SINTEZA
obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul
pentru modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în
sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 180/2016 din 10 iulie 2016
(denumirea proiectului)
Conținutul
Participantu
Nr.
Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării
Argumentarea autorului proiectului
articolelor/punctelor l la avizare obiecției/
din proiectul
(expertizare propunerii
prezentat spre
)/consultare /recomand
avizare și coordonare
publică
ării
SSRL ,,Gloring Inginering” (aviz nr. 363 din 30 septembrie 2021)
Lipsa obiecțiilor și propunerilor
S.A. „Apă-Canal Chișinău” (aviz nr. 01-5860 din 30 septembrie 2021)
AC Chișinău

1

4. La punctul 6 lit. b) AC Chișinău

după
cuvântul
,,suflantelor”
se
completează
cu
textul ,,și pierderi
prin garniturile de
etanșare”.

1. Pct. 4 lit. b), după cuvântul „tratare” să fie completat cu sintagma „și
pompare ulterioară”
Argumentare: Având în vedere faptul, că unele consumuri tehnologice
care sunt similare și sunt suportate la exploatarea utilajelor de pompare au loc
atât la procesele de tratare, cât și cele de pompare ulterioară a apei în procesul
de transport și distribuție în afara stațiilor de tratare a apei, este oportună
includerea consumurilor tehnologice similare într-un singur punct din
Regulamentul 180/2016, cu specificarea expresă a acestui fapt în denumirea
acestui tip de consum tehnologic.

2. Pct. 6:

2

Se acceptă.

Se acceptă.
.

a) Alineatul 1, după cuvântul „tratare” să fie completat cu
sintagma „și pompare ulterioară”;
Argumentare: Având în vedere faptul, că unele consumuri tehnologice
care sunt similare și sunt suportate la exploatarea utilajelor de pompare au loc
atât la procesele de tratare, cât și cele de pompare ulterioară a apei în procesul
de transport și distribuție în afara stațiilor de tratare a apei, este oportună
includerea consumurilor tehnologice similare într-un singur punct din
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Regulamentul 180/2016, cu specificarea expresă a acestui fapt în denumirea
acestui tip de consum tehnologic.

5. La punctul 6 lit. c) AC Chișinău
după
cuvântul
,,rezervoarelor”
se
completează
cu
cuvântul ,,/bazinelor”.
3

9. La punctul 17:
descrierea termenului
Vn. g.opr. va avea
următorul cuprins: ,,
Vn. g.opr. - volumul
consumului de apă
pentru
necesitățile
gospodărești
ale
operatorului
se
determină
conform
cerințelor punctului 31
și indicatorilor stabiliți
în Anexa 1 la prezentul
Regulament;”.

AC Chișinău

3. Pct. 6 lit. c), după cuvântul „rezervoarelor” să fie completat cu sintagma
„și altor construcții și instalații ale stațiilor de tratare a apei (camere de
reacție, decantoare, canale colectoare etc.)”
Argumentare: Lucrările de spălare la toate instalațiile sunt critice
pentru asigurarea în final a calității normative a apei potabile și au fost
sistematizate de către autoritatea publică competentă a Republicii Moldova,
Ministerul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, în Regulamentul
privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalațiilor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare (ediția a doua), aprobat prin Ordinul nr. 159/331 din
02.07.2018 (în continuare Regulamentul 159/331-2018).

4. La pct. 17, formula (2) de determinare a consumului tehnologic sumar
de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, „Vc.t. sum.”, să fie completată cu sintagma „+Va.c.a.” și
următoarea definiție:
„Va.c.a. – volumul apei livrat consumătorilor cu autocisterne în
timpul lichidării avariilor și prin cișmele”
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Argumentare: Formula nu include actualmente volumul prevăzut la
pct. 2.9.18 din Regulamentul 159/331-2018. Însă, conform statisticilor ACC,
volumul de apă potabilă transportat cu cisterne auto în zonele deconectate de
la sistemul de alimentare cu apă pe durata lichidării scurgerilor depășește 11
mii m3/an.

Nu se acceptă.
Pct.25 din Regulamentul în vigoare
detaliază acest consum care prevede
spălatul,
dezinfectarea
rezervoarelor/bazinelor la stația de tratare.
În calculul se include orice tip de bazin
existent în stația de tratare care se spală și se
dezinfectează
(camerele
de
reacții,
decantoarele etc.), care este inclus în
procesul tehnologic de tratare a apei.
Se acceptă parțial.
Regulamentul enunțat în argumentarea
operatorului este un document consultativ
însă nicidecum un act normativ cu caracter
obligatoriu.
Astfel, formula (2) de determinare a
consumului tehnologic sumar de apă la
furnizarea serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, „Vc.t. sum.”, va
completată cu sintagma „+Va.c.a.” și
următoarea definiție:
„Va.c.a.
–
volumul
apei
livrat
consumătorilor cu autocisterne în timpul
lichidării avariilor”.
Totodată pct. 17 după descrierea
definițiilor va fi completat cu Notă cu
următorul cuprins:
,,Notă:
2

Volumele de apă transportate cu
cisternele pentru asigurarea cu apă
potabilă a consumatorilor aflați în
perimetrul conductei care a fost
deconectată pentru remedierea avariei
sau pentru executarea lucrărilor
planificate, urmează a fi justificate prin
prezentarea copiilor fișelor de lucru la
conducta din adresa respectivă, copia
foii de parcurs a unității de transport care
indică deplasarea la adresa respectivă
precum și volumul cisternei la unitatea
de transport.”

AC Chișinău
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Ce ține de funcționarea cișmelelor este un
serviciu oferit cetățenilor de către
autoritățile administrației publice locale și
volumele de apă furnizate urmează a fi
contorizate, facturate și achitate de către
primării. Operatorul nu are astfel de
obligații. În cazul în care operatorul la
inițiativa proprie consideră oportun să
asigure funcționarea cișmelelor, atunci îți
asumă și cheltuielile respective, fără a fi
incluse în calcul volumele de apă utilizate în
acest scop. Pe perioada rece a anului
cișmelele sunt deconectate.
Nu se acceptă.
5. La pct. 20, definiția factorului „n” să fie expusă în următoarea redacție:
- Conform
prevederilor
„n – numărul de spălări pe an, în dependență de calitatea apei din
Regulamentului în vigoare, se acceptă una
sursă, dar nu mai puțin de una spălare pe an;”
spălare pe an, însă, la prezentarea
prescripțiilor/actelor corespunzătoare, emise
de către ANSP, care obligă titularul de
licență sa execute un număr mai mare de
spălări pentru asigurarea calității apei
3

Argumentare: În conformitate cu graficele de spălare şi dezinfectare a potabile, ANRE, ia în calcul (acceptă)
turnurilor de apă aprobate de către Centrul Municipal de Sănătate Publică, numărul stabilit în acestea.
numărul de spălări constituie 2 ori pe an, câte una primăvara şi toamna.
Regulamentul enunțat în argumentarea
operatorului este un document de care se
Conform prevederilor pct. 2.10.17 din Regulamentul 159/331-2018 conduc titularii de licențe.
„Spălarea, curățarea și dezinfectarea rezervoarelor de apă potabilă și a
castelelor/turnurilor de apă sunt obligatorii și trebuie efectuate cel puțin o dată
pe an și ori de câte ori este necesar, mai ales în cazurile când rezultatele
depistării schimbărilor calității apei potabile depășesc parametrii maxim
admisibili prevăzuți de normativele tehnice și legislația în vigoare”, iar
conform pct. 2.10.20 „Rezervorul (cuva) poate fi pus în funcțiune după 3
rezultate satisfăcătoare ale analizelor bacteriologice efectuate cu un interval de
timp socotind schimbarea completă a apei între prelevarea probelor”.
Respectiv, este contradictorie limitarea numărului de spălări pe an în
scopul determinării consumurilor tehnologice normative de apă în scopuri
tarifare, dacă există obligația de a le efectua de mai multe ori decât o singură
dată.
11. La punctul 21:
AC Chișinău
formula (8) după
termenul ,,Vr.rulm.” se
completează
cu
termenul
,,+Vetanș.pompe”, iar în
descriere,
după
descrierea termenului
Vr.rulm. se completează
cu următorul text:
„Vetanș.pompe consumul tehnologic
de apă prin garniturile
de
etanșare
se
determină în baza
datelor
din
pașapoartele tehnice

6. La pct. 21:
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Nu se acceptă.

a) Sintagma „Vr.rulm.” să fie substituită cu sintagma „Vr.r.sc.e.”;
b) Definiția „Vr.rulm.” să fie modificată după cum urmează:
„Vr.r.sc.e. – consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor
pompelor, suflantelor şi scurgeri prin garniturile de etanșare ale pompelor la
stațiile de tratare și pompare a apei se determină conform formulei (10) din
punctul 23 al prezentului Regulament;”

Pentru scurgerile prin garniturile de etanșare
ale pompelor la stațiile de tratare a fost
inclusă in formulă componenta Vetanș.pompe.
Ca urmare nu este nevoie de modificarea
data.

c) Sintagma „Vsp/dz.rz/bz.” să fie substituită cu sintagma
„Vsp.dz.rz.”;
d) Definiția „Vsp/dz.rz/bz” să fie modificată după cum urmează:
„Vsp.dz.rz. – consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea
rezervoarelor, bazinelor la stațiile de tratare și pompare a apei, precum și la

Nu se acceptă.
Pct. 21 prevede consumul tehnologic sumar
în procesele de tratare a apei, iar turnurile de
apă nu sunt instalații ale stației de tratare.
Ele se regăsesc la alt compartiment din
Regulament.
4

ale
pompelor,
în
funcție de tipul pompei
și de constructivul
sistemului
de
etanșare;”
12. La punctul 22:
AC Chișinău
la notă, ultimul aliniat
se
substituie
cu
următoarele alineate:
,,În cazul în care
sunt prescripții emise
de Agenția Națională
pentru
Sănătate
Publică, numărul de
spălări ale filtrelor se
majorează respectiv,
cu prezentarea copiilor
prescripțiilor.
Operatorul este
obligat să întocmească
actele de efectuare a
spălărilor în care se
indică
în
mod
obligatoriu
data
efectuării
spălării,
suprafața filtrului la
care
s-a
efectuat
spălarea, durata de
timp
a
spălării,
volumul de apă utilizat
la spălatul fiecărui
filtru. În cazul în care
nu se întocmesc actele
respective, volumele
corespunzătoare de apă

turnurile de apă se determină conform formulei (11) din punctul 25 al
prezentului Regulament;”
Argumentare: Argumentele sunt expuse la propunerile de modificare
a pct. 6, 23 și 25 din Regulamentul 180/2016.

