02 0,00

Racordarea instalațiilor interne la rețeaua publică de canalizare, racord executat de operator

Branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd  consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă



4.3

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             113,53 115,94 0,00

4.4

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             114,98 117,39 0,00

4.5

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 

mm. 126,19 128,59 0,00

4.6

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             131,00 133,40 0,00

4.7

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             137,25 139,65 0,00

4.8

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 05 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             158,56 160,96 0,00

4.9

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             257,83 260,23 0,00

4.10

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             305,35 307,76 0,00

4.11

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             312,45 314,85 0,00

4.12

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             317,26 319,67 0,00

4.13

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             696,89 699,30 0,00

4.14

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             725,43 727,85 0,00

4.15

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 25 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             136,23 138,64 0,00

4.16

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             114,59 117,00 0,00

4.17

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             113,05 115,47 0,00

4.18

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             130,84 133,26 0,00

4.19

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 

mm. 127,14 129,56 0,00

4.20

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             129,55 131,96 0,00

4.21

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             138,69 141,10 0,00

4.22

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             156,16 158,56 0,00

4.23

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             260,23 262,64 0,00

4.24

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             289,32 291,72 0,00

4.25

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             296,10 298,50 0,00

4.26

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             666,82 669,25 0,00

4.27

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             491,06 493,47 0,00



4.28

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 25 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             725,43 727,85 0,00

4.29

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 

mm.  182,03 0,00

4.30

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              162,00 0,00

4.31

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              172,02 0,00

4.32

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              198,30 0,00

4.33

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 32 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              349,09 0,00

4.34

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              176,20 0,00

4.35

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 

mm.  184,22 0,00

4.36

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              203,48 0,00

4.37

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              350,28 0,00

4.38

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 50 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.270,99 0,00

4.39

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.517,73 0,00

4.40

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 75 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.589,87 0,00

4.41

Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu 

apă. Branșament din polietilenă D = 110 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 

mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.606,13 0,00

5.

5.1
Tariful pentru racordare la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat 

executarea  racordurilor de canalizare. (Țevi PVC, D = 160,200mm) 73,95 73,95 0,00

6.

6.1

Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale 

consumatorului, țevi D = 20-50mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza 

încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 76,14 76,14 0,00

6.2

Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale 

consumatorului, țevi D = 63-90mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza 

încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.  80,24 0,00

6.3

Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale 

consumatorului, țevi D = 110-200mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza 

încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.

 86,49 0,00

6.4

Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale 

consumatorului, țevi D = 250-300mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza 

încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.

 93,55 0,00

7. 

7.1

Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare ale 

consumatorului, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării de către 

consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 74,59 74,59 0,00

8.

8.1
Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la 

solicitarea consumatorului, D = 20-50mm 42,30 42,30 0,00

8.2
Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la 

solicitarea consumatorului, D = 63-90mm  43,64 0,00

8.3
Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la 

solicitarea consumatorului, D = 110-300mm  47,10 0,00

Deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de 

reziliere a contractului  pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă

Racordarea la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea  racordurilor de canalizare

Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă ale consumatorului, care anterior au fost deconectate  de 

operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale

Reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare ale consumatorului, care anterior au fost deconectate de către 

operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale



9.

9.1

Tariful  pentru deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, la 

solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractelor pentru furnizarea serviciului 

public de canalizare. 73,16 73,16 0,00

10.

10.1
Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care 

anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. D = 20-50mm. 41,38 41,38 0,00

10.2
Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care 

anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. D = 63-90mm.  45,49 0,00

10.3
Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care 

anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. D = 110-200mm.  52,21 0,00

10.4
Tariful pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care 

anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. D = 250-300mm.  59,27 0,00

11.

11.1
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, care 

anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. 61,70 61,70 0,00

12.

12.1 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 15-50 mm  45,16 0,00

12.2 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 63-90 mm  60,43 0,00

12.3 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 110-200 mm  79,66 0,00

12.4 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 250-300 mm  86,74 0,00

13.

13.1
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, D = 15-50 

mm 48,56 48,56 0,00

13.2
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, D = 63-90 

mm  58,11 0,00

13.3
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, D = 110-200 

mm  65,55 0,00

13.4
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului, D = 250-300 

mm  76,00 0,00

14.

14.1

Tariful pentru demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd 

consumatorul solicită efectuarea expertizei metrologice, iar în rezultatul expertizei se constată că contorul 

corespunde normelor, D = 15mm 127,83  0,00

15.

15.1
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd acesta a 

fost deteriorat din vina consumatorului D=15mm-25mm 172,10  0,00

16.

16.1
Tariful pentru demontarea contorului  deteriorat din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în 

cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat 310,32  0,00

17.

17.1
Tariful pentru sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator 

a sigiliului aplicat de operator. 31,16 31,16 0,00

18.

18.1
Tariful  standard pentru furnizarea serviciului de eliberare din arhiva operatorului a copiilor solicitate de 

pe acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului și păstrate în arhiva operatorului. 7,56 7,56 0,75

* Cheltuielile aferente procurării/achitării contoarelor se vor efectua din contul consumatorului noncasnic.

Demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd consumatorul solicită efectuarea expertizei metrologice, iar 

în rezultatul expertizei se constată că contorul corespunde normelor

Demontarea, reaparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului

Demontarea contorului deteriorat  din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat

Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de operator

Eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului

Deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de 

reziliere a contractului  pentru furnizarea serviciului public de canalizare

Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care anterior au fost deconectate la solicitarea 

consumatorului.

Reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, care anterior au fost deconectate la solicitarea 

consumatorului

Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului.

Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului


