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Tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „ Apă-Canal ” din Ungheni

Anul de calcul 2021

casnic noncasnic casnic noncasnic casnic noncasnic casnic noncasnic

2.

2.1
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
243,16 64,03 74,74 76,93 55,38 55,70 21,87 21,99 459,18 461,81 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.2
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
474,74 64,03 76,93 89,28 35,25 740,23 11,67 5,50 2,35 2,83 1,12 23,47

2.3
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2039,65 64,03 80,64 316,73 125,05 2626,09 25 5,50 2,35 4,76 1,88 39,49

2.4
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
4711,15 67,37 95,90 706,79 279,06 5860,27 40 5,50 2,35 6,94 2,74 57,53

2.5
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
3609,10 68,71 96,84 547,32 216,10 4538,06 57,5 5,50 2,35 9,48 3,74 78,57

2.6
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
4665,76 74,06 104,26 702,39 277,32 5823,79 80,83 5,50 2,35 12,86 5,08 106,62

2.7
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
6339,59 80,75 125,02 949,08 374,72 7869,15 125 5,50 2,35 19,26 7,61 159,72

2.8
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
8773,25 88,77 143,70 1305,83 515,58 10827,14 212,5 5,50 2,35 31,95 12,62 264,92

2.9
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
11907,33 90,11 144,64 1760,60 695,13 14597,81 258,33 5,50 2,35 38,6 15,24 320,02

2.10
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
14207,32 104,16 158,81 2098,19 828,42 17396,90 333,33 5,50 2,35 49,47 19,53 410,18

2.11
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
14816,91 110,84 176,74 2190,15 864,73 18159,38 416,67 5,50 2,35 61,56 24,3 510,38

2.12
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
28245,47 125,89 206,26 4143,76 1636,07 34357,46 625 5,50 2,35 91,76 36,23 760,84

2.13
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
36180,38 140,94 218,07 5298,21 2091,88 43929,48 933,33 5,50 2,35 136,47 53,88 1131,53

2.14
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  
194,22 50,65 84,17 86,36 47,71 48,03 18,84 18,96 395,58 398,21 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.15
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  
248,50 50,65 84,17 86,36 55,58 55,90 21,95 22,07 460,85 463,48 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.16
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  
250,91 50,65 84,17 86,36 55,93 56,25 22,08 22,21 463,74 466,38 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.17
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  
261,45 50,65 86,93 89,12 57,86 58,18 22,84 22,97 479,73 482,37 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.18
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  
274,44 50,65 86,93 89,12 59,74 60,06 23,59 23,71 495,35 497,98 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.19
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  
281,73 50,65 86,93 89,12 60,80 61,12 24,01 24,13 504,11 506,74 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.20
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  
290,88 50,65 96,27 98,46 63,48 63,80 25,06 25,19 526,34 528,98 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.21
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  
376,28 50,65 109,16 111,35 77,73 78,05 30,69 30,82 644,51 647,15 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.22
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  
415,44 50,65 111,35 83,73 33,06 694,23 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.23
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  
1150,42 50,65 111,35 190,30 75,14 1577,86 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.24
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  
237,87 50,65 115,73 58,62 23,14 486,01 8,33 5,50 2,35 2,35 0,93 19,46

2.25
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  
511,91 50,65 89,12 94,49 37,31 783,48 11,67 5,50 2,35 2,83 1,12 23,47

2.26
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  
495,74 50,65 89,12 92,15 36,38 764,03 11,67 5,50 2,35 2,83 1,12 23,47

TARIFE SERVICII AUXILIARENr. tarif

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

Tarif standard Tarif suplimentar

CMSA CTSA

CPSA CDA RN TARIF (fără TVA)

CMSA CTSA CPSA CDA RN
TARIF 

(fără TVA)
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TARIFE SERVICII AUXILIARENr. tarif

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

Tarif standard Tarif suplimentar

CMSA CTSA

CPSA CDA RN TARIF (fără TVA)

CMSA CTSA CPSA CDA RN
TARIF 

(fără TVA)

2.27
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  
504,69 50,65 89,12 93,45 36,90 774,81 11,67 5,50 2,35 2,83 1,12 23,47

2.28
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  
518,84 50,65 98,46 96,85 38,24 803,04 11,67 5,50 2,35 2,83 1,12 23,47

2.29
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  
642,57 50,65 111,35 116,66 46,06 967,29 11,67 5,50 2,35 2,83 1,12 23,47

2.30
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  
2060,28 50,65 89,56 319,07 125,98 2645,54 25 5,50 2,35 4,76 1,88 39,49

2.31
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  
2067,56 50,65 89,56 320,13 126,40 2654,30 25 5,50 2,35 4,76 1,88 39,49