7. La pct. 22:
la notă la primul alineat ,,În cazul în care sunt prescripții emise de
Agenția Națională pentru Sănătate Publică, și /sau a Centrelor de Sănătate
Publică teritoriale, sau Rapoarte de încercări ale laboratoarelor acreditate în
domeniul apei potabile, care demonstrează că calitatea apei potabile nu
corespunde cerințelor normative (turbiditate, gust, miros, creștere
bacteriologică), numărul de spălări ale filtrelor se majorează respectiv, cu
prezentarea copiilor prescripțiilor sau Rapoartelor de încercări.
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a) formula (9) să fie expusă în următoarea redacție:
„Vtotal sp.filtr. = (3,6 ∙ Sfiltru ∙ qint. ∙ t + Vcanal central şi jgheab) ∙ N, m3
unde:
3,6 – coeficient de transformare din l/s în m3/h;

Nu se acceptă.
Prevederile art. 7 alin. (1) lit.b) din Legea
nr.182/2019 privind calitatea apei potabile,
stipulează clar că monitorizarea calității apei
potabile se asigură de către operator și
autorități publice, în cazul dat de Agenția
Națională pentru Sănătate Publică, inclusiv
prin
subdiviziunile
sale
teritoriale.
Respectiv dacă prescripțiile vor fi emise de
către subdiviziunile ANSP, aceste cantități
de apă vor fi acceptate, la prezentarea
copiilor acestora. Totodată, în avizul
prezentat de ANSP, autoritatea a indicat
lipsa de obiecții și propuneri, în acest sens.

Nu se acceptă.
(9)

Formula dată prevede spălarea stratului
filtrant din filtrele rapide, și nu spălarea si
dezinfectarea pereților și a elementelor
constructive a filtrelor.

5

nu se iau în considerare
la
calcularea
consumului
tehnologic.
Calculul
volumului anual de apă
pentru spălatul filtrelor
la stațiile de tratare a
apei se efectuează și se
prezintă în baza datelor
din Anexa 1 la
prezentul
Regulament.”

Sfiltru – suprafața stratului filtrant, m2 de suprafață;
qint. – intensitatea apei la spălare, l/(s∙m2);
t – durata de timp a operațiunii tehnologice de spălare, ore;
N – numărul de spălări pe an.”
b) definiția „qint.” din pct. a) al notei să fie expusă în următoarea În cazul în care operatorul va utiliza o
redacție:
mărime mai mică a intensității apei la
„qint. – intensitatea apei la spălare, se stabilește în cuantum de 12 l/(s spălare, se va accepta valoarea respectivă.
∙ m2) sau conform proiectelor de exploatare, partea tehnologică, dacă sunt
disponibile;”
c) definiția „qint.” din pct. b) al notei să fie expusă în următoarea
redacție:
„qint. – intensitatea apei la spălare, se stabilește în cuantum de 15 l/(s
∙ m2) sau conform proiectelor de exploatare, partea tehnologică, dacă sunt
Nu se acceptă.
disponibile;”
Argumentare: Operațiunea de spălare a unui filtru rapid nu poate fi
înfăptuită fără golirea canalelor centrale și jgheaburilor, care sunt elemente
constructive indispensabile. Exploatarea filtrelor/rezervoarelor de apă potabilă
este descrisă în proiectele de exploatare, partea tehnologică, ex: Proiectul nr.
1525-П32, tom I., conform CНиП 2.04.02-84 p.6.110.

Calculele pierderilor de apă în rețelele
publice urmează a fi calculate conform
principiului eficienței maxime la cheltuieli
minime.
În cazul în care operatorul va utiliza o
mărime mai mică a intensității apei la
spălare, se va accepta valoarea respectivă.
(Luând în considerare practica de calculare
a pierderilor de la intrarea în vigoare a
Regulamentului în vigoare, s-a demonstrat
ca operatorii nu pot prezenta pașapoarte
tehnice la pompe din cauza lipsei acestora,
dar de proiectele de exploatare nici nu poate
fi discutat. Este o prevedere care nu are cum
sa lucreze.)
6

AC Chișinău

8

9

AC Chișinău

Se acceptă parțial.
8. Pct. 23 să fie expus în următoarea redacție:
„23. Consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenților pompelor,
Argumentarea la pct. 6 lit. b)
suflantelor şi scurgeri prin garniturile de etanșare ale pompelor la stațiile de
tratare și pompare a apei, Vr.r.sc.e., se determină conform formulei:
Vr. rulm. = ∑ni=1[(q r. rulm.i +
q sc. e.i ) × t f i × 10−3 ] , m3,
(10)
𝑛
−3
𝑉𝑟. 𝑟. 𝑠𝑐. 𝑒. = ∑𝑖=1[(𝑞 𝑟. 𝑟.𝑖 + 𝑞 𝑠𝑐. 𝑒.𝑖 ) × 𝑡𝑓 𝑖 × 10 ] , m3,
(10)
unde:
unde:
q r.rulm.i – consumul de apă pentru
q r.r.i – consumul de apă pentru răcirea rulmenților conform
răcirea rulmenților conform paşaportului
paşaportului tehnic al instalației, l/h;
tehnic al instalației, l/h;
q sc.e.i – scurgerile specifice prin garniturile de etanșare conform
q sc.e.i – scurgerile specifice prin
paşaportului tehnic al instalației, l/h;
garniturile de etanșare conform
tf i – durata de timp de funcționare anuală a agregatului, conform
paşaportului tehnic al instalației, l/h;
registrelor de evidență, ore;
tf i – durata de timp de funcționare
ni – numărul agregatelor în funcțiune, unități;
anuală a agregatului, conform registrelor de
10-3 – coeficient de conversie litri în m3.”
evidență, ore;
ni – numărul agregatelor în
Argumentare: Conform pașapoartelor tehnice ale instalațiilor,
funcțiune pentru fiecare tip în parte, unități;
garniturile de etanșate la elementele în mișcare sau la îmbinările supuse
10-3 – coeficient de conversie din
vibrațiilor asigură scurgeri minime. Deci scurgerile sunt admise de către
litri în m3.”
producători, fiind justificate și inevitabile.

9. Pct. 24, la sfârșit, să fie completat la final cu următoarele:
„în conformitate cu proiectele complexelor și pașapoartele
instalațiilor respective.”

Nu se acceptă.
Situația actuală demonstrează că stațiile nu
activează la parametrii de calcul nominali și
volumul de apă tratat este cu mult mai mic
decât cel de calcul sau valoare nominală.

Argumentare: Prevederile proiectelor complexelor de tratare și
pompare a apei, precum și a pașapoartelor tehnice ale instalațiilor sunt critice
pentru determinarea corectă și corelată cu realitatea a consumurilor
tehnologice. Dacă va fi aprobată o construcție sau modernizare pentru care va
exista un proiect ce va presupune anumite consumuri tehnologice, ar fi
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contradictoriu ca ultimele să fie ignorate la determinarea consumurilor
tehnologice normative.
13. La punctul 25, în
Notă:
La
descrierea
,,n” după cuvintele
„una spălare pe an” se
completează
cu
următorul text:
,,În cazul în care sunt
prescripții emise de
Agenția
Națională
pentru
Sănătate
Publică, numărul de
spălări se majorează
respectiv,
cu
prezentarea
copiilor
prescripțiilor;
După descrierea AC Chișinău
,,t” se completează cu
un aliniat nou cu
următorul cuprins:
,,Operatorul
este
obligat să întocmească
actele de efectuare a
spălărilor
rezervoarelor/bazinelo
r în care se indică în
mod obligatoriu data
efectuării
spălării,
suprafața interioară a
rezervorului/bazinului,
volumul de apă utilizat
la spălatul fiecărui
rezervor/bazin.
În

Nu se acceptă.
10. Pct. 25 să fie expus în următoarea redacție:
„25. Consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea
Conform
prevederilor
rezervoarelor, bazinelor la stațiile de tratare și pompare a apei, precum și la
Regulamentului în vigoare, se acceptă una
turnurile de apă, Vsp/dz.rz., se determină conform formulei:
spălare pe an, însă, la prezentarea
𝑉𝑠𝑝. 𝑑𝑧. 𝑟𝑧. =
certificatelor/actelor corespunzătoare emise
de către ANSP, ANRE ia în calcul (acceptă)
∑𝑛.𝑟𝑧.
,
𝑖=1 [ (𝑉𝑔. 𝑖. 𝑟𝑧.𝑖 + 𝑉𝑠𝑝. 𝑟𝑧.𝑖 + 𝑉𝑢. 𝑔. 𝑟. 𝑟𝑧.𝑖 ) × 𝑛𝑖 ] +
numărul majorat de spălări.
[
]
∑𝑛.𝑐.𝑓.
(𝑉𝑔.
)
𝑖.
𝑐.
𝑓.
+
𝑉𝑠𝑝.
𝑐.
𝑓.
×
𝑛
+
𝑖
𝑖
𝑖
𝑖=1
Regulamentul
enunțat
în
∑𝑛.𝑐.
𝑉𝑠𝑝.
𝑐.
×
𝑛
+
𝑖
𝑖
𝑖=1
argumentarea
operatorului
este
un
document
𝑛.𝑠.
∑𝑖=1 𝑉𝑠𝑝. 𝑠.𝑖 × 𝑛𝑖 , m3
(11)
consultativ însă nicidecum un act normativ
cu caracter obligatoriu pentru titularii de
𝑉𝑔. 𝑖. 𝑟𝑧.𝑖 = 𝑆𝑖 × ℎ𝑔.𝑖.𝑟𝑧. , m3
(11.1) licențe.
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𝑉𝑠𝑝. 𝑟𝑧.𝑖 = (2 × 𝑞𝑠 × 𝑘 × 𝑡 + 0,5) × 𝑆𝑖 × 10−3, m3
𝑉𝑢. 𝑔. 𝑟. 𝑟𝑧.𝑖 = 𝑆𝑖 × ℎ𝑟𝑧. , m3
𝑉𝑔. 𝑖. 𝑐. 𝑓.𝑖 = 𝑆𝑖 × ℎ𝑔.𝑖.𝑐.𝑓. , m3
𝑉𝑠𝑝. 𝑐. 𝑓.𝑖 = (2 × 𝑞𝑠 × 𝑘 × 𝑡 + 0,5) × 𝑆 × 10−3, m3

(11.2) ANRE a luat în calcul toate instalațiile,
constructivele care sunt implicate în
(11.3) procesul de tratare a apei prezentate de
titularii de licențe. Atunci când titularii de
(11.4) licențe nu prezintă informația deplină pentru
a justifica consumurile de apă, ANRE nu are
(11.5) o bază legală de a calcula alte volume pe
care nu le solicită titularul de licență.

