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Preambulă 

Pentru realizarea priorităţilor preconizate în actele legislative şi normative în 
vigoare, clarificarea unor probleme, extinderea relaţiilor de colaborare, a 
cunoştinţelor în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, precum şi în scopul 
realizării Memorandumului de înţelegere privind cooperarea dintre Agenţia de 
Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi Asociaţia "Moldova Apă - Canal" în 
vederea acordării asistenţei pentru dezvoltarea instituţională a Asociaţiei 
"Moldova Apă - Canal" şi facilitarea procesului de dezvoltare a capacităţilor 
operatorilor de Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, semnat la 25 
februarie 2015, în perioada octombrie - noiembrie 2016, în cadrul Programului 
Naţional de Creştere a Capacităţilor Operatorilor din domeniul Aprovizionare cu 
Apă şi Canalizare sa organizat cursul de instruire pentru angajaţii serviciilor 
abonaţi ai operatorilor Apă-Canal. 

în cadrul cursului au fost incluse 3 module: 

Modulul 1: Legislaţia Naţională şi Internaţională ăn domeniul serviciilor abonaţi 
pentru operatorii Apă-Canal. 

Modulul 2: Aspecte tehnice în funcţionarea direcţiilor Relaţii cu Clienţii pentru 
operatorii Apă-Canal. 

Modulul 3: Contractarea privind furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare. 

Programul acordă sprijin calificat şi eficient operatorilor de apă şi canalizare, 
membri ale Asociaţiei Moldova Apă-Canal (AMAC), beneficiari ai proiectelor de 
dezvoltare regională finanţate din sursele FNDR şi ale Proiectului Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale implementat de GIZ. 

Obiectivul Programului constă în asigurarea consolidării şi dezvoltării capacităţilor 
legate de Relaţii cu clienţii în domeniul serviciilor abonaţi pentru Operatorii „Apă-
Canal" din Republica Moldova. Accentul sa focusat, conform tematicii modulelor, 
pe următoarele obiective: 

1. Familiarizarea cu prevederile legislaţiei în vigoare, care reglementează serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

2. Familiarizarea cu montarea şi exploatarea contoarelor de apă şi nodurilor
apometrice, verificarea metrologică a contoarelor, citirea indicaţiilor şi calculul 
consumului de apa la branşarea ilicită, acte legislative şi normative. 

3. Reglementarea raportului juridic dintre operator şi consumator cu privire la
branşare/racordarea consumatorilor, contractarea şi litigiile, facturarea şi plata 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, penalităţi şi petiţii. 



In perioada cursului au fost instruiţi 110 participanţi, distribuiţi în 4 grupe. 

Grupul 1: perioda 25-26-27 octombrie 2016- au fost instruiţi 23 participanţi, din 
cadrul a 11 operatori (SA Apă-Canal Chişinău, ÎM Su-Canal Comrat, ÎM Apă-Canal 
Vulcăneşti, ÎM Apă-Canal Taraclia, ÎM Apă-Canal Cantemir, SA Apă-Canal Leova, 
ÎM Servicii Publice Cimişlia, ÎM Apă-Canal Cahul, SC Amen-Ver SA Hînceşti, ÎMDP 
Apă-Canal Anenii Noi, ÎMC Floreni-Service). Atestaţi şi certificaţi au fost 22 
persoane. Grupul ţintă a fost constituit din: şefi de secţie relaţii cu clienţii, 
inginerii pentru contracte şi calcul, contabili secţia vînzări şi relaţii cu clienţii, 
jurişti, controlori liniari. 

Grupul 2: perioada 1-2-3 noiembrie 2016 - au fost instruiţi 29 participanţi, din 
cadrul a 14 operatori (ÎM Apă-Canal Basarabeasca, ÎM Apă-Canal Ocniţa, ÎM SCL 
Rezina, SA Apă-Canal Soroca, ÎM Apă-Canal Costeşti, ÎM GCL Călăraşi, ÎM Apă-
Canal Cahul, ÎM Apă-Canal Ungheni, ÎMDP Apă-Canal Ştefan Vodă, ÎM Apă-Canal 
Căuşeni, ÎM Apă-Canal Drochia, Regia Apă Canal Orhei, SA Apă-Canal Chişinău, 
ÎMDPGCL Biruinţa). Atestaţi şi certificaţi au fost 29 persoane. Grupul ţintă a fost 
constituit din: directori de întreprinderi, jurişti, contabili secţia relaţii cu clienţii, 
ingineri superiori, ingineri pentru calcule, controlori. 

Grupul 3: perioada 8-9-10 noiembrie 2016 - au fost instruiţi 26 participanţi, din 
cadrul a 13 operatori (ÎM Regia Apă-Şoldăneşti, ÎMDP Apă-Canal Teleneşti, ÎM 
Apă-Canal Donduşeni, SA Apă-Canal Chişinău, ÎM DP Apă-Canal Sîngerei, ÎM GC 
Rîşcani, ÎM Servicii-Comunale Glodeni, ÎM DP GCL Făleşti, ÎM Apă-Canal Străşeni, 
ÎM Comunservice Criuleni, ÎM RCL Cricova, SA Servicii-Comunale Floreşti, Regia 
Apă Canal Orhei, Modernizarea serviciilor publice locale (GIZ)). Atestaţi şi 
certificaţi au fost 24 persoane. Grupul ţintă a fost constituit din: directori de 
întreprinderi, şefi secţia de abonaţi, ingineri de calcul, maiştri de sector, 
controlori. 

Grupul 4: perioada 15-16-17 noiembrie 2016 - au fost instruiţi 32 participanţi, din 
cadrul a 3 operatori (SA Apă-Canal Chişinău, ÎM Regia Apă-Canal Bălţi, SRL Glorin 
Inginering), Ministerul Mediului, Direcţia Managementul Apelor, Agenţia Apele 
Moldovei, Direcţia Alimentare cu Apă şi Canalizare, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţii. Atestaţi şi certificaţi au fost 32 persoane. Grupul ţintă a 
fost constituit din: Specialist superior al direcţiei alimentare cu apă şi canalizare, 
şefi secţia juridică, şefi secţia abonare, ingineri pentru contracte, ingineri pentru 
calcule, controlori la linie. 

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", este 
implementat de către Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi 
este sprijinit financiar de către Ministerul German pentru Cooperare Economică şi 
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Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 
(Sida), Ministerul Afacerilor Externe al României, Uniunea Europeană şi Agenţia 
Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). 

Asociaţia "Moldova Apă - Canal" aduce sincere mulţumiri tuturor finanţatorilor, 
pentru cooperarea fructuoasă şi care au contribuit la organizarea acestor 
seminare. 
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Universitatea Tehnică a Moldovei CENTRU UNIVERSITAR DE 

FORMARE CONTINUĂ INSTITUTUL DE FORMARE 

CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI 

CANALIZĂRII 

PROGRAMĂ DE PREGĂTIRE Formarea profesională continuă - perfecţionare profesională „ 
Programul Naţional de Creştere a Capacităţilor Operatorilor din domeniul Aprovizionare cu 
Apă şi Canalizare omeniu: Exploatarea (Administrarea) sistemelor de alimentare cu apă si de 

canalizăre. 

Curs: „Сurs de instruire pentru angajaţii serviciilor abonaţi,, 
Durata cursului: 30 ore Forma de organizare a 

învăţământului: frecvenţă la zi 

Chişinău 2016 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md

E-mail: apacanal@yandex.ru
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Iniţiatorul Programei de pregătire: Universitatea Tehnică a Moldovei, 

Asociaţia Moldova Apă Canal CENTRU UNIVERSITAR DE FORMARE CONTINUĂ 

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI 

pentru membrii AMAC 

Elaborat: Universitatea Tehnică a Moldovei Centrul Universitar de Formare Continuă 
Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă şi Canalizări 

pentru membrii AMAC 

Elaboratori: 

Calos Sergiu - director IFCAAC, conferenţiar universitar, doctor - inginer, 
departamentul „Alimentări cu căldură, apă, gaze şi Protecţia mediului,, 

Denumirea: „curs de instruire pentru angajaţii serviciilor abonaţi,, 

Data elaborării: 25 martie 2016 Data 

validării:     05 aprilie 2016 

Coordonat: Asociaţia Moldova Apă Canal 

Plan de învăţământ 
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Ia cursurile de perfecţionare „curs de instruire pentru angajaţii serviciilor 
abonaţi,, 

Distribuirea orelor pe teme „curs de instruire pentru angajaţii 
serviciilor abonaţi,, 

Conţinutul temei 
Numărul de ore

notiţe
Prelegeri seminare total 

Modulul 1. Legislaţia Naţională si Internaţională în 

domeniul serviciilor abonaţi. 
Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare 
Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016 
Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002
Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a 
serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul 
locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile 
deconectării acestora de 

2 1 3 

Denumirea modulelor Nr. de ore 
Total ore Preleg. l.pr.

Modulul 1. Legislaţia Naţională si Internaţională în domeniul 
serviciilor abonaţi. 

10 6 4 

Modulul 2.       Aspecte tehnice în funcţionarea direcţiilor 
« Relaţii cu clienţii « 

10 6 4 

Modulul 3.  Contractul privind prestarea serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare. 

10 6 4 

total 30 18 12 

Forma de evaluare:   testare la modulele 1- 3. 
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л     1       А « • * 1  * i    1
1 л  1 ■  *

la/reconectarii   la   sistemele   de   încălzire şi 
alimentare   cu   apă   aprobat   prin Hotărîrea 
у--,                         i      *          ~r\              1 1 * * *          И X    1 1
1  Л 1  J *  

Guvernului  Republicii  Moldova  nr.   I9l din 
19.02.2002 

Regulamentul-cadru    privind folosirea 
sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de 
canalizare  aprobat  prin  Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la aprbarea nr. 656 2 2 4 
i ■      n *7 r\c П Л Л П  

din 27.05.2002 
Regulamentul     privind achiziţionarea, 

proiectarea,  instalarea,  recepţia şi exploatarea 
aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă 
aprobat prin Hotărârea  Guvernului Republicii 
Moldova nr. 1228 din 13.11.2007 

Regulamentul cu privire la serviciul public 
1 1 *  
A ________________________________     V        •  
1 1  '  
_  1 .  *  

de alimentare cu apa şi de canalizare aprobat prin 
Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE cu 
pnvire la aprobarea nr.271 din 16.12.2015 

A l . ,

1 *  1 J  '
' A *
1   A 1

Alte acte legislative şi normative legate de 
problematica dată. 3 1 4 
-1—,   •  * • /  
■  A ^ A        * *    1
• •  •
1 1 '  1

Fumizoru/prestatom   de   servicii   publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 
T"V          A   * 1   *
1 1 '  A  * * 1
С       * 1   ' Л .  .

Drepturile şi obligaţiunile furnizorului in raport cu 
consumatorii. 
Consumatorii.     Definiţiile.     Categoriile de 
consumatori. 
Drepturile şi obligaţiile consumatorilor. Serviciul 
abonaţi. Funcţiile serviciului abonaţi. Funcţiile i 

I
angajaţilor serviciului abonaţi. 

J 

4 
Modulul 2.    Evidenţa consumului de apa şi 
serviciilor   de   canalizare   la  nivelul diferitor 
consumatori.  Tipurile  de  contoare. Selectarea 2 2 
A t 

contoarelor 
A         1   '  i '
A          1
,
.  1

Achziţionarea, montarea şi exploatarea contoarelor 
de apă. 
Verificarea metrologică a contoarelor. 
Reparaţia sau înlocuirea contoarelor. 
Controlul branşamentelor  nodurilor de evidentă 
.—‐ 1 /11L1 V /1 LI1          HI CUlOLUll^ll IvlUl ,        llVlVlUlllv/1          Uv        \* V iUV/lllCL, 

contoarelor, sigiliilor aplicate etc, actele care 2 
urmează a fi perfectate în rezultatul controlului 
controalelor. Periodicitatea controalelor 2 4 
Citirea  indicaţiilor contoarelor   Periodicitatea si 
>—' 1 LI 1 ^Ci          111\A1^>CIL111V/1 L        lUUlvl 
IttVvU Ol 

termenii de citire a indicaţiilor. întocmirea actelor 
necesare. 

Modulul 3. Contractul privind prestarea serviciului 

2 

2 2 4 
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public de alimentare cu apă şi de canalizare. Conţnutul şi 
prevederile contractului. Procedurile de încheiere a 
contractelor. Controlul privind respectarea prevederilor 
contractului de către părţi. Prelungirea contractului. 
Desfacerea contractului. Responsabilitatea  părţilor  
pentru nerespectarea clauzelor contractului.  Penalizarea.  
Căile de soluţionare a litigiilor. 
Calcularea plăţilor. Modul de calcul. Facturarea serviciilor 
furnizate. Factura de plată. Conţinutul şi prevederile   
facturii.   Termenii   de   achitare a facturilor. 
Expedierea facturilor consumatorilor. Modul de prezentare 
a facturilor consumatorilor. Evidenţa plăţilor de către 
consumatori. 
Calcularea   penalităţilor   pentru întîrzierea plăţilor 
serviciilor furnizate. 
Petiţii orale şi  scrise ale consumatorilor. Evidenţa 
petiţiilor. Examinarea petiţiilor, pregătirea răspunsurilor şi 
expedierea acestora petiţionarilor Primirea consumatorilor 
şi cetăţenilor în audienţă. Zilele şi orele de primire. Locul 
primirii în audienţă etc 
Branşarea şi racordarea consumatorilor la reţelele publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare.    Modalitatea    
de    soluţionare a problemelor date 
Cererea consumatorului. Examinarea cererilor. Condiţiile  
tehnice  de  branşare/racordare a sistemelor   interne   
ale   consumatorilor la sistemele furnizorului 
РУРРИ1ЯГРЯ    luprărilnr   HP НГЯПЧЯГР/ГЯРЛГНЯГР 
Actele necesare care urmează a fi întocmite 

2 1 3 
2 1 3 

total 18.0 12.0 30 

Bibliografie: 

1. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr.303 din
13.12.2013 

2. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.37 din 19.03.2015
3. Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016
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4. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002
5. Codul Contravenţional af Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu

privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi

necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile

deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare

cuapănr. 191 din 19.02.2002

7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea

Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă

şi de canalizare nr. 656 din 27.05.2002

8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului

privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de

evidenţă a consumurilor de apă nr. 1228 din 13.11.2007

9. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE cu privire la aprobarea

Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare n

r.271 din 16.12.2015

10. ГОСТ 8.159-89

11. CM213

12. CMCPEH14154
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CENTRUL UNIVERSITAR DE FORMARE 
CONTINUĂ  

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN 
DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ȘI 

CANALIZARE PENTRU MEMBRII AMAC 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CREȘTERE A CAPACITĂȚILOR OPERATORILOR DIN 
DOMENIUL APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

Domeniu: EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE  CANALIZARE 
Curs de instruire pentru angajații serviciilor abonați ai operatorilor „Apă-Canal” 

CONCEPT 

Titlul 
modulelor: 

Modulul 1: Legislaţia naţională şi internaţională în domeniul serviciilor abonaţi 
pentru Operatorii „Apă – Canal” 
Modulul 2: Aspecte tehnice în funcţionarea direcţiilor Relaţii cu clienţii pentru 
Operatorii „Apă – Canal” 
Modulul 3: Contractarea privind furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 

Obiectiv: Programul acordă sprijin calificat şi eficient operatorilor de apă şi canalizare, 
membri ale Asociaţiei Moldova Apă-Canal (AMAC), beneficiari ai proiectelor 
de dezvoltare regională finanțate din sursele FNDR și ale Proiectului 
Modernizarea Serviciilor Publice Locale implementat de GIZ.  
Obiectivul Programului constă în asigurarea consolidării şi dezvoltării 
capacităţilor legate de Relaţii cu clienţii în domeniul serviciilor abonaţi pentru 
Operatorii „Apă-Canal” din R. Moldova. Vor fi accentuate următoarele obiective 
conform tematicii modulelor: 
1. Familiarizarea cu prevederile legislației în vigoare, care reglementează
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
2. Familiarizarea cu montarea și  exploatarea contoarelor de apă și nodurilor
apometrice, verificarea metrologică a contoarelor, citirea indicațiilor și calculul 
consumului de apa  la branșarea ilicită, acte legislative și normative. 
3. Reglementarea raportului juridic dintre operator  şi consumator cu privire la
branşare/racordarea consumatorilor, contractarea şi litigiile, facturarea şi plata 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, penalități şi petiții. 

Participanţi: Circa 25 de participanți reprezentând operatorii de apă şi canalizare din 
Republica Moldova 

Locație: 
Institutul de Formare Continua în sectorul Apă și Canalizare(IFCAC),  
Universitatea Tehnică din Moldova, mun. Chișinău, b-dul. Dacia 39, et. 1, 
aula-142. (Blocul de studii 9 al Facultății Urbanism și Arhitectură). 

Organizator: AMAC, IFCAAC, GIZ 

Perioada: 25 - 26 - 27  Octombrie 2016 

Responsabil 
modul: 

Modulul 1: Liliana Belecciu, Ludmila Vîrlan 
Modulul 2: Ion Ioneţ, Andrei Martineţ, Simion Botezat, Mihai Chiperi 
Modulul 3: Ciobanu Natalia, Frumusachi Parascovia, Bogdan Victoria, Lavric 
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CENTRUL UNIVERSITAR DE FORMARE 
CONTINUĂ  

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN 
DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ȘI 

CANALIZARE PENTRU MEMBRII AMAC 

AGENDA 
ZIUA 1 

MODULUL 1: LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR  
ABONAŢI PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL”. 

Ora Tema sesiunii Lectorul 

09.00 – 09.30 Înregistrarea participanţilor 

09.30 – 10.00 
Prezentarea echipei/participanților, conținutului și 
structurii cursului; stabilirea regulilor de lucru; 
identificarea necesităților de instruire a cursanților. 

L. Belecciu 

10.00 – 11.00 Sesiunea 1: Serviciul public de alimentare cu apă și 
de canalizare 

L. Belecciu 

11.00 – 11.15 Pauză de cafea 

11.15 – 12.15 
Sesiunea 2: Cadru legal și normativ de 
reglementare a sectorului de alimentare cu apă și de 
canalizare 

L. Belecciu 

12.00 – 13.15 Regelementarea juridică a sectorului de alimentare 
cu apă și de canalizare (legislația națională). L. Belecciu 

13.15 – 14.15 Masa de prânz 

14.15 – 15.00 
Sesiunea 3: Reglementarea sectorului de 
alimentare cu apă și de canalizare: autorități de 
reglementarea; legislația secundară 

L. Vîrlan 

15.00 – 15.15 Pauză de cafea 

15.15 – 16.00 
Sesiunea 4: Consumatorii. Categoriile de 
consumatori. Drepturile și obligațiile consumatorilor. 

L. Vîrlan 

16.00 – 16.30 Operatorii serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare. Drepturile și obligațiile operatorului 

L. Vîrlan 

16.30 – 17.00 Concluziile primei zile de instruire L. Belecciu 
L. Vîrlan 
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CENTRUL UNIVERSITAR DE FORMARE 
CONTINUĂ  

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN 
DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ȘI 

CANALIZARE PENTRU MEMBRII AMAC 

AGENDA 
ZIUA  2 

MODULUL 2: ASPECTE TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII CU CLIENŢII  
PENTRU OPERATORII  „APĂ – CANAL”. 

Ora Tema sesiunii Lectorul 

09.00 – 10.00 

 Sesiunea 1. Montarea si exploatarea contoarelor de 
apa.  Achiziționarea contoarelor; Caracteristica generala 
a contoarelor. Montarea contoarelor si cerințe de 
montare. Întrebări si răspunsuri 

I.Ioneț 

10.00 – 11.00 

Sesiunea 2. Branșamente si noduri de evidenta. Tipuri 
de branșamente și modul de execuție. Noduri de 
evidenta.  Tipul si locul amplasării. Elementele nodurilor 
apometrice. Sigilarea contoarelor la locul montat. 
Întrebări si răspunsuri 

I.Ioneț 

11.00 – 11.15 Pauză de cafea 

11.15 – 12.15 

Sesiunea 3. Citirea indicațiilor contoarelor .Controlul 
branșamentelor, contoarelor  si actele  necesare întărite 
.Citirea indicațiilor contoarelor.  Periodicitatea si termenii 
de citire.  

M.Chiperi 

12.15 – 13.00 
Sesiunea 4. Continuare  prelegere . Calculul  volumului 
de apa consumat si a consumului de apa a persoanelor 
cu branșare ilicita. Întrebări și răspunsuri 

M.Chiperi 

13.00 – 14.00 Masa de prânz 

14.00 – 15.00 

Sesiunea 5. Legislația RM privind Verificarea 
metrologica a contoarelor.  Sistemul naţional de 
metrologie; Măsurările ca obiectiv al controlului 
metrologic legal; Întrebări si răspunsuri 

S. Botezat 

15.00 – 15.15 Pauză de cafea 

15.15 – 16.15 
Sesiunea 6. Verificarea metrologică a contoarelor. 
Metode de măsurare a debitului. Tipurile constructive ale 
contoarelor. Metode de verificare. A. Martîneț 

16.15 – 17.00 

Sesiunea 7. Sigilarea contoarelor. 
Sigilarea  contoarelor verificate si tipurile  de sigilii. 
Metode de influenta asupra indicațiilor contoarelor. 
Întrebări si răspunsuri 

A. Martîneț 
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CENTRUL UNIVERSITAR DE FORMARE 
CONTINUĂ  

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN 
DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ȘI 

CANALIZARE PENTRU MEMBRII AMAC 

AGENDA 
        ZIUA  3 

MODULUL 3: CONTRACTAREA PRIVIND FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE  
ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE. 

Ora Tema sesiunii Lectorul 

09.00 – 10.45 

Sesiunea 1. Branşarea şi racordarea consumatorilor la 
reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare.  
Cererea consumatorului. Examinarea cererilor. Condiţiile tehnice 
de branşare/racordare a sistemelor interne ale  consumatorilor la 
sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare. 
Executarea lucrărilor de branșare/racordare. Actele necesare 
care urmează a fi întocmite. 

V.Bogdan 

10.45 – 11.00 
Sesiunea 2. Contractarea şi litigiile. Structura şi clauzele 
contractului.  Prelungirea contractului. Modificarea, suspendarea 
şi rezilierea contractului. Penalitatea. Soluţionarea litigiilor. 

P.Frumusachi 

11.00 – 11.15  Pauză de cafea 

11.15 – 12.30 

Sesiunea 2. Contractarea şi litigiile. (continuare) 
Structura şi clauzele contractului.  Prelungirea contractului. 
Modificarea, suspendarea şi rezilierea contractului. Penalitatea. 
Soluţionarea litigiilor. 

P.Frumusachi 

12.30 – 13.00 

Sesiunea 3.  Facturarea şi plata serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. Penalităţi. 
Calcularea plăţilor. Modul de calcul. Facturarea serviciilor 
furnizate. Factura de plată. Conţinutul şi prevederile facturii. 
Termenii  de  achitare a facturilor. Expedierea facturilor 
consumatorilor. Modul de prezentare a facturilor consumatorilor. 

M.Lavric 

13.00 – 14.00 Masa de prânz 

14.00 – 15.00 

Sesiunea 3. Facturarea şi plata serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. Penalităţi. (continuare) 
Modalitatea de calcul a facturilor.  
Penalităţi. Calcularea  penalităţilor  pentru întârzierea plăţilor 
serviciilor furnizate 

M.Lavric 

15.00 – 15.15  Pauză de cafea 

15.15 – 15.30 

Sesiunea 3. Facturarea şi plata serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. Penalităţi.  (continuare) 
Modalitatea de calcul a facturilor.  
Penalităţi. Calcularea  penalităţilor  pentru întârzierea plăţilor 
serviciilor furnizate 

M.Lavric 

15.30 – 16.45 

Sesiunea 4. Petiţii şi audienţă.  
Evidenţa petiţiilor. Examinarea petiţiilor. Etapele lucrului cu 
petiţiile. Organizarea audienţei consumatorilor. Analiza lucrului cu 
petiţiile şi audienţelor acordate. Documente de referinţă. 

V.Cernii 

16.45 – 17.00 Evaluarea seminarului 
Închiderea seminarului N.Ciobanu 
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PREZENTĂRILE:

MODUL  7

1. Liliana Belecciu
- SAAC
- Cadru Legal

2. Ludmila Vîrlan
- Autorități
- Operatori

MODUL 8
1. Ion Ioneț
2. Mihai Chiperi
3. Simion Botezat
4. Andrei Martîneț
   - Bazele măsurării debitelor
   - Метрология

MODUL 9

1. Victoria Bogdan
2. Parascovia Frumusachi
3. Marina Lavric
4. Valentina Cernii
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Materiale didactice pentru seminar
Дидактические материалы к семинару

LEGE Nr. 303 din 13.12.2013 privind SERVICIUL PUBLIC
DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
ЗАКОН Nr. 303 от 13.12.2013 О ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

HOTĂRÎRE ANRE Nr. 271din 16.12.2015 cu privire la aprobarea
REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA SERVICIUL PUBLIC DE
ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРЭ Nr. 271от 16.12.2015 об утверждении
ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
КАНАЛИЗАЦИИ

- CD Disc
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Curs de instruire pentru angajaţii serviciilor abonaţi a 
operatorilor „Apă-Canal”


Modulul 3: Contractarea privind furnizarea/prestarea 
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare


Sesiunea 3 – Facturarea și plata serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare. Penalităţi


Lavric Marina23/11/2016


Implementat de


Lavric Marina
Şef Serviciul abonați 
S.A. „Apă – Canal Chişinău” 
Tel: 022 256 988


27 Octombrie 2016
Chişinău
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1. Definiţie. Generalităţi.
Facturarea și achitarea serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare


Lavric Marina23/11/2016
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Ce este facturarea și achitarea ?


•Facturarea- calculul volumului de apă și de 
canalizare efectuat lunar în baza tarifelor aprobate 
și a cantităților efective sau estimative, potrivit 
prevederilor contractuale.


•Achitarea - îndepinirea unei obligațiuni materiale 
față de serviciul prestat de către Operator.
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Factura prezentată consumatorului trebuie să conțină:


- numele prenumele (denumirea) consumatorului;


- adresa pentru fiecare loc de consum și numărul de contract;


- indicațiile contorului și perioada facturării;


- volumul serviciului prestat;


- tarifele aplicate;


- plata pentru fiecare serviciu;


- data expedierii;


- data limită de achi,tare a facturii;


- datoriile pentru perioadele precedente, la caz;


- suma totală de achitare;


- adresa și numărul de telefon al operatorului, a serviciului 24/24 ore, poșta 
electronică și pagina web oficiala;
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Operatorul NU este în drept sa includă  alte 
servicii în factura de bază, pentru servicii 


auxiliare sau consum fraudulos se emite factură 
aparte.
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Categoriile de consumatori:
-casnici - consumatori casnici, întovărăşirile şi brigăzile 
pomilegumicole; (9,19 lei: apa - 8,06 lei canalizarea - 1,13 lei)


-noncasnici - agenți economici, persoane fizice, care practică 
activitatea de antreprenoriat; (27,552 lei: apa - 12,70 canalizarea: 
10,96 + TVA).
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Termeni de achitare a facturii:


-consumatori casnici - ultima zi a lunii curente;


- consumatorii noncasnici - termenii indicați în factură;
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În ce cazuri se aplică penalitate:


Penalitate - dobînda de întârziere a plații pentru serviciile 
prestate.
- doar dacă e prevăzută în contract;
- în cazul în care consumatorul nu achită factura în 
termenul stabilit;
- se calculează începând cu prima zi de întârziere după 
data-limită de plată;
-nu se aplică în cazul facturii eronate;
Cuantumul penalității este negociabil și nu poate depăși 
rata medie anuală ponderată a dobânzii la creditele 
acordate de băncile comerciale în moneda națională, 
pentru un an, înregistrată în anul precedent și publicată în 
raportul BNM;
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Modalitatea de expediere a facturilor emise:


- prin intermediul oficiului poștal;
- în mod electronic;
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Cum putem achita factura:
- casieriile Operatorului;
- prin orice filială a băncilor;
- în oficiul poștal;
- în mod electronic;
- prin terminale.


-


Lavric Marina
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Modul de calcul
În baza indicațiilor contorului;


volum prognozat (consum estimativ);


conform normelor de consum;


consum fraudulos;







Page 14


Citirea indicatiilor se efectuiază lunar de către operator in 
prezența persoanei responsabile și se introduc datele în fișa de evidenta.


Lavric Marina
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Introducerea datelor din teren in baza de date.


09/10/2016                                                                            Lavric Marina
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• Modalitatea de facturare la blocurile locative a volumului de apa si 
de canalizare gestionate de către gestionarii fondului locativ se 
efectuiază in baza tarifelor aprobate a volumului de apa înregistrat 
de  contorul comun instalat la branșamentul blocului cu 
distribuirea integrală  pe apartamente a volumului înregistrat.


Lavric Marina
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Consum fraudulos.


Lavric Marina
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În cazul în care Operatorul constată consum fraudulos de catre
consumator se efectuiază calculul volumului de apă și de canalizare 
(la caz), în funcție de secțiunea branșamentului, viteza mișcării apei 
și durata consumului fraudulos. La determinare se ia in calcul:


1. prejudiciul cauzat Operatorului;


2. Ctegoria consumatorului;


3. Regimul de consum;


4. Modalitatea consumului fraudulos;


5. Starea instalațiilor interne;


6. Modalitatea de utilizare a apei;


7. Numărul de persoane ce locuiesc ;


8. Volumul de apă înregistrat de contorul de la bloc;


Lavric Marina
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• Secțiunea branșamentului în dependență de materialul țevii


Lavric Marina
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Durata consumului fraudulos:


1. Nu poate depăși 1 lună;


2. În cazul în care consumatorul refuză acces 3 luni;


3. Dacă s-a depistat conectarea instalațiilor interioare termenul nu poate 
depăși un an;


4. În cazul contorului  deteriorat din data ultimului control pînă la sigelare;


Lavric Marina
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Plata în avans.


În cazul în care consumatorul deține imobilul ce constituie locul de 
consum în baza altui drept decît cel de proprietate sau care 
temporar nu deține nici un act asupra imobilului sau fată de care a 
fost inițiata procedura de insolvabilitate,suma plații nu poate 
depăși contravaloarea volumului mediu lunar și se indică într-o 
anexa la contract.


Datele privind plațile preventive includ obligatoriu:
1. Nume,prenume și numărul contractului;
2. Adresa consumatorului și a locului de consum, daca diferă;
3. Suma plații preventive;


Lavric Marina
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• Exercițiul 1
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•


Lavric Marina


Vă mulțumesc pentru atenție!
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania


Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”


Chișinău, str. Bernardazzi 66


T  + 373 22 22-83-19


F  + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md


Autor: Lavric Marina


Proiect cofinanțat de 


Implementat de


În cooperare cu



http://www.giz.de/

http://www.serviciilocale.md/
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Implementat de


Din numele
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Curs de instruire pentru angajaţii serviciilor abonaţi a 
operatorilor „Apă-Canal”


Modulul 1:Legislaţia naţională şi internaţională în domeniul 
serviciulor abonaţi pentru Operatorii „Apă – Canal”


Sesiunea4. 
Operatori. Consumatori. Drepturile și obligațiile în asigurarea 
furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de 


canalizare


lector superior Ludmila Virlan 
Universitatea Tehnică a Moldovei


25 octombrie 2016


LUDMILA   VÎRLAN23/11/2016


Implementat de
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Cuprinsul sesiunii


XXX23/11/2016


1. Consumatorii. Categoriile de consumatori.
2. Drepturile și obigațiile consumatorilor.
3. Operatori. Noțiune. Deosebirea față de furnizorii 


intermediari.
4. Drepturile și obligaiile operatorului







Page 3


Consumatori


XXX23/11/2016


• Consumator al serviciilor de alimentare cu 
apă şi de canalizare poate fi orice persoană


fizică sau juridică, proprietar sau cu 
împuternicire dată de proprietarul unui imobil


şi/sau alte tipuri de proprietăţi private sau
publice, având branşament propriu de apă
şi/sau racord propriu de canalizare, care 


beneficiază, pe bază de contract, de serviciile
furnizorului. 
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Clasificarea consumatorilor


XXX23/11/2016


1. Consumator casnic – persoană fizică sau juridică
care utilizează serviciul public de alimentare cu apă
și de canalizare furnizat/prestat de operator, pentru
necesități nelegate de activitatea de întreprinzător
sau de cea profesională.


