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din ____ februarie 2021 

mun. Chișinău 

privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către 

Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” 

În temeiul art. 7 alin. (2) lit. j), art. 35 alin. (15) al Legii nr. 303/2013 privind serviciul public 

de alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial nr. 60-65/123 din 14.03.2014) și în baza 

punctului 26, subpunctul 1) din Metodologia privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile 

auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică nr. 270/2015 din 16.12.2015 (Monitorul Oficial nr. 55-58/385 din 

11.03.2015), în rezultatul examinării solicitării privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare 

prestate consumatorilor de către Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni”, Consiliul de 

administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se avizează tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Gospodăria

Comunal-Locativă Briceni” conform anexei.

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă.
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2.1
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm. Conductă de apă din oțel.     387,63 391,95 13,40

2.2
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm. Conductă de apă din oțel.     401,60 408,40 15,10

2.3
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32mm.  Conductă de apă din oțel. 888,87 19,71

2.5
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Conductă de apă din oțel.     2.557,47 35,74

2.6
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 63mm.  Conductă de apă din oțel. 5.728,77 53,77

2.7
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D =75mm.  Conductă de apă din oțel. 6.732,76 74,81

2.8
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 90mm.  Conductă de apă din oțel. 9.943,93 102,86

2.9
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110mm.  Conductă de apă din oțel. 12.375,07 155,96

2.10
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 140mm.  Conductă de apă din oțel. 18.374,14 261,16

2.11
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 160mm.  Conductă de apă din oțel. 23.585,64 316,26

2.12
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 180mm.  Conductă de apă din oțel. 24.312,33 406,43

2.13
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 200mm.  Conductă de apă din oțel. 33.077,98 506,62

2.14
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 250mm.  Conductă de apă din oțel. 59.378,86 757,09

2.15
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 300mm.  Conductă de apă din oțel. 76.444,24 1.127,78

2.16
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 20mm.  407,38 409,44 13,40

2.17
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 32mm.  378,76 380,81 13,40

2.18
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 40mm.  380,68 382,74 13,40

2.19
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 50mm.  371,39 373,44 13,40

2.20
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 63mm.  382,22 384,28 13,40

2.21
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 75mm.  397,76 399,82 13,40

2.22
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 90mm.  404,02 406,07 13,40

2.23
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 110mm.  423,83 425,88 13,40

2.24
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 125mm.  518,56 520,62 13,40

2.25
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 140mm.  578,17 580,23 13,40

2.26
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 160mm.  585,28 587,34 13,40

2.27
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 180mm.  585,28 587,34 13,40

2.28
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 200mm.  964,90 966,96 13,40

2.29
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 250mm.  993,46 995,52 13,40

2.31
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 25mm.  414,80 416,86 15,10

2.32
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 32mm.  407,19 409,25 15,10

2.33
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 40mm.  405,65 407,70 15,10

2.34
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 50mm.  407,58 409,63 15,10

2.35
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 63mm.  419,37 421,43 15,10

2.36
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 75mm.  421,77 423,83 15,10

2.37
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 90mm.  430,91 432,97 15,10

2.38
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 110mm.  446,88 448,93 15,10

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

Anexă la Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE                            

nr. _______ din ____ februarie 2021

Tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către 

Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni”

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF standard   

(fără TVA)
TARIF suplimentar 

pentru 1m țeavă/ 1 

foi   (fără TVA) 
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Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă, branșament executat de operator

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF standard   

(fără TVA)
TARIF suplimentar 

pentru 1m țeavă/ 1 

foi   (fără TVA) 

2.39
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 125mm.  546,42 548,48 15,10

2.40
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 140mm.  587,60 589,66 15,10

2.41
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 160mm.  594,38 596,43 15,10

2.42
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 180mm.  960,30 962,36 15,10

2.43
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 200mm.  789,34 791,40 15,10

2.44
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 250mm.  1.375,07 1.377,13 15,10

2.45
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 300mm.  1.416,25 1.418,31 15,10

2.46
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 63mm.  945,11 19,71

2.47
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 75mm.  925,07 19,71

2.48
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 90mm.  935,09 19,71

2.49
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 110mm.  959,87 19,71

2.50
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 160mm.  1.118,23 19,71

2.51
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 75mm.  2.577,47 35,74

2.52
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 90mm.  2.585,49 35,74

2.53
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D=110mm.  2.603,25 35,74

2.54
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D=160mm.  2.757,60 35,74

2.55
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D=200mm.  3.678,33 35,74

2.56
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D=300mm.  4.298,59 35,74

2.57
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 160mm.  8.854,18 74,81

2.58
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 200mm.  13.319,47 74,81

2.59

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

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

D= 200mm.  13.334,36 74,81

2.60

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

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

D= 300mm.  14.865,31 155,96

 3. 