2.32
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  
2075,89 50,65 98,90 322,69 127,41 2675,53 25 5,50 2,35 4,76 1,88 39,49

2.33
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  
2196,28 50,65 111,79 342,01 135,04 2835,77 25 5,50 2,35 4,76 1,88 39,49

2.34
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  
2963,76 50,65 111,79 453,30 178,97 3758,47 25 5,50 2,35 4,76 1,88 39,49

2.35
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  
3480,38 50,65 116,17 528,84 208,80 4384,83 25 5,50 2,35 4,76 1,88 39,49

2.36
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  
5150,03 50,65 122,83 771,91 304,77 6400,19 57,5 5,50 2,35 9,48 3,74 78,57

2.37
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  
5720,01 50,65 122,83 854,56 337,40 7085,45 57,5 5,50 2,35 9,48 3,74 78,57

2.38
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  
6075,42 50,65 138,70 908,39 358,66 7531,82 125 5,50 2,35 19,26 7,61 159,72

2.39
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  
6242,04 50,65 143,08 933,19 368,45 7737,41 125 5,50 2,35 19,26 7,61 159,72

3.

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

canalizare. (Țevi PVC, D = 160mm)
550,62 78,15 97,92 97,92 105,37 105,37 41,60 41,60 873,67 873,67 107,71 22,00 16,59 21,21 8,38 175,89

4.

4.1
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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
21,50 20,34 41,61 43,80 12,10 12,42 4,78 4,90 100,33 102,96

4.2
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     
36,79 20,34 43,80 14,63 5,78 121,34

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

apă. Branșament din polietilenă D = 50mm.  Conductei de apă din oțel
57,98 20,34 46,63 18,12 7,15 150,22

4.4
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     
98,24 23,68 53,47 25,43 10,04 210,86

4.5
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
326,18 25,02 54,42 58,81 23,22 487,65

4.6
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
343,26 30,37 57,72 62,55 24,70 518,61

4.7
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       
454,59 37,06 69,45 81,36 32,12 674,58

4.8
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
649,92 45,09 79,36 112,28 44,33 930,98

4.9
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
689,00 46,42 80,30 118,28 46,70 980,70

4.10
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
863,99 60,47 94,47 147,74 58,33 1225,00

4.11
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
1056,91 67,16 112,41 179,29 70,79 1486,56

4.12
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
2168,39 82,21 141,93 346,92 136,97 2876,42

4.13
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
3753,30 97,25 153,73 580,62 229,25 4814,15

Branşarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă, cînd consumatorul a asigurat executarea branșamentului de apă

Racordarea instalațiilor interne la rețeaua publică de canalizare, racord executat de operator
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TARIFE SERVICII AUXILIARENr. tarif

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

Tarif standard Tarif suplimentar

CMSA CTSA

CPSA CDA RN TARIF (fără TVA)

CMSA CTSA CPSA CDA RN
TARIF 

(fără TVA)

4.14
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  
8,39 6,96 51,04 53,23 9,63 9,94 3,80 3,93 79,82 82,45

4.15
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  
26,84 6,96 51,04 53,23 12,30 12,62 4,86 4,98 102,00 104,63

4.16
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  
29,25 6,96 51,04 53,23 12,65 12,97 5,00 5,12 104,90 107,53

4.17
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  
39,78 6,96 53,37 55,56 14,52 14,83 5,73 5,86 120,37 123,00

4.18
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  
52,78 6,96 53,37 55,56 16,40 16,72 6,48 6,60 135,99 138,62

4.19
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  
60,06 6,96 53,37 55,56 17,46 17,77 6,89 7,02 144,74 147,37

4.20
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  
69,22 6,96 62,70 64,89 20,14 20,46 7,95 8,08 166,97 169,61

4.21
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  
154,62 6,96 66,82 69,01 33,12 33,44 13,08 13,20 274,60 277,23

4.22
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  
193,78 6,96 69,01 39,11 15,44 324,30

4.23
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  
928,76 6,96 69,01 145,69 57,52 1207,94

4.24
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  
847,04 6,96 73,40 134,47 53,09 1114,96

4.25
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  
72,28 6,96 55,56 19,55 7,72 162,08

4.26
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  
56,11 6,96 55,56 17,20 6,79 142,62

4.27
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  
65,06 6,96 55,56 18,50 7,30 153,38

4.28
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  
79,22 6,96 64,89 21,91 8,65 181,63

4.29
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  
202,94 6,96 69,01 40,44 15,97 335,33

4.30
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  
66,94 6,96 56,00 18,84 7,44 156,19

4.31
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  
74,23 6,96 56,00 19,89 7,85 164,93

4.32
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  
82,55 6,96 65,33 22,45 8,86 186,15

4.33
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  
202,94 6,96 69,45 40,51 15,99 335,86