2. Consumator noncasnic – persoană juridică care
utilizează serviciul public de alimentare cu apă și de
canalizare legate de activitatea de întreprinzător sau
de cea profesională. Enumerare: agenți economici,
instituții publice
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Drepturile consumatorului


XXX23/11/2016


Potrivit art.18 din Legea nr.303 din 13.12.2013, consumatorul 
are următoarele drepturi:
să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de 


canalizare în condiţiile stabilite în contractul de furnizare a 
serviciului respectiv, în actele legislative şi în alte acte normative 
în domeniu;
să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană 


care să asiste la citirea indicaţiilor contorului, la efectuarea 
verificării metrologice de expertiză şi a controlului integrităţii 
contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la 
deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în 
cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative 
în domeniu;
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Drepturile consumatorului


XXX23/11/2016


 să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a 
apei, stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile 
în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în 
modul stabilit de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu;


 să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a 
serviciului şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în 
cazul în care apar prevederi noi în actele legislative şi în alte acte 
normative în domeniu;


 să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul 
stabilit de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu;


 să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea 
apei, privind volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate 
şi achitate;
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Drepturile consumatorului


XXX23/11/2016


 să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate 
operatorului în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;


 să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului 
în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în 
domeniu;


 să beneficieze de compensaţii pentru plata serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare din sursele bugetului local 
sau din bugetul de stat;


 să execute alte drepturi stabilite în actele legislative şi în alte 
acte normative în domeniu.
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Obligaţiile consumatorului


XXX23/11/2016


Potrivit art.17 din Legea nr.303 din 13.12.2013 stabilește în art. 17 
următoarele obligații ale consumatorului: 
să respecte prevederile contractului încheiat, actelor legislative şi 


ale altor acte normative în domeniu;
să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru 


încheierea sau reîncheierea contractului privind furnizarea 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de 


apă şi de canalizare aflate în gestiunea sa în conformitate cu 
documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi 
scurgerile de apă de la reţelele proprii;
să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora;
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Obligaţiile consumatorului


XXX23/11/2016


 să acorde acces personalului operatorului pentru citirea
indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentarea contorului la
verificarea metrologică şi a integrităţii contorului de apă şi a
sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea
instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile
prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în
domeniu;


 să acorde acces personalului operatorilor la reţelele publice de
alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul
consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de
reconstrucţie;
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Obligaţiile consumatorului
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 să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare;


 să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;


 să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare;


 să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare 
substanţe interzise de actele normative în vigoare şi care pot 
avaria reţelele publice sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de 
epurare a apelor uzate;







Page 11


Obligaţiile consumatorului


XXX23/11/2016


 să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare 
căminul de vizitare în care este instalat contorul, amplasat pe 
proprietatea sa;


 să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin 
conform reglementărilor legale, la instalaţiile interne de apă şi de 
canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi 
de apă sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a 
acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică;
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Obligaţiile consumatorului


XXX23/11/2016


 să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre toate 
cazurile transferului sau vînzării către alţi proprietari a imobilului şi a 
instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, precum şi despre 
modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare;


 să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţelele 
publice de canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi a apelor 
uzate cu un conţinut sporit de poluanţi, precum şi în alte cazuri 
prevăzute de lege.
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Operatorii


XXX23/11/2016


 Operator - persoana juridica titulara a unei licente de furnizare-
prestare, care asigura furnizarea apei potabile si/sau industriale,
respectiv preluarea epurarea si deversarea in emisar a apelor
uzate.


 Operatorul de servicii de alimentare cu apa şi de canalizare,
indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care
este organizată gestiunea serviciilor în cadrul unităţilor
administrativ-teritoriale, se va conforma prevederilor
regulamentului serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare
aprobat de ANRE.
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Cine poate avea calitatea de operator?


XXX23/11/2016


Gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare poate fi 
realizată prin intermediul unor operatori, care pot fi: 


 structuri specializate (secţie, direcţie) organizate în cadrul autorităţilor 
administraţiei publice locale;


 societăţi comerciale, întreprinderi municipale şi de stat de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, înfiinţate de 
autorităţile administraţiei publice locale sau de organul central de 
specialitate, după caz, cu capital social al unităţilor administrativ-
teritoriale sau de stat; 


 societăţi comerciale de furnizare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare cu capital social privat sau mixt.
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Atribuţiile operatorului


XXX23/11/2016


Potrivit art.14 din legea nr.303 din 13.12.2013 În domeniul
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul
juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de
proprietate ori de ţara de origine, operatorul trebuie să asigure:


 captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei,
respectiv, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;


 exploatarea sistemului public de alimentare cu apă şi a
sistemului public de canalizare pînă la punctul de delimitare a
reţelelor publice şi a celor interne ale consumatorului în condiţii
de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea
tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
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Atribuţiile operatorului


XXX23/11/2016


 instituirea, supravegherea şi întreţinerea, în conformitate cu 
prevederile legale, a zonelor de protecţie a construcţiilor şi 
instalaţiilor specifice sistemelor publice de alimentare cu apă, de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate;


 monitorizarea strictă a calităţii apei potabile şi a apei uzate
distribuite/ recepţionate prin intermediul sistemelor publice de
alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu
normele igienico-sanitare în vigoare şi cu concentraţiile maximal
admisibile ale substanţelor poluante în apele uzate la
deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de
epurare sau în emisar;


 captarea apei brute şi deversarea apelor uzate în receptorii
naturali cu respectarea strictă a condiţiilor indicate în autorizaţia
de utilizare a apei;
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Atribuţiile operatorului


XXX23/11/2016


 întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare permanentă a
sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
excepţia situaţiilor de forţămajoră;


 măsurarea volumelor de apă produsă, distribuită şi facturată, cu
contoare de apă legalizate, adecvate şi verificate metrologic
conform cerinţelor prevăzute în Legea metrologiei nr. 647-XIII
din 17 noiembrie 1995;


 creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare în scopul reducerii cheltuielilor, pierderilor în sistem
prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice
de materii prime, de combustibil, de energie electrică, precum şi
prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;


 stimularea reducerii consumului de apă prin promovarea
recirculării, refolosirii apei şi prin promovarea reutilării sistemelor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
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Obligațiile operatorului


XXX23/11/2016


Potrivit art. 15 alin. (1) din legea nr.303 din 13.12.2013 În domeniul 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Operatorul 
este obligat:
 să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;


 să prezinte Agenţiei sau autorităţii administraţiei publice locale,


 după caz, calculele argumentate ale cheltuielilor suportate;


 să nu întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor
tehnice şi de securitate prevăzute în lege, în licenţă şi în
contracte;


 să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
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Obligațiile operatorului


XXX23/11/2016


 să prezinte, în termenele stabilite, autorităţii administraţiei
publice locale, autorităţii centrale de specialitate, precum şi
Agenţiei, informaţia solicitată de acestea, să asigure accesul
reprezentanţilor acestora la toate documentele ce conţin
informaţii necesare pentru verificarea şi evaluarea funcţionării şi
dezvoltării serviciului, să prezinte în termen Agenţiei şi autorităţii
administraţiei publice locale rapoarte privind activitatea
desfăşurată;


 să nu transmită altor persoane fizice sau juridice drepturi şi
obligaţii aferente activităţii pe care operatorul o desfăşoară şi
pentru care i s-a acordat licenţă şi s-a încheiat contract de
delegare a gestiunii;


 să achite plăţile regulatorii în termenele stabilite prin lege.
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Obligațiile operatorului în raport cu consumatorii


XXX23/11/2016


 să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în limitele
căruia a fost autorizat, cu respectarea prevederilor actelor
legislative şi ale altor acte normative în domeniu, inclusiv a
prevederilor Regulamentului cu privire la serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de
Agenţie;


 să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare în locurile autorizate, ţinînd cont de punctele de
delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract
încheiat cu consumatorul, şi să respecte angajamentele
contractuale;
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Obligațiile operatorului în raport cu consumatorii
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 să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, să respecte
indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare stabiliţi de Agenţie şi să asigure continuitatea
serviciului respectiv la punctul de delimitare a reţelelor la
parametrii fizici şi calitativi;


 să elibereze avize de racordare/branşare la reţeaua publică de
apă şi de canalizare în termen de cel mult 20 de zile
calendaristice din momentul de depunere a solicitării şi a
prezentării documentelor necesare indicate în Regulamentul cu
privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
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Obligațiile operatorului în raport cu consumatorii


XXX23/11/2016


 să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile înainte, prin mass-
media şi/sau prin afişare la scările blocurilor locative, despre
orice întrerupere a furnizării apei şi/sau a preluării apelor uzate
în cazul unor lucrări planificate de modernizare, reparaţie şi
întreţinere;


 să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin
actele normative în domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele
sale;


 să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic 
contoarele de apă conform prevederilor art. 26;
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Obligațiile operatorului în raport cu consumatorii
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 să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata
pentru serviciul furnizat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor
contoarelor de apă, iar în lipsa acestora, pe durata verificării
metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu
pot fi imputate consumatorului, să calculeze plata pentru volumul
de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat
în ultimele 3 luni pînă la verificare (deteriorare);


 să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat, inclusiv
cu privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile
calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, modificările
tarifului şi să prezinte, la cerere, consumatorilor informaţii cu
privire la volumul de apă consumată şi referitor la eventualele
penalităţi plătite de aceştia;
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Obligațiile operatorului în raport cu consumatorii
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 să restituie consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite
despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în
conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în
vigoare;


 să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea
sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare,
reparaţie, revizie sau în caz de avarii. Proprietarul terenului
afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit
pentru prejudiciile cauzate.
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Drepturile operatorului


XXX23/11/2016


ÎPotrivit art.16 alin. (1) din legea nr.303 din 13.12.2013 În domeniul
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. în raport cu
consumatorii, operatorul are următoarele drepturi:


 să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat, în
conformitate cu tarifele aprobate şi cu modul stabilit de prezenta
lege, cu alte acte normative în vigoare;


 să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în
termenul stabilit în contract, a serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare furnizat, în conformitate cu art. 27 alin. (5);


 să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare în cazurile şi în modurile
prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative în domeniu;
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Drepturile operatorului


XXX23/11/2016


să aibă acces la contoarele de apă ale consumatorilor cu care a încheiat
contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, la instalaţiile aflate pe proprietatea consumatorului pentru
citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentare la verificarea
metrologică şi pentru controlul integrităţii contorului de apă şi al sigiliilor
aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de
apă şi de canalizare ale consumatorului în cazurile prevăzute de actele
legislative şi de alte acte normative în domeniu. Accesul se va efectua
doar în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului acestuia;


 să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă
şi/sau de canalizare a instalaţiilor interne ale noilor consumatori, cu
preavizarea lor, în cazul în care operatorul se confruntă cu lipsa de
capacitate de producţie. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul
corespunzător.
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Dreptul de servitute
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În art.16 alin. (2) și (3) din legea nr.303 din 13.12.2013 În domeniul
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se
stipuează:


(2) Operatorul care furnizează serviciul public de alimentare cu
apă şi de canalizare are dreptul de servitute asupra terenurilor,
indiferent de tipul de proprietate, pentru efectuarea lucrărilor de
înlăturare a avariilor, de marcare, de construcţie a obiectelor, de
deservire profilactică a reţelelor şi instalaţiilor, de reparare a
acestora, cu folosirea tehnicii respective


 (3) Efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor
de avarie, trebuie să fie coordonată cu autorităţile administraţiei
publice locale şi cu deţinătorii de terenuri. Restabilirea porţiunilor
de străzi şi terenuri accidentate în rezultatul unor astfel de lucrări
se va efectua din contul operatorului, în termenele convenite.
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Curs de instruire pentru angajaţii serviciilor 
abonaţi a operatorilor „Apă-Canal”


Modulul 2: Aspecte tehnice în funcţionarea
direcţiilor Relaţii cu clienţii pentru 


Operatorii „Apă – Canal”


Sesiunea 3:
Citirea indicaţiilor contoarelor







Page 2


Controlul Branșamentelor


Mihai Chiperi23/11/2016


- Branșament- legatură formată din țeavă(metal, polietelenă, 
polipropilenă,ect.) dintre rețeaua publică de distribuție a apei și a 
instalațiilor interne  a unei gospodării sau clădiri, intreprinderi.


- De regulă branșamentul de apă deservește un singur 
consumator.


- Întreținerea și deservirea branșamentelor de apă se execută 
de către consumator sau de către furnizor pe bază de contract.
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Controlul Branșamentelor


Mihai Chiperi23/11/2016


-Baza de date cu informații despre utilizatorii 
conectați la rețelele de apa și canalizre 
trebue să conțină următoarele informații:


-Numele adresa și categoria 
utilizatorului(întreprindere,industrie).


-Amplasamentul și punctul de conectare.


-Parametrii conectării,lungimea,diametrul și 
amplasarea branșamentului.


-Existența contorului,locul amplasării ,alte 
date ce se referă la contor.


-Anul conectării,numărul de 
scurgeri,numărul de reparații.


-Lucrările ce țin de branșare/racordare, se execută 
de către operator în baza unui proiect și se 
recepționează conform Legii nr.721-XIII din 
02.02.1996 și a H.G nr.285 din 23 mai 1996.


-Înainte de a executa lucrările de 
branșare/racordare, operatorul trebue  să verifice 
dacă au fost indeplinite toate condițiile care au fost 
indicate în avizul de branșare/racordare,iar 
executarea lucrărilor de montare a rețelelor interioare 
de apă și canalizare au fost recepționate în 
conformitate cu procesul-verbal de recepție a 
lucrărilor.


-Operatorul are obligația să execute lucrările de 
branșare/racordare atît la rețelele de apă cît și a 
celor de canalizare în ter. de 30 zile pentru populație 
și 45 zile pentru agenți economici. 
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Controlul brașamentelor


Mihai Chiperi23/11/2016


- În cazul cînd ,lucrările de construcție a 
branșamentelor au fost executate de către 
alte persoane,solicitantul va fi obligat să 
prezinte următoarele documente:


Cerere pentru executarea lucrărilor de 
racordare;


Procesul- verbal de recepție  a tuturor 
instalațiilor de apă și de canalizare, inclusiv și
a branșamentelor;


Certificatele ce țin de calitatea materialelor 
folosite,certifiate igience,altele.


-Pînă la executarea lucrărilor de racordare a 
branșamentului,operatorul va controla 
inexistența conectărilor ilicite.
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Aviz de branşare (apartament)       Aviz de branşare (case la sol)


Mihai Chiperi23/11/2016
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Citirea indicaţiilor contoarelor


Mihai Chiperi23/11/2016


-Contoarele instalate la clienți necisită să fie citite în 
baza Regulamentelor  și a actelor normative 
elaborate de către operator


-Citirea datelor de pe contoare se face în fiecare 
sfîrșit de lună.


-Indicațiile de pe contoare înainte de a le 
înregistra,necisită să fie verificate de către 
persoanele responsabile din Biroul de Facturare.


-Cazuri cînd sunt utilizate date estimative,această 
medodă nu este una din cea mai reușită.


-Prezentarea datelor eronate, va influența negativ 
asupra sistemului de facturare.


-Reducera datelor eronate de pe contoare de apă, va 
avea un rol important în sistemul de facturare.
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• Acsesul la contor


• Conectări clandestine


• Calitatea de citire a datelor


• Clasa joasă de precizie a contoarelor


• Vîrsta contoarelor


• Depuneri


Problemele cu care se confruntă operatorul la citirea 
datelor de pe contoare.


Implementat de


MĂSURI - SOLUŢII


• Citirea datelor din timp în baza unui grafic 
zilnic.


• Controlul permanent a branșamentuli.


• Stabelirea consumului estimativ. 


• Înlocuirea contoarelor.


• Reparații,înlocuire.







Page 8


PERIODICITATEA ȘI TERMENII DE CITIRE.


XXX23/11/2016


- Conform Regulamentului cu 
privire la seviciul public de 
alimentare cu apă și de 
canalizare(Anexă la Hotărîrea 
Consiliului de Administrare al 
ANRE,nr.271/2015 din 16 
decembrie 2015) ,sec.5,lit g,factura 
pentru consumul de apă și de 
canalizare, se prezintă 
consumătorului lunar.


Se propune ca datele de pe
contoare să fie înregistrate cu
folosirea unor dispozitive portabile,
cu citire la distanţă, care va aduce
la minimum erorile de colectare a
datelor în sistemul de facturare.
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Citirea datelor de pe contor


Mihai Chiperi23/11/2016


- Citirea datelor de pe contor de 
către cititor, pot fi la un nivel mai 
bun și mai puțin bun;


• Datele prezentate eronate și 
introduse în baza de date 
generează pierderi de apă 
fictive. 


Exemplu:


• Necitirea;


• Date citite incorecte;


• Înțelegere între cititor și 
consumator;


• Trecerea cu vederea asupra 
faptului că contoru staționează 
sau este defectat;
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Citirea datelor de pe contor
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- Procesele și etapele de 
colectare a veniturilor la  
operatori depind de:


• Citirea contoarelor;


• Întroducerea datelor;


• Pregătirea facturilor, calculate în 
baza tarifului;


• Distribuirea facturilor.


- Acțiunile posibile care ar putea fi 
întreprinse pentru a susține creșterea 
ratei de colectare a achitărilor:


• Selectați contoare de o Clasă de precizie 
înaltă (Clasa C si Volumetrice); 


• Faceți bilanțul apei pentru fiecare bloc 
aparte, zone, cartiere, în scopul reducerii 
pierderilor de apă.


Concluzie:Informația obținută prin 
contorizare vor fi foarte importante pentru 
administrarea sistemului de alimentare cu 
apă precum și pentru gestionarea costurilor.
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Calculul volumuli de apă consumat și a consumului de 
apă a persoanelor cu branșare ilicită.


Mihai Chiperi23/11/2016


-Calculul volumului de apa și cel de 
canalizare se face în baza unui contract de 
furnizare încheiat între operator (furnizor) și 
consumător.


-Volumul de apa consumat se confirmă 
pentru fiecare consumător în baza indicațiilor 
citite de pe contor și print-un act semnat de 
furnizor și consumător.


-Modul de calculare a volumului de apă 
consumată se stabilește în baza tarifului 
pentru un 1m3 de apă potabilă consumată și 
pentru  1m3 de de apă uzată.


-Pentru consumătorii care nu dispun de 
contoare  se calculează reșind din normele 
de consum,luînd ca bază normativele din 
(SNIP 2.04.01.-85)


-


Modul de calcul


Dn 32 mm PE   4 ore        30 zile


Q= 𝝅𝝅𝒅𝒅𝟐𝟐


𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
x 𝒗𝒗


d- diametrul conductei, mm; 


𝒗𝒗- viteza medie, m/s =1,5 m/s.    


Q=3,14 𝑥𝑥 272


4𝑥𝑥1𝑥𝑥𝑥
x 1,5 =


3,14 𝑥𝑥 729
4𝑥𝑥𝑥


x 1,5 =0,86 l/s.


• 0,86 l/s x3,6 = 3,10 𝑚𝑚3 /h ; 


• 3,10 𝑚𝑚3 /h x 4 ore = 12,4 𝑚𝑚3;    


• 12,4 𝑚𝑚3 x 30 zile = 372  𝑚𝑚3
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Calculul volumuli de apă consumat și a consumului de 
apă a persoanelor cu branșare ilicită.


Mihai Chiperi23/11/2016


Sunt mai multe metode de calcul a 
consumului ilicit care se practică de 
către operator.


• Calculul după secțiunea țevei și 
viteza apei.


• Calculul după normele sanitare 
și a numărului de persoane.


• Calculul pe consum mediu cînd 
aparatul de masurare funcționa 
corect.


Calculul consumului ilicit la volumul 
de ape pluviale deversate în 
sistemul centralizat de canalizare.


Se calculează în dependență de 
suprafețele de scurgere, după 
normativele stabilite și în baza 
certificatului solicitt de la Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat.
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Diferernța dintre contoarele instalate la blocuri și cele 
din apartament


Mihai Chiperi23/11/2016


- Clasa de precizie diferită.


- Poziția de montare.


- Consumuri ilicite.


- Accses limitat în apartamente.


- Depășirea cu mut termenii de 
verficare a contoarelor.


Soluția - Schimbarea sistemului interior de 
distribuție a apei pe    Verticală,cu cel de 
distribuție Orizontală.


-Rețele interioare vizibile și acses liber.
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Consum neautorizat


Mihai Chiperi23/11/2016


- C.N - Conectare ilegală este:


- Evitarea aparatelor de evidiență,


- Intervenții la aparatele de evidiență,


- Folosirea ilegală a hidranțelor.


Acțiunele operatorului;


- Depistarea,


- Deconectarea conectărilor ilegale 
identificate,


- Informarea în masă despre cazurile de furt 
depistate,


- Sigilarea și controlul pemanent a hidranților.
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Calculul volumuli de apă la persoanele cu branșare       
ilicită 


Mihai Chiperi23/11/2016


Se consideră consumri frauduloase în 
următoarele cazuri:


• Executarea de către consumători a 
lucrărilor de branșare/conectare în lipsa 
avizului de branșare,proeictuli de 
execuție;


• În lipsa contractuli de furnizare a 
serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizre;


• Conectarea branșamentului în lipsa 
contorului;


• Conectarea branșamentului înainte de 
contor.
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Lucrul în echipă 


Mihai Chiperi23/11/2016


1. În ce scop este folosită contorizarea?


2. Ce metodă ar putea fi implimentată în caz cînd erorile de citire a 
datelor sunt frecvente ?


3. Care sunt cele mai caracteristice tipuri de furturi de apă?


4. Care sunt procesele de operare a sistemului de facturare ?


5. Cum procedaţi dacă angajatul operatorului a prezentat date 
eronate?
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Modalităţile de sporire a ratelor de colectare 
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• Pe o perioadă de timp(3 luni) 
declaraţi un moratoriu la 
penalităţi pentru plata întîrziată 
a facturilor, în cazul în care 
clienţii achită toate facturile, 
anulaţi penalităţile calculate 
pentru perioada anterioară.


• Invitaţi clienţii la întreprinderi 
pentru a discuta problemele 
alimentării cu apă şi canalizării. 


• Cereţi achitarea datoriei înainte 
de instalarea contorului.                           


• Deconectaţi consumatorii cu 
datorii foarte vechi şi care nu 
reacţionează la 
avertizări.Identificaţi zonele de 
utilizare ilegală .


• Atacarea în instanţa de judecată 
a consumatorilor răuplatnici şi a 
consumatorilor cu conectări 
neautorizate. 


• Elaboraţi fişe de control pentu a 
reduce numărul de refuzuri de a 
plăti din cauza consumului 
indicat incorect.
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Lucru în echipă, răspunsuri la întrebări.Practicele de 
colectare şi facturare  


Mihai Chiperi23/11/2016


• Cum sunt stabilite tarifele la întreprinderea D-voăstră?
• Cum sunt încasate plăţile?
• Cum sunt colectate plăţile neachitate pentru serviciile 


prestate?
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Facturile se pot distribui 
consumatorilor prin diferite moduri:


• Prin poștă, de către personalul
furnizorului;


• Prin contractarea curierului;


• Prin e-mail.


Exemplu:


În practica operatorilor de apă facturile de 
plata pentru serviciiile prestate le distribuie 
angajații furnizorului.


Această metoda nu este una din cea mai 
reușită și eficientă din punct de vedere 
economic.


Metoda , prin poștă sau combinate cu alte 
servicii, cum ar fi gazul, gunoiul, energia  
electrică ș.a. ar fi una din cele mai reușite.


Distribuirea facturilor 
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Bilanțul apei. Estimarea cererei de apă.


Mihai Chiperi23/11/2016


- Este necesar ca bilanțul apei sa fie 
făcut macar o dată în trei luni:


• Pe fiecare bloc separat, zonă, 
cartier și pe întregul sistem de 
alimentare cu apă începînd de la 
sursă și pînă la consumator ;


- Estimarea cererei de apă:
1. Numărul de conectări 2014, 2015, 2016.


2. Estimarea numarului de conectari ilegale 2014, 
2015, 2016.


3. Cantitatea de apă produsă 2014, 2015, 2016.


4. Cantitatea de apă vîndută 2014, 2015, 2016.


5. Estimarea cererei de apă pe 2017.
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STRUCTURA ȘI URMĂRIREA COSTURILOR


Mihai Chiperi23/11/2016


Clasa cererei Estimarea cererei 
litri/cap/zi


Nr.de clienți % din cerere 
TOTALA


Populație
Comercial
Instituțional
Industrial
Pierderi
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• Regulamentul privind achiziţionarea, prioectarea,instalarea, recepţia şi 
exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă.                                  
(Anexa nr.1 la H.G. 1228 din 13 11.2007)


• Regulament Igienic aprobat Medic –şef de Stat al R.M. Din 31 10.1995, 
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• Regilamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare.(Anexa la Hotărîrea Consiliului de Administrare al ANRE 
nr.271/2015 din 16 decembrie 2015).
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Veniturile întreprinderii Dumneavoastră sunt 
direct legate de practicile de citire, facturare 


și colectare !


MULTUMESC PENTRU ATENȚIE !
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Это наука об измерениях , методах и 
средствах достижения требуемой 


точности.







оператор – юридическое лицо, которое распоряжается, 
управляет, эксплуатирует и обслуживает публичную систему 
водоснабжения и канализации и предоставляет потребителям 
публичную услугу водоснабжения и канализации на 
основании договора;







потребитель – физическое или юридическое лицо, 
пользующееся публичной услугой водоснабжения и 
канализации на основании договора, заключенного с 
оператором; 


бытовой потребитель – физическое или юридическое лицо, 
пользующееся публичной услугой водоснабжения и 
канализации, предоставляемой оператором на основании 
договора, для нужд, не связанных с предпринимательской или 
профессиональной деятельностью;







ПОСТАВЩИК
ВОДЫ


ДОСТОВЕРНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ


ПОТРЕБИТЕЛЬ
ВОДЫ







1. ВЫБОР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ.
2. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА.
3. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ.
4. ПЛОМБИРОВКА.
5. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ.
6. БАЛАНС.







ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПОРНЫЙ ИЛИ 
БЕЗНАПОРНЫЙ ПОТОК ВОДЫ.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ 
РАСХОДА ВОДЫ.







НАПОРНЫЙ ПАТОК
 ПОТОК СО ВСЕХ СТОРОН 


ОГРАНИЧЕН СТЕНКАМИ 
ВОДОВОДА, ДАВЛЕНИЕ В 
ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПОТОКА 
ВЫШЕ АТМОСФЕРНОГО.


 ДРУГИМИ СЛОВАМИ 
ВОДОВОД ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАПОЛНЕН.


БЕЗНАПОРНЫЙ ПОТОК
ПОТОК ИМЕЕТ СВОБОДНУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ, НА КАТОРУЮ 
ВОЗДЕЙСТВУЕТ 
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ.


ВОДОВОД ЛИБО ОТКРЫТ ИЛИ 
НЕ ЗАПОЛНЕН ДО КОНЦА.







ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД.
МЕТОД ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕПАДА.


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ.


ИЗМЕРЕНИЕ БЕЗНАПОРНЫХ ПОТОКОВ
АКУСТИЧЕСКИ МЕТОД.


ДОПЛЕРОВСКИЙ МЕТОД.







 ОДНОСТРУЙНЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ.
 МНОГОСТРУЙНЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ.
 ВЕНТИЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ.
 ПОРШНЕВЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ.
 РОТОРНЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ.
 ТУРБИННЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ.
 КОМБИНИРОВАННЫЕ СЧЁТЧИКИ 


ВОДЫ.







НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
ГОСТ 8,156-83


SM 213-(1,2,3):2000
SM SR EN 14154-(1,2,3)+A1:2010
SM EN ISO 4064(1,2,3,4,5):2015











∗ ВНЕШНИЙ ВИД
∗ ОПРОБЫВАНИЕ
∗ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 


ХАРАКТЕРИСТИК
∗ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
∗ ПЛОМБИРОВКА







Характеристики Значения


Номинальный диаметр DN 15 DN 20 DN 25 DN 32


Расход максимальный, Q4
(м3/ч) 3,1 5,00 7,9 12,5


Расход номинальный,    Q3
(м3/ч) 2,5 4,00 6,3 10,0


Расход переходной,      Q2
(м3/ч) 0,02 0,04 0,05 0,04 0,064 0,08 0,063 0,1 0,126 0,1 0,16 0,2


Расход минимальный,  Q1
(м3/ч)


0,015
6


0,025 0,031 0,025 0,04 0,05 0,04 0,063 0,08 0,06 0,1 0,125


Отношение Q3/Q1 (R) R16
0


R100 R80 R160 R100 R80 R160 R100 R80 R160 R100 R80


Отношение Q2/Q1 1,6


Отношение Q4/Q3 1,25


2. 
ТЕХНИЧЕ
СКИЕ 
ХАРАКТЕ
РИСТИК
И
Таблица 1







Номиналь


ный Макс.


расход,


Метрологический класс А Метрологический класс В Метрологический класс С


Номин. Минимальный Переходной Минимальный Переходной Минимальный Переходной
расход, диаметр расход расход расход расход расход расход


Оп, м3/ч


Qmax,


м3/ч
DN, мм Qmin, л/ч Qt, л/ч Qmin, л/ч Qt,л/ч Qmin, л/ч Qt,л/ч


Х Г Х Г Х Г Х Г Х Г Х Г


1,5 3 15 60 60 150 150 30 30 120 120 15 15 22,5 90
2,5 5 20 100 100 250 250 50 50 200 200 25 25 37.5 150


3,5 7 25 140 140 350 350 70 70 280 280 35 35 52,5 210
6 12 32 240 240 600 600 120 120 480 480 60 60 90 360


10 20
40 400 400


1000 1000 200 200 800 800 100 100
150


600


Оп, м3/ч
Qmax,


м3/ч
DN, мм Оmiп, м3/ч Qt, м3/ч Qmin, м3/ч Qt, м3/ч Qmin, м3/ч Qt, м3/ч


15 30 50 1,2 1,2 4,5 3 0,45 0,6 3 2,25 0,09 0,3 0,225 1,5
25 50 65 2 2 7,5 5 0,75 1 5 3,75 0,15 0,5 0,375 2,5
40 80 80 3,2 3,2 12 8 1,2 1,6 8 6 0,24 0,8 0,6 4
60 120 100 4,8 4,8 18 12 1,8 2,4 12 9 0,36 1,2 0,9 6


100 200 125 8 8 30 25 3 5 25 18,75 0,6 2,5 1,5 12,5
150 300 150 12 12 45 30 4,5 6 30 22,5 0,9 3 2,25 15
250 500 200 20 - 75 - 7,5 - 50 - 1,5 - 3,75 -
400 800 250 32 - 120 - 12 - 80 - 2,4 - 6 -
600 1200 300 48 - 180 - 18 - 120 - 3,6 - 9 -
1000 2000 400 80 - 300 - 30 - 200 - 6 - 15 -
1500 3000 500 120 - 450 - 45 - 300 - 9 - 22,5 -











№ Состав водомерного узла 
1 Шаровой кран 
2 Фильтр 
3 Пломба 
4 Счётчик воды 
5 Присоединительный полусгон 
6 Обратный клапан 
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Implementat de


Bazele măsurării debitelor
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Înroducere


XXX23/11/2016


• Importanța debitmetrelor pentru economia RM este f. 
mare. Ele sunt folosite pentru evidența masei sau 
volumului fluidelor(gaze, apa, petrol, etc.). Din 1989 
au existat cel puțin 23 tipuri de tehnologii disponibile 
pentru măsurarea debitului din conducte închise. În 
timp ce doar o parte din aceste tehnologii contribuie 
la majoritatea instalațiilor. Cunoașterea tipurilor și 
principiilor de funcționare este esențială pentru a găsi 
cele mai eficiente soluţie la orice cerere de măsurare 
a debitului. 
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Cuprins
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1) Introducere


2) Tipuri fluide


3) Cerințe de bază în măsurarea fluidelor


4) Definițiile cantităților în măsurări


5) Tipuri de măsurări


6) Tipuri de debitmetre


7) Alegerea debitmetrelor


8) Informatii despre măsurarea fluidelor


9) Întrebări și răspunsuri
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Definițiile cantităților în măsurări
Debitul volumetricDebitul volumetric
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Definiția: Debitului volumetric este volumul de fluid ce a trecut o 
secţiune a conductei, transversală direcţiei fluidului în o unitate 
de timp. Prin urmare, 


Qv = Aѵ
Qv = debitul volumetric


A = secțiunea transversală
Ѵ = viteza fluidului


Standard în unități SI este m3/hr
Alte unități de măsura:
1L/s = 103 cm3/s = 10-3 m3/s
1gal/s = 3.788 L/s = 0.003788 m3/s
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Definițiile cantităților în măsurări 
Debitul masic
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Definiția: Debitul masic este masa fluidului ce a trecut o secţiune 
a conductei, transversală direcţiei fluidului în o unitate de timp. 
Prin urmare, 


m = ρ Qv = ρAѵ
m = debitul masic


ρ = densitatea specifică
Qv = debitul volumetric


A = secțiunea transversală
Ѵ = viteza fluidului


Standard în unități SI este kg/hr
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Tipuri fluide
Numărul Reynolds


XXX23/11/2016







Page 7


Tipuri fluide
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Cerințe de bază în măsurarea fluidelor
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Abilitatea de calibrare
Abilitatea de integrare în fluctuațiile debitului
Integrarea simplă în sistemul de conducte
Înaltă precizie
Rațio înalt max-min
Cost redus
Sensibilitate redusă la particule auxiliare
Cădere de presiune joasă
Lipsa părților în mișcare
Rezistente la coroziune și eroziune
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Tipuri de măsurări
Măsurarea directă a debitelor
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• Folosirea dispozitivelor mari în cazul volumelor mari. În cazul 
utilizării unui dispozitiv mai mic riscăm ca valorile măsurate sa 
nu fie exacte.


Fluctuatiile măsurării valorilor datorită deschiderei/închiderei 
valvelor și timpul start/stop a măsurărilor.  


Dispozitivele ce măsoară volumul/masa fluidului în timp se 
echimbă
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Tipurile de măsurări
Măsurarea directă
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Tipurile de măsurări 
Măsurarea indirectă
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Pentru mai multe aplicații practice, tehnica masurarărei indirecte 
antrenează diferite principii.  


Aici sunt unele dintre principiile de bază:
Diferența de presiune
Vitezometre
Transferul de căldură
Forța corriolis (masica)
Magneto-Inductive
Vortex (turbioanelor)
Ultrasonic
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Tipuri de debitmetre
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1. Cu palete
2. Corriolis (gravimetrice)
3. Centrifugale “Elbow Meter”
4. Electro-Magnetic
5. Duze (Flow Nozzles)
6. Țeava Venturi
7. Orificii
8. Țeava Pitot
9. Volumetrice


10. Pistoane rotative
11. Target (Țintă)
12. Dispersia termica (Termice)
13. Turbionare
14. Ultrasonice
15. Suprafață variabilă (Membrană)
16. Tub Venturi
17. Vortex
18. Canal deschis (Baraj)
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Tipuri de debitmetre
Orifice, Nozzle & Venturi “Diferența de presiune”
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Tipuri de debitmetre
Transfer de căldură (termice)
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Q = WCp (T2-T1) în consecință
W = Q/Cp (T2-T1) 


Q = transfer de căldură
W = debitul masic
Cp = căldura specifică a fluidului
T1 = temperatura în amonte
T2 = temperatura în aval
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Tipuri de debitmetre 
Transfer de căldură (termice
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Tipuri de debitmetre 
Cu Turbină
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Principiul de lucru


Definiția-vitezometre, debitmetre cu elice. Viteza rotației elicei este 
proporțională cu debitul volumetric. Fiecare puls reprezintă discret 
volumul de fluid. Numărul de pulsuri per unitate de volum este numit 
K-factor. 


Inductanța


Un magnet este încorporat în elice, s-au paletele elicei sunt confecționate 
din material permanent magnetizat. Fiecare elice generează un impuls 
de tensiune, în unele modele doar o singură elice este magnetizată și 
pulsul reprezintă o rotație completă a elicei.
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Type of Flowmeters
Turbine
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Tipuri de debitmetre 
Turbine
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Tipuri de debitmetre 
Turbine
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Tipuri de debitmetre 
Electromagnetice
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Principiul de funcționare a debitmetrelor electromagnetice se 
bazează pe Legea inducției electromagnetice s-au Legea lui 
Faraday. Aceste debitmetre pot fi utilizate doar pentru fluide 
cu conductibilitate electrică.


E = BDV/C=4BQ/πD


E = Inductia de tensiune


B = Inductanța cîmpului magnetic


D = Diametrul intern al conductei


V = Viteza medie


C = Constant
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Tipuri de debitmetre 
Electromagnetice
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Bobina debitmetrului electromagnetic poate fi alimentată atît cu 
curent cuntinu cît și alternativ.  


În așa mod măsurînd diferența de potențiale E, ce este direct 
proporțională cu debitul volumetric Q. 
Avantajele debitmetrelor electromagnetice sunt: 
-Lipsa de pierderi de presiune
-Posibilitatea de montare la țevi de diferite diametre
-Densitatea fluidului nu influențează măsurările
-Posibilitatea măsurării a diferitor fluide agresive și abrazive







Page 22


Tipuri de debitmetre 
Electromagnetice
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E = Tensiunea indusă
B = Cîmpul magnetic
D = Diametrul intern al 
conductei
V = Viteza medie
C = Constanta


E = BDV/C
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Tipuri de debitmetre 
Corriolis
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Tipuri de debitmetre 
Corriolis
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Principiul de bază este momentul unghiular ce poate fi descris prin legea a 2 lui Newton folosind 
următorii termini:


Legea a 2 Newton mișcare unghiulară afirmă că
γ = Iα și definește că H = Iω și prin definiție I = mr2


atunci γ = mr2α și H = mr2ω 
Accelerația unghiulară α = ω/t atunci devine γ = mr2 * ω/t pentru a obține debitul 


masic, m/t rezultă
m/t = γ/r2ω și momentul unghiular H = mr2ω pentru t apoi H/t = m/t * r2ω


H = Momentul unghiular
I = Moment de inerție
ω = Viteza unghiulară
Y = Forța
α = Accelerația unghiulară
r = Forța lui Gyraton
m = Masa
t = Timp







Page 25


Tipuri de debitmetre 
Volumetrice


XXX23/11/2016


Debitmetrele volumetrice pot avea o precizie, ±0.1% din debitul real cu 
repetabilitate de 0.05%.  Precizia nu este afectata de pulsații ale 
debitului. Debitmetrele volumetrice nu necesită o sursă de alimentare 
pentru funcționare și nu necesită tronsoane directe în amonte și aval 
pentru stabilirea fluxului. Tipical, debitmetrele volumetrice sunt 
disponibile cu dimensiunile DN 10 pina la DN 150 si interval de măsurare 
100:1 și mai mare. 


Însă pentru aceste debitmetre fluidul trebuie să fie separat de impurități. 
Particolele mai mari de 100 microni este necesar de separat prin filtrare, 
din motiv ca intervalul între piesele debitmetrelor este foarte mic si 
piesele sunt prelucrate cu precizie. Uzura acestor piese aduce la 
micșorarea preciziei. Din acest motiv debitmetrele volumetrice nu pot fi 
recomandate pentru  măsurarea fluidelor abrazive.  Pentru fluide curate 
aceste contoare sunt ideale din motiv  ca au un ratio preț-calitate 
optimal. Ca exemplu sunt contoare de apa și gaze.
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Tipuri de debitmetre 
Volumetrice
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Tipuri de debitmetre 
Volumetrice
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Tipuri de debitmetre 
Ultrasonice
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Debitmetrele ultrasonice sau acustice sunt bazate pe măsurarea timpului propagării 
undelor ultrasonice prin fluid, acestea se pot propaga prin fluide gazoase, 
lichide, solide. Prin utilizarea acestor principii au fost dezvoltate acest tip de 
debitmetre.


În general, debitmetrele ultrasonice sunt devizate după 2 principii de funcționare:
1) Debitmetre ultrasonice bazate pe efectul Doppler


Efectul Doppler se bazeaza pe măsurarea reflectării ultrasunetului pentru 
măsurarea vitezei fluidului. Prin măsurarea schimbărei frecvenței între 
sursă și receptor. Unda emisă de unul va fi reflectată de particulele în 
mişcare producând o modificare a frecvenţei direct proporţională cu viteza de 
curgere. Schimbarea de frecvență care rezultă este numit ”Efect Doppler”. 


2) Debitmetre ultrasonice bazate pe măsurarea diferenței timpului de tranzitare
Se instalează un emiţător şi un receptor de ultrasunete în lungul unei conducte 
şi se măsoară timpul scurs între emiterea unui impuls şi recepţionarea sa. Acest 
timp depinde de viteza de transmitere a sunetului prin lichid şi de viteza de 
curgere a fluidului (curgere care poate fi turbulentă). Lichidul nu trebuie să 
conţină impurităţi deaoarece dispersia undelor sonore datorată impurităţilor 
solide ar împiedica măsurarea corectă.
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Tipuri de debitmetre 
Ultrasonice
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Q = Debitul
D = Diametrul intern a debitmetrului
K = Factorul de conversie a vitezei medie
Θf = Unghiul de incidență în fluid
T1 & T2= Timpul de tranziție
T0 = Timpul de tranzit între traductoare≒ (T1+ T2 )/2
Ҭ = Timpul de tranzit între pereții țevii și traductoare= ΔT = T2－T1


Aria 
secțiunei 


transversale


Viteza 
medie în 
A.S.T.


Viteza medie de 
propagare


ҴD2 1            D            ΔT
4              K         sin2θf (T0 - Ҭ)2


Q = x xx


Amonte Sensor


θf
D Q


τ/2 τ/2


T1


T2


În aval
Sensor


Cf


Kdt
TL Vf =
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Tipuri de debitmetre 
Ultrasonice
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Informatii despre măsurarea fluidelor
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• Linkuri utile:


a) http://www.iceweb.com.au/Technical/flow_measurements_info_notes.
htm


b) http://www.engineeringtoolbox.com


c) http://www.engineeringtoolbox.com/49_530qframed.html


d) http://www.torbar.co.uk/calcdata.htm


e) http://thcentral.com/fluiddynamicscalcs.htm



http://www.iceweb.com.au/Technical/flow_measurements_info_notes.htm

http://www.engineeringtoolbox.com/

http://www.engineeringtoolbox.com/49_530qframed.html

http://www.torbar.co.uk/calcdata.htm

http://thcentral.com/fluiddynamicscalcs.htm
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Curs de instruire pentru angajaţii serviciilor abonaţi
a operatorilor „Apă-Canal”


Modulul 1:Legislaţia naţională şi internaţională în 
domeniul serviciulor abonaţi pentru Operatorii „Apă 


– Canal”


Sesiunea 1:
Serviciul public de alimentare cu apă și de 


canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Implementat de
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Sesiunea nr. 1:
Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


1.1. Considerațiuni generale privind serviciul public de alimentare cu apă și 
de canalizare


1.2. Principiile de organizare și funcționare a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare


1.3. Organizarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare


1.4. Modalități de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare


1.5. Politica națională de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de 
canalizare
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1.1. Considerațiuni generale privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Potrivit art.3 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13.12.2013:


“Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”


cuprinde totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi 
social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, 
înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau tehnologice la toţi 


consumatorii de pe teritoriul unei sau al mai multor localităţi, precum şi în 
scopul colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor uzate”. 
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1.1. Considerațiuni generale privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Astfel, serviciul de alimentare cu apă și de canalizare are 2 componente:


“serviciu public de alimentare cu apă – totalitate a activităţilor necesare 
pentru captarea apei brute din surse de suprafaţă sau subterane, tratarea 
apei brute, transportarea apei potabile şi/sau tehnologice, înmagazinarea 
apei,  distribuţia apei potabile şi/sau tehnologice”


“serviciu public de canalizare – totalitate a activităţilor necesare pentru 
colectarea, transportarea şi evacuarea apelor uzate de la consumatori la 
staţiile de epurare, pentru epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate 
în emisar”
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1.1. Considerațiuni generale privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se 
furnizează/prestează prin crearea şi exploatarea unei infrastructuri tehnico-


edilitare specifice, denumită 


sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare.


Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv 
terenurile aferente, fiind de folosinţă, interes sau utilitate publică, aparţin, 


prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităţilor administrativ-
teritoriale.
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1.1. Considerațiuni generale privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


În Republica Moldova, serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare se înfiinţează, se organizează şi se gestionează de autorităţile 


administraţiei publice locale pentru satisfacerea necesităţilor colectivităţilor 
locale.
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1.1. Considerațiuni generale privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Astfel, autoritățile deliberative(consiliile locale/consiliile orășenești) ale 
unităților administrativ-teritoriale au competența exclusivă privind 


înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum şi 


crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din 
infrastructura tehnico-edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale aferente 


acestui serviciu. 
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1.1. Considerațiuni generale privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Potrivit Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 
nr. 303 din 13.12.2013, consiliile locale au competența privind:


 elaborarea și implementarea planurilor proprii de dezvoltare și de 
funcționare, pe termen scurt, mediu și lung, a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare;


 aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare;


 administrarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, 
ca parte a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrative-
teritoriale;


 adoptarea modalității de gestiune și aprobarea documentației privind 
organizarea și derularea procedurii de delegare a gestiunii.
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1.2. Principiile de organizare și funcționare a serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Potrivit art. 12 alin. 1 din Legea nr. 1402-XV din 24-10.2002:


“Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii esenţiale:


 continuitate, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în 
furnizarea/prestarea serviciilor de gospodărie comunală pe bază 
contractuală;


 adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor;


 accesibilitate egală la serviciile publice furnizate/prestate pe bază 
contractuală;


 asigurarea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii”.
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Principiul continuităţii serviciilor publice 


Liliana Belecciu23/11/2016


Principiul continuităţii serviciilor publice 


porneşte de la scopul acestuia care este satisfacerea interesului general, 
iar întreruperea în funcţionarea serviciului respectiv riscă să provoace 


grave perturbări în viaţa naţiunii. 


Serviciile publice nu se înfiinţează pentru a răspunde unor nevoi trecătoare 
ale cetăţenilor,  ci pentru a răspunde unor nevoi permanente. În 


consecinţă, este de neconceput ca serviciul să funcţioneze cu întrerupere.
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Principiul continuităţii serviciilor publice 


Liliana Belecciu23/11/2016


Aplicarea acestui principiu, în practică, are o serie de consecinţe:


 Acest principiu a fost mult timp principalul factor care a suprimat dreptul 
la grevă. Potrivit art. 369, alin. (2) lit. b) Codul Muncii al Republicii 
Moldova, salariații din sistemele de alimentare cu apă nu pot participa la 
grevă.


 În cazul prestării unui serviciu public de către un particular, chiar dacă 
acesta se confruntă cu dificultăţi financiare neprevăzute este obligat să 
continue prestarea serviciului în cauză. 
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Principiul continuităţii serviciilor publice 


Liliana Belecciu23/11/2016


Prin urmare, principiul continuităţii impune asigurarea funcţionării 
regulate a serviciului public, însă acest lucru nu trebuie absolutizat. Un 
serviciu public nu este veşnic, astfel că, dacă interesul public nu mai 


justifică un asemenea serviciu, atunci acesta poate fi desfiinţat.
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Principiul egalităţii tuturor în faţa serviciului public


Liliana Belecciu23/11/2016


Acest principiu constituţional implică o egalitate a tuturor în faţa 


serviciului public. 


Prin urmare, de acest principiu beneficiază toate persoanele fizice sau 
juridice care sunt în legătură cu serviciul public. 


Astfel că serviciul public trebuie să funcţioneze în aceleaşi condiţii pentru 
toţi, nu trebuie să favorizeze, dar nici să defavorizeze o persoană sau o 


categorie de persoane. 
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Principiul adaptabilităţii serviciului public.


Liliana Belecciu23/11/2016


Pentru a realiza pe deplin necesităţile cetăţenilor serviciul public trebuie să 
urmărească nevoile acestora:


 administraţia are obligaţia de a îmbunătăţi continuu prestarea 
serviciului public. 


 în unele cazuri, sarcina autorităţilor publice competente este de a 
constata modificarea interesului general şi de a dispune adaptarea cu 
acest interes general a serviciului public. 


 alteori, pe lângă acestea, administraţia poate impune diverse obligaţii 
usagerilor, cum ar fi mărirea tarifelor.
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Principiile statuate în Legea nr. 303 din 13.12.2013


Liliana Belecciu23/11/2016


Potrivit art. 10 din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 303 din 13.12.2013:


“Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se 
organizează şi funcţionează în baza următoarelor principii:


a) securitatea serviciului furnizat;


b) politica tarifară adecvată;


c) calitatea, eficienţa şi rentabilitatea serviciului furnizat;
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Principiile statuate în Legea nr. 303 din 13.12.2013


Liliana Belecciu23/11/2016


d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzînd consultarea cu  
patronatele, sindicatele, consumatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale 
acestora în problemele asocierii intercomunale şi ale regionalizării 
serviciului;


e) dezvoltarea durabilă; 


f) accesul reglementat la sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare al tuturor consumatorilor, pe baze  contractuale;


g) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi 
apelor, protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei.”
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1.3. Organizarea și funcționarea serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


În Republica Moldova, administraţia publică locală este  organizată pe 
două nivele: nivelul II este reprezentată de autoritățile publice raionale, în 
timp ce  nivelul I îl constituie autoritățile publice din oraşe, comune, sate. 


Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare este înființat,  
organizat și gestionat sub conducerea, coordonarea, controlul și 
responsabilitatea autorităților publice locale de nivelul I, reprezentate de 
consiliile locale, ca autorități deliberative, și primari, ca autorități executive.
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1.3. Organizarea și funcționarea serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Aproximativ 35 de operatori furnizează/prestează serviciul de alimentare 
cu apă și de canalizare în mediul urban, având forma de organizare 
juridică societate pe acțiuni sau întreprinderi municipale. 


Dintre aceștia, 8 pot fi numiți operatori regionali, deoarece la acest 
moment furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare orașului, precum și unităților administrativ-teritoriale învecinate. 
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1.3. Organizarea și funcționarea serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


În mediul rural, acest serviciu este asigurat, fie de autoritățile publice 
locale, în regim de gestiune directă, fie de întreprinderi individuale, 


societăți cu răspundere limitată sau  asociaţiile utilizatorilor de apă, în 
regim de gestiune delegată.
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1.4. Modalități de gestiune a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Gestiunea serviciilor privește organizarea, funcționarea și controlul 
furnizării/prestării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare conform 


condițiilor stabilite de autoritățile administrației publice locale.
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1.4. Modalități de gestiune a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Potrivit art. 11 din Legea nr. 303 din 13.12.2013, gestiunea serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare poate fi organizată în două 
modalități, alegerea fiind făcută printr-o decizie a autorităților administrației 
publice locale:


 Gestiune directă


 Gestiune delegată
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Gestiune directă


Liliana Belecciu23/11/2016


În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi 
asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, 


conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea, funcţionarea şi 
finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 


Gestiune directă se realizează prin intermediul unor structuri
specializate(secție, direcție) organizate în cadrul autorităților administrației 


publice locale.
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Gestiune delegată


Liliana Belecciu23/11/2016


Gestiune delegată, definită ca o modalitate de management prin care 
autoritățile administrației publice locale atribuie unuia sau mai multor 
operatori gestiunea propriu-zisă a serviciului, respectiv administrarea și 
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente 
acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii. 


Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unui contract de 
delegare a gestiunii încheiat între una sau mai multe unități administrativ-
teritoriale, în calitate de delegatar, și un operator, în calitate de delegat. 
Principiul pentru atribuirea unui astfel de contract de delegare a gestiunii îl 
constituie licitația publică, cu respectarea procedurilor aplicabile







Page 24


Alegerea modalității de gestiune


Liliana Belecciu23/11/2016


Modalitatea de gestiune se stabilește prin decizii ale autorităților
deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de:


 natura și starea serviciului


 necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate


 interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale,


 mărimea și complexitatea sistemelor de alimentare cu apă și de
canalizare.
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1.5. Politica națională de dezvoltare a sectorului de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


“Regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare” 
constituie politica de dezvoltare a sectorului, care are drept scop 


îmbunătățirea performanțelor din printr-un management mai bun și prin 
profesionalism, oferind servicii mai eficiente și mai bine organizate.
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1.5. Politica națională de dezvoltare a sectorului de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Strategia de alimentare cu apă și sanitație(2014-2028): 


“Facilitarea şi accelerarea procesului de dezvoltare a companiilor de apă-
canal constă în: a) regionalizarea prestării serviciului de alimentare cu 
apă şi sanitaţie; b) existenţa unei licenţe de operare emise de 
organismul de reglementare.


Ţinta intermediară o reprezintă crearea unor companii regionale, care să 
furnizeze servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru cel puţin 
100000 de locuitori, cu un prag de excludere a comunităţilor cu mai puţin 
de 5 000 de persoane în cazul canalizării şi de 500 de persoane în cazul 
conectării la alimentarea cu apă potabilă. 


Scopul final al regionalizării îl reprezintă crearea a 3-5 companii regionale, 
care să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru întreaga 
populaţie din Republica Moldova, cu excepţia satelor mici.” 
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1.5. Politica națională de dezvoltare a sectorului de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Din punct de vedere instituțional, regionalizarea este obtinută prin 
reorganizarea serviciilor publice actuale deținute de autoritățile 


administrației publice locale. 


Pentru operatorii de servicii de alimentare cu apă și de canalizare, 
regionalizarea înseamnă reorganizare a doi sau mai mulți operatori locali -


de obicei municipali - într-un singur operator regional. Consiliile locale 
respective nu vor mai deține fiecare câte un singur operator, care 


operează la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale, ci vor 
participa la o societate comercială, cu statut de operator regional, care va 


deservi un număr de orașe și comunități participante.
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1.5. Politica națională de dezvoltare a sectorului de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Practica internațională arată că elementul cheie pentru îmbunătățirea 
eficienței infrastructurii și serviciilor locale de apă și canalizare, sub 


aspectul calitătii și costurilor, îl reprezintă 


organizarea și operarea serviciilor la nivel regional prin utilizarea de 
resurse și facilități comune.
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1.5. Politica națională de dezvoltare a sectorului de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Reglementare juridică:


 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea 
Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) nr. 199 din 20 
martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-
77 din 28.03.2014.


 Ordinul Ministerului Mediului pentru aprobarea Conceptului de 
regionalizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și 
Ghidului privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare nr. 122 din 04.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 49-54 din 04.03.2016.
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1. Structura şi  clauzele contractului.
2. Modificarea, suspendarea și rezilierea contractului
3. Penalitatea.
4. Soluţionarea litigiilor.
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 1. Structura şi  clauzele contractului.


XXX23/11/2016


• Noțiunea juridică a contractului este definită în  art. 666 Cod Civil al RM,  
ca acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin
care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice .


• Contractul   privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare  poate fi structurat în 12 capitole,  conform 
prevederilor anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la serviciul public 
de alimentare cu apă și de canalizare.
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 II.OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI


XXX23/11/2016


Obiect al Contractului este furnizarea serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare Consumatorului, la locul de consum specificat în 
datele generale. 


Contractul este încheiat pentru o durată de timp _______________ 
(nelimitată sau determinată la solicitarea Consumatorului), întocmit în două 
exemplare  şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 
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 III. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE 
OPERATORULUI


XXX23/11/2016


 obligațiile și drepturile operatorului sunt prevăzute de anexa nr.2 
la  Regulamentul  cu privire la serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare, anexă la Hotărârea Consiliului de 
Administrație al ANRE nr. 271 /2015 din 16 decembrie2015
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IV. Obligatiile  și drepturile  consumatorului


XXX23/11/2016


 obligațiile și drepturile consumatorului  în dependență de   tipul 
de contract ( consumator casnic sau noncasnic)  conform  
anexei nr.2 la  Regulamentul  cu privire la serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare, anexă la Hotărârea 
Consiliului de Administrație al ANRE nr. 271 /2015 din 16 
decembrie2015.
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V. Determinarea volumelor serviciilor de alimentare 
cu apă și de canalizare furnizate. Efectuarea 
calculelor.


XXX23/11/2016


• Volumul de  apă furnizat Consumatorului se  determină în baza
indicaţiilor contoarelor, volumul mediu lunar, în funcție  de secţiunea 
branşamentului, viteza mişcării apei şi perioada de timp  în cazurile   
prevăzute de Legea 303/2013 și de Regulament.


• Volumul apelor uzate evacuate de către Consumator în reţeaua publică
de canalizare, este egal cu volumul apei furnizate acestuia;


• În cazul  consumului fraudulos  volumul serviciului public, supus 
facturării  se determină în conformitate cu prevederile Legii 303/2013 şi
Regulamentului, în dependenţă  de secţiunea branşamentului, viteza 
mişcării apei şi durata consumului fraudulos.


• În cazul în care Consumatorul noncasnic evacuează ape uzate, 
calitatea cărora,  după substanţele în suspensii şi consumul biochimic
de oxigen (CBO5), depăşesc normativele stabilite, se aplică un tarif
diferenţiat pentru 1 m3 de ape uzate, calculat proporţional depăşirii
indicilor normativelor stabilite.
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 VI. Răspunderea contractuală


XXX23/11/2016


• răspunderea   parții contractuale   pentru neexecutare sau executare 
necorespunzătoare a obligațiilor asumate, 


• eliberează operatorul  de răspundere in cazul în care survine forța 
majoră (calamităţi cu caracter natural, avarii, catastrofe  etc.)
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 VII. DECONECTAREA ŞI RECONECTAREA 
INSTALAŢIILOR INTERNE DE APĂ ŞI DE 
CANALIZARE, ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI LA 
FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE


XXX23/11/2016
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• Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale 
Consumatorului se efectuează numai după avizarea consumatorului, 
prin aviz de deconectare, care se expediază sau se înmânează 
consumatorului cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data 
preconizată pentru deconectare.


• Reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare a 
consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
se efectuează în baza cererii scrise a consumatorului după înlăturarea
de către el a cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea
tarifului pentru reconectare. 


• Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale 
consumatorului, de la sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, la cererea consumatorului, se efectuează în termen de cel
mult 7 zile calendaristice, după depunerea de către Consumator a 
cererii scrise, achitarea tarifelor respective şi asigurării accesului
personalului Operatorului pentru îndeplinirea lucrărilor respective.


• Limitarea volumului de apă furnizat Consumatorului se va efectua de 
către Operator după expedierea avizului de limitare. 
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 2.   MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI 
REZILIEREA CONTRACTULUI      


XXX23/11/2016


• Contractul    poate  fi modificat sau completat  cu acordul scris al 
părților,  prin acord adițional, care este parte integrantă a contractului. 
În cazul în care, ulterior încheierii Contractului, intră în vigoare noi acte
legislative sau normative sau se modifică cele existente, care stabilesc
reguli noi de furnizare, utilizare şi facturare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, părţile contractante vor aplica noile
reguli, iar Operatorul va informa în scris Consumatorul despre
modificările operate în legislaţie. 
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 Contractul poate fi suspendat :


XXX23/11/2016


• a) la cererea scrisă a Consumatorului, depusă la oficiul Operatorului, 
cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data suspendării,  pe o 
perioadă de timp de cel puţin trei luni. În acest caz, Consumatorul este
obligat să achite integral plata pentru serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare facturat, penalităţile calculate conform prevederilor 
contractului, precum şi tariful pentru deconectare, aprobat de către 
ANRE. 


• b) la inițiativa Operatorului, pe o perioadă de 30 zile calendaristice, în
cazul deconectării de la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de 
canalizare a instalaţiilor ce aparţin Consumatorului, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 303/2013 şi a Regulamentului.
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 Contractul poate fi reziliat:


XXX23/11/2016


• a) la cererea  Consumatorului, depusă în scris la oficiul Operatorului, 
cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data rezilierii. În acest caz,
Consumatorul este obligat să achite integral plata pentru serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizate facturat, până la data 
rezilierii, precum şi penalităţile calculate conform prevederilor
Contractului;   


• b) la inițiativa Operatorului, în cazul suspendării Contractului pe o 
perioadă de 30 zile calendaristice, drept urmare a deconectării
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului
noncasnic de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi
dacă Consumatorul noncasnic nu a  înlăturat cauzele, pentru care au 
fost deconectate instalaţiile interne de apă şi de canalizare şi nu a 
solicitat reconectarea lor.
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 IX. SOLUŢIONAREA NEÎNŢELEGERILOR ŞI  
LITIGIILOR


XXX23/11/2016


În cazul în care  neînțelegerile apărute între Părţi  nu pot fi soluţionate pe 
cale amiabilă, prin negocieri,  acestea sunt în drept să se adreseze la 
ANRE şi/sau în instanţa  de judecată competentă, conform prevederilor 
legislației în  vigoare. 
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 X.  CLAUZE SPECIALE


XXX23/11/2016


• Situaţiile neprevăzute în Contract sunt reglementate de prevederile
Codului civil al RM, Legii 303/2013, Regulamentului;


• La expirarea termenului de acţiune al Contractului (încheiat pe un 
termen determinat), Operatorul este în drept să sisteze furnizarea 
serviciului, dacă Consumatorul  nu confirmă necesitatea şi dreptul de a 
beneficia de servicii în conformitate cu prevederile  Legii nr. 303/2013 şi 
a Regulamentului;


• Specificaţii   aferente particularităţilor  rezultate  din raporturile  de 
furnizare/utilizare a serviciilor reglementate de 
Contract:_______________________________
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 XI. DISPOZIŢII FINALE


XXX23/11/2016


• Prezentul contract  este întocmit în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte. Anexele și acordurile adiționale   constituie părți 
integrante a prezentului contract.


• Prezentul contract  intră în vigoare din data semnării.
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 XII. ADRESELE JURIDICE, RECHIZITELE ŞI 
SEMNĂTURILE  PĂRŢILOR


XXX23/11/2016


 
       „Operator”                                                                                                               „Consumator” 
MD_______ or.____________            
str. _____________________                    


  
                                                                  


tel.___________, fax_______                                                                           
с/f  _____________________                                                                                                                                                                                       
CodTVA_________________                                                
IBAN MD________________                                                                                                                               
Banca Comercială__________                                                                                        


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                   


Cod bancar _______________                                                           
                                                                    


                                            
 
 
 ___________________________                                                                                              _______________________ 
        Semnătura/ștampila                                                                                                                 Semnătura 
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3. Penalitatea (Clauza penală)
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 Contractuală - părţile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că 
debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să remită creditorului 
o sumă de bani. 


 Legală - penalitatea stabilită de lege nu poate fi exclusă şi nici 
micşorată anticipat prin acordul părţilor.


• Clauza penală se face în scris. Nerespectarea formei scrise atrage 
nulitatea clauzei penale.


• Termenul de prescripție a penalității conform art. 268, lit.a)  Cod Civil 
este de 6 luni.
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Modalitatea de calcul a penalității
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• Calculul penalităţii se efectuează lunar la închiderea lunii contabile.


• Datoria la data de 1 a lunii se împarte în 2 părţi:


a. Datoria pentru luna precedentă.  


b. Restul datoriilor, pentru lunile  premergătoare lunii precedente.


• Numărul de zile pentru datoria neachitată pe luna precedentă se 
calculează din data de 15 până la sfârşitul lunii curente.


• Numărul de zile pentru alte datorii neachitate se calculează din data de 
1 până la sfârşitul lunii de calcul.


• Dacă în decursul lunii s-a efectuat plata, numărul  de zile expirate a 
datoriei plătite se calculează până la data primei plăţi efectuate. 


• Valoarea penalităţii se determină ca rezultatul înmulţirii sumei datoriei 
respective la numărul de zile expirate  şi la  0,1%. 
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Exemplu de calcul a penalităţii 


XXX23/11/2016


Calculul  penalităţii pentru luna ianuarie  
 


Calculul pentru luna ianuarie nu participă la calcularea penalităţii şi va fi luat 
în consideraţie în luna februarie. 
 
I. Consumatorul  care nu a achitat în decursul lunii ianuarie serviciile de apă şi 
canalizare: 


SRL  „ASTRA” 
 


1. Datoria  la 1 ianuarie (fără TVA) 5756,45 
 Pentru lunile până în decembrie  5393,17 
 Pentru luna decembrie 363,28 


2. Datorii la 1 februarie (fără TVA) 5756,45 
 Pentru lunile până în decembrie  5393,17 
 Pentru luna decembrie 363,28 


 
Calculul penalităţii: 


1. 5393,17x31x0,001=167,19 
2. 363,28x16x0,001=5,81 
 Penalitate: 167,19+5.81=173,00 lei 
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4. Soluţionarea litigiilor


XXX23/11/2016


• LITÍGIU - conflict între persoane, instituții, state etc. care poate forma 
obiectul unui proces, unui arbitraj (DEX)


Toate litigiile rezultate din  executarea necorespunzătoare a 
Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare  se soluţionează:


 pe cale extrajudiciară (amiabilă)


• Care are loc fără intervenţia justiţiei


 pe cale judiciară (conform legislaţiei civile a RM  de către 
instanța de judecată)
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Cale extrajudiciară Reclamaţie (Somaţie)


XXX23/11/2016


Reclamaţia cuprinde:


 numărul. data


 numele/denumirea, adresa


 motivarea în fapt –furnizare detalii cu privire la dreptul
pretins încălcat.


 motivarea în drept – dispoziţiile legale pe care se 
întemeiază; 


 măsurile și termenul propuse pentru soluționarea litigiului, 
indicîndu-se consecinţele


 semnătura
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Cale judiciară  Cerere de chemare în judecată
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Cererea de chemare în judecată este:


• formulată de reclamant, care poate fi asistat în judecată de un 
reprezentant.


• semnată de reclamant sau de reprezentantul lui împuternicit în modul 
stabilit.







Page 24


Forma şi cuprinsul cererii de chemare în judecată: 
( conform art. 166 Cod de procedură civilă a RM)
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• instanţa căreia îi este adresată;


• denumirea reclamantului,  sediul lui; dacă reclamantul este o persoană 
juridică, datele bancare, codul fiscal, numărul de telefon, numărul de fax, 
poşta electronică sau alte date de contact ale reclamantului;


• denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; numărul de telefon, numărul de 
fax, poşta electronică sau alte date de contact ale pîrîtului, în cazul în care 
reclamantul dispune de aceste date;


• circumstanţele de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile 
şi probele de care acesta dispune în momentul depunerii cererii;


• pretenţiile reclamantului către pîrît; valoarea acţiunii


• date despre respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului pe cale 
extrajudiciară dacă pentru un astfel de litigiu îndeplinirea procedurii este 
prevăzută de lege sau de contractul părţilor;
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Actele care se anexează la cererea de chemare în judecată
(art. 167  Cod de procedură civilă a RM)
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• copii certificate de pe toate înscrisurile pe care reclamantul îşi întemeează 
pretenţiile


• documentele care confirmă respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a 
litigiului (reclamația , avizul de recepție)


• documentul ce legalizează împuternicirile reprezentantului  (procura, Extrasul 
din Registrul de stat al persoanelor juridice )


• dovada de plată a taxei de stat.


