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2.
Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică 

de alimentare cu apă

2.1

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 25mm (Casnici).  Montarea prin sudură electrică a 

pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

241,87 40,98 68,40 50,93 20,11 422,29 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.2

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 25mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

241,87 40,98 68,40 50,93 20,11 422,29 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.3

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 32mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

463,17 40,98 68,40 83,02 32,78 688,35 11,67 0 2,20 2,01 0,79 16,67

2.4

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 50mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2027,33 40,98 71,87 310,33 122,53 2573,04 25 0 2,20 3,94 1,56 32,70

2.5

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 63mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4698,30 44,32 86,12 700,17 276,45 5805,36 40 0 2,20 6,12 2,42 50,74

2.6

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 75mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3595,75 45,66 87,00 540,62 213,45 4482,48 57,5 0 2,20 8,66 3,42 71,78

2.7

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 90mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4651,80 51,01 93,94 695,53 274,61 5766,89 80,83 0 2,20 12,04 4,75 99,82

2.8

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 110mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6325,06 57,70 113,33 941,93 371,90 7809,92 125 0 2,20 18,44 7,28 152,92

2.9

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 140mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8757,49 65,72 130,78 1298,33 512,62 10764,94 212,5 0 2,20 31,13 12,29 258,12

2.10

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 160mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

11890,74 67,06 131,66 1752,97 692,12 14534,56 258,33 0 2,20 37,78 14,92 313,23

2.11

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 180mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14189,91 81,11 144,89 2090,31 825,31 17331,53 333,33 0 2,20 48,65 19,21 403,39

2.12

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 200mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14798,68 87,80 161,65 2181,98 861,51 18091,61 416,67 0 2,20 60,74 23,98 503,59

2.13

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 250mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

28225,18 102,85 189,23 4135,00 1632,61 34284,87 625 0 2,20 90,94 35,91 754,05

2.14

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă PE D = 300mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură 

electrică a pieselor de legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

36158,03 117,89 200,25 5289,05 2088,26 43853,48 933,33 0 2,20 135,65 53,56 1124,74

2.15

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 32mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

246,93 27,60 75,17 50,71 20,02 420,43 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.16

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 32mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

246,93 27,60 77,22 51,00 20,14 422,89 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.17

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 50mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

248,59 27,60 75,17 50,95 20,12 422,44 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.18

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 50mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

248,59 27,60 77,22 51,25 20,23 424,90 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.19

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 63mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

258,59 27,60 77,34 52,71 20,81 437,06 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.20

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 63mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

258,59 27,60 79,39 53,01 20,93 439,53 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.21

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

271,09 27,60 77,34 54,53 21,53 452,10 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.22

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

271,09 27,60 79,39 54,82 21,65 454,56 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.23

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

277,76 27,60 77,34 55,49 21,91 460,10 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.24

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

277,76 27,60 79,39 55,79 22,03 462,57 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.25

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

286,09 27,60 86,06 57,96 22,89 480,61 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.26

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

286,09 27,60 88,11 58,26 23,00 483,07 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.27

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 140mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

370,26 27,60 98,10 71,91 28,39 596,26 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.28

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 140mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

370,26 27,60 100,15 72,21 28,51 598,73 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.29

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

408,59 27,60 100,15 77,77 30,71 644,83 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.30

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

1141,93 27,60 100,15 184,10 72,69 1526,47 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

Tarif standard Tarif suplimentar
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Tarif standard Tarif suplimentar

2.31

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 300mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. 

(Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

225,26 27,60 104,25 51,78 20,44 429,33 8,33 0 2,20 1,53 0,6 12,66

2.32

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 63mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

509,06 27,60 79,39 89,33 35,27 740,65 11,67 0 2,20 2,01 0,79 16,67

2.33

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

492,39 27,60 79,39 86,91 34,31 720,60 11,67 0 2,20 2,01 0,79 16,67

2.34

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

500,72 27,60 79,39 88,12 34,79 730,62 11,67 0 2,20 2,01 0,79 16,67

2.35

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

514,06 27,60 88,11 91,32 36,05 757,14 11,67 0 2,20 2,01 0,79 16,67

2.36

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

635,72 27,60 100,15 110,70 43,71 917,88 11,67 0 2,20 2,01 0,79 16,67

2.37

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 75mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

2057,19 27,60 80,21 313,93 123,95 2602,88 25 0 2,20 3,94 1,56 32,70

2.38

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 90mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

2063,86 27,60 80,21 314,89 124,33 2610,89 25 0 2,20 3,94 1,56 32,70

2.39

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 110mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