𝑉𝑠𝑝. 𝑐.𝑖 = 𝑞𝑣 × 𝑉𝑐𝑖 × 10−3, m3

(11.6)

𝑉𝑠𝑝. 𝑠.𝑖 = (𝑞𝑠 × 𝑡 + 0,5) × 𝑆𝑖 × 10−3, m3

(11.7)

unde:
Vg.i.rz. – volumul de apă la golirea inițială a rezervorului, bazinului,
turnului de apă;
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cazul în care nu se
întocmesc
actele
respective, volumele
corespunzătoare de apă
nu se iau în considerare
la
calcularea
consumului
tehnologic.”

Vsp.rz. – volumul de apă la spălarea și dezinfectarea rezervorului,
bazinului, turnului de apă;
Vu.g.r.rz. – volumul de apă la umplerea și golirea repetată a
rezervorului, bazinului, turnului de apă, după spălare și dezinfectare;
Vg.i.c.f. – volumul de apă la golirea inițială a camerei de floculare
(reacție), decantorului, cu înlăturarea sedimentului;
Vsp.c.f. – volumul de apă la spălarea și dezinfectarea pereților,
despărțiturilor şi fundului camerei de floculare (reacție), decantorului;
Vsp.c. – volumul de apă la spălarea și dezinfectarea containerelor de
diverse tipuri, cum ar fi cele pentru transportarea, păstrarea și dozarea a
reactivilor sau pentru alte scopuri în procesul de tratare și pompare a apei;
Vsp.s. – volumul de apă la spălarea altor suprafețe, cum ar fi pereții
filtrelor, galeria filtrelor, etc.;
n.rz. – numărul total al rezervoarelor, bazinelor, turnurilor de apă;
n.c.f. – numărul camerelor de reacție;
n.c. – numărul containerelor pentru transportarea, păstrarea și
dozarea a reactivilor sau pentru alte scopuri în procesul de tratare și pompare
a apei;
n.s. – numărul de obiective la care spălarea și dezinfectarea se
efectuează reieșind din suprafața lor;
i – o instalație sau obiect aparte de un anumit tip (rezervoare, camere
de floculare, containere sau alte tipuri de instalații) din numărul total al
acestora;
ni – numărul de operațiuni executate sau preconizate a fi efectuate în
limita unui an calendaristic la o instalație sau obiect aparte de un anumit tip.
În scopul determinării consumului normativ, se va lua în calcul cel puțin o
operațiune pe an sau, dacă există prescripții sau reglementări speciale,
numărul prescris sau reglementat al operațiunilor respective;
Si – suprafața unui anumit rezervor, bazin, turn de apă (se va lua în
calcul variația suprafeței în corpul de bază și în picior), cameră de floculare
sau a altei instalații sau obiect spălat, exprimată în m2;
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hg.i.rz. – înălțimea patului de apă evacuat din rezervorul, bazinul sau
turnul de apă parțial umplut cu apă, exprimată în metri. Înălțimea respectivă
va fi cel puțin egală cu cota de jos a conductei de aspirație a pompei. Conform
proiectelor acesta este de cel puțin 0,2m. Pentru rezervoarele din procesul de
distribuție aceasta poate varia între 0,2-0,35m, iar pentru rezervoarele de la
stațiile de tratare a apei poate fi de 1,6m;
hrz. – înălțimea patului de apă evacuat din rezervorul, bazinul sau
turnul de apă umplut cu apă potabilă după spălare și dezinfectare, exprimată
în metri. În scopul determinării consumului normativ, aceasta se va lua în
calculul în mărimea care coincide cu înălțimea rezervorului, bazinului,
turnului de apă;
hg.i.c.f. – înălțimea patului de apă evacuat dintr-o cameră de floculare,
exprimată în metri;
qs – debitul jetului de apă folosită la spălarea suprafețelor, l/(s∙m2).
În scopul determinării consumului normativ, se va lua în calcul un debit de 2
l/(s∙m2);
k – coeficientul de majorare a debitului de apă necesar pentru
spălarea suprafețelor. Acesta se va aplica cu valoarea 1 (unu) pentru
suprafețele pe care depunerile/ sedimentele, inclusiv acumulările acestora de
pe suprafețe mai mari, sunt în cantități mici și se înlătură fără dificultăți cu
jetul de apă. În scopul determinării consumului normativ, în cazul
rezervoarelor, bazinelor, turnurilor de apă și rezervoarelor de
coagulant/floculant, k constituie 2 (debit necesar de apă de 2 l/(s∙m2) x 2=
4 l/(s∙m2)), iar în cazul decantoarelor și camerelor de floculare, k constituie 3
(debit necesar de apă de 2 l/(s∙m2) x 3 = 6 l/(s∙m2));
qv – consumul specific de apă folosită la spălarea containerelor, l/m3.
În scopul determinării consumului normativ, se va lua în calcul un consum
specific de 2l/m3;
Vc – volumul unui anumit container, exprimat în m3;
t – durata spălării unui m2 de suprafață, exprimată în s/m2. În scopul
determinării consumului normativ, se va lua în calcul o durată de 12 s/m2;
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2 – numărul de operațiuni de spălare cu jet la un proces de spălare
general, una pană la dezinfectarea cu apă clorinată și alta după dezinfectarea
cu apă clorinată;
0,5 – volumul de apă clorinată utilizată la dezinfectarea 1 m2 de
suprafaţă interioară a rezervorului/bazinului, l/m2 ;
10-3 – coeficientul de transformare din litri în m3.”
Argumentare: Formula a fost completată substanțial pentru a lua în
calcul toate elementele procesului tehnologic, ignorate în varianta inițială a
Regulamentului 180/2016.
Conform prevederilor pct. 2.10.17 din Regulamentului 159/331-2018,
spălarea, curățarea și dezinfectarea rezervoarelor de apă potabilă și a
castelelor/turnurilor de apă este obligatorie și trebuie efectuată cel puțin o dată
pe an sau ori de câte ori este necesar, mai ales în cazurile când rezultatele
depistării schimbărilor calității apei potabile depășesc parametrii maxim
admisibili prevăzuți de normativele tehnice și legislația în vigoare.
Totodată, conform prevederilor pct. 2.10.20 din același regulament,
rezervorul (cuva) poate fi pus în funcțiune doar după 3 rezultate satisfăcătoare
ale analizelor bacteriologice efectuate cu un interval de timp socotind
schimbarea completă a apei între prelevarea probelor.
La exploatarea şi spălarea rezervoarelor/bazinelor nu poate fi evacuat
tot volumul de apă din rezervor, deoarece pomparea volumului total, şi a
sedimentelor acumulate pe radierul rezervorului, conduce la aspirarea aerului
în pompe, există riscul producerii unei „lovituri de berbec” cu ieșirea din
funcțiune a utilajului de pompare.
14. La punctul 29:
formula (16) se
expune în următoarea
AC Chișinău
redacție:
,, Vc.t..t/d = Vg. r.t/d.+ Vs/d.
r.t/d..+ Vsp/dz. rz./bz.+Vpr. r.
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11. La pct. 29, formula (16) se fie expusă în următoarea redacție:
„Vc.t.t/d. = (Vg.r.t/d. 2) + Vs/d.r.t/d + V sp/dz.rz/bz.+ V pr.r.t/d., m3,
(16)”

Nu se acceptă.
Nu este argumentată propunerea. După
efectuarea spălării conducta de apă se
umple și se golește la o ulterioară golire în
caz de reparare.
11

t/d..+Vr.rulm.+Vetanș.pompe,
3

m ”;

textul ,,tisp. durata de timp a
spălării, se stabileşte
1,5 ore.” se substituie
cu textul:
„tsp. - durata de
timp a spălării, se
stabileşte nu mai mare
de 1,5 ore.
Operatorul va
întocmi
actul
de
spălare
a
rețelei
publice de alimentare
cu apă, după fiecare
spălare, în care va
indica obligatoriu data,
diametrul și materialul
conductei, lungimea
tronsoanelor de rețea
publică de alimentare
cu apă, durata de timp
a spălării și respectiv
volumul de apă utilizat
la spălare.
În cazul în care
nu se întocmesc actele
respective, volumele
corespunzătoare de apă
nu se iau în considerare
la
calcularea
consumului
tehnologic.”;
textul ,,conform
tabelului nr.3 din
Anexa” se substituie cu

Argumentare: Golirea conductelor are loc de două ori, înainte de În urma ședintelor organizate a fost
reparaţie şi după efectuarea spălării/dezinfectării.
acceptată propunerea de completare a Notei
după ultimul alineat cu un alineat nou cu
textul: ,,Pentru spălarea repetată a rețelelor
publice se prezintă și actul care justifică
necesitatea spălării suplimentare.”