• cererea de chemare în judecată şi materialele anexate se depun într-un număr
egal de copii cu numărul părţilor aflate în litigiu, inclusiv un exemplar pentru
instanța de judecată.
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         SOCIETATEA PE ACȚIUNI  S.A.  „ APĂ-CANAL CHIȘINĂU””   


                str. Albișoara, 38 mun. Chișinău MD - 2005 


         tel. 022 -256 -901, fax:022-222-349, e-mail acc@acc.md                                                                                                 
________________________________________________________________ 


nr._________din_____________ 
 
 
                                                                                     
                                                                       Administratorul S.R.L. _____ 
                                                                       str. ______________________ 
                                                                        _________________________ 
 
 


S O M A Ț I E  
în sumă de __________________ lei   


 
 Conform  contractului nr._____________ din______ S.A.„Apă-Canal Chișinău” Vă 
furnizează/prestează  serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la locul de consum 
din str. Viilor, nr.___. 
 D-voastră nu v-ați onorat obligațiunile stabilite în pct 2.2.2 din contract privind achitarea  
serviciilor furnizate/prestate în termenul stabilit în factura de plată. 
 Vă aducem la cunoștință că pentru perioada  01.2016- 05.2016 ați acumulat o datorie în 
sumă de ______________lei . 
 Totodată, în conformitate cu  pct. ________ din contract s-a calculat penalitate în 
mărime de 0,1 la sută din suma neplătită pentru fiecare zi întârziată, în mărime de ________lei. 
 Conform  art.514 Cod Civil, obligaţiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) şi din 
orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii . 
     Conform 572(2) Cod Civil, obligația  trebuie să fie executată în modul corespunzător, cu 
bună-credință, la locul și momentul stabilit. 
 În contextul celor expuse, solicităm în termen de 10 zile calendaristice din data 
recepționării prezentei  somații  să  achitați benevol  suma de 10 015, 61lei. 
 În caz de neachitare în termenul stabilit a sumei indicate  vom fi nevoiți să ne adresăm   
în instanţa de judecată, ceia ce va duce la  suportarea  din partea Dvs  a cheltuielilor 
suplimentare:  taxa de stat  în mărime de 3% din suma datoriei și alte cheltuieli de judecată, 
precum și taxele de executare silită. 
  
 Director general                                                               ______________                 


 
ex._____________ 
022 256 983 
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                                                            Judecătoria raionului Nisporeni 
                                                           str. I. Vodă nr. 5,  or. Nisporeni MD-6427 
 
                                                          Reclamant: S.A. „ Apă Canal Chișinău” 
                                                                       str. Albișoara, 38,mun. Chișinău MD 2005 


                                                                                        tel. 022 -256 -901, fax:022-222-349, e-mail acc@acc.md 
                                                                                C/F 1002600015876 
                                                                                Cod IBAN MD12PR002251166792001498 
                                                                                BC  „ProCreditBank”,  


                                                          Pîrît:    S.R.L.  _________________ 
                                                                                
                                                                          C/F 1003609006908 
                                                                          cod IBAN   0000000000000000 
                                                                          r-nul Nisporeni, satul Grozești.  MD 6427     
                                                                          tel.00000000,  fax  0000000000                                                                                                                                                                 
 
                          Cerere de chemare în judecată 
                                    cu privire la   încasarea datoriei    
    
              Prin prezenta, solicităm:                                                        
1. Admiterea  cererii de chemare în judecată. 
2. Încasarea  de la S.R.L. ____________ în beneficiul SA„ Apă-Canal Chişinău” a 
- datoriei în sumă de  61178,78lei , 
- penalității   în sumă de 4719,34lei, 
- taxei de stat în sumă de 1 976,94 lei.     
             
    Motivele  cererii sunt următoarele:        
            
 În fapt, S.A.,,Apă-Canal Chişinău”, în baza Contractului  nr.______din _____, furnizează/ prestează serviciul 
public  de alimentare cu apă şi de canalizare,  la locul de consum  din  str. ______________. 
  Potrivit  pct 4.1.1. din contract,  consumatorul este obligat să achite  lunar, în termenele stabilite facturile de 
plată emise,  conform tarifelor în vigoare. 
 Pîrîtul  nu și-a onorat obligațiunile contractuale stabilite în pct. 4.1.1 și  n-a achitat plata pentru serviciile 
furnizate în perioada 04.2015-01.08.2016, respectiv datoria   acumulată constituie suma de  61178,78 lei .  
 În conformitate cu  pct. 5.6  din contract s-a calculat penalitate în mărime de 0,1 la sută din suma neplătită pentru fiecare 
zi întârziată, în mărime de 4719,34 lei . 
 În scopul soluționării litigiului în cauză pe cale extrajudiciara, am adresat  reclamaţia nr.11.5-08/2007 din 
10.07.2016,  la care nu  am primit răspuns. 
          Conform prevederilor art. 17 lit. g) din Legea  privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
303 din 13.12.2013, consumatorul  este obligat să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public  de 
alimentare cu apă și de canalizare. 
 Potrivit  art.  512 Cod Civil al RM,  în virtutea raportului obligaţional, creditorul este în drept să pretindă de 
la debitor executarea unei prestaţii, iar debitorul este ţinut să o execute. 
          Prevederile  art.514, 572(2) Cod Civil,  stipulează că, obligaţiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) şi din 
orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii . 
 Obligația  trebuie să fie executată în modul corespunzător, cu bună-credință, la locul și momentul stabilit. 
          Conform   art. 2, 3, alin.1 lit. a) din Legea taxei de stat, nr. 1216 din 03.12.1992,  taxa de stat  se încasează pentru  
cererile de chemare în judecată în cuantum de 3%  din valoarea acțiunii. 
   
 
            În drept, întemeiem prezenta acțiune în baza dispozițiilor art. 512,514,572, 970 din Codul  Civil al RM, art. 
17 lit g) din Legea 303/2013, art.2,3 din Legea taxei de stat, nr. 1216 /1992 , art.38,166,167 Codul de Procedură Civilă 
al RM. 
                                                 
La cerere anexăm: 
1. copia contractului nr. 156634 din 03.05.2005, 
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SCOPUL CONTORIZARII


•
 


Gestionarea
 


eficienta
 


de catre
 


operator  a unui
 


sistem
 


de alimentare
 


cu apa
 depinde


 
de volumul


 
incasarilor


 
obtinute


 
de acesta


 
prin


 
apa


 
livrata


 consumatorilor.
•


 
In majoritatea


 
cazurilor


 
volumul


 
de apa


 
livrat


 
este


 
mai


 
mic


 
decat


 
volumul


 contorizat, aceasta
 


se datoreaza
 


pirderilor
 


de apa
 


care au loc in retea. 
•


 
Pierderile de apa pot fi: pierderi reale (fizice) si perderi  aparente.


•
 


Pierderile reale -
 


scurgerile din sistemele de alimentare cu apa,   pierderile 
aparente -


 
pierderi “non-fizice”


 
sau  “comerciale”.  


•
 


Principala diferenta:
 


“pierderea reala”
 


reprezinta apa produsa de  operator care 
se pierde in mod real, “pierderea aparenta”


 
-


 
apa utilizată


 
de catre  consumatori, 


dar care nu este facturata.  
•


 
Pierderile de apa  sunt determinate din bilantul apei, care constituie: Volumul de 
apa furnizata in reteaua de distributie –


 
Volumul de apa facturata la toti 


consumatorii, in м³
 


, sau raportat la Volumul de apa furnizata in reteaua de 
distributie x 100,in  %.







SCOPUL CONTORIZARII


•
 


Principalele elemente componente ale pierderilor aparente sunt:
consumul neautorizat si  inprecizia apometrelor.


•
 


Consumul neautorizat
 


este in general difícil de determinat, dar aceasta 
depinde de capacitatea operatorului de a  identifica  utilizatorii


 
de apa  


nefacturată
 


,
 


depistarea
 


bransamentelor neinregistrate, bransamentelor 
ilegale, apometrelor falsifícate, etc. Prin  acasta, Operatorul poate infaptui  
actiuni de instalare a apometrelor


 
pe branşamentele date


 
si drept rezultat sa 


obţină
 


venituri suplimentare.


•
 


Imprecizia apometrelor
 


poate fi evaluata  prin verificarea   corectitudinii 
diametrului, modelului şi duratei de functionare.


 
Aceasta va conduce la 


programarea politicii de contorizare.







SCOPUL CONTORIZARII


•
 


Dimensionarea apometrelor pe baza normativelor de apa 
utilizate in trecut a condus, la utilizarea unor apometre de 
bransament supradimensionate.


•
 


Datorita trecerii la economia de piata si  majorarea  tarifelor,
 consumatorii si-u redus  consumul de apa, respectiv  si  apa 


uzata, astfel, consumul  de apa s-a redus substantial.


•
 


Elaborarea si monitorizarea corespunzatoare a politicii de 
contorizare a clientilor sunt principalele componenete ale 
programului de control  al pierderilor aparente si respectiv,  
a programului de crestere a veniturilor operatorilior de apa 
si canalizare. 







SCOPUL CONTORIZARII


Procedura tehnica pentru contorizarea clientilor  trebuie 
elaborata  de catre operator prin urmatoarele activitati:


•
 


determinarea  functiilor  tehnice, care se vor ocupa de  contorizare  şi 
alocarea   clară


 
a responsabilitatilor ;  


•
 


planificarea si stabilirea de proceduri pentru verificarea tehnica si a 
modului de montare


 
a apometrelor;


•
 


analiza datelor referitoare la tipul si diametrele apometrelor instalate;
•


 
frecventa inlocuirii apometrelor consumatorilor in functie de marime, tip si 
clasa de precizie;


•
 


organizarea reetalonarii apometrelor, cu accent special pe apometrele 
consumatorilor unor volume mari de apa;


•
 


programarea reparatiilor apometrelor si instalarii de noi apometre;







SCOPUL CONTORIZARII


Dar,  care sunt  beneficiile controlului  activ al pierderilor aparente?
•


 
volumul de apă “vandută”


 
din totalul apei produse poate fi majorat;


•
 


venitul  Operaturului poate fi majorat , iar pierderile economice -
 


reduse;
•


 
percepere mai buna a  Operatorului din partea clientilor.


Dupa stabilirea volumului de apa care nu aduce venituri, acesta poate  fi 
impartit in pierderi aparente si in pierderi reale, care arata  indicatorii de 
performanta a operaturului,


 
inclusiv si performanta infrastructurii.


Contorizarea este esentiala pentru vitalitatea operatorului
 


.
Pe baza contorizării


 
se


 
stabileste:


-
 


venitul  incasarilor  de la consumatori;  
-


 
evaluarea


 
cerererii


 
de apa;   


-
 


planificari pe viitor.
Prin programele de reducere a apei nefacturate  se poate stabili


 
nivelul de 


performanta a sistemului in baza caruia  se va dezvolta
 


programele de 
reabilitare a retelelor. 







Achiziţionarea,  proiectarea, instalarea, 
recepţia şi exploatarea aparatelor  de evidenţă 


a consumurilor de apă
Conform   CP G 02.07.2014 [1]¸


 
HG Nr. 1228 1228    din


 
13.11.2007


 Regulamentului privind achiziţionarea,  proiectarea, instalarea, recepţia şi 
exploatarea aparatelor  de evidenţă a consumurilor de apă[3]


 Evidenţa volumului de apă furnizat prin reţelele publice de alimentare cu 
apă şi


 
canalizare se efectuează prin contoarele de apă (mijloace de 


măsurare), al căror tip este stabilit de către furnizor, din cele incluse în 
registrul de stat, cu respectarea normelor metrologice recomandate de 
Serviciul Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova.


Obligatoriu
 


se prevede
 


instalarea
 


aparatelor
 


de evidenţă
 pentru


 
fiecare


 
utilizator: 


•
 


la proiectarea
 


construcţiilor
 


noi, reconstrucţiei
 


sau
 


reparaţiei
 


capitale
 


a 
obiectivelor


 
existente; 


•
 


la  racordarea noilor utilizatori la reţelele centralizate de alimentare cu apă; 







Activităţi de contorizare


Activităţile de achiziţionare, instalare, exploatare  (întreţinere şi reparaţie, 
înlocuire şi verificare metrologică, în termenele indicate în lista oficială a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal a aparatelor de 
evidenţă), se efectuează: 



 


La branşamentele obiectivelor ce aparţin instituţiilor publice - din 
contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetele publice; 



 


la branşamentele
 


obiectivelor
 


ce
 


aparţin
 


agenţilor
 


economici
 


- din
 


 
contul


 
mijloacelor


 
financiare


 
proprii


 
ale agenţilor


 
economici; 



 


la branşamentele
 


blocurilor
 


locative, aflate
 


în
 


exploatare
 


- de către
 operator, din contul


 
mijloacelor


 
financiare, prevăzute


 
în


 
tarifele


 respective de alimentare
 


cu apă şi
 


canalizare;



 
în


 
apartamentele


 
blocurilor


 
locative, încăperile


 
locuibile


 
în


 
cămine, 


precum
 


şi
 


în
 


case individuale
 


-
 


de către
 


operator (furnizor) în
 


baza
 contractului


 
bilateral, prin


 
aplicarea


 
unui


 
tarif


 
distinct, aprobat


 
de către


 autorităţile
 


administraţiei
 


publice
 


locale pentru
 


contorizarea
 consumului


 
de apă. În


 
lipsa


 
contractului


 
respectiv


 
-


 
din


 
contul


 consumatorului.







Tipuri de contoare de apa


Contor de apă - mijloc de măsurare destinat să măsoare, să memoreze şi să 
afişeze , în condiţiile de măsurare, volumul apei care trece prin interiorul 
aparatului de măsurare


In prezent exista mai multe tipuri de apometre.
Dupa principiul de functionare apometrele pot fi: mecanice, turbionare


 
(cu 


diferenţă de presiune), ultrasonore si electromagnetice.
  Mecanice : apometre de viteză şi apometre volumetrice



 
Apometre de viteza:  Aparat compus dintr-un organ mobil - unei roti cu 
palete sau cu elice (turbina) a cărui viteză depinde direct de viteza apei.  
Mişcarea organului mobil este transmisă mechanic sau în alt mod la 
dispozitivul indicator, care totalizează volumul de apă trecut.


     Contoarele de viteză pot fi monojet şi multijet



 
Apometre volumetrice:  cele care inregistrează cantitatea de apă prin 
miscarea de umplere si de de golire in mod succesiv a unor compartimente 
cu un volum determinat.



 


Apometre cu cadran uscat şi cu cadran umed







Tipuri de contoare de apa


•
 


Contoarele de apa monojet
 


-
 


jetul de apa loveste tangential 
turbina, adica intr-un singur punct, care îl face să se rotească.  
Numărul de rotație al rotorului este afişat pe dispozitivul


 
de calcul  


folosind cuplaj magneticţ. 
Avantaje: costu relativ scăzut; posibil de instalat


 
sensor  de 


impulsuri pentru citire la distanță. D - 15 și 20 mm.
•


 
Contoare de apa  multijet


 
-


 
debitul de apa este impartit in debite 


mai mici în aşa fel jetul de apa loveste intreaga suprafata a turbinei. 
Avantage:
-


 
costurile manoperei de  demontare şi montare pentru   verificările  


periodice (verificării este supusă  numai partea superioară a 
contorului de apă, care este uşor de demontat) sunt minimale
-


 
contoarele de apă pot fi echipate cu sensori  de impuls pentru  


citirea de la distanță ( modulul
 


impulsului poate fi  instalat în 
interiorul corpului contorului de apă).







Tipuri de contoare de apa


•
 


Apometre cu admisie tangentiala (cu palete)
 


-
 


directia de curgere a apei 
este perpendiculara pe axul turbinei. 


•
 


Apometre cu admisie axiala (cu turbină) -
 


directia de curgere a apei in 
mod paralel pe axul turbinei.







Tipuri de contoare de apa


•
 


Apometre combinate
 


-
 


montate in serie, sau
 


in paralel ambele 
turbine.  Masurarea


 
se face in functie de fluxul de apa, astfel pentru 


un debit mic contorizeaza apometrul secundar cu o precizie ridicata 
in timp ce pentru un debit mai mare va contoriza apometrul principal.
Contoarele combinate sunt utilizate pentru a măsura debitele de 


apă extrem de variabile. 







Tipuri de contoare de apa


Masurarea:
 


În funcþie de mãrimea debitului de  apã si a presiunii , supapa 
de comutare dirijeazã , dupa caz, curgerea si  mãsurarea cãtre circuitul 
principal sau cel secundar sau cãtre ambele circuite. Volumul de


 
apã 


mãsurat se determina prin  însumarea indicaþiilor de pe cadranele  
contorului  principal  şi celui secundar.







Tipuri de contoare de apa


Avantajele
 


apometrelor 
mecanice:



 


deservire uşoară



 
nu necesită alimentare cu 


energie



 
preț


 
redus, în comparație cu 


aceleași contoare de apă de 
un alt tip 



 


unele  dintre dispozitivele de 
măsurare mecanice pot fi 
montate în încăperi pline cu 
apă



 


unele modele de  contoare 
mecanice permit măsurarea 
consumului de lichid cu 
conţinut de impurităţi


Dezavantajele
 


apometrelor 
mecanice:



 


grilă scăzută de măsurare a 
debitelor;



 


pierdere  înaltă de presiune 



 
lipsa indicației  debitului 
instantaneu



 


prezența pieselor în mișcare, 
în secțiunea de curgere



 


necesitatea de a instala un 
filtru în fața  contorului de apă



 


viață scurtă și acuratețe 
scăzută







Elementele componente  a contorului de apă


1-


 


corp din alama nichelata cu canal de intrare-iesire a apei;
2-


 


elice -


 


dispozitiv de masurare ce functioneaza sub actiunea apei;
3-


 


cuplaj magnetic care asigura transmiterea miscarii intre turbină


 


si integratorul mecanic; 
4- scut  de ermetizare a  părţii hidraulice;
5-


 


capac  de acoperire a inelului din magnet;     
6-


 


inel de stopare;
7-


 


integrator mecanic alcatuit din  tamburi cifrati si un cadran cu


 


ac indicator si scara 
gradata ; 


8 –


 


capac de protecţie







Marcari obligatorii  pe contoareale de apa


Contorul de apă în mod obligatoriu 
trebuie să aibă scrise şi fără a putea 
a fi şterse  următoarele informaţii:


1.
 


numărul de serie  si anul fabricaţiei; 
2.


 
simbolul aprobării de model


3.
 


denumirea sau numele comercial al 
producătorului (marca  comercială) ;


4.
 


domeniul de temperatură  apei; 
5.


 
debitul nominal, mc-h


6.
 


debitul  raportat la un impuls. 
7.


 
clasa metrologic


8.
 


capac de protectie
9.


 
indicator rotativ


10.scara cu sagiata 
11.scara cu cifre negre şi roşii
12.Literele V sau H daca contorul poate 


funcţiona numai în poziţie verticală 
sau orizontală







Tipuri de contoare


Contor cu indicatii 
electronice


Contor de apa cu indicatii 
cu sageti







Tipuri de contoare


Contor de apă cu  cu optii de citire a indicatiilor 
prin impulsuri







Tipuri de contoare


Debitmetru  ultarsonor Debitmetru  electromagnetic







Calculul si alegerea apometrelor


Calculul si alegerea apometrelor
Diametrul contorului se alege conform caracteristicilor  hidraulice ale acestuia: 



 
Debitul minim,  Qmin


 
-


 
Cea mai mica valoare a debitului la care contorul 


de apa furnizează indicaţii care îndeplinesc cerinţele privind erorile 
admisibile prevăzute, м³/h ;



 


Debit de tranzitie , Qt -Valoarea debitului situată între debitul permanent 
şi debitul minim, la care domeniul de debit este împărţit în doua zone, 
"zona superioară" şi "zona inferioară", м³/h. Fiecare zona are o eroare 
maxima admisibilă . 



 


Debit nominal, Qn
 


-
 


Debitului la care contorul de apa funcţionează  în 
condiţii normale de utilizare, adică în condiţii de curgere constanta, м³/h.  
Debitul nominal este egal cu jumătatea debitului maxim . Acesta este  
utilizat pentru dimensionarea  contorului  de apă. 



 


Debitul maxim, Qmax
 


-
 


Cea mai mare valoare a debitului la care contorul 
de apa funcţionează într-o maniera satisfăcătoare pentru o perioada scurta 
de timp, fără sa se deterioreze, м³/h







Clase metrologice.


Contoarele de apă rece sunt împărţite, în funcţie de valorile debitelor
 


Qmin
 


şi 
Qt


 
definite mai sus, în 3 clase metrologice, conform tabelului următor: 







Clase metrologice.







Dimensionarea contoarelor
Alegerea preventivă a diametrului contorului de apă  trebuie efectuată în 


funcţie de debitul mediu zilnic de apă,care nu trebuie să depăşească cel 
nominal,  conform tabelului 6 [1]


Debitul mediu zilnic de apa rece,
 


se determină cu relaţia,
 


în  м3/h:


În care:  qc
 


-
 


normativul consumului de apă rece  pe zi de către o persoană, 
în ziua cu consum maxim, în l/zi, conform anexei C


 
[1] funcţie de gradul 


de dotaţii cu utilităţi tehnico-sanitare;
N - numărul de locuitori, pers.; 
T-


 
timpul de calcul, ore


q q u
T


q N
TT


c u
c


u
c









1000 1000


.







Dimensionarea contoarelor


Contorul cu diametrul  adoptat preliminar, trebuie verificat:
а)


 
la capacitatea de trecere a debitului de calcul orar maxim; 


h –
 


sub 0.05Mpa cu palete; h –
 


sub 0.025Mpa cu turbina;


b) la capacitatea de trecere sumară a debitului de calcul orar maxim a apei reci 
şi incendiu;


h –
 


sub 0.10Mpa cu palete; h –
 


sub 0.05Mpa cu turbina;


c) la posibilitatea de măsurare a debitelor de calcul orare minime de apă rece şi 
caldă;


debitul minim al
 


contorului
 


ales -
 


mai
 


mic
 


ca debitul de calcul orar minim .


Dacă contorul ales nu corespunde condiţiilor respective  trebuie
 


de adoptat
 un alt contor.


a) mai
 


mare; b) mai
 


mic;   a-c; b-c) combinat


h, m,  se
 


determina funcţie de  debitul de calcul),  nomograme
 


anexa D [1].







Cerinte
 


de montare
 


acontoarelor
 


de apa


1.  Contoarele de apă sunt elemente obligatorii ale instalaţiei de evidenţă a 
consumului de apă, amplasate pe branşamentele de apă sau racordurile de 
canalizare ale consumatorului


 2.  Instalarea contoarelor  se efectuează în conformitate cu documentaţia de 
proiect de către agenţii economici ce deţin licenţă pentru desfăşurarea 
activităţii de lucrări speciale in construcţie cu  respectarea cerinţelor de 
montare a aparatelor de evidenţă: 


Contoarele se instalează pe branşamentele de apă rece şi caldă:
-


 
construcţii sau anexe ale clădirilor de locuit, industriale sau publice:


-
 


în fiecare apartament, ramificaţii în încăperi nelocuibile; 
-


 
obiectele sanitare şi utilajele tehnologice -


 
conform sarcinii de proiectare.


Contoare de apă caldă
 


-
 


pe conductele de alimentare şi de recirculaţie , cu 
instalarea unei clapete de reţinere pe conducta de recirculare.
La sistemele automate de combatere a incendiului instalarea contoarelor nu 
este necesară.







Noduri
 


de contorizare
 


(apometrice)


Nodul simplu
 


de 
contorizare:
1-


 
robinet de 
închidere; 


2 -
 


filtru;
3-


 
 clapetă 
reversibilă; 


4 -
 


contor de apă.







Cerinte
 


de montare
 


a apometrelor


•
 


contorul  se montează, orizontal  cu cadranul  în sus.  
•


 
direcția de curgere  să corespundă cu săgeata de pe corpul contorului.


•
 


pe fiecare parte a contoarelor trebuie prevăzute tronsoane rectilinii, a căror 
lungime se stabileşte în conformitate cu cerinţele din fişele tehnice;


•
 


 conectarea contorului la o conductă cu alt diametru decât al contorului se 
realizează  cu reducţii,


 
cu pastrarea


 
lungimelor


 
rectilinii  fără armături 


înainte şi după contor  conform indicaţiilor producătorului; 
•


 
contorul


 
trebuie să fie protejat contra vibraţiilor;


•
 


 să
 


nu  fie supus unor solicitări mecanice din partea conductelor şi armăturii 
de închidere;


•
 


montate
 


pe suporturi sau console.
•


 
rigiditatea circuitului interior, de la coloana de distribuţie până la contor 
trebuie  să fie corespunzătoare, astfel încât să nu poată fi modificată poziţia 
acestuia faţă de cea


 
initiala.


•
 


instalarea   verticală a contorului este permisă cu condiția că această 
poziţie de montare să fie   indicată de producător







Cerinte
 


de montare
 


a apometrelor
•


 
Înainte de


 
contor, pe conductă,   nu  trebuie să fie racordări la armături de 


alimentare cu apă;
•


 
acces liber la contor, filtru, supapă de reținere, robineţi (vane)  de închidere 
pentru întreținere, reparații, înlocuire


•
 


contoarele  de apa se amplasează la o înălțime de la 300 la 1000 mm de la 
nivelul pardoselei,  axa acestuia fiind  strict  orizontală.


•
 


in cazul în care contorul
 


este închis de un perete decorativ (panou),  se va 
prevedea o fereastră  cu  dimensiunea de 400 ×


 
400 mm, pentru a avea acces 


la apometru;
•


 
la instalarea contorului în dulapul de sub chiuveta -


 
 acces liber la contor, să 


nu fie blocat cu  obiecte străine și armături
 


sanitare.
•


 
contoarele de apă rece şi caldă se recomandă de a fi instalate într-o singură 
încăpere, de preferat


 
impreuna


 
cu cele


 
termice.


•
 


pentru contoarele cu masa peste 25 kg -
 


spaţiu pentru mecanism de ridicare.
•


 
sigilarea


 
-


 
 cu sigilii de unică folosinţă, în aşa fel încât să  nu se poată  


interveni neautorizat fără deteriorarea vizibilă  a   sistemului
 


de sigilare; 
•


 
in lipsa sigiliului de  control sau de fabrică , precum și a  pașapoartului 
contorului  acesta nu se admite la evidenţă şi întreținere.







Pozitie
 


de montare
 


a nodurilor
 


simple


Poziţia de montre 
trebuie să fie respectată 
conform


 
documentaţiei


 
de 


montaj dată de producător 
şi dacă prin aceasta nu se 
modifică clasa metrologică; 







Nod apmetric
 


cu reductor
 


de presiune


•
 


In cazul, c]nd
 


presiunea în conducta de alimentare cu apă rece depășește 
presiunea  admisibilă  de 6 bari, pentru


 
a preveni


 
lovitura de berbec și, în 


consecință, ruperi   și scurgeri în conducte, care afectează buna funcţionare 
a  sistemului interior, inclusiv funcţionarea robineţilor şi bateriilor 
amesticatoare, se prevad


 
reductoare


 
de presiune.


•
 


Pentru funcționarea normală a instalatiilor
 


interioare
 


de apa
 


rece
 


si
 


calda
 


in 
cladiri


 
de locuit


 
este suficient  o presiune  de 3


 
-


 
4 bari. 







Nod apometric


Nod apometric cu   reductor de presiune şi filtru  de corectare a calităţii apei.







Bransamente si noduri apometrice


•
 


Conducta care face legătură între instalaţia interioară de alimentare 
cua pă şi reţeaua exterioara poartă denumirea de branşament


•
 


 Locul amplasării branşamentului se stabileşte în dependenţă de  de 
sistemul exterior de  alimentare cu apă,


 
exzistenţa căminelor pe 


rețeaua exterioară, condiţiile amplasării contorului  de apă. 
•


 
Un bransament poate alimenta o cladire sau un ansamblu de cladiri


•
 


Branşamentul este montat sub în unghi drept față de clădire;
•


 
Panta branşamentului


 
-


 
0,002 ... 0,005 înspre rețeaua exterioară. 


•
 


Numărul de branşamente  este determinat funcţie dce destinaţia 
clădirii si  echipamentul instalat: clădiri publice, idustruiale,unde nu 
se admite întreruperea  alimentării -


 
cel puțin două branşamente.


•
 


Clădirile
 


cu  două branşamente  sunt racordate  la diferite tronsoane 
ale reţelei inelare, sau la o conductă magistrală, cu o vană de 
închidere între conductele branşamentului. 







Bransamente si noduri apometrice
•


 
Nodurile apometrice sunt amplasate , de obicei, imediat după intrarea 
conductei în interiorul clădirii, la o distanță de cel mult 1 m de peretele 
exterior .


•
 


Nodurile apometrice  trebuie să fie instalate în încăperi iluminate, cu 
temperatura aerului în timpul iernii nu mai puţin de + 5 °


 
C și în locurile 


care asigură un spaţiu necesar;
•


 
Pentru  noduri apometrice  instalate în subsolul caselor trebuie să se asigure 
următoarele condiții:
–


 
coborâre uşoară şi în condiţii de siguranţăîn în subsol;


–
 


acces liber la nodul apometric;
–


 
iluminare artificială la locul  de  instalare a nodului;


–
 


înălțimea spațiului  în locul  instalării nodului apometric trebui să fie de 
cel puțin 1,8-2,0 m.


•
 


Se admite instalarea nodurilor în afara clădirilor, în cămine speciale doar în 
cazul în care  contorul de apă poate funcţiona în condiţii de inundare.   


•
 


In locul racordării branşamentului la reţeaua publică se prevede un cămin 
de branşament  cu diametrul de  cel puțin 700 mm, cu un ventil (vana)  de 
închidere pentru  deconectarea  acestuia   în timpul reparării.







Bransamente si noduri apometrice


•
 


La proiectarea conductelor de legătură a nodurilor apometrice de 
apă rece şi caldă trebuie ca:


•
 


de fiecare parte a contorului   se prevad armături de închidere;
•


 
pentru contoarele de apă de apartament, armatura de închidere se 
instalează numai în amonte de acesta;


•
 


între contor şi a doua (în direcţia mişcării apei), armătură de 
închidere  se prevede un robinet de control pentru conectarea 
dispozitivelor de verificare metrologică a contoarelor,cu diametrul 15 
mm pentru contoare cu palete şi 25mm -


 
pentru cele cu turbine; 


•
 


pe fiecare parte a contoarelor trebuie prevăzute tronsoane rectilinii, 
a căror lungime se stabileşte în conformitate cu cerinţele din fişele 
tehnice ale aparatelor.







Bransamente si noduri apometrice
Nodul apometric este  prevăzut cu o conducta de ocolire (by-pass):



 
  există un singur racord pentru apă menajeră sau o conductă comună de 
apă menajeră şi de combatere a incendiului;



 


  contorul de apă nu este prevăzut pentru debitul de apă maxim de calcul 
(luând în calcul debitul pentru stingerea incendiulu;



 


Recomandat în cauzul cînd se prevede numai un branşament 







Bransamente si noduri apometrice


•
 


Clădirile dotat cu sistem antiincendiu cu un debit de apă care 
depăşeşete capaciattea de trecere a contorului, nodul apometric 
-  echipat cu o linie de rezervă pentru incendiu pe care se 
montează o vană cu acţionare electrică la distanţă.


•
 


Înlocuirea vanei cu acţionare electrică pe una cu acționare 
manuală este permisă numai cu acordul scris al unității locale/ 
raionale de pompieri.







Exploatarea aparatelor de evidenţă


Exploatarea aparatelor de evidenţă include lucrările de
 


întreţinere, 
reparaţie, verificare metrologică şi înlocuire a acestora.


 Întreţinerea aparatelor de evidenţă
 


prevede:
 - cercetarea vizuală şi controlul asupra stării sigiliilor aplicate;


 -
 


înscrierea indicaţiilor contoarelor;
 -


 
întocmirea actelor necesare, după caz.


 Reparaţia aparatelor de evidenţă
 


-
 


în ateliere specializate şi include:
 -


 
demontarea aparatului şi a elementelor asamblate;


 -
 


desfacerea aparatului; 
- spălarea, curăţirea elementelor corpului aparatului de nămol şi rugină ;


 -
 


depistarea şi înlăturarea defectelor;
 -


 
înlocuirea detaliilor uzate;


 -
 


vopsirea, asamblarea, reglarea .
 Verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă se efectuează la 


expirarea termenului de verificare,sau la cererea operatorului, utilizatorului 
(verificare metrologică de expertiză), în laboratoare


 
specializate şi acrediate.
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LEGEA  METROLOGIEI  ÎN  REPUBLICA  MOLDOVA
1. Dispoziţii generale


[1]. Legea metrologie Nr. 647-XIII din 17.11.1995
(MO al R.Moldova nr.13/124 din 29.02.1996)


[2]. Legea metrologie Nr. 647 din 17.11.1995
(MO al R.Moldova, ed. specială din 15.04.2008)


[3]. Legea metrologie Nr. 19 din 04.03.2016
(MO al R.Moldova Nr. 100-105, art Nr : 190, Data intrării
in vigoare : 15.10.2016)


Simion Botezat23/11/2016


Implementat de
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Dizvoltarea sistemul naţional de metrologie, reflectat în 
legile: [1], [2], [3]


Simion Botezat23/11/2016


[1] Sistemul national de metrologie, constituie din:


a) organismul national de metrologie – Departamentul Moldovastandard;


b) serviciile de metrologie ale ministerelor si departamentelor;


c) serviciile de metrologie ale agentilor economici.