2071,36 27,60 88,93 317,24 125,26 2630,39 25 0 2,20 3,94 1,56 32,70

2.40

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

2189,69 27,60 100,97 336,15 132,72 2787,13 25 0 2,20 3,94 1,56 32,70

2.41

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

2955,26 27,60 100,97 447,16 176,55 3707,55 25 0 2,20 3,94 1,56 32,70

2.42

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 300mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

3467,76 27,60 105,07 522,06 206,12 4328,62 25 0 2,20 3,94 1,56 32,70

2.43

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 160mm x 75mm, țevi PE D = 75mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

5143,44 27,60 111,29 765,94 302,41 6350,68 57,5 0 2,20 8,66 3,42 71,78

2.44

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm x 75mm, țevi PE D = 75mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

5711,77 27,60 111,29 848,35 334,95 7033,96 57,5 0 2,20 8,66 3,42 71,78

2.45

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 200mm x 110mm, țevi PE D = 110mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

6037,19 27,60 126,11 897,68 354,43 7443,01 125 0 2,20 18,44 7,28 152,92

2.46

Tariful pentru realizarea unui branșament standard corespunzător lungimii L = 

5m, țevi din polietilenă. Montarea colierului de bransare cu filet interior la poziție 

și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 300mm x 110mm, țevi PE D = 110mm. 

(Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, fontă.

6199,69 27,60 130,21 921,84 363,97 7643,31 125 0 2,20 18,44 7,28 152,92

4.
Branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd  

consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă

4.1

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 25mm (Casnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, 

(ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20,21 16,57 41,86 11,40 4,50 94,54 - - - - - -

4.2

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 25mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

20,21 16,57 41,86 11,40 4,50 94,54 - - - - - -

4.3

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 32mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

35,21 16,57 41,86 13,58 5,36 112,58 - - - - - -

4.4

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 50mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

55,67 16,57 44,51 16,93 6,68 140,36 - - - - - -

4.5

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 63mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

95,39 19,91 50,90 24,10 9,51 199,81 - - - - - -

4.6

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 75mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

322,83 21,25 51,78 57,40 22,66 475,92 - - - - - -

4.7

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 90mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

339,30 26,60 54,87 61,01 24,09 505,87 - - - - - -

4.8

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 110mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

450,06 33,29 65,82 79,63 31,44 660,24 - - - - - -

4.9

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 140mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

644,16 41,32 75,08 110,28 43,54 914,37 - - - - - -

4.10

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 160mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

682,41 42,65 75,97 116,15 45,86 963,05 - - - - - -

4.11

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 180mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

856,58 56,70 89,20 145,36 57,39 1205,23 - - - - - -

4.12

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 200mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1048,68 63,39 105,95 176,61 69,73 1464,35 - - - - - -

4.13

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 250mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2158,10 78,44 133,53 343,66 135,69 2849,41 - - - - - -
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4.14

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Țevi din polietilenă 

PE D = 300mm (Noncasnici).  Montarea prin sudură electrică a pieselor de 

legătură, (ștuț cu filet). Branșare în țevi de oțel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3740,95 93,49 144,56 576,95 227,80 4783,74 - - - - - -

4.15

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

32mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

25,26 3,19 48,63 11,18 4,41 92,68 - - - - - -

4.16

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

32mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

25,26 3,19 50,68 11,47 4,53 95,14 - - - - - -

4.17

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

50mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

26,93 3,19 48,63 11,42 4,51 94,68 - - - - - -

4.18

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

50mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

26,93 3,19 50,68 11,72 4,63 97,15 - - - - - -

4.19

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

63mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

36,93 3,19 50,80 13,18 5,21 109,31 - - - - - -

4.20

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

63mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

36,93 3,19 52,85 13,48 5,32 111,77 - - - - - -

4.21

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

75mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

49,43 3,19 50,80 15,00 5,92 124,34 - - - - - -

4.22

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

75mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

49,43 3,19 52,85 15,29 6,04 126,80 - - - - - -

4.23

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

90mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

56,10 3,19 50,80 15,96 6,30 132,35 - - - - - -

4.24

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

90mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

56,10 3,19 52,85 16,26 6,42 134,82 - - - - - -

4.25

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

110mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

64,43 3,19 59,52 18,44 7,28 152,86 - - - - - -

4.26

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

110mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

64,43 3,19 61,57 18,73 7,40 155,32 - - - - - -

4.27

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

140mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Casnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

148,60 3,19 63,37 31,20 12,32 258,68 - - - - - -

4.28

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

140mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

148,60 3,19 65,42 31,50 12,44 261,15 - - - - - -

4.29

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

160mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

186,93 3,19 65,42 37,05 14,63 307,22 - - - - - -

4.30

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

200mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

920,26 3,19 65,42 143,39 56,61 1188,88 - - - - - -

4.31

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

300mm x 25mm, țevi PE D = 25mm. (Noncasnic) Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