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

PVC, D = 160mm). 793,92 793,92 151,23

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

PVC, D = 200mm). 962,65 962,65 184,98

4

4.1
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 20mm.Conducta de apă din oțel.     80,31 84,64

4.2
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 25mm.Conducta de apă din oțel.     80,31 84,64

4.3
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 32mm.Conducta de apă din oțel.     93,74

4.4
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 50mm.Conducta de apă din oțel.     121,02

4.5
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 63mm.Conducta de apă din oțel.     178,45

4.6
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 75mm.Conducta de apă din oțel.     174,63

4.7
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 90mm.Conducta de apă din oțel.     197,64

4.8
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 110mm.Conducta de apă din oțel.     244,63

4.9
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 140mm.Conducta de apă din oțel.     374,50

4.10
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 160mm. Conducta de apă din oțel.     387,80

4.11
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 180mm .Conducta de apă din oțel.     586,21

4.12
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 200mm.Conducta de apă din oțel.     608,27

4.13
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 250mm.Conducta de apă din oțel.     1.081,37

4.14
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă PE D = 300mm.Conducta de apă din oțel.     2.078,00

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

Branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd  consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă
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Branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă, branșament executat de operator

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF standard       

(fără TVA)
TARIF suplimentar 

pentru 1m țeavă/ 1 

foi   (fără TVA) 

4.15
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 20mm  81,02 83,08

4.16
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              66,41 68,47

4.17
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              68,33 70,39

4.18
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              71,96 74,01

4.19
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 63 mm. 80,61 82,67

4.20
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              85,42 87,48

4.21
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 90 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              91,68 93,72

4.22
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 05 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             111,49 113,54

4.23
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             206,22 208,28

4.24
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 140 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             257,62 259,68

4.25
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             264,72 266,76

4.26
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 180 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             264,72 266,76

4.27
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             644,33 646,39

4.28
Tariful pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 20 mm. Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D = 250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             672,89 674,94

4.29
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 25mm.  91,04 93,09

4.30
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 32mm.  69,39 71,45

4.31
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 40mm.  67,85 69,91

4.32
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 50mm.  85,65 87,71

4.33
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 63mm.  81,57 83,63

4.34
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 75mm.  83,98 86,04

4.35
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 90mm.  93,11 95,17

4.36
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 110mm.  109,08 111,13

4.37
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 125mm.  208,62 210,68

4.38
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 140mm.  241,58 243,63

4.39
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 160mm.  248,36 250,41

4.40
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 180mm.  614,28 616,33

4.41
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 200mm.  443,32 445,38

4.42
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 250mm.  1.029,05 1.031,11

4.43
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 25mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 300mm.  1.070,24 1.072,30

4.44
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 63mm.  135,94

4.45
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 75mm.  115,90

4.46
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 90mm.  125,93

4.47
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 110mm.  150,71

4.48
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 32mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 160mm.  296,10

4.49
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 75mm. 129,57

4.50
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 90mm.  137,57

4.51
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 110mm.  155,35

4.52
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 160mm.  301,49

4.53
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 200mm.  1.222,21

4.54
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 50mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 300mm.  1.842,46

4.55
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 160mm.  2.467,49

4.56
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 75mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 200mm.  2.539,62



casnic noncasnic*

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

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF standard       

(fără TVA)
TARIF suplimentar 

pentru 1m țeavă/ 1 

foi   (fără TVA) 

4.57
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 200mm . 4.553,94

4.58
Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă. 

Branșament din polietilenă D = 110mm.  Diametrul conductei de apă din polietilenă, fontă D= 300mm.  6.084,91

5.

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

racordurilor de canalizare. (Țevi PVC, D = 160, 200mm). 38,64 38,64

6.

6.1
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale consumatorului, 

țevi D = 25-50mm, care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării de către consumator a 

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 34,93 34,93

6.2
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale consumatorului, 

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

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.  37,80

6.3
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale consumatorului, 

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

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.  42,19

6.4
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, ale consumatorului, 

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

normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale.  45,40

7. 

7.1
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare ale consumatorului, 

care anterior au fost deconectate  de către operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare 

și/sau a clauzelor contractuale. 29,41 29,41

8.

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

consumatorului, D = 20-50mm. 23,52 23,52

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

consumatorului, D = 63-90mm.  24,02

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

consumatorului, D = 110-300mm.  26,04

9.

9.1

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

consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractelor pentru furnizarea serviciului public de canalizare, D = 

160mm 58,80 58,80

10.

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

deconectate la solicitarea consumatorului.  D = 20-50mm. 22,48 22,48

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

deconectate la solicitarea consumatorului. D = 63-90mm.  25,35

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

deconectate la solicitarea consumatorului. D = 110-200mm.  30,15

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

deconectate la solicitarea consumatorului. D = 250-300mm.  33,36

11.

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

deconectate la solicitarea consumatorului. 25,22 25,22

12.

12.1 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 15-50 mm. 29,88 29,88

12.2 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 63-90 mm.  42,28

12.3 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 110-200 mm.  57,77

12.4 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 250-300 mm.  60,97

13.

13.1 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 15-50 mm. 32,24 32,24

13.2 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 63-90 mm.  39,74

13.3 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 110-200 mm.  45,16

13.4 Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 250-300 mm.  51,25

14.

14.1

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

solicită efectuarea expertizei metrologice, iar în rezultatul expertizei se constată că contorul corespunde normelor, D = 

15mm. 109,79

15.

Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului

Demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

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

în rezultatul expertizei se constată că contorul corespunde normelor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reziliere a contractului  pentru furnizarea serviciului public de canalizare

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

consumatorului



casnic noncasnic*

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

Nr. tarif TARIFE SERVICII AUXILIARE

TARIF standard       

(fără TVA)
TARIF suplimentar 

pentru 1m țeavă/ 1 

foi   (fără TVA) 

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

din vina consumatorului D=15mm-25mm. 155,38

16.

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

contorul deteriorat nu poate fi reparat. 299,89

17.

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

aplicat de operator. 22,38 22,38

18.

18.1

Tariful  standart pentru furnizarea serviciului de eliberare din arhiva operatorului a copiilor solicitete de pe acte și de 

pe proiect, prezentate de consumator operatorului și prestate în arhiva operatorului, corespunzător eliberării copiei 1 

foi format A4. 6,50 6,50 0,69

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

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

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

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