12

textul ,,în baza datelor
prezentate
conform
Anexei 1”;
textul ,,conform
tabelului nr.3.1 din
Anexa” se substituie cu
textul ,,în baza datelor
prezentate
conform
Anexei 1”;
în
final
se
completează
cu
următorul text:
„V
r.rulm.consumul tehnologic
de apă la răcirea
rulmenților pompelor,
suflantelor la stațiile de
tratare a apei se
determină
conform
formulei (10) din
punctul 23;
V etanș.pompe consumul tehnologic
de apă prin garniturile
de
etanșare
se
determină în baza
datelor
din
pașapoartele tehnice
ale
pompelor,
în
funcție de tipul pompei
și de constructivul
sistemului
de
etanșare.”.
-

13
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15. La punctul 31:
AC Chișinău
în Notă
textul
,,conform
datelor
prezentate în tabelul
nr. 4 din Anexa” se
substituie cu textul ,,în
baza
datelor
prezentate
conform
Anexei 1”.
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16. La punctul 32:
AC Chișinău
formula (23) se
expune în următoarea
redacție:

14

Nu se acceptă.
12. Pct. 30, penultimul alineat, la sfârșit, să fie completat la final cu
următoarele:
Pct. 30 prevede formulele concrete a
„în conformitate cu proiectele complexelor și pașapoartele
acestui volum de apă (formulele 20 și 21)
instalațiilor respective.”
după care titularul de licență va efectua
calculul.
Argumentare: Vezi argumentele pentru modificarea/completarea pct.
24.
Nu se acceptă.
13. La pct. 31, ultimul alineat, la sfârșit, să fie completat la final cu
următoarele:
Codul practic menționat, citez,
„elaborate în conformitate cu documentele normative Codul practic
„cuprinde recomandări care permit
în construcţii „Instalaţii interioare de apă şi canalizare” CP G.03.07-2013.” sporirea siguranței obiectelor proiectate
și îmbunătățirea considerabilă a calității
de exploatare a sistemelor de alimentare
cu apă rece și caldă”.
Argumentare: Normele de consum, precum şi tipurile de necesităţi
Conform „1 Domeniul de aplicare”,
sunt indicate în Codul practic în construcţii „Instalaţii interioare de apă şi prezentele norme se referă la sistemele
canalizare” CP G.03.07-2013.
interioare de alimentare cu apă rece și caldă,
canalizare și de scurgere a apei uzate, și nu
de consumul de apă pentru necesitățile
operatorului.
Ca urmare prevederile acestuia sunt
doar cu titlul de recomandare.
Suplimentar menționam că propunerea
data este mult prea generală pentru un act
normativ asemănător Regulamentului 180 și
ar crea posibilitatea interpretărilor și
efectuării unor calcule neargumentate și
nejustificate, și care vor încălca principiul
eficienței maxime la cheltuieli minime.
Se acceptă.
14. La punctul 32, formula 23 din Regulament să fie espusă în următoare
redacție:
,, Vc.t. s.cnl. = Vsp.grt.+ Vtr.nm.+ Vlb.+Vds.r.cln..+Vr.rulm.+V. etanș.pompe, + Vinst.i-n., m3”;
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,, Vc.t. s.cnl. = Vsp.grt.+
Vtr.nm.+
Vlb.+Vds.r.cln..+Vr.rulm.+V
. etanș.pompe, m3”;
la
descrierea
formulei (25) ultimul
alineat
va
avea
următorul cuprins:
,,Cantitatea
de
substanță
uscată
destinată
pentru
tratare, Q s.u., se
determină în funcție de
volumul apelor uzate
expus pentru epurare și
turbiditatea
apelor
uzate expuse pentru
epurare la stația de
epurare a apei, care se
calculează
conform
formulei:”;
după
formula
(26) la descrierea
termenilor ,,Qapă.uz” și
,,Cinf.
”
cuvântul
,,tratare” se substituie
cu cuvântul ,,epurare”;

Vinst.i-n.-volumul de apă la instalații consumat pentru procesele tehnologice la
epurarea apelor uzate și de prelucrare a nămolurilor (conform pașapoartelor
tehnice sau datele din proiectul stației).
Argumentare:
În conformitate cu proiectele de execuție și utilajul instalat la stațiile de epurare
mai există și alte instalații și procese tehnologice ce utilizează apă potabilă, de
exemplu: în procesul de funcționare a filtrului cu bandă, în procesul tehnologic
de spălare a nisipului, în procesul tehnologic de distrugere a spumei pe bazinele
de aerare, în procesul tehnologic de distrugere a spumei în fermentatoarele
anaerobe, în instalațiile de răcire etc.

1.

ultima notă se
completează cu două
alineate
noi
cu
următorul cuprins:
,,Vr.rulm. - consumul
tehnologic de apă la
răcirea
rulmenților
pompelor, suflantelor
la stațiile de tratare a
15

apei se determină
conform formulei (10)
din punctul 23;
V. etanș.pompe - consumul
tehnologic de apă prin
garniturile de etanșare
se determină în baza
datelor
din
pașapoartele tehnice
ale
pompelor,
în
funcție de tipul pompei
și de constructivul
sistemului
de
etanșare.”.
AC Chișinău

15. La pct. 33:
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a) Formula (27) să fie completată și expusă în următoarea
redacție:
„Vpr.a.sum.=Vst.tr.rz/bz.+Vpr.r.t/d.t + Vp.com”, m3
(27)
b) Să fie introdusă definiția pentru termenul „Vpr.com”, după
cum urmează:
„Vp.com - pierderile comerciale de apă din rețelele de transport şi
distribuție a apei, care se vor determina conform formulei (27.1).”
c) Să fie introdusă o formulă nouă pentru determinarea
pierderilor comerciale, după cum urmează:
„Vp.com. = Va.n.c. + Vp.c., m3
(27.2)
unde:
Va.s.c – volumul de apă neînregistrat de contoarele de apă instalate
la branșamentele consumatorilor, cauzat de gradul de sensibilitate a
contoarelor şi care se determină conform formulei:
V a.s.c. =∑qi ∙ Nic ∙ t ∙ 365, m3
(27.3)
unde:
qi - debitul minim de apă înregistrat de contor cu diametrul ,,i”
conform datelor din pașaportul contoarelor, m3/h;

Nu se acceptă.
Institutul Național de Metrologie, prin
scrisoarea nr.10-15/118 din 18.03.2016,
argumentează poziția sa pe marginea
pierderilor de apă, cauzate de pragul de
sensibilitate a contoarelor, după cum
urmează:
1.
Documentul normativ GOST 8.15683 nu este în vigoare. În prezent sunt în
vigoare documentele normative SM SR EN
14154-1-2-3+A1:2010 și SM 213-1-23:2000 (numai pentru verificări metrologice
ale contoarelor aflate în exploatare și
aprobate ca model anterior conform acestui
document).
2.
Problema pragului de sensibilitate
poate fi soluționată prin selectarea corectă a
contorului de la branșament (debitul
minimal, pragul de sensibilitate).
16

Nic- numărul de contoare de același diametru ,,i” instalate la
branșamentele consumatorilor, unități;
t - durata de timp în care consumul de apă la consumator este minim.
Această durată de timp se stabilește egal cu 4 ore/zi pentru contoarele
instalate la branșamentele consumatorilor casnici şi 8 ore la branșamentele
consumatorilor non-casnici;
Va.p.c - volumul de apă neînregistrat de contoarele de apă instalate
la branșamentele consumatorilor, cauzat de precizia contoarelor, care se
determină conform formulei:
V a.p.c. = (0,17t/2 + Δ) ∙ 0,01 ∙ Va, m3
(27.4)
unde:
0,17 – eroarea în indicațiile contoarelor la 1000 ore de exploatare,
(conform GOST 8.156-83), „Contoare de apă. Metode şi procedee de
control";
Δ – eroarea relativă maximală a contorului după fabricarea acestuia
sau reparație, în %, (GOST 8.156-83);
t – perioada între două verificări a contoarelor de apă, mii ore;
Va - consumul anual de apă înregistrat de contoarele instalate la
branșamentele consumatorilor, m3.
Vp.c. - volumul altor pierderi comerciale legate de furnizarea apei,
care se determină reieșind din numărul locuitorilor deserviți de operator şi
în baza unui procent din volumul de apă furnizat anual tuturor
consumatorilor, prestabilit după cum urmează:
Până 100 mii locuitori – 0,5 %;
De la 100 mii până la 200 mii – 1%;
De la 200 mii până la 500 mii – 1,5 %;
De la 500 mii până la 1000 mii – 2% din cantitatea de apă furnizată
în localitate.”
Argumentare: Redacția nouă a formulei descrie consumurile și
pierderile tehnologice reale la exploatarea instalațiilor și echipamentelor.

3.
Erorile de măsurare a contoarelor,
aflate în limitele erorilor tolerate, pot fi atât
pozitive (în favoarea prestatorului) cât și
negative (în favoarea consumatorului) cu
aceiași probabilitate. Credem inoportun și
incorect calculul pierderilor cauzate de
aceste erori.
În contextul celor expuse, se consideră
inoportună și incorectă includerea în actul
normativ a formulelor propuse.
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18. La punctul 35:
AC Chisinau
la formula (30)
în descrierea S în
paranteză
după
cuvântul ,,rupturii” se
completează cu textul
,, , fisurii”;
în
Notă
descrierea t va avea
următorul cuprins:
,,t - durata de timp a
scurgerii apei din
rețeaua publică de
alimentare cu apă de la
momentul informării,
localizării cazului de
scurgere a apei din
rețeaua publică de
alimentare cu apă
datorită
rupturii,
frânturii rețelei până la
oprirea scurgerii apei,
se stabilește nu mai
mare de 2 ore. În cazul
fisurilor durata de timp
a scurgerii apei din
rețeaua publică de
alimentare cu apă nu
poate fi mai mare de 4
ore;”
în
Notă
descrierea P va avea
următorul cuprins:
,, P - presiunea apei în
conducta de apă pe
tronsonul avariat se
stabilește - presiunea

16. La pct. 35:
în Notă descrierea t va avea următorul cuprins:
,,t - durata de timp a scurgerii apei din rețeaua publică de alimentare cu apă de
la momentul informării, localizării cazului de scurgere a apei din rețeaua
publică de alimentare cu apă datorită rupturii, frânturii rețelei până la oprirea
scurgerii apei, se stabilește nu mai mare de 2 ore pentru rețelele de cartier și 4
ore pentru apeductele magistrale de diametrele 300-500 mm și 6 ore pentru
apeductele magistrale de diametrele 600-1200 mm între sectoarele orașului. În
cazul fisurilor durata de timp a scurgerii apei din rețeaua publică de alimentare
cu apă nu poate fi mai mare de 4 ore, la rețelele de diametrul 100-400 mm și 6
ore pentru rețelele de diametrul 500-1200 mm;”
Argumentare:
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Deconectarea rețelelor/apeductelor magistrale se efectuiază în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare, respectarea cerințelor antiincediare,
asigurarea calității apei pe porțiunile de apeduct la schimbarea direcției și
fluxului de apă, închiderea/deschirea vanelor se efectuiază lent întru
excluderea formării loviturii de berbec care conduce la distrugerea rețelelor.
Respectiv, la timpul de localizare a scurgerilor influențează densitatea
populației, numărul de locuitori în localitate, traficul intensiv, lungimea
rețelelor deservite de către operator, parcarea autovehicolelor pe căminele de
vizitare și necestatea evacuării autovehicolelor pentru efectuarea lucrărilor de
închidere/deschidere a vanelor etc.

se acceptă parțial.