834,43 3,19 69,52 131,54 51,93 1090,61 - - - - - -

4.32

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

63mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

69,43 3,19 52,85 18,19 7,18 150,84 - - - - - -

4.33

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

75mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

52,76 3,19 52,85 15,78 6,23 130,82 - - - - - -

4.34

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

90mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

61,10 3,19 52,85 16,99 6,71 140,84 - - - - - -

4.35

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

110mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

74,43 3,19 61,57 20,18 7,97 167,34 - - - - - -

4.36

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

160mm x 32mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

196,10 3,19 65,42 38,38 15,15 318,24 - - - - - -

4.37

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

75mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

63,86 3,19 53,26 17,44 6,89 144,64 - - - - - -

4.38

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

90mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

70,52 3,19 53,26 18,41 7,27 152,66 - - - - - -

4.39

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

110mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

78,02 3,19 61,98 20,76 8,20 172,16 - - - - - -
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4.40

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

160mm x 50mm, țevi PE D = 50mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

196,36 3,19 65,83 38,48 15,19 319,05 - - - - - -

4.41

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

200mm x 50mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

962,19 3,19 65,83 149,53 59,04 1239,78 - - - - - -

4.42

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

300mm x 50mm, țevi PE D = 32mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

1474,69 3,19 69,93 224,43 88,61 1860,85 - - - - - -

4.43

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

160mm x 75mm, țevi PE D = 75mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

256,36 3,19 70,46 47,85 18,89 396,75 - - - - - -

4.44

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

200mm x 75mm, țevi PE D = 75mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din polietilenă, 

fontă.

824,69 3,19 70,46 130,26 51,43 1080,03 - - - - - -

4.45

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

200mm x 110mm, țevi PE D = 110mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din 

polietilenă, fontă.

628,86 3,19 76,56 102,75 40,57 851,93 - - - - - -

4.46

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă, în cazul cînd 

consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă. Montarea colierului 

de bransare cu filet interior la poziție și a țevilor din PE,  avînd diametrul  D = 

300mm x 110mm, țevi PE D = 110mm. (Noncasnic)  Branșare în țevi din 

polietilenă, fontă.

791,36 3,19 80,66 126,91 50,11 1052,23 - - - - - -

6.

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 

6.1

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 

6,27 6,39 25,42 5,52 2,18 45,77 - - - - - -

6.2

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 

6,27 6,39 25,42 5,52 2,18 45,77 - - - - - -

6.3

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 

6,53 6,39 28,00 5,93 2,34 49,18 - - - - - -

6.4

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 

6,53 6,39 31,77 6,48 2,56 53,72 - - - - - -

6.5

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 

6,53 6,39 33,20 6,69 2,64 55,44 - - - - - -

8.

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.

8.1

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. (Casnic)

3,60 10,96 15,54 4,36 1,72 36,18 - - - - - -

8.2

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. (Noncasnic, D25mm-

50mm)

3,60 10,96 15,54 4,36 1,72 36,18 - - - - - -

8.3

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. (Noncasnic, D63mm-

90mm)

3,86 10,96 15,66 4,42 1,74 36,64 - - - - - -

8.4

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. (Noncasnic, D110mm-

300mm)

3,86 10,96 17,07 4,62 1,83 38,34 - - - - - -

8.5
Deconectarea brașamentului fără cămin de vizită de la sistemul public de 

alimentare cu apă, în cazul conductei din metal
7,60 24,34 17,18 7,12 2,81 59,05 - - - - - -

10.
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne 

de apă, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului.

10.1
Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. (Casnic)
3,60 10,96 16,82 4,55 1,80 37,73 - - - - - -

10.2

Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. (Noncasnic 

D25mm-50mm)

3,60 10,96 16,82 4,55 1,80 37,73 - - - - - -

10.3

Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. (Noncasnic 

D63mm-90mm)

3,86 10,96 19,28 4,94 1,95 40,99 - - - - - -

10.4

Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. (Noncasnic 

D110mm-200mm)

3,86 10,96 23,58 5,57 2,20 46,17 - - - - - -

10.5

Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, 

care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului. (Noncasnic 

D250mm-300mm)

3,86 10,96 25,01 5,78 2,28 47,89 - - - - - -

12. Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului.