([1], art. 2, alin. (2))


[2] Infrastructura Sistemului naţional de metrologie include:


a) autoritatea centrală de metrologie – organul central de specialitate al 
administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii din cadrul
Guvernului – Ministerul Economiei;


b) Institutul Naţional de Metrologie;
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Dizvoltarea sistemul naţional de metrologie, reflectat în 
legile: [1], [2], [3] (continuare)


Simion Botezat23/11/2016


c) Sistemul Naţional de Etaloane;


d) Consiliul Naţional de Metrologie;


e) centrele teritoriale de metrologie;


f) serviciile de metrologie ale persoanelor juridice;


g) Inspectoratul metrologic.


g) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.


([2], articolul 12)
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Dizvoltarea sistemul naţional de metrologie, reflectat în 
legile: [1], [2], [3] (continuare)


Simion Botezat23/11/2016


[3] Infrastructura sistemului naţional de metrologie include:


a) autoritatea centrală de metrologie – Ministerul Economiei;


b) Institutul Naţional de Metrologie;


c) Sistemul Naţional de Etaloane;


d) Consiliul Naţional de Metrologie;


e) serviciile de metrologie ale persoanelor juridice;


f) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.


([3], Articolul 4)
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Reflectarea domeniilor de interes public : [1], [2], [3]


Simion Botezat23/11/2016


[1] Domeniile de exercitare a controlului si a supravegherii metrologice de 
stat:


a) ocrotirea sanatatii;


b) medicamentele;


c) alimentele;


d) protectia mediului înconjurator;


e) protectia muncii si siguranta tehnica;


f) inofensivitatea produselor;


g) transporturile si constructiile;


h) operatiunile comerciale, de evidenta si de achitare, fiscale, vamale si 
postale;
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Reflectarea domeniilor de interes public : [1], [2], [3] 
(continuare)


Simion Botezat23/11/2016


[1] Domeniile de exercitare a controlului si a supravegherii metrologice de 
stat (continuare):


i) lucrarile de hidrometeorologie si geodezie;


j) înregistrarea recordurilor sportive nationale si internationale;


k) expertizele judiciare;


l) activitatea persoanelor fizice si juridice de fabricare, reparare, închiriere, 
vindere, etalonare si verificare a mijloacelor de masurare;


m) evidenta tuturor tipurilor de resurse, inclusiv a resurselor energetice si 
de carburanti.


([1], art. 12, alin. (1))
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Reflectarea domeniilor de interes public : [1], [2], [3] 
(continuare) 


Simion Botezat23/11/2016


[2] Domeniile de exercitare a controlului metrologic legal (domenii de 
interes public):


a) sănătatea şi siguranţa populaţiei;


b) ordinea publică;


c) protecţia mediului;


d) protecţia drepturilor consumatorilor;


e) perceperea taxelor şi impozitelor;


f) tranzacţiile şi operaţiunile comerciale;


h) asigurarea securităţii şi apărării naţionale;
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Reflectarea domeniilor de interes public: [1], [2], [3] 
(continuare) 


Simion Botezat23/11/2016


i) alte domenii de interes public, stabilite de Guvern, unde măsurările sau
rezultatele incorecte ale măsurărilor pot afecta direct sau indirect viaţa
oamenilor sau interesele persoanelor fizice şi/sau juridice.


([2], art. 11, alin. (1))


[3] Controlul metrologic legal se efectuează în următoarele domenii de 
interes public:


a) sănătatea publică;


b) ordinea și siguranța publică;


c) protecţia mediului;


d) protecţia consumatorilor;


e) perceperea taxelor şi impozitelor;


f) corectitudinea tranzacţiilor comerciale. ([3], art. 11, alin. (1))
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UNELE CERINȚE
de reglementare ale legii metrologiei în vigoare (vezi [3])


Simion Botezat23/11/2016


2. Mijloace de măsurare legale


 Aprobare de model


 Registrul de stat al mijloacelor de măsurare
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RGML 16:2013 „Sistemul Naţional de Metrologie. Aprobarea de 
model a mijloacelor de măsurare” (vezi [4])


Simion Botezat23/11/2016


 Noțiune de aprobare de model


 Forma de prezentare a certificatului de aprobare de model


 Forma de prezentare a descrierii modelului mijloacelor de măsurare


 Forma de prezentare a certificatului de aprobare de model a mijloacelor


de măsurare produse/importate în exemplare unice sau loturi mici


 Forma şi dimensiunile marcajului de aprobare de model
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RGML 19:2014 „Sistemul Naţional de Metrologie. 
Registrul de stat al mijloacelor de măsurare” (vezi [5])


Simion Botezat23/11/2016


 Noțiune de Registrul de stat al mijloacelor de măsurare (MM)


 Compunerea Registrul de stat al MM


 Structura numărului de înregistrare din Registrul de stat al MM


 Forma de prezentare a Registrului de stat (partea I)


 Forma de prezentare a Registrului de stat (partea II)


 Forma de prezentare a Registrului de stat (partea III)
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3. Verificare metrologică


Simion Botezat23/11/2016


NOȚIUNE DE:


 Verificare metrologică


 Verificare metrologică inițială


 Verificare metrologică inițială CE


 Verificare metrologică periodică


 Verificare metrologică după reparare


 Verificare metrologică de expertiză
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RGML 12:2013 „Sistemul Naţional de Metrologie. 
Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare
legale. Organizarea şi modul de efectuare” (vezi [6])


Simion Botezat23/11/2016


 Buletin de verificare metrologică


 Buletin de inutilizabilitate
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Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe
piață a mijloacelor de măsurare (vezi [7], anexe 1, 2, 3)


Simion Botezat23/11/2016


 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale prin evaluarea 
conformităţii


 Proceduri (module) de evaluarea conformităţii a contoarelor de apă -
unul modulul sau o combinație adecvată a următoarelor module: B + F 
sau B + D sau H1, unde


 modulul B – examinarea CE de tip;


 modulul F – conformitatea cu tipul, bazată pe verificare 
produsului;


 modulul D – conformitatea cu tipul, bazată pe asigurarea calității 
procesului de producție;


 modulul H1 – conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității 
plus examinarea proiectului.
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RGML 26:2012 „Sistemul Naţional de Metrologie. 
Marcaje de verificare metrologică” (vezi [8])


Simion Botezat23/11/2016


 Noțiune de marcaj de verificare metrologică


 Marcaj aplicat cu ştampilă din cauciuc vulcanizat cu Ø 15 mm


 Marcaj aplicat cu tipă şi contratipă din oţel cu Ø 8 mm


 Marcaj aplicat pe etichetă autocolantă, destructibilă prin dezlipire


 Marcaje metrologice speciale – sigilii de tip Super-Scut
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Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor 
supuse controlului metrologic legal (vezi [9])


Simion Botezat23/11/2016


 Categoriile şi sortimentele mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal


 Categoriile de măsurări efectuate în domeniile de interes public







Page 17


4. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în
domeniul metrologiei legale


Simion Botezat23/11/2016


 Mijloace de măsurare adecvate


 Mijloace de măsurare introduse pe piaţǎ şi/sau date în folosință


în modul stabilit de prezenta lege ([3])


 Documente necesare pentru activitate în domeniul metrologiei 


legale


 Reparare, montare şi dare în folosință a mijloacelor de măsurare


supuse controlului metrologic legal
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RGML 02:2008 “Sistemul naţional de metrologie. 
Acordarea avizului tehnic de înregistrare” (vezi [10])


Simion Botezat23/11/2016


Condiţiile obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea


de:


 Reparare a mijloacelor de măsurare legale


Montare şi dare în folosință a mijloacelor de măsurare legale.


 Forma de prezentare a declaraţiei pe proprie răspundere penru 


activităţile de reparare, montare şi dare în folosință a mijloacelor


de măsurare







Page 19


5. Transparenţa informaţiei metrologice


Simion Botezat23/11/2016


 Accesul gratuit la orice rezultat de măsurare de interes public


 Responsabilitate de publicarea sau transmiterea către public a 


rezultatelor măsurărilor false sau înşelătoare


 Accesul gratuit la documentele şi registrele sistemului


naţional de metrologie


([3], art. 20, alin. (1), (2); art. 21)
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6. Contravenţiile administrative din domeniul 
metrologiei (vezi [11], art. 345, alin. (1))


Simion Botezat23/11/2016


Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin:
 Plasarea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea la 


măsurări în domenii de interes public a mijloacelor de măsurare 
care nu se consideră mijloace de măsurare legale


 Lipsa documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru 
activitatea care are ca obiect mijloace de măsurare şi măsurări 
utilizate în domeniile de interes public


 Plasarea pe piaţă de către producător sau importator a 
mijloacelor de măsurare supuse aprobării de model fără 
asigurarea reparaţiei lor


([11], art. 345, alin. (1), lit. a), d), e))
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Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin: 
(continuare)


Simion Botezat23/11/2016


 Repararea, montarea, punerea în funcţiune a mijloacelor de 


măsurare legale înainte de demararea activităţii persoanei fără 


depunerea declaraţiei respective şi fără înregistrare la 


organismul naţional de metrologie


 Refuzul de a justifica pertinenţa şi siguranţa de către 


responsabilii de publicarea sau de transmiterea rezultatelor 


măsurărilor, oferirea către public a unor rezultate ale măsurării 


false sau înşelătoare


([11], art. 345, alin. (1), lit. g), h))
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B I B L I O G R A F I E*


Simion Botezat23/11/2016


1. Legea metrologiei nr.647 din 17.11.1995  (publicat: 29.02.1996 în
Monitor Oficial, nr. 13/124).


2. Legea metrologiei nr.647 din 17.11.1995 (publicat: 15.04.2008 în
Monitor Oficial, ediție specială).


3. Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016 (publicat: 15.04.2016 în Monitor 
Oficial, nr. 10 0-105, art. Nr. 190, data intrării in vigoare: 15.10.2016).


4. Regulamentul general de metrologie legală - RGML 16:2013 „Sistemul
Naţional de Metrologie. Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare” 
(Ordin Ministerului economiei, Nr. 225 din 31.12.2013, 
publicat: 28.03.2014 în Monitorul Oficial, Nr. 72-77, art Nr. 374).
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B I B L I O G R A F I E* (continuare)


Simion Botezat23/11/2016


5. Regulamentul general de metrologie legală - RGML 19:2014 „Sistemul
Naţional de Metrologie. Registrul de stat al mijloacelor de măsurare” (Ordin
Ministerului economiei, Nr. 116 din 30.06.2014, publicat: 18.07.2014 în
Monitorul Oficial Nr. 185-199, art Nr. 955).


6. Regulamentul general de metrologie legală - RGML 12:2013 „Sistemul
Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare
legale. Organizarea şi modul de efectuare” (Ordin Ministerului economiei, 
Nr. 226 din 31.12.2013, publicat: 28.03.2014 în Monitorul Oficial, Nr. 72-
77, art Nr.375).


7. Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a 
mijloacelor de măsurare (Hotărîrea Guvernului R. Moldova Nr. 408 din 16 
iunie 2015, publicat: 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184, art Nr. 
471, data intrării in vigoare: 10.07.2017).
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B I B L I O G R A F I E* (continuare)


Simion Botezat23/11/2016


8. Regulamentul general de metrologie legală - RGML 26:2012 „Sistemul
Naţional de Metrologie. Marcaje de verificare metrologică” (Ordin
Ministerului economiei, Nr. 114 din 02.07.2012, publicat: 16.11.2012 în
Monitorul Oficial,   Nr. 237-241, art Nr.1377).


9. Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse
controlului metrologic legal (Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 1042 din 
13 septembrie 2016, publicat: 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-
313 art Nr. 1130, data intrării in vigoare: 15.10.2016).


10. Regulamentul general de metrologie legală - RGML 02:2012 “Sistemul
naţional de metrologie. Acordarea avizului tehnic de înregistrare” (Ordin
Ministerului economiei, Nr. 114 din 02.07.2012, publicat: 16.11.2012 în
Monitorul Oficial,   Nr. 237-241,  art Nr.1377).
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B I B L I O G R A F I E* (continuare)


Simion Botezat23/11/2016


11. Cod contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008 
(publicat : 16.01.2009  în Monitorul Oficial Nr. 3-6, art Nr : 15, data intrârii
in vigoare : 31.05.2009).


* – documentele legislative şi normative prezentate se actualizează prin intermediul:         
lex.justice.md „Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova”.
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Curs de instruire pentru angajaţii serviciilor abonaţi 
a operatorilor „Apă-Canal”


Modulul 3: Contractarea privind furnizarea/prestarea 
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare


Sesiunea 4 – Petiţii şi audienţă


Valentina Cernii11.10.2016


Implementat de


Valentina Cernii
Şef Biroul administrativ şi cancelarie
S.A. „Apă – Canal Chişinău”


27 Octombrie 2016
Chişinău







Page 2


1. Definiţie. Generalităţi.


Valentina Cernii11.10.2016


Ce este petiţia ?


Petiţia este o expunere scrisă adresată de o persoană sau de un 
grup de persoane unui  organ de stat, întreprinderi, instituţii şi 
organizaţii (denumite în continuare organe), în care se formulează o 
cerere, o revendicare, o reclamaţie, un punct de vedere, inclusiv 
cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau 
nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.


Reclamaţia este o petiţie adresată organului de resort, în care 
consumatorul îşi exprimă un dezacord, plângere cu privire la calitatea 
serviciilor, sau a acţiunilor întreprinse de întreprindere.
•
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Cine poate adresa o petiţie ?
Petiţia poate fi adresată de către toţi cetăţenii R. 
Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, ale căror drepturi şi 
interese legitime au fost lezate pe teritoriul R. Moldova.


1. Definiţie. Generalităţi.
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Cum se depune o petiţie ?


• în formă scrisă, în limba de stat sau într-o altă limbă  
în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea 
limbilor vorbite pe teritoriul R. Moldova.


* Nu se înregistrează petiţiile primite prin intermediul telefonului, salariatul 
care a răspuns la telefon va lua act de cele reclamate şi îi va explica petentului 
modalitatea de depunere a petiţiei în formă scrisă.


1. Definiţie. Generalităţi.
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Modalitatea de depunere a petitiilor:
1. prin poştă;


2. prin fax;


3. prin e-mail;


4. prin intermediul site-ului societăţii;


5. personal la sediul societăţii (ghişeu, oficiu);


6. prin intermediul Organelor Ierarhic Superioare (ANRE,      
Primărie);


7. prin intermediul altor entităţi publice (de ex.                        
Parlament, Preşedenţie, Guvern, etc.).


1. Definiţie. Generalităţi.
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1. Definiţie. Generalităţi.


Valentina Cernii11.10.2016


Petiţiile poartă de asemenea caracter:


- comunicativ: asigură legătura externă dintre întreprindere şi                      
consumator;


- juridic:  pot fi utilizate pentru soluţionarea întrebărilor                        
contestabile în calitate de dovadă sau atestare (ex.               
cererea prealabilă).


După conţinutul lor, pot fi în formă de:  


- cerere, demers, plângere (reclamaţie), scrisori 
informaţionale, propuneri;
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1. Definiţie. Generalităţi.


Valentina Cernii11.10.2016


După cantitatea persoanelor ce se adresează, petiţiile pot fi:


- individuale (semnatarul este un singur petiţionar);


- colective (semnează doi sau mai mulţi petiţionari).


După nivelul de complexitate, petiţiile se divid în:


- simple (se examinează o problemă);


- complicate (se examinează mai multe probleme).
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1. Definiţie. Generalităţi.


Valentina Cernii11.10.2016


Căror cerinţe trebuie să corespundă o petiţie ?


 Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se 
numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă 
electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, 
domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului                  [art. 
10 (1) din Legea nr. 191/1994];


 Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă 
cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea 
semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[art. 5 (2) din Legea nr. 191/1994];







Page 9


1. Definiţie. Generalităţi.


Valentina Cernii11.10.2016


În ce cazuri petiţiile nu se examinează?


 în cazul în care petiţiile nu întrunesc condiţiile prevăzute la 
alin. (2) art.5 şi la alin. (1) art. 10 se consideră anonime şi nu se 
examinează;


 dacă textul petiţiei nu este lizibil şi nu poate fi citit sau petiţia 
conţine informaţii insuficiente şi neconcludente referitor la 
problema abordată, fapt despre care este informat petiționarul 
despre motivul neexaminării, în cazul în care numele şi adresa 
indicate în scrisoare pot fi citite;


 petiţiile adresate a doua oară, care nu conţin argumente ori 
informaţii noi, nu se reexaminează, fapt despre care este 
informat în scris sau în formă electronică petiţionarul;


 petiţiile conţin un limbaj necenzurat sau ofensator.
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Care sunt obligaţiunile şi drepturile organului sau persoanei 
oficiale cărora le-au fost adresate petiţii


a) să examineze petiţiile, inclusiv cererile prealabile, în termenul stabilit de 
lege;


b) să asigure restabilirea drepturilor lezate şi recuperarea, în condiţiile legii, 
a prejudiciului cauzat;


c) să asigure executarea deciziilor adoptate în urma examinării petiţiilor;


d) Organul emitent este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o 
accepte şi, după caz, să anuleze sau să modifice actul administrativ;


e) Organul ierarhic superior este în drept să respingă cererea prealabilă sau 
să o accepte şi să anuleze actul administrativ, în întregime sau în parte, să 
oblige organul ierarhic inferior să repună în drepturi persoana respectivă ori, 
după caz, să anuleze actul administrativ emis cu acordul său.


1. Definiţie. Generalităţi.
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Cine efectuează ţinerea lucrărilor de secretariat privind 
evidenţa şi controlul examinării petiţiilor, organizarea 
audienţelor ?


- Evidenţa şi efectuarea controlului asupra soluţionării şi 
păstrării petiţiilor, organizarea audienţei petiţionarilor în organe 
sânt puse în sarcina cancelariei, subdiviziunilor interioare, 
secretarului sau persoanei desemnate pentru  aceasta 
(denumite în continuare cancelarie).


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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Ţinerea evidenţei petiţiilor se asigură prin respectarea 
următoarelor etape de lucru:


a) Înregistrarea petiţiilor consumatorilor;


b)  Desemnarea persoanelor responsabile de examinarea 
petiţiilor (executorii), difuzarea către executori şi 
recepţionarea acestora;


c)  Stabilirea termenelor de examinare. Examinarea petiţiilor;


d)  Ţinerea controlului executării petiţiilor;


e)  Pregătirea şi expedierea răspunsurilor . 


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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a) Înregistrarea petiţiilor


Condiţiile obligatorii la etapa înregistrării petiţiilor:


 toate petiţiile, indiferent de forma în care au fost primite se 
înregistrează în Registrul de evidenţă securizat care este 
gestionat în format de hârtie sau electronic, acolo unde este 
utilizat computerul;


 înregistrarea centralizată în aceeaşi zi de către 
cancelarie în registrele de evidenţă;


 aplicarea ştampilei de înregistrare pe prima pagină, în 
care se indică data primirii petiţiei şi indicele de înregistrare
(constă din litera iniţială a numelui petiţionarului, numărul şi anul de înregistrare a petiţiei (de 
exemplu: C-509/16), sau poate fi constituit din alte semne distinctive).


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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 Rubricele registrului se completează cu informaţia
referitoare la petiţiile primite în registrele de evidenţă
(numărul şi data petiţiei, tipul şi tema petiţiei, expeditorul 
(identitatea, nr. de telefon, fax, e-mailul), adresa locului de 
consum, nr. de ieşire, metoda recepţionării, executorul, 
termenul limită de executare, data şi modul de soluţionare, nr. 
scrisorii de ieşire, note etc.). Versiunea electronică parvenită se 
înregistrează în arhiva electronică a organului.


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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 Petiţiilor repetate, de regulă, li se atribuie indicele de 
înregistrare de rând, iar în colţul drept de sus al petiţiilor 
repetate se face inscripţia "Repetată" şi se selectează 
corespondenţa precedentă.


* Repetate se consideră petiţiile care sînt înaintate de una şi aceeaşi persoană, abordează una şi aceeaşi 
problemă, în cazul în care de la data înregistrării primei petiţii a expirat termenul de examinare stabilit de 
legislaţie şi petiţionarul nu a primit răspuns sau nu este de acord cu răspunsul primit.


 Petiţiile unei persoane în care se abordează una şi aceeaşi 
problemă, expediate către diferiţi adresanţi şi primite pentru 
examinare în una şi aceeaşi organizaţie, se înregistrează 
cu indicele primei petiţii, adăugându-se numărul de ordine, 
scris prin bară (de exemplu: C-506/1/16, C-506/2/16, C-
506/3/16). 


 Pentru petiţiile primite în timpul audienţei se stabileşte 
aceeaşi ordine de înregistrare.


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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b)  Desemnarea persoanelor responsabile de examinarea 
petiţiilor (executorii), difuzarea către executori şi 
recepţionarea acestora.


 Petiţiile  înregistrate se transmit spre examinare conducerii 
organului în ziua în care au fost primite.


 Rezoluţia conducerii privind desemnarea persoanei(lor) 
responsabile de executarea petiţiei, autorul rezoluţiei şi termenul 
de soluţionare se trec în mod obligatoriu în rubricele registrelor de 
evidenţă.


 În cazul în care în rezoluţie sunt indicaţi cîţiva executori, 
responsabilitatea pentru soluţionarea corectă şi în termen o poartă 
în măsură egală toţi executorii indicaţi. Primul executor dintre cei 
indicaţi în rezoluţie este responsabil pentru convocarea celorlalţi 
coexecutori şi organizarea soluţionării tuturor problemelor 
abordate în petiţie.


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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 transmiterea petiţiilor spre soluţionare se efectuează
exclusiv prin intermediul cancelariei, cu indicarea
executorilor în registrele de evidenţă;


 petiţiile parvenite în formă electronică se transmit spre
executare în aceeaşi zi executorului desemnat de
conducător în forma accesibilă de informare a
acestuia.


 transmiterea petiţiilor spre soluţionare dintr-o
subdiviziune interioară în alta se efectuează numai cu
autorizaţia conducătorului organului şi cu notarea
obligatorie a acestui fapt în registrul de evidenţă şi
control.


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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c)  Stabilirea termenelor de examinare. Examinarea petiţiilor;


Cine şi cum stabileşte termenele de examinare a petiţiilor ?


În dependenţă de tipul şi tema petiţiei Cancelaria stabileşte următoarele termene:


 Pentru petiţiile (cerere), prin care se solicită o informaţie oficială se examinează 
în termenele stabilite în legislaţia privind accesul la informaţie – 15 zile lucrătoare 
[Art.16 din Legea nr. 982 din 11.05.2000]


 Pentru cererile prealabile - 30 de zile calendaristice
[Art.8  al.(3) din Legea nr. 190 din 19.07.1994]


 Pentru petiţiile (reclamaţii), prin care se exprimă un dezacord şi alte tipuri
(cereri, informative, propuneri, oferte) - 30 de zile lucrătoare, iar cele care nu 
necesită o studiere şi examinare suplimentară, fără întârziere sau în termen de 
15 zile lucrătoare.
[Art.8 al.(1) din Legea nr. 190 din 19.07.1994, modificat prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197].


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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În ce caz poate fi prelungit termenul de examinare a petiţiei ?


 poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, de către 
conducătorul organului corespunzător, fapt despre care 
este informat petiţionarul printr-o notificare, dacă:


a) sunt necesare consultări suplimentare pentru întocmirea răspunsului;


b) petiţia se referă la un volum complex de informaţii sau dacă se 
impune studierea unor materiale suplimentare ce urmează a fi 
selectate şi folosite pentru întocmirea răspunsului.                     
[Art.8 al.(2) din Legea nr. 190/94, modificat prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197].


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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 Registrul de reclamaţii


Înregistrarea, examinarea şi controlul reclamaţiilor 
înscrise în Registrul de reclamaţii se efectuează 
în conformitate cu prevederile Regulamentului cu 
privire la modul de gestionare a Registrului de 
reclamaţii, aprobat prin HG nr. Nr. 1141 din 
04.10.2006.


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.







Page 26Valentina Cernii11.10.2016


d)  Controlul asupra executării petiţiilor    


Cine şi cum ţine controlul examinării în termen a petiţiilor ?


 Controlul se pune în sarcina funcţionarilor special
desemnaţi, de regulă cancelaria, care sunt obligaţi să asigure
examinarea exhaustivă, reglementară şi în termen a petiţiilor şi
executarea deciziilor luate în legătură cu acestea.


 Petiţiile primite prin intermediul altor organe, la care se solicită
comunicarea rezultatelor, se iau sub un control special (în colţul
de sus se aplică semnul controlului ,,C”.


 Petiţiile parvenite în formă electronică se iau sub un control
special (se aplică marcajul ,,F.E”).


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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 Controlul asupra executării documentelor se efectuează cu 
ajutorul computerului sau verificînd zilnic registrul de 
evidenţă şi control.                                                                  
*  Persoanele responsabile sunt obligate să avertizeze executorii, cu o săptămînă 
înaintea expirării termenului, despre prezentarea rezultatelor.


 Decizia privind suspendarea controlului asupra rezolvării 
petiţiilor o adoptă conducătorii sau alte persoane oficiale din 
organe, responsabile de examinarea în termen a petiţiilor.                                                                   
* Data expedierii răspunsului este considerată data suspendării controlului asupra 
soluţionării petiţiei, iar data executării petiţiei electronice este considerată data 
expedierii răspunsului, la adresa electronică, a autorului petiţiei.


 Persoanele responsabile de efectuarea controlului 
comunică săptămânal conducerii organului date privind 
nerespectarea termenelor de examinare a petiţiilor.


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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Responsabilităţi
 Cancelaria – responsabilă de administrarea procesului de 


înregistrare, gestionare şi control în ansamblu asupra 
termenelor de executare a petiţiilor.


 Executorul şi fiecare unitate structurală implicată în 
examinarea petiţiei, în frunte cu conducătorul acesteia -
responsabilă pentru soluţionarea petiţiei în termenele 
stabilite de legislaţia în vigoare.                                                                                         
*  Lipsa executorului nemijlocit (incapacitatea temporară de muncă, aflare 
în delegaţie, concediu etc.) nu scuteşte organizaţia sau subdiviziunea sa 
de examinarea în termen şi adecvată a petiţiilor.


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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e)  Perfectarea şi expedierea răspunsurilor petiţionarilor.


Reguli privind perfectarea răspunsului la petiţii?


 se perfectează în scris sau în formă electronică, pe 
blanchete format A4 (297x210mm) şi A5 (148x210mm), 
care să corespundă Regulilor de întocmire a documentelor 
organizatorice şi de dispoziţie, aprobate prin HG nr. 618 din 
05.10.1993 şi cerinţelor faţă de documentul electronic, 
inclusiv faţă de aplicarea semnăturii digitale, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.







Page 32Valentina Cernii11.10.2016


 La expedierea spre examinare în număr mare a petiţiilor 
către destinari, pot fi utilizate formulare-şablon.


 În răspunsul expediat petiţionarului se indică mai întîi 
numele de familie şi prenumele acestuia, apoi adresa.


De exemplu:  Dlui Ion Cojocaru,


277001, or. Chişinău,


bd. Decebal, 14, bl. 2, ap.15


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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 Răspunsul se aduce la cunoştinţa petiţionarului :


- în scris şi este semnat de conducătorul organului sau de o 
altă persoană autorizată, ori în formă electronică, cu 
aplicarea semnăturii digitale.


- în formă orală, cu consimţământul petiţionarului;


 Indicele răspunsului constă din indicele de înregistrare al 
petiţiei şi, în caz de necesitate, poate fi completat cu 
numărul dosarului (conform nomenclatorului), în care se 
acumulează corespondenţa în cauză.


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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 Persoanele responsabile de efectuarea lucrărilor 
de secretariat verifică corectitudinea perfectării 
răspunsurilor (semnătura, data, indicele, 
destinatarul, vizele etc.) şi fac consemnările 
necesare în registrele de evidenţă şi control.


 Răspunsul trebuie să fie bazat pe materialele 
examinării şi să conţină trimiteri la legislaţie.


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.







Page 35







Page 36Valentina Cernii11.10.2016


 Conducătorii organelor, subdiviziunilor interioare şi 
lucrătorii aparatului de conducere sunt obligaţi să 
asigure integritatea documentelor cu privire la 
examinarea petiţiilor.


 Dosarele cu petiţiile şi documentele respective, 
precum şi informaţia în bazele de date ale sistemului 
informaţional automatizat se păstrează timp de 3 ani.


* Documentele cu privire la petiţii, precum şi informaţia din bazele de date 
ale sistemului informaţional automatizat se nimicesc în modul stabilit, la 
expirarea termenelor de păstrare.


2.  Evidenţa petiţiilor. Etapele lucrului cu petiţiile. Responsabilităţi.
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 Programul de audienţă a petiţionarilor este 
coordonat cu conducătorul organului, întocmit în 
conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea 
limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova şi afişat 
într-un loc accesibil petiţionarilor.


 Conducătorii organelor de autoadministrare locală, 
întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, obligatoriu, 
primesc petiţionarii în audienţă - nu mai rar de o 
dată pe săptămână.


3.  Organizarea audienţei consumatorilor
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 Evidenţa audienţelor, acordate în organe sau la locul 
de trai al petiţionarilor, şi a cererilor, expuse verbal de 
aceştia, se ţine în registrele de evidenţă şi control.


 Examinarea petiţiilor în audienţă se efectuează în 
modul stabilit de Legea cu privire la petiţionare şi de 
Instrucţiunile aprobate prin HG nr. 208 din 31.03.1995    
(în procesul audienţei, petiţionarilor li se dau 
explicaţiile de rigoare).


3.  Organizarea audienţei consumatorilor
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 Persoanele responsabile de ţinerea lucrărilor de
secretariat:


a) pregătesc materialele pentru analiză şi generalizare, le
sistematizează sub formă de informaţii analitice;


b) prezintă materialele (rapoarte) conducătorilor organelor de
două ori pe an (nu mai târziu de 20 iulie şi 20 ianuarie).


4. Analiza lucrului cu petiţiile şi a audienţelor acordate
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 Conducătorii organelor:                                            
a) analizează sistematic tematica petiţiilor;                


b) generalizează rezultatele examinării acestora;     


c) iau măsuri în vederea înlăturării cauzelor şi 
condiţiilor care generează petiţii întemeiate.


4. Analiza lucrului cu petiţiile şi a audienţelor acordate
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 Autorităţile administraţiei publice locale:
a) organizează şi controlează sistematic lucrul cu 


petiţiile şi acordarea audienţei petiţionarilor în 
organele din subordine sau amplasate în teritoriu;    


b) adoptă decizii vizând înlăturarea neajunsurilor şi 
îmbunătăţirea acestei activităţi.


4. Analiza lucrului cu petiţiile şi a audienţelor acordate
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5. Documente de referinţă.


• Legea R. Moldova „Cu privire la petiţionare” Nr.190- XIII din 19.07.1994 publicată în MO . 
6-8 din 24.01.2003(cu modificările operate ulterior);


• Hotărârea Guvernului R. Мoldova nr. 208 din 31.03.1995 publicată în МО nr.24/192 din 
05.05.1995 Pentru aprobarea instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare 
la petiţiile organizaţiilor legal constituite, adresate organelor de stat, întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova.


• Legea „Privind accesul la informaţie” Nr. 982 din 11.05.2000, MO Nr. 88-90/664 din  
28.07.2000.


• Legea R. Moldova cu privire la „Protecţia drepturilor consumatorilor” Nr. 105-XV din 
13.03.2003.


• ,,Legea contenciosului administrativ” Nr.793- XIV din 10.02.2000;


• Regulamentul cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii, aprobat prin
HG Nr. 1141 din 04.10.2006, publicată în MO Nr. 161/1233 din 06.10.2006.