,,t - durata de timp a scurgerii apei din
rețeaua publică de alimentare cu apă de
la momentul informării, localizării
cazului de scurgere a apei din rețeaua
publică de alimentare cu apă datorită
rupturii, frânturii rețelei până la oprirea
scurgerii apei, se stabilește nu mai mare
de 2 ore pentru rețelele cu diametrul 20450 mm și 3 ore pentru rețelele cu
diametrul 500-1200 mm. În cazul
fisurilor durata de timp a scurgerii apei
din rețeaua publică de alimentare cu apă
nu poate fi mai mare de 4 ore

În rest nu se acceptă. Este oportun ca
operatorii să întreprindă toate măsurile
pentru a reduce scurgerile de apă. Din datele
prezentate de către operatori, în procesul de
examinare a consumurilor tehnologice și
pierderilor de apă în sistemeșle publice de
În ultimul aliniat după sintagma ,,conform Anexei 1” se completează Anexa 1 alimentare cu apă, denotă faptul că o mare
parte din operatori pot remedia și opri
cu tabelul ner.12 (tabelul 6 din Regulamentul în vigoare):”
scurgerea apei, în rezultatul rupturii,
Volumul pierderilor latente de apă
frânturii conductelor de apă, într-un timp
din rețelele publice de transport și distribuție a apei, (V pr.lt)
mai scurt. Totodată, distanțele de deplasare
a echipelor de intervenție nu sunt atât de
Nr. Diametrul
Lungime Materialul
Volumul
Volumul
mari, deoarece operatorii au echipe de
d/o
interior al
a rețelei, conductei
pierderilor
pierderilor
intervenție în fiecare sector.
x
conductei,
L , km
admisibile de latente
de
Dint
apă la 1 km, apă W1X, m3
și mai mare
qx, m3
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reală calculată în
fiecare
punct
de
producere a avariei în
rețeaua publică de
alimentare cu apă.”;
se
exclude
primul aliniat după
descrierea
P
cu
cuprinsul: ,,Calculul
volumului anual de apă
scursă din rețeaua
publică de alimentare
cu apă la deteriorări
și/sau
varieri
ale
rețelelor publice de
transport
și
de
distribuție
a
apei
(Vdt./av.) se prezintă
conform tabelului nr.5
din Anexă la prezentul
Regulament”;
alineatul doi va
avea cu următorul
cuprins:
,,Suprafaţa deversării
apei, S, la rupturi,
frânturi și fisuri de
conductă, se stabilește
de operator separat
pentru fiecare ruptură,
frântură sau fisură, dar
nu poate fi mai mare
decât
suprafața
secțiunii transversale a
conductei de apă.
Operatorul
demonstrează

1

2

3

4

5

6

a) Formula (34) să fie completată cu un factor nou, după cum
urmează:
„ ∑ 𝑊1𝑥 = 𝐿𝑥 × 𝐾 × 𝑞 𝑥 × 𝑛, m3
(34)
…
K – coeficient de majorare a volumului pierderilor admise pentru 1
km de rețea din cauza vechimii și uzurii acestora, prevăzut la pct. 5.2.8 şi
tabelul A2 din anexa A la CP G.04.11-2013 Metodologia de calcul a
pierderilor de căldură, a volumului neînregistrat de apă caldă, a pierderilor
de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră,
aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor
nr.14 din 12.02.2014.
În scopul determinării pierderilor normative, coeficientul K va fi luat
în calcul cu următoarele valori:
- pentru conductele cu termen de exploatare până la 10 ani – 1,0;
- pentru conductele cu termen de exploatare de peste 10 ani – 2,5;
- pentru conductele cu termen de exploatare de peste 20 ani – 6,25;
- pentru conductele cu termen de exploatare de peste 30 ani – 12,5;
- pentru conductele cu termen de exploatare de peste 40 ani – 31,2.”

Nu se acceptă.
În calcul pierderile latente se calculează
conform formulei 33 din pct.35, iar tabelele
din anexă sunt doar tabele cu date necesare
verificării și nu tabele pentru calculul
volumelor de apă pierdută.

Argumentare:
Normativul CP G.04.11-2013 stabilește metodologia de calcul a pierderilor
latente din sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră, care în
majoritatea aspectelor sunt aplicabile și sistemelor de alimentare cu apă
potabilă (pct. 2.6, capitolul 3 din și pct. 44 din anexa nr. 2 la Regulamentul
159/331-2018).
Conform prevederilor pct. 2.11.22 din Regulamentul 159/331-2018,
coeficientul de majorare K se aplică atât pentru conductele noi puse în
funcțiune conform prevederii tabelul de la pag. 55, cât şi pentru conductele
parțial sau substanțial uzate/„îmbătrânite”, exploatate pe un termen de până la
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veridicitatea valorilor
respective
pentru
fiecare
ruptură,
frântură sau fisură. În
cazul în care operatorul
nu
demonstrează
veridicitatea valorilor
prezentate, volumele
de apă calculate în baza
lor se exclud din
calcul. Suprafețele de
scurgere a apei din
conducte
pentru
fiecare caz în parte se
includ în Anexa 2 la
prezentul
Regulament.”;
formulele (31) și
(32) se exclud și se
completează
cu
următoarele alineate cu
următorul cuprins:
,,Pentru calculul
volumelor de apă
scursă din rețelele
publice de alimentare
cu apă la avarii
operatorul va duce
evidența avariilor și
fiecare avarie va fi
înscrisă în Registrul de
evidență a avariilor
produse în rețeaua
publică de alimentare
cu apă (în continuare
Registrul avariilor).

10 ani, mai mare de 10 ani, mai mare de 20 ani, mai mare de 30 ani, mai mare
de 40 ani.

Nu se acceptă.
Nu este justificat
1. Actele la care se face referință sunt
acte cu caracter de recomandare și nu
sunt acte prevăzute de Legea privind
serviciul public de alimentare cu apă
și de canalizare nr.303 din
13.12.2013.
2. Vechimea și uzura bunurilor mobile și
imobile se aplică la calcularea
tarifelor și includerea coeficientului
dat va duce la dublare, și ca urmare la
majorare de tarife.
3. Ce ține de coeficienții K pentru
conductele cu termen de exploatare
msre, ANRE menționează că nu se
acceptă
pierderi
latente
supranormative, în scopul recuperării
prin tarif. Amortizarea rețelelor pe
toată durata utilă de funcționare a fost
recuperată
de
operatori
prin
intermediul tarifelor achitate de
consumatori, și astfel consumatorul nu
trebuie să fie impus să achite în
continuare pierderi supranormative din
20

Registrul
avariilor
se
completează cu toate
datele indicate în
Anexa 2 la prezentul
Regulament. În cazul
lipsei unui parametru
la o avarie concretă,
pentru acea avarie nu
v-a fi calculat volumul
de apă scurs din
rețeaua publică de
alimentare cu apă.
Titularii
de
licențe
trimestrial,
până la data de 10 a
primei
luni
din
trimestru, vor prezenta
Agenției
copia
înscrisurilor
din
Registrul
avariilor,
produse în trimestrul
precedent.”
În
ultimele
alineate la pct. 35
textul
,,conform
tabelului nr.5/6 din
Anexă” se substituie cu
textul ,,în baza datelor
prezentate
conform
Anexei 1”.

cauză că nu au fost reabilitate la timp
rețelele publice de apă.
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19. Punctul 36 va avea
următorul cuprins:
,,36. Anual, până la
finele lunii ianuarie,
operatorii
care
furnizează
serviciul
public de alimentare cu
apă și de canalizare,
titulari de licenţe
eliberate de Agenţie,
vor prezenta Agenţiei
calculele consumului
tehnologic
şi
a
pierderilor de apă în
sistemele publice de
alimentare cu apă și de
canalizare actualizate
pentru anul precedent
în baza parametrilor
efectiv înregistrați și a
celor
prognozate
pentru
anul
de
gestiune.
Aceste
calcule vor fi efectuate
în conformitate cu
prezentul Regulament.
Calculele vor fi însoțite
de o nota informativă
care
v-a
conține
obligatoriu informația
minimă
conform
Anexei 1 la prezentul
Regulament.”.

17. La punctul 36 din Regulament, după cuvântul ,,de canalizare” se
completează cu textul: ,, care deservesc un număr de până la 300 mii locuitori,
iar operatorii care deservesc un număr mai mare de 300 mii de locuitori până
la finele lunii februarie”, titularii de licențe eliberate de Agenție, vor prezenta
Agenției calculele consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele
publice de alimentare cu apă și de canalizare actualizate pentru anul precedent
în baza parametrilor efectiv înregistrați și a celor prognozate pentru anul de
gestiune. Aceste calcule vor fi efectuate în conformitate cu prezentul
Regulament”.
Argumentare:
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Localitățile care deservesc un număr mai mare de 300 mii de locuitori, de
exemplu, operatorul care deservește mun. Chișinău unde activează peste 23
mii de agenți economici și 800 mii locuitori, la finele anului apar numeroase
solicitări de la consumatorii respectivi privind verificarea, ajustarea,
recalcularea, corectarea sau modificarea volumelor de apă comercializată, care
se efectuează pe parcursul lunilor ianuarie-februarie a fiecărui an.

Se acceptă.
,,36. Anual, până la finele lunii februarie,
operatorii care furnizează serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare, titulari de
licenţe eliberate de Agenţie, vor prezenta
Agenţiei calculele consumului tehnologic şi
a pierderilor de apă în sistemele publice de
alimentare cu apă și de canalizare actualizate
pentru anul precedent în baza parametrilor
efectiv înregistrați și a celor prognozate
pentru anul de gestiune. Aceste calcule vor
fi efectuate în conformitate cu prezentul
Regulament. Calculele vor fi însoțite de o
nota informativă care v-a conține obligatoriu
informația minimă conform Anexei 1 la
prezentul Regulament.”.
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22.
Anexa
la AC Chișinău
Regulament
se
substituie cu Anexa 1
și Anexa 2, conform
Anexei la Sinteze.