12.1 Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D25mm-50mm). 3,60 10,96 22,97 5,44 2,15 45,12 - - - - - -

12.2 Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D63mm-90mm). 3,60 10,96 33,41 6,96 2,75 57,68 - - - - - -

12.3
Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D110mm-

200mm).
3,60 10,96 51,10 9,52 3,76 78,94 - - - - - -

12.4
Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului (D250mm-

300mm).
3,60 10,96 51,10 9,52 3,76 78,94 - - - - - -

13. Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

13.1
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  

(Casnic D = 25mm)
3,60 10,96 25,83 5,86 2,31 48,56 - - - - - -

13.2
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  

(Noncasnic D = 25mm-50mm)
3,60 10,96 25,83 5,86 2,31 48,56 - - - - - -

13.3
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  

(Noncasnic D = 63mm-90mm)
3,60 10,96 33,04 6,90 2,73 57,23 - - - - - -

13.4
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  

(Noncasnic D = 110mm-200mm)
3,60 10,96 37,83 7,60 3,00 62,99 - - - - - -

13.5
Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  

(Noncasnic D = 250mm-300mm)
3,60 10,96 42,13 8,22 3,25 68,16 - - - - - -

14.

Demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de 

expertiză, iar în rezultatul verificării se constată că contorul corespunde 

normelor

14.1

Demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul 

cînd consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză, iar în 

rezultatul verificării se constată că contorul corespunde normelor

66,53 10,96 13,36 13,17 5,20 109,22 - - - - - -

15.
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea 

contorului în cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului

15.1
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D15mm-25mm
43,77 10,96 57,08 16,21 6,40 134,42 - - - - - -

15.2
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D32mm
72,93 10,96 57,08 20,44 8,07 169,49 - - - - - -

15.3
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D50mm
131,27 10,96 57,49 28,96 11,43 240,11 - - - - - -

15.4
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D63mm
214,60 10,96 64,70 42,09 16,62 348,98 - - - - - -

15.5
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D75mm
214,60 10,96 64,70 42,09 16,62 348,98 - - - - - -

Acest serviciu se prestează doar consumatorilor non-

casnici. Instalarea contoarelor pentru consumatorii din 

blocuri locative unde sunt încheiate contracte directe, la 
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15.6
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D90mm
256,27 10,96 64,70 48,13 19,00 399,06 - - - - - -

15.7
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D110mm
297,93 10,96 72,64 55,32 21,84 458,70 - - - - - -

15.8
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D140mm
298,19 10,96 72,64 55,36 21,86 459,02 - - - - - -

15.9
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D160mm
298,19 10,96 72,64 55,36 21,86 459,02 - - - - - -

15.10
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D180mm
298,19 10,96 72,64 55,36 21,86 459,02 - - - - - -

15.11
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D200mm
298,19 10,96 72,64 55,36 21,86 459,02 - - - - - -

15.12
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D250mm
298,19 10,96 74,69 55,66 21,98 461,49 - - - - - -

15.13
Demontarea, reparația, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în 

cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului D300mm
298,19 10,96 74,69 55,66 21,98 461,49 - - - - - -

16.
Demontarea contorului deteriorat  din vina consumatorului și instalarea unui 

alt contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat

16.1
Demontarea contorului deteriorat  din vina consumatorului și instalarea unui alt 

contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat (Casnic)
228,86 10,96 17,64 37,33 14,74 309,53 - - - - - -

17.
Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de 

către consumator a sigiliului aplicat de operator.

17.1
Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către 

consumator a sigiliului aplicat de operator.
3,86 10,96 17,64 4,71 1,86 39,03 - - - - - -

18.
Eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor 

de pe acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului.

18.1
Eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe 

acte și de pe proiect, prezentate de consumator operatorului
0,21 0,00 0,72 0,14 0,05 1,12 0,1073 0,36 0,07 0,03 0,57

19. Racordarea instalațiilor interne la rețeaua publică de canalizare

19.1 Racordarea instalațiilor interne la rețeaua publică de canalizare 550,62 109,98 83,85 107,95 42,62 895,03 110,08 1,39 13,20 18,08 7,14 149,89

19.2

Racordarea instalațiilor interne la rețeaua publică de canalizare, în cazul în care 

consumatorul a executat racordul de canalizare
9,07 33,29 23,87 9,60 3,79 79,62

20.
Deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a instalației interne de 

canalizare a consumatorului la solicitarea consumatorului

20.1
Deconectarea de la rețeaua publică de canalizare a instalației interne de canalizare 

a consumatorului la solicitarea consumatorului
14,70 7,38 19,81 6,07 2,40 50,36

21

Reconectarea la rețeaua publică de canalizare a instalației interne de canalizare a 

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

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

contractuale

21.1

Reconectarea la rețeaua publică de canalizare a instalației interne de canalizare a 

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

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

contractuale

0,24 10,61 19,81 4,45 1,76 36,88