4.34
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  
970,42 6,96 69,45 151,79 59,93 1258,56

4.35
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  
1487,04 6,96 73,84 227,34 89,76 1884,94

4.36
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  
262,94 6,96 74,41 49,93 19,71 413,96

4.37
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  
832,92 6,96 74,41 132,57 52,34 1099,21
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TARIFE SERVICII AUXILIARENr. tarif

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

Tarif standard Tarif suplimentar

CMSA CTSA

CPSA CDA RN TARIF (fără TVA)

CMSA CTSA CPSA CDA RN
TARIF 

(fără TVA)

4.38
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  
637,09 6,96 80,94 105,12 41,51 871,62

4.39
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  
803,71 6,96 85,32 129,92 51,30 1077,21

5.

5.1
Tariful pentru racordare la rețeaua publică de canalizare, în cazul cînd consumatorul a asigurat executarea 

racordului de canalizare. (Țevi PVC, D = 160mm)
6,22 6,96 32,46 32,46 6,62 6,62 2,61 2,61 54,88 54,88

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.

7,56 9,82 34,76 34,76 7,56 7,56 2,98 2,98 62,68 62,68

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.

9,12 9,82 37,39 8,17 3,22 67,72

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.

11,06 9,82 41,43 9,03 3,57 74,91

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.

16,82 9,82 42,96 10,09 3,98 83,67

7.

7.1
Reconectarea la rețeaua publică de canalizare a instalației interne de canalizare a consumatorului, care 

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

și/sau a clauzelor contractuale. 

0,24 13,92 33,73 33,73 6,95 6,95 2,74 2,74 57,59 57,59

8.

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

solicitarea consumatorului, D = 25-50mm
4,89 3,11 20,35 20,35 4,11 4,11 1,62 1,62 34,08 34,08

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

solicitarea consumatorului, D = 63-90mm
6,45 3,11 20,47 4,35 1,72 36,10

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

solicitarea consumatorului, D = 110-300mm
8,39 3,11 21,98 4,85 1,92 40,25

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

28,07 3,11 22,13 22,13 7,73 7,73 3,05 3,05 64,09 64,09

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 = 25-50mm.
4,89 3,11 21,85 21,85 4,33 4,33 1,71 1,71 35,89 35,89

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.
6,45 3,11 24,92 5,00 1,97 41,45

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.
8,39 3,11 28,95 5,87 2,32 48,64

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.
14,15 3,11 30,48 6,92 2,73 57,39

11.

11. 
Tariful  pentru reconectarea  la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare, care 

anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului.
0,24 6,96 21,48 21,48 4,16 4,16 1,64 1,64 34,49 34,49

12. Instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului.

Acest 

serviciu 

12.1 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 25-50 mm 4,89 3,11 24,38 4,70 1,85 38,93

12.2 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 63-90 mm 6,45 3,11 35,42 6,52 2,58 54,08

12.3 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 110-200 mm 8,39 3,11 54,36 9,55 3,77 79,18

12.4 Tariful  pentru instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului D = 250-300 mm 14,15 3,11 54,36 10,39 4,10 86,11

13.

13.1
Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului,  D = 25-50 mm

4,89 3,11 27,11 27,11 5,09 5,09 2,01 2,01 42,21 42,21

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

6,45 3,11 34,69 6,42 2,53 53,20

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

mm
8,39 3,11 39,82 7,44 2,94 61,70

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

mm
14,15 3,11 44,42 8,94 3,53 74,15

14.

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

Reconectarea  la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, care anterior au fost deconectate 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, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului

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

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.

Reconectarea la rețeaua publică de canalizare a instalației interne de canalizare a consumatorului, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale. 

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.

Racordarea instalațiilor interne la rețeaua publică de canalizare, în cazul în care consumatorul a executat racordul de canalizare
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TARIFE SERVICII AUXILIARENr. tarif

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

Tarif standard Tarif suplimentar

CMSA CTSA

CPSA CDA RN TARIF (fără TVA)

CMSA CTSA CPSA CDA RN
TARIF 

(fără TVA)

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

67,56 3,11 30,62 14,69 5,80 121,78

15.

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

deteriorat din vina consumatorului D15mm-25mm
105,06 3,11 30,62 20,12 7,95 166,86

16.

16.1
Demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în cazul cînd contorul 

deteriorat nu poate fi reparat
229,89 3,11 18,68 36,49 14,41 302,58

17.

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

aplicat de operator
3,79 3,11 13,42 13,42 2,95 2,95 1,16 1,16 24,44 24,44

18.

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

prezentate de consumator operatorului
0,24 0,00 6,59 6,59 0,99 0,99 0,39 0,39 8,21 8,21 0,24 0,39 0,09 0,04 0,76

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

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

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

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

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