18

Nu se acceptă.
18. Tabelul 4 din anexa la Regulamentul 180/2016 să fie modificat după
Se propune completarea Regulamentului cu
cum urmează: (a se vedea anexa 1 la Sinteză).
Anexa 1 și Anexa 2:
Nr Denumire UM
Nr. De Norm Volum Numă Consu Anexele propuse includ mai multe tabele
.d/ a
persoa a de ul
rul de mul
care permite sistematizarea informației pe
o
consumul
ne,
consu consu zile
anual diferite tipuri de conducte, sonde, rețele etc.
ui/consum
cantit m de mat de lucrăt de
atorilor
ate de apă
apă,
oare
apă,
de apă
obiect pentru m3/24 pe an
m3/an
e sau o
ore
supraf unitat
ețe
e pe zi,
care
1/24
consu ore
mă
sau
genere
ază
consu
Pct. 1 și 2 se repetă.
m de
apă
În tabelul din calcul este stipulat personalul
1
2
3
4
5
6
7
8
tehnic, aici se încadrează tot personalul
operatorului
1.
Muncitori Medie
antrenați
scripti
Pct. 3 și 4 deja se regăsesc în varianta
direct sau că
actuală.
indirect în pers./a
prestarea/f n
Pct. 5 de asemenea se regăsește la spălatul
urnizarea
podelelor încăperilor
serviciului
public de
Pct. 6 nu este clar la care echipamente se
alimentare
referă
cu apă și
de
Pct. 7 Aceste consumuri nu țin de procesele
canalizare:
tehnice/tehnologice de funcționare a
folosirea
sistemului public de alimentare cu apă.
veceurilor,
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lavuarelor
și
dușurilor
2.

Specialiști
și
funcționari
antrenați
direct sau
indirect în
prestarea/f
urnizarea
serviciului
public de
alimentare
cu apă și
de
canalizare:
folosirea
veceurilor,
lavuarelor
și
dușurilor

Medie
scripti
că
pers./a
n

3.

Autoturis
buc
me
funcțional
e: spălarea
periodică
și consum
în proces
de
mentenanț
ă

4.

Utilaje
tehnice
(autocami

Pct. 8 Aceste consumuri nu țin de procesele
tehnice/tehnologice de funcționare a
sistemului public de alimentare cu apă.
Pct. 9 se regăsește în calcule la pct. 27 care
prevede calculul volumului de apă pentru
necesitățile laboratorului

buc
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oane,
mecanism
e)
funcțional
e: spălarea
periodică
și consum
în proces
de
mentenanț
ă
5.

Încăperi în m2
care
se
efectuiază
curățenia:
consum
pentru
efectuarea
curățeniei

6.

Echipame
nte:
spălarea
echipamen
telor

7.

Suprefețe
m2
exterioare
de
carosabil,
trotuare/pa
vaje
în
preajma
clădirilor/e
dificiilor
de
producție

kg
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și
administra
tive,
cu
excepția
carosabilul
ui
la
lichidarea
defecțiunil
or
la
rețelele de
apă și/sau
de
canalizare:
consum
pentru
spălare cu
jet
8.

Spații
verzi:
consum
pentru
irigare

9.

Laboratoar
ele de apă
și de ape
uzate:
consum în
cursul
activității
curente, cu
excepția
volumului
probelor
de apă din
sistemul
centralizat,

m2

26

la
orice
etapă
Argumentare:
Normele de consum, precum şi tipurile de necesități sunt indicate în
Codul practic în Construcții „Instalații interioare de apă şi canalizare” CP
G.03.07-2013.

ANSP (aviz nr. 01-13/2-4627)
Lipsa obiecțiilor și propunerilor
CNSM (aviz nr. 03-02/414)
Lipsa obiecțiilor și propunerilor
Consiliul Concurenței (aviz nr. DJ-06/375-1611 din 07 octombrie 2021)
Lipsa obiecțiilor și propunerilor
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
MIDR

1. La proiectul AIR
Proiectul analizei impactului necesită a fi revizuit și perfectat în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2019 cu privire la aprobarea
Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor
de acte normative, în special ceea ce ține de impacturile identificate, care
urmează a fi descrise pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv
prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular.
1

Se acceptă.
AIR a fost reexaminată. Identificarea
impacturilor s-a efectuea în baza tabelului
pentru identificarea impacturilor, anexat la
Formularul tipizat al documentului de
analiză a impactului din anexa la prezenta
Metodologie. Totodată, ținem să menționăm
că impacturile au fost reexaminate din punct
de vedere calitativ pentru a identifica careva
impacturi, riscuri care pot cauza eșecul
intervenției. Au fost expuse beneficiile
intervenției și impactul asupra tarifelor. De
asemenea intervenția dată nu va genera noi
costuri de conformare, suportate de titularii
de licențe, nu va distorsiona concurența,
deoarece ea nu există la furnizarea/prestarea
serviciului public de alimentare cu apă și de
27

MIDR

2. La proiectul Regulamentului
2

MIDR
18. La punctul 35:
la formula (30)
în descrierea S în
paranteză
după
cuvântul ,,rupturii”
se completează cu
textul ,, , fisurii”;
în
Notă
descrierea t va avea
următorul cuprins:
,,t - durata de timp a
scurgerii apei din
rețeaua publică de
alimentare cu apă de
la
momentul
informării,
localizării cazului de
scurgere a apei din
rețeaua publică de
alimentare cu apă
datorită
rupturii,
frânturii rețelei până

canalizare. Întreprinderile mici și mijlocii,
consumatori de apă vor achita tarife
justificate pentru serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare.
Se acceptă.

În tot textul proiectului Hotărârii Consiliului de administrație, expresia
,,constructivul sistemului de etanșare” urmează a fi substituită cu ,,construcția
(sau structura/componentele )sistemului de etanșare”
3. La pct. 18
Punctul 18 din proiectul Hotărârii prevede obligativitatea operatorului de a
demonstra veridicitatea valorilor suprafețelor deversării apei , în acest sens
întru evitarea interpretărilor subiective ale prevederilor menționate, este
necesar de a specifica metoda prin care se demonstrează veridicitatea valorilor
(poze, calcule, etc.).

Nu se acceptă.
Prezentarea pozelor și a calculelor pentru
fiecare avarie produsă ar fi un volum foarte
mare de informație. Spre exemplu ApaCanal Chisinau în anul 2020 a avut cca 14
mii de avarii. Ca urmare ar fi ireal sa
examinezi 14 mii de poze si calcule.

3.
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la oprirea scurgerii
apei, se stabilește nu
mai mare de 2 ore. În
cazul fisurilor durata
de timp a scurgerii
apei din rețeaua
publică de alimentare
cu apă nu poate fi
mai mare de 4 ore;”
în
Notă
descrierea P va avea
următorul cuprins:
,, P - presiunea apei
în conducta de apă pe
tronsonul avariat se
stabilește - presiunea
reală calculată în
fiecare punct de
producere a avariei
în rețeaua publică de
alimentare cu apă.”;
se
exclude
primul aliniat după
descrierea P cu
cuprinsul: ,,Calculul
volumului anual de
apă
scursă
din
rețeaua publică de
alimentare cu apă la
29

deteriorări
și/sau
varieri ale rețelelor
publice de transport
și de distribuție a
apei (Vdt./av.) se
prezintă
conform
tabelului nr.5 din
Anexă la prezentul
Regulament”;
alineatul doi va
avea cu următorul
cuprins:
,,Suprafaţa deversării
apei, S, la rupturi,
frânturi și fisuri de
conductă,
se
stabilește de operator
separat pentru fiecare
ruptură, frântură sau
fisură, dar nu poate fi
mai mare decât
suprafața secțiunii
transversale
a
conductei de apă.
Operatorul
demonstrează
veridicitatea
valorilor respective
pentru
fiecare
30

ruptură, frântură sau
fisură. În cazul în
care operatorul nu
demonstrează
veridicitatea
valorilor prezentate,
volumele de apă
calculate în baza lor
se exclud din calcul.
Suprafețele
de
scurgere a apei din
conducte
pentru
fiecare caz în parte se
includ în Anexa 2 la
prezentul
Regulament.”;
formulele (31)
și (32) se exclud și se
completează
cu
următoarele alineate
cu
următorul
cuprins:
,,Pentru
calculul volumelor
de apă scursă din
rețelele publice de
alimentare cu apă la
avarii operatorul va
duce
evidența
31

avariilor și fiecare
avarie va fi înscrisă
în
Registrul
de
evidență a avariilor
produse în rețeaua
publică de alimentare
cu apă (în continuare
Registrul avariilor).
Registrul
avariilor
se
completează cu toate
datele indicate în
Anexa 2 la prezentul
Regulament. În cazul
lipsei unui parametru
la o avarie concretă,
pentru acea avarie nu
v-a
fi
calculat
volumul de apă scurs
din rețeaua publică
de alimentare cu apă.
Titularii
de
licențe trimestrial,
până la data de 10 a
primei
luni
din
trimestru,
vor
prezenta
Agenției
copia înscrisurilor
din
Registrul
32

avariilor, produse în
trimestrul
precedent.”
În
ultimele
alineate la pct. 35
textul
,,conform
tabelului nr.5/6 din
Anexă” se substituie
cu textul ,,în baza
datelor
prezentate
conform Anexei 1”.

4

4. Consultarea proiectului cu Ministerul Mediului

Proiectul de hotărâre și AIR a fost transmis
spre avizare Ministerului Mediului.

SA ,,Regia Apă-Canal Soroca” (aviz nr. 953 din 11.10.2021)
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Nu se acceptă.
De a introduce în Regulament noțiunea de Scurgeri ascunse de apă” (SAA) în
Scurgerile ascunse urmează a fi depistate și
componența:
lichidate de către sectorul de exploatare a
1. SAAn=SAARn+SAAFn unde,
rețelelor publice de apă. Conform
,,SAA” reprezintă volumul total de apă determinat de scurgeri ascunse, ,,n” Regulamentului pierderile latente se acceptă
ca pierderi de apă în sistemele publice de
reprezintă anul de referire.
apă, ceea ce și sunt scurgeri ascunse de apă
1.1 Scurgeri ascunse de apă determinate de rupturi ascunse la rețeaua (Secțiunea II), iar operatorii urmează să
cu apă ,,SAARn”, se determină după formula:
asigure exploatarea adecvată a rețelelor
publice de apă și reducerea maxim posibilă
SAARn=α/365 x CMn x LRn unde,
a pierderilor de apă.
α—reprezintă necesitatea depistării scurgerii exprimată în zile, care pentru
rupturi ascunse se stabilește 3 zile;

SA ,,Regia
Apă-Canal
Soroca”

CMn – reprezintă consumul mediu de apă la 1 km de rețea în anul n și se
determină după formula:
CMn=VAFn/LRn unde,
1.