• Legea nr. 3465-XI din 01.09.1989 ,,Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul 
RSSM Moldoveneşti”;


• Legea cu privire la registre Nr. 71-XVI din 22.03.2007, publicată în MO Nr. 70-73/314 din 
25.05.2007.
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Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 


Capitolul  I 
DISPOZIŢII  GENERALE 


    Articolul 1. Scopul legii 
    Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 
reglementarea şi monitorizarea funcţionării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, 
tehnologică, de canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere şi industriale (în continuare – serviciu 
public de alimentare cu apă şi de canalizare) în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, 
continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de 
protecţie a mediului. 
    Articolul 2. Obiectul şi domeniul de aplicare 
    (1) Prezenta lege reglementează: 


a) activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) exploatarea, întreţinerea, extinderea şi funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de


canalizare; 
c) determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la serviciul public de alimentare cu apă şi de


canalizare; 
d) securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu apă a consumatorilor;
e) protecţia drepturilor consumatorilor serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
f) accesul nediscriminatoriu garantat pentru toate persoanele fizice şi juridice la serviciul public de


alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii contractuale şi în conformitate cu actele legislative şi cu 
alte acte normative în domeniu. 
    (2) Prezenta lege stabileşte competenţele autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţii publice centrale de reglementare, 
precum şi drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale operatorilor care furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare în localităţi, alte prevederi ce ţin de funcţionarea serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    (3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
furnizat de operatori la nivel de regiuni, raioane, municipii, oraşe, sate şi comune, indiferent de forma 
juridică de organizare a lor. 
    Articolul 3. Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde totalitatea activităţilor de utilitate 
publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, 
înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau tehnologice la toţi consumătorii de pe teritoriul unei sau 
al mai multor localităţi, precum şi în scopul colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor uzate.  
    (2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi se 
gestionează de autorităţile administraţiei publice locale pentru satisfacerea necesităţilor colectivităţilor 
locale. 
    (3) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se furnizează prin crearea şi exploatarea 
unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă şi de 
canalizare.  
    (4) În localităţile rurale se poate organiza, după caz, doar serviciul public de alimentare cu apă. 
    Articolul 4. Noţiuni principale 
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: 


 aducţiune – sistem constructiv prin care se asigură transportul apei în deplină securitate de la captare 
la rezervor; 
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    apă tehnologică – apă folosită pentru asigurarea unui proces tehnologic (spălare, diluare, răcire 
etc.); 
    ape menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi 
servicii, care provin din metabolismul uman, din activităţi menajere şi igienico-sanitare şi care sînt 
deversate în sistemul de canalizare; 


 apă industrială uzată – apă uzată care provine din procesul industrial de producţie; 
    aviz de branşare/racordare – aviz în scris, eliberat solicitantului de către operator, în care se indică 
condiţiile tehnice şi economice, optime, inclusiv punctul de branşare/racordare, precum şi lucrările pe 
care urmează să le îndeplinească în mod obligatoriu solicitantul pentru branşarea/racordarea instalaţiei 
sale interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; 
    avizare a tarifelor – activitate de analiză şi de verificare a corectitudinii tarifelor calculate de 
operatori, desfăşurată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, cu respectarea 
procedurilor de stabilire, ajustare şi de modificare a tarifelor şi cu emiterea avizelor privind cuantumul 
tarifelor pentru a fi aprobate de consiliile locale; 
    branşament de apă – parte din reţeaua publică de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre 
reţeaua publică de distribuţie a apei şi instalaţia internă de apă a unei incinte sau a unei clădiri. 
Branşamentul deserveşte un singur utilizator. Execuţia branşamentului se asigură fie de către operator, 
fie de către utilizator, în funcţie de amplasamentul punctului de delimitare a instalaţiilor şi numai în 
baza unei documentaţii avizate de către operator şi cu respectarea dreptului de proprietate. În cazuri 
temeinic justificate de către utilizator sau operator şi cînd condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se 
poate admite racordarea  mai multor utilizatori la acelaşi branşament; 
    branşare/racordare – realizare de către operatorul reţelelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare a unei conectări permanente a instalaţiei interne de apă şi/sau de canalizare a 
consumatorului la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; 
    cămin de vizitare – construcţie subterană realizată pentru protejarea şi accesul la robinetele de 
reglare a debitului de apă, de golire, de aerisire etc.; 
    conectare neautorizată – racordare neautorizată de către persoane fizice sau juridice a instalaţiilor 
interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;  
    consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul; 
    consumator casnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare furnizat de operator, în bază de contract, pentru necesităţi nelegate de activitatea 
de întreprinzător sau de cea profesională; 
    consum fraudulos – consum de apă sau deversare a apelor uzate prin conectarea neautorizată a 
instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare al 
operatorului, prin evitarea contorului sau prin implicarea în funcţionarea contorului, prin încălcarea 
regulilor de folosire a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi în lipsa 
contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;   
    contor (apometru) – aparat pentru măsurarea volumului de apă potabilă/ tehnologică livrată 
consumatorului sau a volumului de ape uzate evacuate în sistemul public de canalizare; 
    instalaţii interne de apă – totalitatea instalaţiilor de aprovizionare cu apă aflate în proprietatea 
sau  în administrarea consumatorului şi amplasate după punctul de delimitare, prin care se asigura 
utilizarea apei de către consumator;     
    instalaţii interne de canalizare – totalitatea instalaţiilor aflate in proprietatea sau în administrarea 
consumatorului, inclusiv racordul de canalizare, ce asigură preluarea şi transportarea apei uzate de la 
instalaţiile interne de apă pînă la căminul de racord din sistemul public de canalizare; 
    operator – persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează şi întreţine un sistem public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi furnizează consumatorilor serviciul public de alimentare cu apă şi 
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de canalizare în baza unui contract; 
    preepurare – epurare a oricărei cantităţi de apă uzată, alta decît apa menajeră uzată, daca nu are 
calităţi corespunzătoare normelor locale în vigoare, înainte de intrarea lor în reţeaua publică de 
canalizare; 
    punct de delimitare – loc în care instalaţia internă de apă şi/sau de canalizare a consumatorului se 
conectează la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sau loc în care patrimoniul a 
doi operatori se delimitează în funcţie de dreptul de proprietate. Punctul de delimitare se stabileşte în 
contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. La casele de locuit 
individuale, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare, 
amplasat în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiei 
interne de apă şi aparţine consumatorului. La blocurile locative, punctul de delimitare se stabileşte la 
ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat de către 
operator. Pentru reţelele de canalizare, punctul de delimitare este căminul de racord la reţeaua publică 
în sensul de scurgere a apei uzate; 
    racord de canalizare – canal colector ce asigură legătura dintre instalaţia interioară de canalizare a 
consumatorului şi colectorul de canalizare public; 
    regiune – entitate teritorială definită de un bazin hidrografic localităţile din a cărui arie beneficiază 
de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat de către un operator; 
    reţea de canalizare – construcţie din canale colectoare, construcţii-anexă etc., care asigură 
colectarea şi transportul apei de canalizare la staţia de epurare; 
    reţea publică de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, constituită din canale 
colectoare şi conducte, cămine şi construcţii-anexă, care asigură preluarea, evacuarea şi transportul 
apei uzate de la 2 sau de la mai mulţi consumatori. Nu constituie reţele publice branşamentele de apă, 
racordurile de canalizare, reţelele de apă şi de canalizare aflate după punctul de delimitare, reţelele 
interne de alimentare cu apă şi de canalizare aferente unui bloc locativ, chiar dacă acesta este în 
proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice, reţelele aferente unei incinte proprietate privată 
sau unei instituţii publice pe teritoriul căreia se află mai multe imobile, indiferent de destinaţie, reţelele 
aferente unei platforme industriale, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane 
juridice;  
    reţea publică de distribuţie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din 
reţeaua de conducte, armaturi şi din construcţii-anexă, care asigură distribuţia apei către doi sau mai 
mulţi consumatori; 
    reţea publică de transport al apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din 
reţeaua de conducte magistrale, armaturi şi din construcţii-anexă, care asigură transportul apei;  
    serviciu auxiliar – serviciu adiţional furnizat de către operator consumatorilor pentru a asigura 
acestora dreptul la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    serviciu public de alimentare cu apă – totalitate a activităţilor necesare pentru captarea apei brute 
din surse de suprafaţă sau subterane, tratarea apei brute, transportarea apei potabile şi/sau tehnologice, 
înmagazinarea apei,  distribuţia apei potabile şi/sau tehnologice; 
    serviciu public de canalizare – totalitate a activităţilor necesare pentru colectarea, transportarea şi 
evacuarea apelor uzate de la consumatori la staţiile de epurare, pentru epurarea apelor uzate şi 
evacuarea apei epurate în emisar; 
    sistem public de alimentare cu apă – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi 
dotări specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemul public de 
alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de 
pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele publice de transport al apei, reţele 
publice de distribuţie a apei; 
    sistem public de canalizare – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări 
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specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, 
în special, următoarele componente: reţele publice de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, 
colectoare de evacuare spre emisar; 
    studiu de fezabilitate – document elaborat pentru o investiţie în infrastructura de alimentare cu apă şi 
canalizare, ce prezintă o analiză a capacităţii de a dezvolta şi finaliza cu succes un proiect prin luarea 
în considerare a tuturor factorilor tehnici, financiari, de mediu, socioeconomici şi instituţionali; 
    tarif distinct – tarif aprobat de consiliul local sau, după caz, de Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică, ce include costurile justificate ale operatorului pentru achiziţionarea şi 
instalarea primară a unui contor într-un apartament din blocul locativ. Tariful distinct se determină în 
conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare 
furnizate de operator, aprobată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; 
    tarif pentru branşare/racordare – sumă achitată de consumator operatorului reţelei publice de 
alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru acoperirea cheltuielilor necesare branşării/racordării 
instalaţiei interne de apă şi/sau de canalizare, pentru procurarea materialelor şi efectuarea lucrărilor 
necesare racordării, determinată în conformitate cu metodologia aprobată de Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică.  


Capitolul II 
COMPETENŢE ADMINISTRATIVE 


ŞI DE REGLEMENTARE 


    Articolul 5. Competenţa Guvernului 
    (1) Guvernul asigură realizarea politicii generale de stat în domeniul serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare conform programului de guvernare.  
    (2) Guvernul îşi exercită atribuţiile în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare prin: 


a) iniţierea şi prezentarea spre adoptare Parlamentului a unor proiecte de acte legislative privind
reglementarea activităţii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


b) aprobarea de acte normative în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
în conformitate cu concepţiile privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul şi amenajarea 
teritoriului, protecţia şi conservarea mediului;  


c) implementarea în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a
mecanismelor specifice economiei de piaţă, crearea unui mediu de concurenţă, atragerea capitalului 
privat, promovarea de parteneriat public-privat şi a privatizării. 
    (3) Guvernul sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării, dezvoltării şi 
îmbunătăţirii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, promovării parteneriatului şi 
asocierii unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea şi exploatarea unor sisteme tehnico-edilitare 
de interes comun. Sprijinul se acordă, la solicitarea acestora, prin intermediul organelor centrale de 
specialitate ale administraţiei publice, sub formă de asistenţe tehnice şi/sau financiare, metodologice şi 
consultativ-informaţionale, în condiţiile legii. 
    Articolul 6. Competenţa organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul 
serviciului  public de alimentare cu apă şi de canalizare 
    Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare (în continuare – organ central de specialitate): 


a) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare; 


b) elaborează şi promovează programe anuale de activităţi în domeniul serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, finanţate de la bugetul de stat sau de instituţiile şi organizaţiile 
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financiare internaţionale; 
c) întreprinde măsuri de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor politicii naţionale  în domeniul


resurselor de apă şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
d) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul  resurselor de apă


şi care sînt necesare pentru atragerea investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 


e) elaborează şi participă la implementarea actelor legislative şi a altor acte normative în domeniu;
f) contribuie la implementarea realizărilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul de alimentare cu apă


şi de canalizare;    
g) acumulează şi analizează sistematic informaţia privind situaţia în domeniu şi informează despre


aceasta Guvernul. 
    Articolul 7. Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură de către 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie). Agenţia îşi exercită 
atribuţiile în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    (2) În domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,  Agenţia exercită 
următoarele atribuţii: 


a) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, licenţe operatorilor care
furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu şi 
oraş; 


b) prelungeşte, modifică, suspendă temporar sau retrage licenţele eliberate în cazurile şi în condiţiile
prevăzute de lege; 


c) desemnează, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul de licenţă care
va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost suspendată, retrasă 
sau a expirat;  


d) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii
de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate; 


e) elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul
public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi Metodologia de determinare, 
aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori; 


f) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare; 


g) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare; 


h) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţie de către operatori a
bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către 
aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime; 


i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a
tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă; 


j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi tarifele pentru
serviciile auxiliare furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de 
operator în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi le prezintă spre aprobare consiliilor 
locale; 


k) aprobă tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizat de operatori la
nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 


l) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru
serviciile auxiliare, furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul în care 
consiliile locale respective au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a tarifelor; 
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m) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat la nivel de
regiune, raion, municipiu şi oraş în cazul neaprobării acestora de către consiliile locale, în baza cererii 
operatorului şi a avizului prezentat de Agenţie, în termenul stabilit de prezenta lege; 


n) monitorizează corectitudinea aplicării de către operatori a tarifelor aprobate de Agenţie;
o) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a principiului costurilor necesare şi


justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat la 
nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 


p) monitorizează respectarea de către operatori, tarifele cărora sînt aprobate de Agenţie, a
indicatorilor de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, stabiliţi în 
regulamentul aprobat de Agenţie; 


q) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, activitatea operatorilor care
furnizează serviciul la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, inclusiv respectarea de către aceştia a 
obligaţiilor stabilite prin lege, licenţe, regulamente şi metodologii aprobate de Agenţie; 


r) stabileşte, în scop de determinare a tarifelor şi pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate
între activităţile reglementate şi nereglementate, principii şi reguli de separare a costurilor de 
către  operatori, cerinţe  privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum şi sistemul de informaţii în baza 
cărora operatorii prezintă rapoarte Agenţiei; 


s) exercită alte funcţii acordate prin lege în raport cu operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel
de regiune, raion, municipiu şi oraş. 
    (3) În vederea îndeplinirii eficiente a atribuţiilor sale, Agenţia are următoarele drepturi de bază: 


a) să solicite de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi
oraş prezentarea de informaţii necesare pentru determinarea tarifelor, inclusiv a celor care constituie 
secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată; 


b) să aibă acces la documentele primare aferente activităţilor practicate conform licenţei şi să obţină
de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş copii şi 
extrase din documentaţia primară;  


c) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la calcularea şi la aprobarea
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


d) să adopte, în limitele competenţelor prevăzute de lege, hotărîri, decizii şi să emită avize privind
cuantumul tarifelor pentru aprobarea acestora de către  consiliile locale; 


e) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate;
f) să aplice sancţiuni în condiţiile prevăzute de lege.


    (4) Agenţia, în limitele bugetului său anual aprobat de Parlament, stabileşte pentru titularii de licenţe 
plăţile regulatorii necesare pentru asigurarea activităţii sale, în conformitate cu legea, în mărime de 
pînă la 0,15% din costul anual al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Plăţile 
regulatorii se achită trimestrial de către operatorii titulari de licenţe, prin transfer, la contul curent al 
Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile calendaristice ale trimestrului următor. 
    (5) Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de 
sat/comună dotate cu sisteme centralizate de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor 
uzate se supun procedurii de reglementare, de licenţiere, de aprobare a tarifelor în aceleaşi condiţii ca 
şi operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de regiune, 
raion, municipiu şi oraş. 
    Articolul 8. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale 
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi:  


a) elaborează şi implementează planuri proprii de dezvoltare şi de funcţionare, pe termen scurt,
mediu şi lung, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu planurile 
urbanistice generale, cu programele de dezvoltare social-economică a unităţii administrativ-teritoriale, 
precum şi potrivit angajamentelor internaţionale în domeniul de protecţie a mediului; 
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b) înfiinţează, organizează, coordonează, monitorizează şi controlează funcţionarea serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii; 


c) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi pentru
serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor, calculate în conformitate cu 
metodologiile elaborate şi aprobate de către Agenţie; 


d) administrează sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare ca parte a infrastructurii
tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale respective; 


e) aprobă regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
f) decid asocierea unităţilor administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului


public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a încurajării investiţiilor în sistemele publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare;  


g) deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor publice
corespunzătoare conform legislaţiei în vigoare; 


h) participă cu mijloace financiare şi/sau cu bunuri la constituirea patrimoniului operatorilor pentru
realizarea de lucrări şi pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


i) contractează sau garantează, în condiţiile legii, împrumuturile pentru finanţarea programelor de
investiţii în vederea dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, 
pentru efectuarea de lucrări noi sau de extinderi, pentru dezvoltarea de capacităţi, inclusiv pentru 
reabilitarea, modernizarea şi reechiparea sistemelor existente;  


j) asigură alimentarea cu apă, precum şi serviciul de canalizare în situaţii excepţionale;
k) alocă compensaţii pentru unele categorii de consumatori casnici consideraţi vulnerabili, în modul


şi în condiţiile stabilite de lege; 
l) decid asupra delegării către Agenţie a competenţei de aprobare a tarifelor pentru serviciul public


de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    (2) În cazul reorganizării sau lichidării operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor 
contracte de delegare a gestiunii în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale de 
nivelul întîi vor organiza proceduri noi de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii serviciului cu 
un nou operator. 
    (3) Municipiile Chişinău şi Bălţi îşi exercită competenţele prevăzute la alin. (1) şi (2) cu aplicarea 
particularităţilor stabilite de legislaţia în vigoare pentru unităţile administrativ-teritoriale respective. 
    Articolul 9. Supravegherea şi controlul de stat  al serviciului public de alimentare  cu apă şi de 
canalizare 
    Supravegherea şi controlul de stat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se 
efectuează de către: 


a) serviciul supravegherii de stat a sănătăţii publice;
b) organul de protecţie a mediului înconjurător;
c) serviciul de administrare şi de supraveghere a resurselor de apă;
d) organul de control asupra aplicării legislaţiei şi a documentelor normative în construcţii.


Capitolul  III 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  


SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE 
CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 


    Articolul 10. Principiile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare 
    Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi funcţionează 
în baza următoarelor principii: 
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a) securitatea serviciului furnizat;
b) politica tarifară adecvată;
c) calitatea, eficienţa şi rentabilitatea serviciului furnizat;
d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzînd consultarea cu  patronatele, sindicatele,


consumatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora în problemele asocierii intercomunale şi ale 
regionalizării serviciului; 


e) dezvoltarea durabilă;
f) accesul reglementat la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare al tuturor


consumatorilor, pe baze  contractuale; 
g) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi al


sănătăţii populaţiei. 
    Articolul 11. Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează şi se realizează 
prin: 


a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.


    (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se 
efectuează prin decizia autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, a organului central de 
specialitate în calitatea lor de fondatori. 
    Articolul 12. Gestiunea directă 
    (1) În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate 
sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea, 
funcţionarea şi finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    (2) Gestiunea directă se realizează prin structuri specializate (secţie, direcţie) organizate în cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale. 
    (3) Structurile menţionate la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de 
autoritatea administraţiei publice locale.  
    Articolul 13. Gestiunea delegată 
    (1) Gestiunea delegată reprezintă modalitatea de gestiune prin care autorităţile administraţiei publice 
locale transferă, în baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unui sau 
mai multor operatori toate atribuţiile şi responsabilităţile privind furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor şi infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente acestora.  
    (2)  Acordarea dreptului de gestiune delegată operatorului se efectuează în condiţii de transparenţă, 
printr-o licitaţie organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    (3) Încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare se efectuează prin decizie adoptată de consiliul local sau de organul central de specialitate, 
după caz.  
    (4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori, care pot fi: 


a) societăţi comerciale, întreprinderi municipale şi de stat de furnizare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de organul 
central de specialitate, după caz, cu capital social al unităţilor administrativ-teritoriale sau de stat;  


b) societăţi comerciale de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu
capital social privat sau mixt. 
    (5) Operatorul care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată furnizează serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-
edilitare aferente acestuia, în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat în modul stabilit şi în 
baza licenţei eliberate de Agenţie.  
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    (6) Delegarea gestiunii se efectuează în bază de contract în condiţiile legii. 
    (7) Contractul de delegare a gestiunii este însoţit obligatoriu de următoarele anexe: 


a) caietul de sarcini privind furnizarea serviciului;
b) regulamentul de furnizare a serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-


teritoriale aferente serviciului furnizat; 
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).


    (8) Contractul de delegare a gestiunii, indiferent de tipul acestuia, cuprinde în mod obligatoriu 
clauze referitoare la:  


a) denumirea părţilor contractante;
b) obiectul contractului;
c) durata contractului;
d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
e) programul de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi şi


pentru lucrări de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, renovări atît fizic, cît şi valoric; 
f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la programele de


reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a acestora; 
g) indicatorii de calitate privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin caietul de sarcini şi


prin regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi modul 
de evaluare şi de cuantificare a acestora;  


h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciului furnizat;
j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;
k) răspunderea contractuală;
l) forţa majoră;
m) condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale;
n) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, inclusiv a investiţiilor, realizate la


încetarea, indiferent de cauză, a contractului; 
o) menţinerea echilibrului contractual;
p) condiţiile de reziliere a contractului;
q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;
r) structura forţei de muncă şi condiţiile privind protecţia socială a acesteia;
s) alte clauze convenite de părţi, după caz.


    (9) Criteriile principale pentru încheierea contractelor de delegare a gestiunii sînt garanţiile 
profesionale şi financiare ale operatorilor, precum şi indicatorii de calitate şi nivelul tarifelor aplicate 
la furnizarea serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare.  
    (10) Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi la procedura de încheiere a unei delegări a gestiunii în 
aceleaşi condiţii ca şi cei existenţi.  
    (11) Documentaţia privind organizarea şi derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaborează 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. Caietele de sarcini şi criteriile de selecţie aplicabile în cadrul 
procedurilor de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii se elaborează şi se aprobă de 
autorităţile administraţiei publice locale sau de organul central de specialitate, după caz. 
    (12) În cazul operatorilor de serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzuţi la alin. 
(4) lit. a), cu capital social public majoritar, gestiunea serviciului poate fi delegată direct acestora prin 
contract.  
    (13) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale păstrează, în conformitate 
cu competenţele ce le revin potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi 
strategiilor de dezvoltare a serviciului, inclusiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare 
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cu apă şi de canalizare, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în 
care se realizează furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, şi anume:  


a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu
consumatorii; 


b) indicatorii de calitate a serviciului furnizat;
c) administrarea, exploatarea, conservarea şi menţinerea în funcţiune, dezvoltarea sau modernizarea


sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; 
d) formarea, stabilirea, modificarea şi ajustarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă


şi de canalizare. 
    (14) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare, consiliile locale sau organul central de specialitate, după caz, va asigura elaborarea şi 
va aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei 
propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de fezabilitate pentru fundamentarea şi 
identificarea soluţiilor optime de delegare a gestiunii, precum şi documentaţia de delegare a gestiunii.  
    (15) Cu excepţia contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata unui 
contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decît durata necesară amortizării investiţiilor, dar 
să nu depăşească 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decît în condiţiile prezentei legi, în 
următoarele cazuri:  


a) pentru motive de interes general – caz în care durata contractului poate fi prelungită cu cel mult 2
ani; 


b) cînd operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a
serviciului sau pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, a realizat investiţii 
care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas pînă la expirarea contractului iniţial decît printr-o 
creştere excesivă a tarifelor.  
    (16) Prelungirea contractului de delegare a gestiunii se decide, în condiţiile alin. (15), de consiliul 
local sau de organul central de specialitate, după caz. 
    (17) Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nu anulează 
prerogativele autorităţilor administraţiei publice locale privind adoptarea politicilor şi strategiilor de 
dezvoltare a serviciului public, inclusiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă 
şi de canalizare, şi nu exclude responsabilităţile şi dreptul acestora de supraveghere, monitorizare şi 
control, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit legii.  


Capitolul  IV 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI  


ŞI ALE CONSUMATORULUI LA FURNIZAREA 
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ 


ŞI DE CANALIZARE 


    Articolul 14. Atribuţiile operatorului 
    Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de 
natura capitalului, de tipul de proprietate ori de ţara de origine, operatorul trebuie să asigure:  


a) captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, canalizarea, epurarea şi
evacuarea apelor uzate; 


b) exploatarea sistemului public de alimentare cu apă şi a sistemului public de canalizare pînă la
punctul de delimitare a reţelelor publice şi a celor interne ale consumatorului în condiţii de siguranţă şi 
eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;  


c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, în conformitate cu prevederile legale, a zonelor de
protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor publice de alimentare cu apă, de canalizare 
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şi de epurare a apelor uzate; 
d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile şi a apei uzate distribuite/ recepţionate prin


intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu normele 
igienico-sanitare în vigoare şi cu concentraţiile maximal admisibile ale substanţelor poluante în apele 
uzate la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau în emisar;  


e) captarea apei brute şi deversarea apelor uzate în receptorii naturali cu respectarea strictă a
condiţiilor indicate în autorizaţia de utilizare a apei; 


f) întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare permanentă a sistemelor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră; 


g) măsurarea volumelor de apă produsă, distribuită şi facturată, cu contoare de apă legalizate,
adecvate şi verificate metrologic conform cerinţelor prevăzute în Legea metrologiei nr. 647-XIII din 
17 noiembrie 1995;  


h) creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul reducerii
cheltuielilor, pierderilor în sistem prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de 
materii prime, de combustibil, de energie electrică, precum şi prin reechiparea, reutilarea şi 
retehnologizarea acestora;  


i) stimularea reducerii consumului de apă prin promovarea recirculării, refolosirii apei şi prin
promovarea reutilării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    Articolul 15. Obligaţiile operatorului 
    (1) Operatorul este obligat:  


a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;
b) să prezinte Agenţiei sau autorităţii administraţiei publice locale, după caz, calculele argumentate


ale cheltuielilor suportate; 
c) să nu întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu excepţia


cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate prevăzute în lege, în licenţă şi în contracte; 
d) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
e) să prezinte, în termenele stabilite, autorităţii administraţiei publice locale, autorităţii centrale de


specialitate, precum şi Agenţiei, informaţia solicitată de acestea, să asigure accesul reprezentanţilor 
acestora la toate documentele ce conţin informaţii necesare pentru verificarea şi evaluarea funcţionării 
şi dezvoltării serviciului, să prezinte în termen Agenţiei şi autorităţii administraţiei publice locale 
rapoarte privind activitatea desfăşurată;  


f) să nu transmită altor persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pe care
operatorul o desfăşoară şi pentru care i s-a acordat licenţă şi s-a încheiat contract de delegare a 
gestiunii;  


g) să achite plăţile regulatorii în termenele stabilite prin lege.
    (2) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele obligaţii: 


a) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor
consumatorilor din teritoriul în limitele căruia a fost autorizat, cu respectarea prevederilor actelor 
legislative şi ale altor acte normative în domeniu, inclusiv a prevederilor Regulamentului cu privire la 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenţie; 


b) să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în locurile autorizate, ţinînd
cont de punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract încheiat cu 
consumatorul, şi să respecte angajamentele contractuale; 


c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
stabiliţi de Agenţie şi să asigure continuitatea serviciului respectiv la punctul de delimitare a reţelelor 
la parametrii fizici şi calitativi;  


d) să elibereze avize de racordare/branşare la reţeaua publică de apă şi de canalizare în termen de cel
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mult 20 de zile calendaristice din momentul de depunere a solicitării şi a prezentării documentelor 
necesare indicate în Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


e) să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile înainte, prin mass-media şi/sau prin afişare la
scările blocurilor locative, despre orice întrerupere a furnizării apei şi/sau a preluării apelor uzate în 
cazul unor lucrări planificate de modernizare, reparaţie şi întreţinere; 


f) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în domeniu, a
defecţiunilor produse în reţelele sale; 


g) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele de apă conform
prevederilor art. 26; 


h) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul furnizat în baza
tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor de apă, iar în lipsa acestora, pe durata verificării 
metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, să 
calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în 
ultimele 3 luni pînă la verificare (deteriorare); 


i) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la eventualele riscuri,
calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, modificările tarifului 
şi să prezinte, la cerere, consumatorilor informaţii cu privire la volumul de apă consumată şi referitor 
la eventualele penalităţi plătite de aceştia; 


j) să restituie consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru prejudiciile
cauzate din vina sa, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare; 


k) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare cu apă
şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie, revizie sau 
în caz de avarii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit 
pentru prejudiciile cauzate. 
    (3) La desfăşurarea activităţii, operatorul trebuie să respecte obligaţiile referitoare la securitatea, 
calitatea, eficienţa şi continuitatea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
normele de securitate şi de sănătate a muncii, normele de protecţie a mediului, precum şi prevederile 
contractelor încheiate cu consumatorii.  
    Articolul 16. Drepturile operatorului 
    (1) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele drepturi: 


a) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare furnizat, în conformitate cu tarifele aprobate şi cu modul stabilit de prezenta lege, cu alte 
acte normative în vigoare; 


b) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în contract, a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat, în conformitate cu art. 27 alin. (5); 


c) să aibă acces la contoarele de apă ale consumatorilor cu care a încheiat contracte de furnizare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la instalaţiile aflate pe proprietatea 
consumatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentare la verificarea 
metrologică şi pentru controlul integrităţii contorului de apă şi al sigiliilor aplicate acestuia, precum şi 
pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului în cazurile 
prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu. Accesul se va efectua doar în 
prezenţa consumatorului sau a reprezentantului  acestuia; 


d) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în
cazurile şi în modurile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative în domeniu; 


e) să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare a
instalaţiilor interne ale noilor consumatori, cu preavizarea lor, în cazul în care operatorul se confruntă 
cu lipsa de capacitate de producţie. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător.  
    (2) Operatorul care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare are dreptul de 
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servitute asupra terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, pentru efectuarea lucrărilor de înlăturare 
a avariilor, de marcare, de construcţie a obiectelor, de deservire profilactică a reţelelor şi instalaţiilor, 
de reparare a acestora, cu folosirea tehnicii respective. 
    (3) Efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de avarie, trebuie să fie coordonată 
cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii de terenuri. Restabilirea porţiunilor de 
străzi şi terenuri accidentate în rezultatul unor astfel de lucrări se va efectua din contul operatorului, în 
termenele convenite. 
    Articolul 17. Obligaţiile consumatorului 
    Consumatorul are următoarele obligaţii: 


a) să respecte prevederile contractului încheiat, actelor legislative şi ale altor acte normative în
domeniu; 


b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea sau reîncheierea
contractului privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate în
gestiunea sa în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi 
scurgerile de apă de la reţelele proprii; 


d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora;
e) să acorde acces personalului operatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru


prezentarea contorului la verificarea metrologică şi a integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate 
acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile 
prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu; 


f) să acorde acces personalului operatorilor la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare
amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie; 


g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare; 


h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;
i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi  de canalizare;
j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele


normative în vigoare şi care pot avaria reţelele publice sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de 
epurare a apelor uzate; 


k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care este
instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa; 


l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform reglementărilor legale, la
instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă 
sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea 
publică; 


m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre toate cazurile transferului sau
vînzării către alţi  proprietari a imobilului şi a instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, precum 
şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare; 


n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu apă
şi de canalizare, prin evacuarea în reţelele publice de canalizare a substanţelor interzise spre deversare 
şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de poluanţi, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. 
    Articolul 18. Drepturile consumatorului 
    Consumatorul are următoarele drepturi: 


a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile stabilite în
contractul de furnizare a serviciului respectiv, în actele legislative şi în alte acte normative în domeniu; 


b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea indicaţiilor
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contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză şi a controlului integrităţii contorului de 
apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de 
canalizare în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu; 


c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în localitate,
inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, în modul stabilit de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu; 


d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului şi/sau a anexelor
acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele legislative şi în 
alte acte normative în domeniu; 


e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de actele legislative
şi de alte acte normative în domeniu; 


f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind volumul
consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate; 


g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate operatorului în modul şi în termenele
stabilite de legislaţie; 


h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu actele
legislative şi cu alte acte normative în domeniu; 


i) să beneficieze de compensaţii pentru plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
din sursele bugetului  local sau din bugetul de stat; 


j) să execute alte drepturi stabilite în actele legislative şi în alte acte normative în domeniu.


Capitolul V 
FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE 


CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 


    Articolul 19. Alimentarea cu apă potabilă 
    (1) Apa potabilă distribuită prin sistemele publice de alimentare cu apă este destinată pentru 
satisfacerea cu prioritate a necesităţilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, agenţilor 
economici, precum şi, în lipsa apei tehnologice, pentru combaterea şi stingerea incendiilor. 
    (2) Apa potabilă distribuită consumatorilor trebuie să întrunească, la branşamentele acestora, 
condiţiile de potabilitate prevăzute în normele tehnice şi în reglementările legale în vigoare, precum şi 
parametrii de debit şi de presiune precizaţi în condiţiile tehnice eliberate de către operator şi în 
contractele de furnizare a serviciului respectiv. 
    (3) La elaborarea condiţiilor tehnice pentru lucrările de proiectare, operatorii se vor încadra în 
prevederile planului urbanistic general al localităţii sau în planul local de amenajare a teritoriului. În 
cazul în care localitatea nu dispune de planul urbanistic general actualizat sau de planul local de 
amenajare a teritoriului actualizat, operatorul, înainte de eliberarea condiţiilor tehnice, va aproba prin 
decizia respectivă a autorităţilor publice locale planul de dezvoltare a reţelelor. 
    (4) La finalizarea lucrărilor de construcţie, instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, situate pe teren public, construite de persoane fizice şi/sau de persoane juridice, precum şi 
cele construite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de sursa de finanţare, se transmit 
gratuit la balanţa autorităţii administraţiei publice locale sau direct operatorului în conformitate cu 
decizia consiliului local.  
    (5) În localităţile care dispun de sisteme publice de alimentare cu apă ai căror consumatori sînt 
asiguraţi cu apă în volum deplin se interzice forarea de noi fîntîni arteziene şi exploatarea celor 
existente pentru utilizarea apelor subterane, cu excepţia cazurilor în care se obţine acordul operatorului 
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coordonat cu autoritatea administraţiei publice locale cînd: 
a) este necesară crearea surselor de rezervă pentru alimentarea cu apă a obiectelor de importanţă


strategică şi pentru funcţionarea normală a acestora în situaţii excepţionale; 
b) cerinţele de apă ale consumatorului nu pot fi acoperite integral de către operator.