VAFn – reprezintă volumul de apă furnizat de operator în anul n exprimat
în m3;
LRn-reprezintă lungimea rețelei în anul n, exprimată în km.
Exemplu: Volumul de apă furnizat în anul n=1000 000 m3, Lungimea
rețelei în anul n este de 200 km,
SAARn=3/365 x (1000 000/200) x 200=8000 m3.
1.2 Scurgeri ascunse de apă determinate de fisuri ascunse la rețeaua de
alimentare cu apă ,,SAAFn”, se determină după formula:
SAAFn=α/365 x CMn x LRn unde,
α—reprezintă necesitatea depistării scurgerii exprimată în zile, care pentru
rupturi ascunse se stabilește 3 zile;
CMn – reprezintă consumul mediu de apă la 1 km de rețea în anul n și se
determină după formula:
CMn=VAFn/LRn unde,
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VAFn – reprezintă volumul de apă furnizat de operator în anul n exprimat
în m3;
LRn-reprezintă lungimea rețelei în anul n, exprimată în km.
Exemplu: Volumul de apă furnizat în anul n=1000 000 m3, Lungimea
rețelei în anul n este de 200 km,
SAARn=10/365 x (1000 000/200) x 200=27 000 m3.

18. La punctul 35:
SA ,,Regia
la formula (30) Apă-Canal
în descrierea S în
Soroca”
paranteză după
cuvântul ,,rupturii” se
completează cu textul
,, , fisurii”;
în Notă
descrierea t va avea
următorul cuprins:
,,t - durata de timp a
scurgerii apei din
rețeaua publică de
alimentare cu apă de la
momentul informării,
localizării cazului de
scurgere a apei din
rețeaua publică de
alimentare cu apă
datorită rupturii,
frânturii rețelei până la
oprirea scurgerii apei,
se stabilește nu mai
mare de 2 ore. În cazul
fisurilor durata de timp
a scurgerii apei din

Nu se acceptă.
Este oportun de implementat sisteme
Durata de timp a scrurgerii apei din rețea determinată de rupturi și fisuri să
moderne de monitorizare a funcționării
fie de minim 3 ore. La etapa actuală, se acceptă de către doar durata de timp a rețelei publice de alimentare cu apă pentru
scurgerii apei din rețea de la momentul informării, localizării cazului de
a reduce la minimum scurgerile de apă și de
scurgere a apei până la oprirea scurgerii, ceea ce nu reflectă situația reală a
intervenit cât mai prompt în astfel de
volumului de apă pierdut.
situații. Investițiile în sistemul public de
alimentare cu apă și de canalizare se
Exemplu: Dispeceratul înregistrează apel telefonic la ora 08:00 dimineața și
efectuează
în corespundere cu prevederile
recepționează informația de la consumatorul care a sesizat cazul, precum că
Regulamentului
privind principiile de
apa curge pe strada X de la 22:00 a zilei precedente și până în prezent.
efectuare a investițiilor în sectorul de
alimentare cu apă și de canalizare nr.
357/2019.
La punctul 35

2

35

rețeaua publică de
alimentare cu apă nu
poate fi mai mare de 4
ore;”
în Notă
descrierea P va avea
următorul cuprins:
,, P - presiunea apei în
conducta de apă pe
tronsonul avariat se
stabilește - presiunea
reală calculată în
fiecare punct de
producere a avariei în
rețeaua publică de
alimentare cu apă.”;
se exclude
primul aliniat după
descrierea P cu
cuprinsul: ,,Calculul
volumului anual de
apă scursă din rețeaua
publică de alimentare
cu apă la deteriorări
și/sau varieri ale
rețelelor publice de
transport și de
distribuție a apei
(Vdt./av.) se prezintă
conform tabelului nr.5
din Anexă la prezentul
Regulament”;
alineatul doi va
avea cu următorul
cuprins:
,,Suprafaţa deversării
apei, S, la rupturi,
36

frânturi și fisuri de
conductă, se stabilește
de operator separat
pentru fiecare ruptură,
frântură sau fisură, dar
nu poate fi mai mare
decât suprafața
secțiunii transversale a
conductei de apă.
Operatorul
demonstrează
veridicitatea valorilor
respective pentru
fiecare ruptură,
frântură sau fisură. În
cazul în care
operatorul nu
demonstrează
veridicitatea valorilor
prezentate, volumele
de apă calculate în
baza lor se exclud din
calcul. Suprafețele de
scurgere a apei din
conducte pentru
fiecare caz în parte se
includ în Anexa 2 la
prezentul
Regulament.”;
formulele (31)
și (32) se exclud și se
completează cu
următoarele alineate
cu următorul cuprins:
,,Pentru calculul
volumelor de apă
scursă din rețelele
37

publice de alimentare
cu apă la avarii
operatorul va duce
evidența avariilor și
fiecare avarie va fi
înscrisă în Registrul de
evidență a avariilor
produse în rețeaua
publică de alimentare
cu apă (în continuare
Registrul avariilor).
Registrul
avariilor se
completează cu toate
datele indicate în
Anexa 2 la prezentul
Regulament. În cazul
lipsei unui parametru
la o avarie concretă,
pentru acea avarie nu
v-a fi calculat volumul
de apă scurs din
rețeaua publică de
alimentare cu apă.
Titularii de
licențe trimestrial,
până la data de 10 a
primei luni din
trimestru, vor prezenta
Agenției copia
înscrisurilor din
Registrul avariilor,
produse în trimestrul
precedent.”
În ultimele
alineate la pct. 35
textul ,,conform
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tabelului nr.5/6 din
Anexă” se substituie
cu textul ,,în baza
datelor prezentate
conform Anexei 1”.
Asociația Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova (aviz nr. 32 din 19 noiembrie 2021)
Asociația
Toate propunerile prezentate de către SA
Susținem toate propunerile de modificare a Regulamentului prezentate de SA
Patronală a
,,Apă-Canal Chișinău” au fost examinate și
,,Apă-Canal Chișinău” și solicităm includerea lor în textul Regulamentului.
Serviciilor
analizate. Astfel, în Sinteză sunt expuse
Aceasta va avea un impact pozitiv asupra tuturor operatorilor.
1
Publice din
argumentele
Agenției
referitor
la
Republica
propunerile prezentate de operatorul
Moldova
menționat supra..
Centrul Național Aticorupție al Republicii Moldova (aviz nr. 06/2-8069 din 02.12.2021)
1) La pct. 19
CNA
Se acceptă
La sbt. 10) cuvântul ,,respectiv” se substituie cu sintagma ,,potrivit numărului
Totodată se propune următoarea redacție :
n - numărul de
prescripțiilor emise de Agenția Națională pentru Sănătate Publică”
,,cu numărul prescripțiilor emise de Agenția
spălări pe an, în
Națională pentru Sănătate Publică”

funcție de calitatea
apei din sursă, se
stabilește una spălare
pe an. În cazul în care
sunt prescripții emise
de Agenția Națională
pentru
Sănătate
Publică, numărul de
spălări se majorează
respectiv,
cu
prezentarea copiilor
prescripțiilor.
2) La pct. 25

1

CNA

2

La sbt. 14) cuvântul ,,respectiv” se substituie cu sintagma ,,potrivit numărului
prescripțiilor emise de Agenția Națională pentru Sănătate Publică”

Se acceptă
39

n – numărul de
spălări, se stabilește
una spălare pe an. În
cazul în care sunt
prescripții emise de
Agenția Națională
pentru
Sănătate
Publică, numărul de
spălări se majorează
respectiv,
cu
prezentarea copiilor
prescripțiilor; ”
3) La pct. 29

Totodată se propune următoarea redacție :
,,cu numărul prescripțiilor emise de Agenția
Națională pentru Sănătate Publică”

4) La pct. 38
,,... În cazul în care

calculul pierderilor
de apă prezentate de
operator
nu
se
confirmă prin actele
corespunzătoare,
Agenția reduce din
calcul
volumul
pierderilor de apă
neconfirmate
prin
acte.”

Nu se acceptă
Toate actele sunt indicate în Anexa nr. 1 și
...Pentru spălarea repetată repetată a rețelelor publice se prezintă și actul care Anexa nr. 2.
justifică necesitatea spălării suplimentare ...

CNA

Pentru
spălarea
repetată a rețelelor
publice de alimentare
cu apă se prezintă și
actul care justifică
necesitatea spălării
suplimentare.”

La sbt. 14 formula 16 se expune în următoarea redacție:

3

Reglementarea categoriilor de acte confirmative admise.

Se acceptă
La sbt. 21 substituirea sintagmei ,, Agenția reduce volumul pierderilor de apă
Totodată se propune următoarea redacție
cu cele neconfirmate prin acte” cu sintagma ,, Agenția exclude volumul
,,Agenția exclude din calcul volumul
volumul pierderilor de apă cu cele neconfirmate prin acte”

CNA

pierderilor de apă neconfirmate prin
acte.”

4

Ministerul Justiției al Republicii Moldova (aviz nr. 04/10753 din 29.12.2021)
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1) În Regulament pe
tot parcursul textului
cuvântul
,,considerație”
se
substituie
cu
cuvântul
,,considerare”.

MJ

2) La punctul 2 textul
,,canalizarea,
epurarea și evacuarea
apelor uzate” se
substituie cu textul
,,de canalizare și de
epurare a apelor
uzate”.

MJ

5) La punctul 6:
după
cuvântul
,,tratare”
se
completează
cu
cuvintele
,,și
pompare”;

MJ

6) La punctul 6 lit. b)
după
cuvântul
,,suflantelor”
se
completează
cu
textul ,,și pierderi

La sbp. 1) cuvintele ,,În Regulament pe tot parcursul textului" se
vor substitui cu cuvintele ,,in tot textul Regulamentului".

Se acceptă.

1

2

3

La sbp. 2), În al doilea caz, termenul ,,textul " se va substitui cu
termenul ,,cuvintele". Se va retine ca, în conformitate cu uzanțele
de tehnica legislativa, cuvântul ,,sintagma" se utilizează cu referire
la un grup de doua sau mai multe cuvinte intre care exista raporturi
de subordonare;
cuvântul
,,textul " se folosește pentru
individualizarea unor cuvinte și cifre, cuvinte și semne de punctuație,
cifre și semne de punctuație, iar in celelalte cazuri, pentru formularea
dispozițiilor de modificare și completare, se utilizează termenii
,,cuvântul"/,,cuvintele", după caz, termenii
,,ci fra"/,,cifrele"
(observație valabila pentru toate cazurile similare din proiect).
Sbp. 5), 6) și 7) se refera la modificarea pct. 6, respectiv, se vor expune
într-un singur subpunct, structurat in alineate distincte. Totodată, la
amendamentele ce vizează lit. b) și c) nu este necesar a indica după
care cuvinte se va opera completarea, deoarece, completarea unui
text sau alineat, fără a specifica ordinea in care se inserează
cuvintele, semnifica, conform regulii generale de tehnica legislativa,
completarea textului la sfârșitul acestuia (observație valabila și pentru
modificarea pct. 8 lit. a) din Regulament).