    (6) În cazurile în care este necesară alimentarea cu apă a obiectelor pentru comerţul sezonier, a celor 
pentru amenajarea teritoriului, gospodăriei drumurilor şi a spaţiilor verzi, precum şi a celor aflate în 
construcţie, operatorul are dreptul să permită construcţia reţelelor şi a instalaţiilor provizorii. În aceste 
cazuri, consumurile de apă vor fi contorizate, iar plata pentru serviciul furnizat se va efectua conform 
indicilor contorului.  
    (7) Racordarea reţelelor şi a instalaţiilor provizorii la coloanele de distribuţie a apei sau la hidranţi 
este interzisă. 
    (8) În exteriorul clădirilor, reţelele provizorii se instalează în pămînt la o adîncime stabilită de 
normele în construcţii în vigoare sau în canale subterane. Instalarea reţelelor la suprafaţa terenului se 
permite numai în cazul în care reţelele respective urmează a fi folosite doar în perioada caldă a anului. 


 Articolul 20. Alimentarea cu apă tehnologică 
    (1) Pentru satisfacerea necesităţilor, cum sînt stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălarea pieţelor 
şi a străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul 
tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apa tehnologică. 
    (2) Alimentarea cu apă tehnologică se asigură fie prin sisteme centralizate publice de alimentare cu 
apă, fie prin sisteme individuale realizate şi exploatate de consumatori. 
    (3) Se interzice orice legătură sau interconectare a reţelelor de alimentare cu apă tehnologică cu 
reţelele de alimentare cu apă potabilă şi/sau cu reţelele fîntînilor arteziene. 
    Articolul 21. Alimentarea cu apă în situaţii excepţionale 
    (1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorilor în situaţii 
excepţionale (avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural etc.) se efectuează în conformitate cu 
actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare. 
    (2) În cazul lipsei de apă cauzate de calamităţi naturale şi/sau de catastrofe tehnogene, distribuţia 
apei se va efectua conform unui program propus de operator şi aprobat de autorităţile administraţiei 
publice locale. Acest program va fi adus la cunoştinţă consumatorilor prin diverse mijloace (mass-
media, telefon, afişare la utilizator etc.). 


 Articolul 22. Evacuarea apelor uzate 
    (1) Cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare 
trebuie să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă 
prevederilor actelor normative în vigoare şi ale contractului de furnizare a serviciului, astfel încît prin 
natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la: 


a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de
canalizare; 


b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;
c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, cauzată de depăşirea debitului şi a încărcării


sau de inhibarea proceselor de epurare; 
d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul de


exploatare a sistemului; 
e) apariţia pericolelor de explozie.


    (2) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite de la 
staţiile de epurare se efectuează numai în condiţii de calitate şi de cantitate precizate în documentele de 
mediu eliberate de autorităţile competente şi potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei 
calităţii apei şi a mediului, astfel încît să se garanteze protecţia şi conservarea mediului. 
    (3) Preluarea în sistemele publice de canalizare a apelor uzate provenite de la întreprinderile 
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industriale sau de la alţi consumatori  neracordaţi la reţelele publice de transportare şi/sau de distribuţie 
a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de 
vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi doar dacă apele uzate nu conţin 
poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare. 
    (4) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de 
epurare a apelor uzate se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării 
controlate sau în vederea valorificării potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi 
conservarea mediului. 
    (5) Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează numai în baza 
autorizaţiilor de racordare şi/sau de deversare întocmite în scris, eliberate de operatorii care 
administrează şi exploatează sistemele de canalizare şi care exercită controlul calităţii apelor 
recepţionate şi al contractelor de furnizare a serviciului de canalizare încheiate. O condiţie obligatorie 
pentru eliberarea autorizaţiilor de deversare a apelor uzate agenţilor economici care dispun de fîntîni 
arteziene este deţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei conform Legii apelor nr. 
272 din 23 decembrie 2011. 
    (6) Pentru obţinerea autorizaţiilor de deversare a apelor  industriale uzate în reţeaua publică de 
canalizare sau pentru înnoirea acesteia, agentul economic (consumatorul) depune o cerere de forma 
stabilită de către operator, la care se anexează: 


a) documentaţia de proiect, avizată de Inspectoratul Ecologic de Stat  – pentru unităţile economice
noi sau retehnologizate, sau cartea tehnică a gospodăririi apelor – pentru întreprinderile existente (la 
înnoirea acordului de racordare); 


b) schema sistemului de canalizare a întreprinderii;
c) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate (dacă există);
d) informaţia despre parametrii de evacuare a apelor industriale uzate;
e) normativele privind compoziţia şi debitele de ape industriale uzate evacuate;
f) datele despre compoziţia apelor uzate la deversarea în reţeaua publică: rezultatele analizelor


probelor de ape uzate la debite medii şi maxime, în perioadele unor cantităţi medii şi maxime de 
substanţe poluante (variaţia sau cronograma concentraţiilor poluanţilor), pînă la şi după staţia locală de 
epurare, precum şi în punctele principale ale reţelei de canalizare, după finalizarea proceselor 
tehnologice; 


g) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare;
h) raportul despre realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a debitelor de


ape uzate evacuate în reţeaua publică şi de respectare a valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate 
şi a regimului de deversare a apelor uzate (la înnoirea acordului de racordare); 


i) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în procesul tehnologic şi
componenţa acestora; 


j) ordinul privind abilitarea persoanelor responsabile (cel puţin a două persoane) pentru prelevarea
probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective. 
    (7) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de 
canalizare ale localităţilor, precum şi a concentraţiilor maximal admisibile de poluanţi în apele uzate, 
se efectuează de către operator, reieşind din normativele deversării limitat admisibile în emisari, 
eliberate în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 
    (8) La depunerea cererilor de racordare a agenţilor economici la sistemele de canalizare ale 
localităţilor, solicitantul va prezenta operatorului documentaţia de proiect însoţită de avizul pozitiv al 
expertizei ecologice de stat şi datele despre volumul şi compoziţia apelor uzate care urmează a fi 
evacuate în sistemul de canalizare, iar în cazul reconstrucţiei întreprinderii sau al extinderii 
capacităţilor de producţie, va prezenta şi informaţia privind compoziţia apelor uzate şi graficul orar de 
evacuare a acestora. 
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    (9) Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare pentru întreprinderile 
nou-construite sau reconstruite/retehnologizate se eliberează după darea în exploatare a obiectivului 
respectiv, construit în conformitate cu proiectul avizat de Inspectoratul Ecologic de Stat şi cu condiţia 
existenţei capacităţilor necesare ale instalaţiilor de epurare ale sistemului de canalizare al localităţii. În 
cazul în care condiţiile de recepţionare a apelor uzate în reţeaua publică prevăd epurarea/preepurarea 
locală a acestora, operatorul eliberează autorizaţia de conectare şi deversare numai după darea în 
exploatare a staţiei de preepurare care trebuie să asigure eficienţa de epurare necesară/suficientă pentru 
deversarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare a localităţii. 
    (10) La perfectarea autorizaţiei de deversare a apelor industriale uzate în reţeaua publică de 
canalizare, operatorul trebuie să examineze materialele explicative justificate prezentate de 
consumatorul apei, luînd în calcul: 


a) preepurarea apelor industriale uzate sau a unei părţi din acestea la staţia de epurare locală a
consumatorului; 


b) preepurarea apelor industriale uzate în comun cu ale altor întreprinderi în cadrul unor staţii de
epurare ale grupului de întreprinderi (dacă aşa ceva există); 


c) reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu
apă  tehnologică sau pentru alte folosinţe; 


d) implementarea de tehnologii noi care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă sau a
debitului de ape uzate, precum şi a gradului lor de poluare; 


e) folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă sau utilizarea repetată şi succesivă a apei în
procesele tehnologice ale întreprinderii; 


f) recuperarea substanţelor utile conţinute în apele industriale uzate;
g) tratarea şi utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice şi din preepurarea apelor


industriale uzate. 
    (11) După obţinerea tuturor materialelor de la agentul economic, operatorul le examinează în termen 
de 20 de zile şi, în cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate corespund cerinţelor prevăzute de 
actele normative în vigoare în domeniul protecţiei mediului, acesta eliberează autorizaţia de deversare 
a apelor uzate şi încheie contractul  de furnizare a serviciului public de canalizare. 
    (12) Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se eliberează agentului 
economic pe un termen de pînă la 2 ani, suficient pentru realizarea planului de măsuri tehnico-
organizatorice necesare pentru efectuarea activităţilor indicate la alin. (10) lit. c) şi d), după care 
urmează o nouă solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a autorizaţiei. Autorizaţia de 
deversare a apelor uzate poate fi anulată în cazul schimbării condiţiilor de canalizare a localităţii sau în 
cazul nerespectării de către utilizator a condiţiilor de deversare a apelor uzate. 
    (13) Evacuarea apelor uzate în lipsa contractului bilateral încheiat se consideră racordare 
neautorizată, pentru care consumatorul respectiv poartă răspundere conform legislaţiei în  vigoare. 
    (14) În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite din 
punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă operatorului argumentarea 
respectivă, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor de deversare. Argumentarea se examinează 
de către operator în termen de 10 zile, luîndu-se decizia de încheiere cu agentul economic a unui 
contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate la tarife majorate. Contractul poate fi încheiat numai 
în cazul în care staţia de epurare a apelor uzate dispune de rezerve necesare pentru a efectua epurarea, 
ţinînd cont de indicatorii respectivi, dacă nu se aduc prejudicii funcţionării normale a reţelelor şi 
instalaţiilor de epurare şi se asigură respectarea condiţiilor de calitate stabilite pentru evacuarea apelor 
uzate epurate în emisar. 
    (15) Eliberarea autorizaţiei de deversare a apelor uzate şi încheierea contractului privind evacuarea 
apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii a apelor uzate ce necesită modificarea tehnologiei 
sau a parametrilor de funcţionare a staţiei de epurare poate fi efectuată numai după îndeplinirea tuturor 


Asociația "Moldova Apă-Canal"
htpp:// www.amac.md 
apacanal@yandex.ru


21







măsurilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor uzate epurate în emisar. 
    (16) Orice modificare a indicatorilor normativi de calitate şi/sau a regimului de deversare a apelor 
uzate în sistemul de canalizare al localităţii, stabiliţi în contractul de furnizare a serviciului de 
canalizare, atrage sancţiuni stipulate în contract.  
    (17) La deversarea de către agenţii economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii, 
ale căror volum şi nivel de poluare nu depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în 
vigoare, se aplică tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate. 
    (18) În cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile 
(CBO 5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în 
vigoare, se aplică tarife diferenţiate,  calculate proporţional cu indicii normativelor indicate, conform 
condiţiilor contractuale, iar în lipsa acestor clauze în contractul obligatoriu – conform modalităţii 
stabilite prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului şi prin 
alte acte legislative în vigoare. 
    (19) Consumatorii care au admis deversarea în reţeaua publică de canalizare a  materialelor ce au 
provocat ieşirea, parţială sau totală, din funcţiune a sistemului de canalizare al localităţii, inclusiv a 
staţiilor de epurare, recuperează prejudiciul în modul stabilit de legislaţia în vigoare.  
    (20) Toate litigiile apărute se soluţionează în instanţele de judecată. 
    (21) Concentraţiile maximal admisibile de poluanţi în apele uzate pentru fiecare agent economic din 
teritoriul respectiv se stabilesc de către operator şi se aprobă de către agenţia ecologică teritorială 
reieşind din normativele deversărilor limitat admisibile. 
    Articolul 23. Întreruperi şi limitări la furnizarea  serviciului public de alimentare cu apă şi/sau 
de canalizare 
    (1) Furnizarea apei potabile şi recepţionarea apelor uzate se efectuează fără întreruperi dacă 
contractul încheiat între operator şi consumator nu prevede un alt regim, exceptînd cazurile indicate în 
prezentul articol. 
    (2) Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea regimului de 
furnizare a apei se efectuează potrivit condiţiilor contractului respectiv, în conformitate cu prevederile 
prezentei legi. 
    (3) În anumite situaţii, după ce consumatorul respectiv a fost prevenit în prealabil, operatorul are 
dreptul să suspende furnizarea apei sau recepţionarea apelor uzate cu condiţia că aceste acţiuni nu vor 
influenţa negativ calitatea serviciului prestat altor consumatori. Asemenea situaţii sînt: 


a) starea tehnică nesatisfăcătoare a reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare,
aflate în administrarea consumatorului, şi refuzul acestuia de a lichida nerespectarea regulilor de 
exploatare tehnică; 


b) refuzul repetat de a permite reprezentantului operatorului, împuternicit cu dreptul de control,
accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la dispozitivele şi 
construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, 
efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, reglementarea 
distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor 
lucrări de exploatare, întreţinere,  reconstrucţie, construcţie etc.; 


c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;
d) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul privind


limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau privind cerinţele de 
protecţie a mediului; 


e) depistarea instalaţiilor şi construcţiilor conectate neautorizat la reţelele consumatorului, precum şi
la sistemele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ale operatorului; 


f) neachitarea de către consumator a plăţii pentru serviciul furnizat de operator în termenele stabilite
în prezenta lege şi în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de 
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canalizare. 
    (4) Despre executarea lucrărilor planificate (de reparaţie, racordare, reconstrucţie etc.) la reţelele şi 
instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la care sînt racordate reţelele consumatorului, 
operatorul este obligat să anunţe consumatorul în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de 
executare. 
    (5) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei potabile, recepţia apelor uzate sau să reducă, 
fără preaviz, volumul serviciului furnizat în următoarele cazuri: 


a) sistarea livrării de energie electrică la obiectele sistemelor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare de către furnizorul de energie electrică; 


b) producerea circumstanţelor de forţă majoră, a avariilor la reţelele şi la instalaţiile de alimentare cu
apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea  bruscă şi esenţială a calităţii apei la sursa de captare ca 
urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă, situaţie ce necesită sistarea de urgenţă a distribuţiei apei 
şi/sau a recepţionării apelor uzate; 


c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse incendiile.
    (6) În caz de furnizare a apei cu întrerupere din cauza capacităţii insuficiente a apeductului, 
operatorul, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, organizează distribuirea apei în 
sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţînd consumatorii despre regimul 
de furnizare. Totodată, operatorul elaborează şi realizează măsuri de asigurare ulterioară a livrării apei 
către consumatori în volumele prevăzute. 
    (7) Despre toate cazurile de suspendare a livrării de apă la obiectele care dispun de reţele exterioare 
şi interioare de apeduct de protecţie contra incendiilor, operatorul va anunţa serviciul de pompieri. 
    (8) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea serviciului către consumatorul care nu respectă 
reglementările în vigoare, prevederile contractuale, utilizează serviciul în mod fraudulos şi care nu 
achită contravaloarea serviciului furnizat prin debranşarea de la reţelele publice de transportare sau de 
distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, cu solicitarea recuperării prejudiciului cauzat. 
    (9) Reluarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se va efectua, în 
termen care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după înlăturarea cauzelor care au condus la deconectare şi 
după achitarea plăţii pentru reconectare. Cheltuielile justificate aferente suspendării, respectiv, reluării 
furnizării serviciului se suportă de către consumator.  
    Articolul 24. Conectarea neautorizată a obiectelor consumatorului la reţelele publice de 
alimentare cu apă şi/sau de canalizare 
    (1) Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi canalizare la sistemul public respectiv se 
efectuează de către operator după îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de branşare/racordare. 
    (2) Se consideră neautorizate conectările: 


a) executate fără avizul prealabil al operatorului sau după expirarea termenului de valabilitate a
contractului cu acesta; 


b) folosite înainte de a fi recepţionate şi date în exploatare în modul stabilit de actele normative în
vigoare; 


c) exploatate pînă la încheierea contractului de furnizare a serviciului.
    (3) Se consideră neautorizate construcţiile şi instalaţiile: 


a) executate fără proiect sau în baza unui proiect neautorizat în modul stabilit ori după un proiect
care nu a fost coordonat cu instituţiile abilitate, precum şi după orice proiect în care nu au  fost 
respectate condiţiile tehnice; 


b) executate fără supravegherea tehnică a instituţiilor abilitate;
c) reconstruite fără avizul operatorului sau cele ale căror echipamente de măsurare au fost demontate


şi montate (instalate) fără avizul prealabil al operatorului. 
    (4) Se interzice branşarea reţelelor de transportare şi distribuţie a apei care nu corespund cerinţelor 
normative de calitate pentru apa potabilă la reţelele de alimentare cu apă potabilă.  
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    (5) Pentru conectarea neautorizată la reţelele operatorului poartă răspundere proprietarul 
construcţiilor şi al instalaţiilor conectate sau antreprenorul, iar la reţelele consumatorului – 
consumatorul şi proprietarul construcţiilor şi al instalaţiilor respective.  
    (6) Responsabilitatea pentru conectarea reţelelor nou-construite, înainte ca acestea să fie 
recepţionate, o poartă persoana fizică sau juridică în calitate de proprietar al acestor reţele. 
    (7) Operatorul este obligat să întocmească procese-verbale în toate cazurile de conectare 
neautorizată depistate, iar persoanele vinovate urmează a fi sancţionate contravenţional.  
    (8) La depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, 
operatorul va factura proprietarului/locatarului suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale volumul 
deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de canalizare. 
    (9) Conectările neautorizate la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare urmează a fi 
lichidate. Cheltuielile legate de debranşarea construcţiilor şi a instalaţiilor neautorizate le suportă 
proprietarii şi persoanele indicate la alin. (5) şi (6). 
    Articolul 25. Zonele de protecţie 
    (1) Obiectele sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare au un grad sporit de pericol. 
Pentru asigurarea exploatării lor în siguranţă, se stabilesc zone de protecţie. Modul de delimitare a 
zonelor respective, dimensiunile şi regimul lor se reglementează prin acte normative, aprobate de către 
organele de resort. 
    (2) Orice tip de lucrări în zona de protecţie se efectuează numai cu acordul operatorului.  
    Articolul 26. Evidenţa apei furnizate consumatorului şi a apei uzate evacuate în sistemul de  
canalizare 
    (1) Volumul de apă furnizat consumatorului şi volumul de apă uzată evacuată în sistemul de 
canalizare şi recepţionate de către operator se determină în baza indicilor înregistraţi de contorul de 
branşament.  
    (2) În lipsa contorului, volumul de apă consumată se calculează în corespundere cu normele de 
consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor actelor normative în vigoare. 
    (3) În cazul în care contorul a fost demontat pentru verificare metrologică sau pentru reparaţie, 
consumul de apă se va calcula  conform volumului mediu al ultimelor 3 luni înregistrat pînă la 
verificare sau deteriorare.  
    (4) Achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea 
metrologică a contoarelor de branşament se efectuează: 


a) la blocuri locative şi la case individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare
prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform 
Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate; 


b) în apartamentele din blocurile locative – de către operator, în condiţiile prevăzute la art. 29 alin.
(3) şi (4), prin aplicarea tarifului distinct, sau de către proprietarii apartamentelor, în modul stabilit de 
gestionarul blocului locativ, în condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (2);  


c) la alţi consumatori – conform clauzelor contractului încheiat între consumator şi operator, din
contul mijloacelor financiare ale consumatorului. 
    (5) Tipul concret de contor care urmează a fi instalat se selectează de către operator conform 
modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, cu 
indicarea parametrilor şi caracteristicilor tehnice ale acestora în condiţiile tehnice prevăzute în 
contractul încheiat între consumator şi operator. 
    (6) Consumatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii contorului şi a sigiliilor aplicate în 
conformitate cu contractul încheiat cu operatorul. 
    (7) Verificarea metrologică a contoarelor se efectuează la expirarea termenului de verificare 
metrologică de expertiză, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
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metrologic legal în laboratoarele desemnate de către autoritatea centrală de metrologie, cu participarea 
părţilor interesate. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, contorul de apă se 
înlocuieşte sau se repară.  
    (8) Operatorul şi consumatorul de apă pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a contoarelor 
înainte de termen în cazul în care una dintre părţi înaintează reclamaţie. Dacă reclamaţia se confirmă, 
se fac recalculări, iar dacă nu se confirmă, cheltuielile de verificare le suportă reclamantul.  
    (9) Demontarea contoarelor instalate la branşamente/racorduri se efectuează de către operator sau de 
către consumator cu coordonarea prealabilă în scris cu operatorul. 
    (10) La proiectarea construcţiilor noi, la reconstrucţia sau la reparaţia capitală a obiectivelor 
existente trebuie prevăzută, obligatoriu, instalarea pentru fiecare consumator a contoarelor ce 
corespund cerinţelor tehnice înaintate de operator şi actelor normative de exploatare.  
    (11) Nu se admite furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare noilor 
consumatori fără instalarea contoarelor legalizate în Republica Moldova, incluse în Registrul de stat al 
mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova. 
    (12) În cazul consumului fraudulos, volumul serviciului public care urmează să fie facturat de către 
operator consumatorului se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza 
mişcării apei şi de durata consumului fraudulos. 


 Articolul 27. Facturarea şi achitarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Facturarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în conformitate 
cu prevederile contractului de furnizare a serviciului. 
    (2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se facturează lunar, în baza volumelor 
determinate conform prevederilor art. 26 şi 29 şi a tarifelor în vigoare. 
    (3) În lipsa contoarelor pentru determinarea volumului de ape uzate evacuate, serviciul public de 
canalizare se facturează la un volum egal cu volumul de apă utilizată. 
    (4) Factura de plată pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se emite de către 
operator, cu indicarea termenului de achitare a acesteia, conform prevederilor contractului. 
    (5) În cazul în care consumatorul nu achită serviciul în termenele indicate în factură, acestuia i se 
vor calcula penalităţi pentru fiecare zi de întîrziere. Cuantumul penalităţii nu poate depăşi rata medie 
anuală ponderată a dobînzii la creditele acordate de băncile comerciale în monedă naţională, pentru un 
an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei. 


 Articolul 28. Raporturile juridice dintre operator, gestionarul blocului locativ şi consumator 
    (1) Raporturile juridice dintre operator, gestionarul blocului locativ şi consumatorul serviciului 
public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se reglementează de prezenta lege şi de Regulamentul 
cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenţie.  
    (2) Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să 
cuprindă norme cu privire la proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor interne de apă şi de 
canalizare, la delimitarea reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de instalaţiile interne 
de apă şi de canalizare, la exploatarea şi la întreţinerea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, 
precum şi norme referitor la termenele şi la procedura de racordare la reţelele publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la încheierea contractelor privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la evidenţa consumului de apă, la plata apei, la 
deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la limitarea şi întreruperea serviciului public 
de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi la modalitatea 
de soluţionare a diferendelor şi a litigiilor dintre operatori şi consumatori.  
    Articolul 29. Reglementarea raporturilor de furnizare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare în blocurile locative 
    (1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative se 
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efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi gestionarul blocului locativ sau între operator 
şi fiecare proprietar/chiriaş de apartament al blocului locativ în parte.  
    (2) În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare sînt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza 
tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat 
de  contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a 
volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul 
comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în 
apartamente de către proprietari/chiriaşi sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum 
aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza 
indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru 
fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform 
normelor de consum. 
    (3) În blocurile locative în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se 
efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/chiriaş de apartament 
în parte, facturarea serviciului se efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în 
apartamente şi a tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu în apartamente. 
    (4) Încheierea contractelor individuale între operator şi fiecare proprietar/ chiriaş de apartament în 
parte se efectuează obligatoriu, cu respectarea următoarelor condiţii: 


a) contractele individuale se încheie cu toţi proprietarii/chiriaşii apartamentelor din bloc;
b) operatorul, în baza tarifului distinct achitat de fiecare proprietar/chiriaş al apartamentului,


instalează contoarele pentru evidenţa consumului de apă în fiecare apartament; 
c) gestionarul blocului locativ instalează contoare pentru evidenţa consumului de apă de uz comun,


precum şi în spaţiile date în chirie/locaţiune, şi încheie cu operatorul contract de furnizare a serviciului 
pentru aceste locuri de consum; 


d) gestionarul blocului locativ încheie cu operatorul un contract de transmitere către operator a
reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare ale blocului locativ pentru deservire şi 
exploatare; 


e) gestionarul blocului locativ efectuează, la cererea operatorului, din contul locatarilor, reparaţia
capitală, reconstrucţia sau renovarea reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare ale blocului 
locativ. 
    Articolul 30. Indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat prin sistemele de alimentare cu 
apă şi de canalizare trebuie să corespundă, la branşamentele consumatorului, indicatorilor de calitate 
stabiliţi în Regulamentul privind indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, aprobat de Agenţie, sau, după caz, de autoritatea administraţiei publice locale.  
    (2) Indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat 
consumatorilor se stabilesc în funcţie de necesităţile consumatorilor, de starea tehnică a sistemelor de 
alimentare cu apă şi de canalizare, de investiţiile efectuate şi de cele care sînt necesare de a fi 
efectuate, de eficienţa acestora şi reieşind din practica internaţională. 
    Articolul 31. Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în bază de 
contract încheiat între operator şi consumator.  
    (2) Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare include 
obligatoriu denumirea operatorului şi a consumatorului, adresa locului unde se furnizează serviciul, 
adresa operatorului şi a consumatorului, codurile poştale, numerele telefoanelor/faxurilor de contact, 
codurile fiscale, conturile bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor care semnează contractul, 
codul de identificare al proprietarului, obiectul contractului, nivelurile de calitate, termenul de 
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conectare a instalaţiei de utilizare, modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi a serviciului de 
canalizare, obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile operatorului şi ale consumatorului, mijloacele 
prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare, condiţiile de întrerupere a furnizării 
serviciului, condiţiile de deconectare şi de reconectare a instalaţiei de utilizare la reţelele publice, 
durata contractului, precum şi modalitatea de modificare, de suspendare ori de reziliere a contractului, 
acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate prevăzute în contract, 
modalitatea şi cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciu în caz de nerespectare de către operator a 
termenelor de furnizare sau de furnizare a acestuia la nivel nesatisfăcător, modalităţile de soluţionare a 
litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale, alte clauze negociate 
de părţi şi care nu contravin legislaţiei. 
    (3) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe sau în alte acte adiţionale. 
    (4) Pentru încheierea contractului cu operatorul, solicitantul depune o cerere, indicînd numele şi 
prenumele (denumirea, în cazul persoanei juridice), adresa (sediul), scopul pentru care se solicită 
furnizarea serviciului respectiv, debitul de apă solicitat, caracteristicile apei şi regimul de furnizare 
dorit, debitul şi caracterul apelor ce urmează a fi deversate în reţelele de canalizare, regimul deversării. 
    (5) În cazul în care alimentarea cu apă a consumatorului se asigură în exclusivitate din sursele 
proprii ale consumatorului, contractul se încheie numai pentru serviciul de canalizare şi/sau de epurare 
a apelor uzate. 
    (6) Contractarea serviciului se face în funcţie de necesităţile solicitanţilor, precum şi de posibilităţile 
tehnice ale operatorului.  
    (7) Volumele de apă furnizată sau de ape uzate recepţionate sînt indicate în contract, cu excepţia 
contractelor încheiate cu consumatorii casnici.  
    (8) Pe durata valabilităţii contractului, părţile contractante pot modifica condiţiile printr-un acord 
adiţional sau să iniţieze suspendarea ori rezilierea contractului.  
    (9) Operatorul poate întrerupe furnizarea serviciului persoanei fizice sau persoanei juridice care nu 
îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condiţiile de furnizare a 
serviciului.  


Capitolul  VI 
PROCEDURA DE OBŢINERE A LICENŢELOR 


DE CĂTRE OPERATORI 


    Articolul 32. Condiţiile şi procedura de obţinere a licenţelor 
    (1) Activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de 
regiune, raion, municipiu şi oraş se supune reglementării prin licenţiere. 
    (2) Licenţa pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se acordă 
persoanelor juridice rezidente şi nerezidente. 
    (3) Pentru obţinerea licenţei, persoanele juridice trebuie: 


a) să fie înregistrate în Republica Moldova;
b) să prezinte un raport financiar pentru anul precedent – în cazul persoanei juridice care activează,


sau un extras din contul bancar – în cazul iniţierii activităţii de întreprinzător; 
c) să prezinte documente care confirmă că dispune de reţele publice de alimentare cu apă şi/sau de


canalizare, după caz; 
d) să prezinte documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru


care solicită licenţă; 
e) să prezinte avizul tehnic de înregistrare ce confirmă asigurarea metrologică a evidenţei


consumului de apă. 
    (4) Eliberarea licenţei, prelungirea termenului ei de valabilitate, reperfectarea licenţei, eliberarea 
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duplicatului de pe licenţă, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi retragerea 
licenţelor se efectuează de Agenţie conform procedurilor stabilite de Legea nr. 451-XV din 30 iulie 
2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Termenul de examinare a 
declaraţiei privind eliberarea licenţelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau 
de canalizare, precum şi a declaraţiei de prelungire a termenului lor de valabilitate, este de 5 zile 
lucrătoare de la data de înregistrare a declaraţiei.  
    (5) La licenţă se anexează obligatoriu condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt în 
conformitate cu legea şi care sînt parte integrantă a licenţei. 
    (6) Licenţele pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se eliberează 
pe un termen de 25 de ani. 
    (7) Titularii de licenţă sînt obligaţi să respecte condiţiile licenţei, precum şi să întrunească cerinţele 
stabilite pentru eliberarea licenţei şi pentru prelungirea valabilităţii acesteia pe toată perioada de 
desfăşurare a activităţii licenţiate.  
    (8) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe tot teritoriul Republicii Moldova în condiţiile 
specificate în licenţă.  
    Articolul 33. Modificarea, suspendarea temporară a licenţei şi reluarea valabilităţii ei 
    (1) Licenţa poate fi modificată atît la iniţiativa titularului, cît şi la iniţiativa Agenţiei în cazul 
intervenirii unor circumstanţe esenţiale. 
    (2) Licenţa poate fi suspendată temporar prin hotărîrea Agenţiei, la cererea titularului de licenţă. În 
celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată temporar la cererea Agenţiei, prin hotărîre judecătorească 
adoptată în temeiul legii.  
    (3) Hotărîrea privind suspendarea licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la 
data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se 
indică termenul concret de suspendare ce nu poate depăşi 6 luni.  
    (4) În cazul în care se constată că titularul de licenţă nu a îndeplinit obligaţiile sale, fapt ce conduce 
la întreruperea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către consumatori pe o 
perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol 
securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acţiunile ori inacţiunile 
titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor 
survenite, licenţa poate fi suspendată de către Agenţie, cu adresarea ulterioară a acesteia în instanţa de 
judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii 
de către Agenţie. În cazul nerespectării acestui termen, suspendarea licenţei se anulează. Hotărîrea 
Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se aplică pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile. 
    (5) Agenţia suspendă licenţa conform procedurii prevăzute la alin. (4) dacă deficienţele identificate 
nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei de lichidare a încălcării. 
    (6) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc: 


a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea temporară a licenţei;
b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a


duplicatului de pe licenţa pierdută sau deteriorată; 
c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de


Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate; 
d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform


prevederilor legii; 
e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenul stabilit prin lege.


    (7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor 
care au condus la suspendarea licenţei.  
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    (8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare a acesteia. 
    (9) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii Agenţiei, după remedierea 
circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată 
care a emis decizia de suspendare a licenţei. 
    (10) Hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de către Agenţie în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la 
suspendarea licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărîrea judecătorească respectivă. 
Hotărîrea Agenţiei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
adoptării.  
    Articolul 34. Retragerea licenţei 
    (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea 
Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se 
efectuează direct de către Agenţie.  
    (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc: 


a) cererea titularului de licenţă privind retragerea;
b) decizia cu privire la radierea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei;
d) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;
e) nerespectarea repetată a prescripţiilor de lichidare a încălcării condiţiilor de desfăşurare a


activităţii licenţiate. 
    (3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării 
în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi o aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea 
temeiurilor de retragere în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării.  
    (4) În caz de retragere a licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie. 
    (5) În caz de retragere a licenţei, Agenţia desemnează un nou titular de licenţă care să desfăşoare 
activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i s-a retras licenţa. Titularul de licenţă căruia i 
s-a retras licenţa nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i 
întreaga informaţie şi documentaţia necesare în activitate. 
    (6) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă. 
    (7) După expirarea a 6 luni de la data depunerii la Agenţie a licenţei retrase, titularul de licenţă 
căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi 
gen de activitate. 


Capitolul  VII 
REGLEMENTAREA TARIFELOR ŞI FINANŢAREA  


SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, DE 
CANALIZARE ŞI DE EPURARE A APELOR UZATE 


    Articolul 35. Reglementarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate 
    (1) În domeniul alimentării cu apă şi de canalizare se supun reglementării următoarele tarife: 


a) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apa potabilă diferenţiat în funcţie de locul de
furnizare a serviciului, inclusiv în bloc locativ/casă individuală sau în apartament din bloc locativ; 


b) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;
c) tariful pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
d) tarifele pentru serviciile auxiliare.