Se acceptă.

Se acceptă.
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prin garniturile de
etanșare”.
7) La punctul 6 lit. c)
după
cuvântul
,,rezervoarelor” se
completează
cu
cuvântul
,,/bazinelor”.
9.) La punctul 11
ultimul alineat după
litera c) se exclude.

MJ

16) La punctul 29:
formula (16) se
expune
în
următoarea redacție:
,, Vc.t..t/d = Vg. r.t/d.+
Vs/d. r.t/d..+ Vsp/dz.
rz./bz.+Vpr.
r.
t/d..+Vr.rulm.+Vetanș.pomp
3
e, m ”;
textul ,,tisp. durata de timp a
spălării, se stabilește
1,5 ore.” se substituie
cu textul:

MJ

La sbp. 9) este inutil și se va exclude textul ,,după litera c)".

Se acceptă.

4

La sbp. 16) se va reține că, în cazul expunerii in redacție noua a
conținutului unui element structural sau a unei părți a acestuia, se
va utiliza sintagma ,,va avea următorul cuprins:", urmată de
redarea noului text.

5

Se acceptă.

Adițional, la sbp. 16) textul ,,Anexei l " se va substitui cu textul
,,Anexei nr. l " (observație valabilă pentru toate cazurile similare din
proiect). De asemenea, in dispoziția de completare se vor exclude
cuvintele ,,în final'', deoarece acestea sunt inutile.
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„tsp. - durata de
timp a spălării, se
stabileşte nu mai
mare de 1,5 ore.
Operatorul va
întocmi actul de
spălare a rețelei
publice de alimentare
cu apă, după fiecare
spălare, în care va
indica
obligatoriu
data, diametrul și
materialul conductei
de apă, lungimea
tronsoanelor de rețea
publică de alimentare
cu apă, durata de
timp a spălării și
respectiv volumul de
apă
utilizat
la
spălare.
În cazul în care
nu se întocmesc
actele
respective,
volumele
corespunzătoare de
apă nu se iau în
considerare
la
calcularea
43

consumului
tehnologic.
Pentru spălarea
repetată a rețelelor
publice se prezintă și
actul care justifică
necesitatea spălării
suplimentare.”;
textul
,,conform tabelului
nr. 3 din Anexa” se
substituie cu textul
,,în baza datelor
prezentate conform
Anexei 1”;
textul
,,conform tabelului
nr. 3.1 din Anexa” se
substituie cu textul
,,în baza datelor
prezentate conform
Anexei 1”;
în final se
completează
cu
următorul text:
„V
r.rulm.consumul tehnologic
de apă la răcirea
rulmenților
44

pompelor,
suflantelor la stațiile
de tratare a apei se
determină conform
formulei (10) din
punctul 23;
V etanș.pompe consumul tehnologic
de
apă
prin
garniturile
de
etanșare se determină
în baza datelor din
pașapoartele tehnice
ale pompelor, în
funcție de tipul
pompei
și
de
construcția
sistemului
de
etanșare.”.
18) La punctul 32:
formula (23) se
expune
în
următoarea redacție:
,, Vc.t. s.cnl. = Vsp.grt.+
Vtr.nm.+
Vlb.+Vds.r.cln..+Vr.rulm.
+V. etanș.pompe + Vinst.i3
n.,, m ”;

Se acceptă parțial.

MJ

La sbp. 18) urmează a fi precizată noțiunea ,,ultima notă", or, pct. 32 În pct. sunt două Note.
include doar o singură notă.

6
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la descrierea
formulei (25) ultimul
alineat
va
avea
următorul cuprins:
,,Cantitatea
de
substanță
uscată
destinată
pentru
tratare, Q s.u., se
determină în funcție
de volumul apelor
uzate expus pentru
epurare
și
turbiditatea apelor
uzate expuse pentru
epurare la stația de
epurare a apei, care
se
calculează
conform formulei:”;
după formula
(26) la descrierea
termenilor ,,Qapă.uz” și
,,Cinf. ” cuvântul
,,tratare” se
substituie cu
cuvântul ,,epurare”;

ultima notă se
completează cu două
alineate
noi
cu
următorul cuprins:
46

,,Vr.rulm. - consumul
tehnologic de apă la
răcirea rulmenților
pompelor,
suflantelor la stațiile
de tratare a apei se
determină conform
formulei (10) din
punctul 23;
V
etanș.pompe
consumul tehnologic
de
apă
prin
garniturile
de
etanșare se determină
în baza datelor din
pașapoartele tehnice
ale pompelor, în
funcție de tipul
pompei
și
de
construcția
sistemului
de
etanșare.
Vinst.i-n.-volumul de
apă consumată de
instalații în procesele
tehnologice
la
epurarea apelor uzate
și de prelucrare a
nămolurilor
47

(conform
pașapoartelor tehnice
sau
datele
din
proiectul stației).”
20) La punctul 35:
la formula (30)
în descrierea S în
paranteză
după
cuvântul ,,rupturii”
se completează cu
textul ,, , fisurii”;
în Notă
descrierea t va
avea
următorul
cuprins:
,,t - durata de timp a
scurgerii apei din
rețeaua publică de
alimentare cu apă de
la
momentul
informării,
localizării cazului de
scurgere a apei din
rețeaua publică de
alimentare cu apă
datorită
rupturii,
frânturii rețelei până
la oprirea scurgerii

La sbp. 20) dispoziția de modificare ,,formulele (31) i (32) se exclud
și se completează cu următoarele alineate cu următorul cuprins:
urmează a fi expusa in doua alineate separate.

MJ

Se acceptă.

Concomitent, semnalăm ca, la ultimul alineat textul ,,la pct. 35" se va
exclude, iar textul ,,conform tabelului nr. 5/6 din Anexa" se va substitui
cu textele ,,conform tabelului nr. 5 din Anexa" și ,,conform tabelului nr.
6 din Anexa".

7
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apei, se stabilește nu
mai mare de 2 ore
pentru rețelele cu
diametrul
20-450
mm și 3 ore pentru
rețelele cu diametrul
500-1200 mm. În
cazul fisurilor, durata
de timp a scurgerii
apei din rețeaua
publică de alimentare
cu apă nu poate fi
mai mare de 4 ore;”
în
Notă
descrierea P va avea
următorul cuprins:
,, P - presiunea apei
în conducta de apă pe
tronsonul avariat se
stabilește - presiunea
reală calculată în
fiecare punct de
producere a avariei
în rețeaua publică de
alimentare cu apă.”;
se
exclude
primul alineat după
descrierea P cu
cuprinsul: ,,Calculul
49

volumului anual de
apă
scursă
din
rețeaua publică de
alimentare cu apă la
deteriorări
și/sau
varieri ale rețelelor
publice de transport
și de distribuție a
apei (Vdt./av.) se
prezintă
conform
tabelului nr. 5 din
Anexă la prezentul
Regulament”;
alineatul doi va
avea cu următorul
cuprins:
,,Suprafaţa deversării
apei, S, la rupturi,
frânturi și fisuri de
conductă,
se
stabilește de operator
separat pentru fiecare
ruptură, frântură sau
fisură, dar nu poate fi
mai mare decât
suprafața secțiunii
transversale
a
conductei de apă.
Operatorul
50

demonstrează
veridicitatea
valorilor respective
pentru
fiecare
ruptură, frântură sau
fisură. În cazul în
care operatorul nu
demonstrează
veridicitatea
valorilor prezentate,
volumele de apă
calculate în baza lor
se exclud din calcul.
Suprafețele
de
scurgere a apei din
conducte
pentru
fiecare caz în parte se
includ în Anexa 2 la
prezentul
Regulament.”;
formulele (31)
și (32) se exclud;
și
se
completează
cu
următoarele alineate
cu
următorul
cuprins:
,,Pentru
calculul volumelor
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de apă scursă din
rețelele publice de
alimentare cu apă la
avarii operatorul va
duce
evidența
avariilor și fiecare
avarie va fi înscrisă
în
Registrul
de
evidență a avariilor
produse în rețeaua
publică de alimentare
cu apă (în continuare
Registrul avariilor).
Registrul
avariilor
se
completează cu toate
datele indicate în
Anexa 2 la prezentul
Regulament. În cazul
lipsei unui parametru
la o avarie concretă,
pentru acea avarie nu
v-a
fi
calculat
volumul de apă scurs
din rețeaua publică
de alimentare cu apă.
Titularii
de
licențe trimestrial,
până la data de 10 a
52

primei
luni
din
trimestru,
vor
prezenta
Agenției
copia înscrisurilor
din
Registrul
avariilor, produse în
trimestrul
precedent.”
În
ultimele
alineate la pct. 35
textul
,,conform
tabelului nr. 5/6 din
Anexă” se substituie
cu textul ,,în baza
datelor
prezentate
conform Anexei 1”.
2.
Titularii de
licențe vor elabora și
implementa proiecte
de optimizare a
cheltuielilor și a
consumurilor
tehnologice de apă,
în scopul reutilizării
apei
folosite
la
spălarea filtrelor – în
termen de 2 ani , iar
la robinetele de

Se acceptă.

MJ

La pct. 2, pentru precizia normei, urmează a fi indicată perioada de
Se completează cu cuvintele , „de la
la care vor curge termenele de un an și de doi ani.
intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri”.

8
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prelevare a probelor
de apă la filtre și alte
instalații, de la stația
de tartare a apei – în
termen de 1 an.
MJ

9

Proiectul necesită a fi revizuit din punct de vedere redacțional în
vederea eliminării greșelilor gramaticale comise. Textul punctelor
trebuie sa aibă un caracter dispozitiv, sa prezinte norma instituită fără
explicații sau justificări. Verbele utilizate in text se vor expune la
timpul prezent, forma afirmativa, pentru a se accentua caracterul
imperativ al dispoziției respective.

Se acceptă.
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