    (2) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de 
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alimentare cu apă tehnologică şi pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate se 
determină în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru 
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, elaborată şi aprobată 
de Agenţie, în modul stabilit.  
    (3) Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare 
cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate include:  


a) componenţa şi modul de calculare a:
– consumurilor aferente plăţilor pentru apa captată, pentru evacuarea şi pentru epurarea apelor uzate;
– consumurilor materiale;
– consumurilor şi cheltuielilor necesare pentru instalarea, reparaţia, verificarea metrologică şi


înlocuirea contoarelor conform prevederilor art. 26; 
– consumurilor aferente retribuirii muncii;
– uzurii mijloacelor fixe şi activelor nemateriale pe termen lung, inclusiv în cazul reevaluării


acestora pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată şi pentru a 
exclude activele care au fost obţinute gratuit, prin donaţii şi granturi;  


– costurilor suportate şi a veniturilor obţinute din activele utilizate în activităţile reglementate;
– consumurilor şi cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor sistemului


public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
– consumurilor şi pierderilor de apă în reţelele publice de alimentare cu apă;
– consumurilor şi cheltuielilor aferente întreţinerii şi exploatării reţelelor  interne de alimentare cu


apă din blocurile locative, întreţinerii, exploatării şi verificării contoarelor, a consumurilor şi 
pierderilor tehnice de apă în reţelele interne din blocurile locative în cazul furnizării serviciului în 
apartamentele blocului locativ;  


– cheltuielilor comerciale, generale şi administrative;
– nivelului de rentabilitate;
– altor cheltuieli operaţionale;
b) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de titularul de


licenţă; 
c) condiţiile de utilizare a uzurii anuale a mijloacelor fixe, de efectuare a cheltuielilor materiale de


întreţinere şi de exploatare, modul de reflectare a acestora în tarif în cazul utilizării lor în alte scopuri; 
d) principiile de efectuare a investiţiilor de către operator în sistemul public de alimentare cu apă şi


de canalizare şi modul de recuperare a acestora prin tarif; 
e) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a metodologiei tarifare.


    (4) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate se 
calculează şi se aprobă în condiţiile prezentei legi, conform următoarelor principii: 


a) furnizarea fiabilă şi continuă a serviciului menţionat, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea
indicatorilor de calitate, la cheltuieli minime necesare, cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


b) desfăşurarea unei activităţi eficiente şi profitabile ce ar oferi operatorului posibilitatea de a
acoperi consumurile şi cheltuielile sale justificate necesare pentru desfăşurarea activităţii reglementate 
şi recuperarea mijloacele financiare investite în dezvoltarea, renovarea şi reconstrucţia sistemului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    (5) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate, furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, se 
determină anual de către operator în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare 
a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi se 
prezintă Agenţiei pentru avizare, iar consiliului local – pentru aprobare. 
    (6) Agenţia, în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la primirea de la operator a cererii de 
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avizare a tarifelor, însoţită de materialele care justifică nivelul  acestora, va examina materialele 
prezentate şi va emite către consiliul local respectiv un aviz privind cuantumurile tarifelor necesare de 
a fi aprobate. 
    (7) Operatorul este obligat să prezinte Agenţiei şi consiliului local, în termen de pînă la 3 zile 
lucrătoare, informaţiile solicitate suplimentar necesare pentru stabilirea consumurilor reale şi 
cheltuielilor pentru desfăşurarea activităţii şi a corectitudinii calculării tarifelor reglementate.  
    (8) Consiliul local, în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data primirii de la Agenţie a 
avizului privind cuantumul tarifelor, va aproba tarifele avizate de Agenţie şi le va publica în sursele 
mass-media locale.  
    (9) În cazul în care consiliul local va aproba  tarife la un nivel mai redus decît cele prevăzute în 
avizul prezentat de Agenţie, acesta este obligat să stabilească în decizia sa de aprobare a tarifelor sursa 
şi suma concretă ce urmează a fi alocată operatorului din bugetul local pentru acoperirea veniturilor 
ratate de către operator din cauza aprobării tarifelor reduse. 
    (10) În cazul în care tarifele prezentate în avizul Agenţiei  nu vor fi aprobate de către consiliul local, 
în termenul stabilit la alin. (8), operatorul se va adresa către Agenţie, care, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data adresării motivate de către operator, va aproba şi va publica în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova tarifele avizate anterior. 
    (11) În cazul în care consiliul local, în conformitate cu legea, va delega Agenţiei funcţiile de 
aprobare a tarifelor, operatorii vor prezenta, iar Agenţia va examina şi va aproba, în modul stabilit, 
tarifele şi le va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
    (12) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizată la nivel de regiune, 
raion, municipiu şi oraş se determină de către operatori în conformitate cu Metodologia de 
determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare 
şi de epurare a apelor uzate, se aprobă de către Agenţie în modul stabilit şi se publică în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 
    (13) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş 
şi care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare 
internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale, se aprobă de către 
Agenţie în modul stabilit. 
    (14) Tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor se calculează de către operatori 
conform metodologiei respective. 
    (15) Tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi 
oraş se aprobă de către consiliile locale sau, după caz, de Agenţie, bazîndu-se pe aceleaşi  principii şi 
proceduri ca şi în cazul tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul 
public de canalizare şi de epurare a apelor uzate.  
    (16) Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă, serviciul public de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate la nivel de regiune, raion,  municipiu şi oraş sînt obligaţi să 
afişeze la sediile lor şi să plaseze pe paginile lor web oficiale hotărîrile consiliului local şi/sau ale 
Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile menţionate, precum şi referitor la aprobarea 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică şi pentru serviciile auxiliare. 
    (17) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prestat de operatori la 
nivel de sat şi comună sînt examinate şi aprobate de consiliile locale respective, sînt publicate în mass-
media locală şi sînt afişate la sediile operatorilor. 
    Articolul 36. Finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Finanţarea consumurilor şi cheltuielilor necesare funcţionării şi exploatării sistemelor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare se asigură prin încasarea de la consumatori, în baza facturilor emise 
de operatori, a contravalorii serviciului furnizat.  
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    (2) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi de canalizare ţine de competenţa organelor centrale de specialitate ale 
administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale. În funcţie de modalitatea de 
gestiune adoptată şi de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice, în baza cărora se desemnează 
operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate integral sau parţial operatorului.  
    (3) Finanţarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea surselor de finanţare se realizează în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare.  
    (4) Disponibilităţile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau din transferuri 
de la bugetul de stat, destinate cofinanţării unor obiective de investiţii specifice, se administrează şi se 
utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate.  


Capitolul  VIII 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 


    Articolul 37. Reorganizarea şi lichidarea operatorului 
    (1) Procedura de reorganizare sau lichidare a operatorului se efectuează în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. 
    (2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
valabil încheiate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de organul central de specialitate 
cu întreprinderile specializate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, produc efecte juridice 
potrivit prevederilor contractuale.  
    Articolul 38. Responsabilităţi şi sancţiuni 
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională 
sau penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, organul central de specialitate, după caz, au dreptul să 
sancţioneze operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul în care acesta 
furnizează servicii necorespunzătoare indicatorilor de calitate aprobaţi în conformitate cu actele 
normative în vigoare.  
    Articolul 39. Intrarea în vigoare 
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării. 
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi: 


a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu
prezenta lege; 


b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) Agenţia şi autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 6 luni de la data publicării 
prezentei legi, vor elabora actele normative prevăzute de prezenta lege şi vor aduce actele lor 
normative în concordanţă cu prezenta lege. 


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI  Igor CORMAN 


 Nr. 303. Chişinău, 13 decembrie 2013. 
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Парламент принимает настоящий органический закон. 


Глава I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


    Статья 1. Цель закона 
    Целью настоящего закона является установление правовой базы для создания, организации, 
управления, регулирования и мониторинга  функционирования публичной услуги снабжения 
питьевой водой, технологической водой, канализации и очистки сточных бытовых и 
промышленных вод (далее – публичная услуга водоснабжения и канализации) в условиях 
доступности, наличия в распоряжении, надежности, непрерывности, конкурентности и 
прозрачности, с соблюдением норм качества, безопасности и охраны окружающей среды.  
    Статья 2. Предмет и сфера применения 
    (1) Настоящий закон регулирует: 


a) деятельность по предоставлению публичной услуги водоснабжения и канализации;
b) эксплуатацию, обслуживание, расширение и функционирование публичных систем


водоснабжения и канализации; 
c) определение и утверждение регулируемых тарифов на публичную услугу водоснабжения и


канализации; 
d) безопасность и надежность водоснабжения потребителей;
e) защиту прав потребителей публичной услуги водоснабжения и канализации;
f) гарантированный недискриминационный доступ всех физических и юридических лиц к


публичной услуге водоснабжения и канализации на договорных условиях и в соответствии с 
законодательными и другими нормативными актами в данной области. 
    (2) Настоящий закон устанавливает полномочия центральных и местных органов публичной 
власти в области публичной услуги водоснабжения и канализации, регулирующего 
центрального органа публичной власти, права и обязанности потребителей и операторов, 
предоставляющих публичную услугу водоснабжения и канализации в населенных пунктах, 
другие положения, касающиеся функционирования публичной услуги водоснабжения и 
канализации. 
    (3) Положения настоящего закона применяются к публичной услуге водоснабжения и 
канализации, предоставляемой операторами на уровне регионов, районов, муниципиев, 
городов, сел, коммун независимо от их организационно-правовой формы. 


  Статья 3. Публичная услуга водоснабжения и канализации 
    (1) Публичная услуга водоснабжения и канализации включает совокупность видов 
деятельности, представляющих общественную пользу и общий экономический и социальный 
интерес, осуществляемых в целях забора, обработки, транспортировки, накопления и 
распределения питьевой или технологической воды для всех потребителей одного или 
нескольких населенных пунктов и соответственно в целях приема, транспортировки, очистки и 
сброса сточных вод. 
    (2) Публичная услуга водоснабжения и канализации создается, организуется и управляется 
органами местного публичного управления в целях удовлетворения нужд местных сообществ. 
    (3) Публичная услуга водоснабжения и канализации предоставляется путем создания и 
эксплуатации специфической инженерно-технической инфраструктуры, называемой публичной 
системой водоснабжения и канализации. 
    (4) В сельских населенных пунктах может организовываться при необходимости только 
публичная услуга водоснабжения. 


Asociația "Moldova Apă-Canal"
htpp:// www.amac.md 
apacanal@yandex.ru


36







   Статья 4. Основные понятия 
    В целях настоящего закона следующие основные понятия используются в значении: 
   подвод – конструктивная система, обеспечивающая транспортировку воды в полной 
безопасности от ее забора до резервуара; 
    технологическая вода – вода, необходимая для обеспечения технологического процесса 
(мойка, разбавление, охлаждение и др.); 
    бытовые сточные воды – канализационные воды, происходящие от использования воды в 
хозяйствах, публичных учреждениях и службах, являющиеся результатом человеческого 
метаболизма, а также осуществления бытовых и санитарно-гигиенических видов деятельности, 
сбрасываемые в канализационную систему;  
    промышленные сточные воды – сточные воды, являющиеся результатом промышленного 
производственного процесса;  
    уведомление о подключении/присоединении – письменное уведомление, выданное оператором 
заявителю, в котором указываются оптимальные технические и экономические условия, 
включая точку подключения/присо-единения, а также работы, которые заявитель должен 
осуществить в обязательном порядке для подключения/присоединения своей внутренней 
установки водоснабжения и/или канализации к публичной системе водоснабжения и/или 
канализации; 
    согласование тарифов – деятельность по анализу и проверке правильности исчисления 
тарифов операторами, осуществляемая Национальным агентством по регулированию в 
энергетике с соблюдением процедур установления, регулирования и изменения тарифов и 
выдачей заключений о размере тарифов для утверждения их местными советами; 
    водопроводный ввод – часть публичной сети водоснабжения, обеспечивающая связь 
публичной водораспределительной сети и внутренней установки водоснабжения определенного 
помещения или здания. Ввод обслуживает только одного пользователя. Исполнение ввода 
обеспечивается либо оператором, либо пользователем, в зависимости от места расположения 
разграничительного пункта установок, и только на основании документации, согласованной с 
оператором, при условии соблюдения права собственности. В случаях, веско обоснованных 
пользователем или оператором, и когда технические условия не позволяют реализовать иное 
решение, допускается подключение нескольких пользователей к одному вводу; 
    подключение/присоединение – выполнение оператором публичных сетей водоснабжения и 
канализации постоянного подключения внутренних установок водоснабжения и/или 
канализации потребителя к публичным сетям водоснабжения и/или канализации; 
    смотровой колодец – подземное сооружение, выполненное для защиты и доступа к кранам 
регулирования расхода воды, опустошения, вентилирования и т.п.; 
    незаконное подключение – самовольное подключение физическими или юридическими 
лицами внутренних установок водоснабжения и/или канализации к публичной системе 
водоснабжения и/или канализации;  
    потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся публичной услугой 
водоснабжения и канализации на основании договора, заключенного с оператором; 
    бытовой потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся публичной 
услугой водоснабжения и канализации, предоставляемой оператором на основании договора, 
для нужд, не связанных с предпринимательской или профессиональной деятельностью; 
    незаконное потребление – потребление воды или сброс сточных вод путем 
несанкционированного подключения внутренних установок водоснабжения и/или канализации 
к системе водоснабжения и/или канализации оператора в обход счетчика или с вмешательством 
в функционирование счетчика, нарушением правил пользования публичной услугой 
водоснабжения и канализации, а также в отсутствие договора на предоставление публичной 
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услуги водоснабжения и канализации; 
    счетчик (водомер) – аппарат для измерения объема потребления питьевой/технологической 
воды, поставляемой потребителю, или объема отработанных вод, сбрасываемых в публичную 
систему канализации; 
    внутренние установки водоснабжения – совокупность установок водоснабжения, 
находящихся в собственности или в управлении потребителя, расположенных за 
разграничительным пунктом, посредством которых обеспечивается использование воды 
потребителем; 
    внутренние канализационные установки – совокупность установок, находящихся в 
собственности или в управлении потребителя, включая канализационный выпуск, которые 
обеспечивают прием и транспортировку сточных вод от внутренних установок водоснабжения 
до соединительного колодца публичной системы канализации;  
    оператор – юридическое лицо, которое распоряжается, управляет, эксплуатирует и 
обслуживает публичную систему водоснабжения и канализации и предоставляет потребителям 
публичную услугу водоснабжения и канализации на основании договора;  
    предварительная очистка – очистка любого количества сточных вод, кроме бытовых 
сточных вод, если они не обладают качествами, соответствующими действующим местным 
нормам, до сброса этих вод в публичную канализационную сеть; 
    разграничительный пункт – место, в котором внутренние установки водоснабжения и/или 
канализации потребителя подключаются к публичной системе водоснабжения и/или 
канализации, или место, в котором имущество двух операторов разграничивается в 
зависимости от права собственности. Разграничительный пункт устанавливается в договоре о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. В индивидуальных жилых 
домах разграничительный пункт устанавливается у выхода из счетчика, который располагается 
в соединительном колодце, находящемся в пределах территории потребителя. Соединительный 
колодец является составной частью внутренней установки водоснабжения и принадлежит 
потребителю. В многоквартирных жилых домах разграничительный пункт устанавливается у 
выхода из счетчика, который располагается в подвале многоквартирного жилого дома, в 
соответствии с заключением об отводе, выданным оператором. Для канализационных сетей 
разграничительным пунктом является соединительный колодец подключения к публичной сети 
в направлении стока сточных вод; 
    канализационный выпуск – коллекторный канал, обеспечивающий соединение между 
внутренней канализационной установкой потребителя и публичным канализационным 
коллектором; 
    регион – территориальный субъект, определенный гидрографическим бассейном, населенные 
пункты на площади которого потребляют публичную услугу водоснабжения и канализации, 
предоставляемую оператором; 
    канализационная сеть – сооружение, состоящее из коллекторных каналов, прилегающих 
сооружений и т.п., обеспечивающее прием и транспортировку канализационной воды к 
очистным сооружениям; 
    публичная канализационная сеть – часть публичной канализационной системы, состоящая 
из  канализационных коллекторов и трубопроводов, колодцев и прилагаемых конструкций, 
обеспечивающая прием, отвод и транспортировку сточных вод от двух  или более 
потребителей. Не являются публичными сетями водопроводные вводы, канализационные 
выпуски, сети водоснабжения и канализационные сети, расположенные за разграничительным 
пунктом, внутренние сети водоснабжения и канализации многоквартирного жилого дома, даже 
если таковой является собственностью нескольких физических или юридических лиц, сети, 
прилегающие к помещению, являющемуся частной собственностью, или относящиеся к 
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публичному учреждению, на территории которого находится несколько объектов 
недвижимости независимо от назначения таковых, сети, относящиеся к промышленной 
платформе, даже если она управляется несколькими юридическими лицами;  
    публичные водораспределительные сети – часть публичной системы водоснабжения, 
состоящая из сети трубопроводов, арматуры и прилагаемых конструкций, обеспечивающая 
распределение воды двум или более потребителям;  
    публичные водоводные сети – часть публичной системы водоснабжения, состоящая из сети 
магистральных трубопроводов, арматуры и прилагаемых конструкций, обеспечивающая 
транспортировку воды;  
    дополнительная услуга – вспомогательная услуга, предоставляемая оператором потребителям 
для обеспечения их права на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки 
сточных вод; 
    публичная услуга водоснабжения –  совокупность видов деятельности, необходимых для 
забора сырой воды из поверхностных или подземных источников, обработки этой воды, 
транспортировки питьевой и/или технологической воды, накопления воды и распределения 
питьевой и/или технологической воды;  
    публичная услуга канализации – совокупность видов деятельности, необходимых для приема, 
транспортировки и сброса поступающих от потребителей сточных вод в очистные сооружения, 
очистки таких вод и сброса очищенной воды в приемник; 
    публичная система водоснабжения – совокупность технологических установок, 
функционального оборудования и специфического оснащения, посредством которых 
предоставляется публичная услуга водоснабжения. Публичная система водоснабжения 
включает следующие компоненты: заборы, подводы, станции по обработке воды, насосные 
станции с гидрофорами или без них, накопительные резервуары, публичные водоводные сети, 
публичные водораспределительные сети; 
    публичная система канализации – совокупность технологических установок, 
функционального оборудования и специфического оснащения, посредством которых 
предоставляется публичная услуга канализации. Публичная система канализации включает, в 
частности, следующие компоненты: публичные канализационные сети, насосные станции, 
станции очистки воды (очистные сооружения), коллекторы для отвода в приемник; 
    технико-экономическое обоснование – документ, подготовленный для осуществления 
инвестиции в инфраструктуру водоснабжения и канализации,  представляющий собой анализ 
возможностей разработки и успешного завершения проекта с учетом всех технических, 
финансовых, экологических, социально-экономических и институциональных факторов; 
    отдельный тариф – тариф, утвержденный местным советом или, по обстоятельствам, 
Национальным агентством по регулированию в энергетике, который включает оправданные 
расходы оператора на приобретение и первичную установку водомера в квартире 
многоквартирного жилого дома. Отдельный тариф определяется в соответствии с 
Методологией определения, утверждения и применения тарифов на дополнительные услуги, 
предоставляемые операторами, утвержденной Национальным агентством по регулированию в 
энергетике; 
    плата за подключение/присоединение – сумма, уплачиваемая потребителем оператору 
публичной сети водоснабжения и/или канализации для покрытия расходов, связанных с 
подключением/присоединением внутренней установки водоснабжения и/или канализационной 
установки, приобретением материалов и выполнением работ по присоединению, определенная 
в соответствии с методологией, утвержденной Национальным агентством по регулированию в 
энергетике. 
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Глава II 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ 


ПОЛНОМОЧИЯ 


    Статья 5. Полномочия Правительства 
    (1) Правительство обеспечивает исполнение общей государственной политики в области 
публичной услуги водоснабжения и канализации в соответствии с программой правления. 
    (2) Правительство осуществляет свои полномочия в области публичной услуги 
водоснабжения и канализации посредством: 


a) инициирования и представления Парламенту для принятия проектов законодательных
актов о регулировании функционирования публичной услуги водоснабжения и канализации; 


b) утверждения нормативных актов в области публичной услуги водоснабжения и
канализации в соответствии с концепциями социально-экономического развития, 
градостроительства и обустройства территории, защиты и сохранения окружающей среды; 


c) внедрения в область публичной услуги водоснабжения и канализации механизмов,
характерных для рыночной экономики, создания конкурентной среды, привлечения частного 
капитала, поощрения государственно-частного партнерства и приватизации. 
    (3) Правительство поддерживает органы местного публичного управления в том, что касается 
создания, развития и совершенствования публичной услуги водоснабжения и канализации, 
стимулирования партнерства и объединения усилий административно-территориальных единиц 
для создания и эксплуатации инженерно-технических систем, представляющих общий интерес. 
Поддержка предоставляется по запросу административно-территориальных единиц через 
центральные отраслевые органы публичного управления в виде технической и/или финансовой 
помощи, методологических и консультационно-информационных услуг в соответствии с 
законом. 
    Статья 6. Полномочия центрального отраслевого органа публичного управления в 
области  публичной услуги водоснабжения и канализации 
    Центральный отраслевой орган публичного управления в области публичной услуги 
водоснабжения и канализации (далее – центральный отраслевой орган):  


a) разрабатывает и проводит государственную политику в области публичной услуги
водоснабжения и канализации; 


b) разрабатывает и реализует ежегодные программы деятельности в области публичной
услуги водоснабжения и канализации, которые финансируются из государственного бюджета 
или международными финансовыми учреждениями и организациями; 


c) принимает необходимые меры, связанные с реализацией национальной политики в области
водных ресурсов и в области публичной услуги водоснабжения и канализации; 


d) обеспечивает выполнение мер, вытекающих из межгосударственного сотрудничества в
области водных ресурсов, которые необходимы для привлечения инвестиций в строительство 
объектов водоснабжения и канализации; 
    е) разрабатывает и участвует в реализации законодательных и других нормативных актов в 
данной области; 


f) содействует внедрению научно-технических достижений в области снабжения питьевой
водой и канализации; 


g) накапливает и систематически анализирует информацию о ситуации в данной области и
информирует об этом Правительство. 


 Статья 7. Регулирование публичной услуги водоснабжения и канализации 
    (1) Регулирование публичной услуги водоснабжения и канализации обеспечивается 
Национальным агентством по регулированию в энергетике (далее – Агентство). Агентство 
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осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
    (2) В области публичной услуги водоснабжения и канализации Агентство осуществляет 
следующие полномочия: 


a) выдает в соответствии с установленными законом требованиями и процедурой лицензии
операторам, предоставляющим публичную услугу водоснабжения и канализации на уровне 
регионов, районов, муниципиев и городов; 


b) в случаях и на условиях, предусмотренных законом, продлевает, изменяет,
приостанавливает или  отзывает выданные лицензии; 


c) назначает по согласованию с органом местного публичного управления обладателя
лицензии, который будет осуществлять лицензируемую деятельность вместо обладателя 
лицензии, у которого она была приостановлена, отозвана или срок действия которой истек; 


d) осуществляет в установленных законом порядке и пределах мониторинг и контроль
соблюдения обладателями лицензий условий, установленных для осуществления 
лицензируемой деятельности;  


e) разрабатывает и утверждает Методологию определения, утверждения и применения
тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод и 
Методологию определения, утверждения и применения тарифов на дополнительные услуги, 
предоставляемые операторами; 


f) разрабатывает и утверждает Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации;
g) разрабатывает и утверждает Положение о показателях качества публичной услуги


водоснабжения и канализации; 
h) разрабатывает и утверждает Положение о процедурах приобретения операторами


используемых в их деятельности имущества, работ и услуг для обеспечения соблюдения 
принципа максимальной эффективности при минимальных затратах; 


i) разрабатывает и утверждает Положение об определении и утверждении в целях
установления тарифов расхода воды на технологические нужды, а также потерь воды в 
публичных системах водоснабжения; 


j) согласовывает тарифы на публичную услугу водоснабжения и канализации и тарифы на
дополнительные услуги, предоставляемые на уровне региона, района, муниципия, города, 
рассчитанные и обоснованные оператором в соответствии с утвержденными Агентством 
методологиями, и представляет их местным советам на утверждение; 


k) утверждает тарифы на публичную услугу снабжения технологической водой,
предоставляемую операторами на уровне региона, района, муниципия, города; 


l) утверждает тарифы на публичную услугу водоснабжения и канализации, а также на
дополнительные услуги, предоставляемые операторами на уровне региона, района, муниципия, 
города, в случае делегирования соответствующими местными советами Агентству в полном 
объеме права утверждения тарифов; 


m) утверждает тарифы на публичную услугу водоснабжения и канализации,
предоставляемую на уровне региона, района, муниципия, города, в случае неутверждения их 
местными советами на основании заявления оператора и представленного Агентством 
заключения в срок, установленный настоящим законом; 


n) осуществляет мониторинг правильности применения операторами утвержденных
Агентством тарифов; 


o) осуществляет надзор и контроль за соблюдением операторами принципа необходимых и
оправданных затрат при расчете тарифов на публичную услугу водоснабжения и канализации, 
предоставляемую на уровне региона, района, муниципия, города; 


p) осуществляет мониторинг соблюдения операторами, тарифы которых утверждаются
Агентством, показателей качества публичной услуги водоснабжения и канализации, 
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установленных в положении, утвержденном Агентством; 
q) осуществляет в установленных законом порядке и пределах мониторинг и контроль


деятельности операторов, предоставляющих услуги на уровне региона, района, муниципия, 
города, в том числе соблюдения ими обязанностей, установленных законом, лицензиями, 
положениями и методологиями, утвержденными Агентством;   


r) устанавливает в целях определения тарифов и гарантирования отсутствия перекрестного
субсидирования между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности принципы и 
правила разделения расходов операторами, требования по переоценке основных средств, а 
также систему информации, на основании которой операторы представляют отчеты Агентству; 


s) выполняет иные функции, предусмотренные законом в отношении  операторов,
осуществляющих деятельность на уровне региона, района, муниципия, города. 
    (3) В целях эффективного осуществления своих полномочий Агентство наделено 
следующими основными правами:  


a) требовать от операторов, осуществляющих деятельность на уровне региона, района,
муниципия, города, представления ему необходимой для установления тарифов информации, в 
том числе составляющей государственную тайну, коммерческую тайну, или другой 
официальной информации ограниченного доступа; 


b) иметь доступ к первичным документам, связанным с деятельностью, осуществляемой на
основании лицензии, и получать от  операторов, осуществляющих деятельность на уровне 
региона, района, муниципия, города, копии и выписки из первичной документации; 


c) применять при расчете и утверждении тарифов на публичную услугу водоснабжения и
канализации принцип максимальной эффективности при минимальных затратах; 


d) в пределах  предусмотренных законом полномочий принимать постановления, решения,
давать заключения о размере тарифов для утверждения их местными советами; 


e) издавать предписания по устранению выявленных нарушений;
f) налагать санкции в предусмотренном законом порядке.


    (4) Агентство устанавливает для обладателей лицензий в пределах своего годового бюджета, 
утверждаемого Парламентом, размер взносов на регулирование, необходимых для обеспечения 
его деятельности в соответствии с законом, на уровне до 0,15 процента годовой стоимости 
публичной услуги водоснабжения и канализации. Взносы на регулирование уплачиваются 
операторами–обладателями лицензий ежеквартально путем перечисления указанных взносов на 
текущий счет Агентства не позднее чем в течение 10 календарных дней следующего квартала.  
    (5) Операторы, предоставляющие публичную услугу водоснабжения и канализации на уровне 
села/коммуны, которые оснащены централизованными системами водоснабжения, канализации 
и очистки сточных вод, подлежат процедуре регулирования, лицензирования и утверждения 
тарифов на тех же условиях, что и операторы, предоставляющие публичную услугу 
водоснабжения и канализации на уровне региона, района, муниципия, города. 
    Статья 8. Полномочия органов местного публичного управления 
    (1) Органы местного публичного управления первого уровня: 


a) разрабатывают и внедряют свои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы
развития и функционирования публичной услуги водоснабжения и канализации в соответствии 
с общими планами градостроительства, программами социально-экономического развития 
административно-территориальной единицы, а также в соответствии с международными 
обязательствами в области охраны окружающей среды; 


b) создают, организуют, координируют, осуществляют мониторинг и контроль
функционирования публичной услуги водоснабжения и канализации в соответствии с 
положениями закона; 
    с) утверждают тарифы на публичную услугу водоснабжения и канализации и на 
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дополнительные услуги, предоставляемые операторами потребителям, рассчитанные в 
соответствии с разработанными и утвержденными Агентством методологиями; 


d) управляют публичной системой водоснабжения и канализации, являющейся частью
инженерно-технической инфраструктуры соответствующих административно-территориальных 
единиц; 


e) утверждают положение о публичной услуге водоснабжения и канализации;
f) принимают решения об объединении усилий административно-территориальных единиц в


целях создания и организации публичной услуги водоснабжения и канализации и 
стимулирования инвестиций в публичные системы водоснабжения и канализации; 


g) делегируют управление публичной услугой водоснабжения и канализации и
соответствующим публичным имуществом в соответствии с действующим законодательством; 


h) участвуют финансовыми средствами и/или имуществом в создании имущества операторов
в целях выполнения таковыми работ и предоставления публичной услуги водоснабжения и 
канализации; 


i) заключают кредитные договоры или предоставляют в соответствии с законом гарантии по
кредитам для финансирования инвестиционных программ развития публичной системы 
водоснабжения и канализации населенных пунктов, выполнения новых работ, расширения и 
наращивания потенциала, в том числе осуществления реконструкции, модернизации и 
переоборудования существующих систем; 


j) обеспечивают водоснабжение и канализационную услугу в чрезвычайных ситуациях;
k) предоставляют компенсации некоторым категориям бытовых потребителей, признанных


уязвимыми, в предусмотренных законом порядке и условиях; 
l) принимают решение о делегировании Агентству полномочий по утверждению тарифов на


публичную услугу водоснабжения и канализации. 
    (2) В случае реорганизации или ликвидации операторов, осуществляющих деятельность на 
основании договоров о делегировании управления в соответствии с настоящим законом, органы 
местного публичного управления первого уровня организуют новые процедуры заключения 
договоров о делегировании управления услугой с новым оператором. 
    (3) Муниципии Кишинэу и Бэлць осуществляют полномочия, предусмотренные частями (1) и 
(2), с применением особенностей, установленных действующим законодательством для данных 
административно-территориальных единиц.  
    Статья 9. Государственный надзор и контроль за публичной услугой водоснабжения и 
канализации 
    Государственный надзор и контроль за публичной услугой водоснабжения и канализации 
осуществляется: 


a) службой государственного надзора за общественным здоровьем;
b) органом охраны окружающей среды;
c) службой управления водными ресурсами и надзора за ними;
d) органом контроля за применением законодательства и нормативных документов в


строительстве. 


Глава III 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  


ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 


    Статья 10. Принципы создания, организации и функционирования публичной услуги 
водоснабжения и канализации 
    Публичная услуга водоснабжения и канализации создается, организуется и функционирует 
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на основе следующих принципов: 
a) безопасности предоставляемой услуги;
b) адекватной тарифной политики;
c) качества, эффективности и рентабельности предоставляемой услуги;
d) прозрачности и публичной ответственности, включая консультирование с патронатами,


профсоюзами, потребителями, а также с их представительными ассоциациями по вопросам 
межкоммунального объединения и регионализации услуги; 


e) устойчивого развития;
f) регулируемого доступа к публичным системам водоснабжения и канализации всех


потребителей на основании договоров; 
g) соблюдения специфических норм в области водного хозяйства, охраны окружающей среды


и здоровья населения. 
 Статья 11. Управление публичной услугой водоснабжения и канализации  


    (1) Управление публичной услугой водоснабжения и канализации организуется и 
осуществляется путем: 


a) прямого управления;
b) делегированного управления.


    (2) Выбор формы управления публичной услугой водоснабжения и канализации 
осуществляется по решению органа местного публичного управления или, по обстоятельствам, 
центрального отраслевого органа в случае, когда таковые являются учредителями. 
   Статья 12. Прямое управление 


    (1) В рамках прямого управления органы местного публичного управления берут 
непосредственно на себя все обязательства и ответственность за организацию, руководство, 
распоряжение, управление, эксплуатацию, функционирование и финансирование публичной 
услуги водоснабжения и канализации.  
    (2) Прямое управление осуществляется специализированными структурами (отделы, 
управления), организованными в рамках органов местного публичного управления. 
    (3) Указанные в части (2) структуры осуществляют свою деятельность на основании 
положения, утвержденного органами местного публичного управления.  
    Статья 13. Делегированное управление 
     (1) Делегированное управление является способом управления, при котором органы 
местного публичного управления передают на основании договора (далее – договор о 
делегировании управления) одному или нескольким операторам все полномочия и обязанности 
по предоставлению публичной услуги водоснабжения и канализации, а также по управлению и 
эксплуатации сопутствующих систем и инженерно-технической инфраструктуры.  
    (2) Предоставление оператору права делегированного управления осуществляется на 
условиях прозрачности посредством аукциона, организованного в соответствии с действующим 
законодательством. 
    (3) Заключение договора о делегировании управления публичной услугой водоснабжения и 
канализации осуществляется на основании решения местного совета или, по обстоятельствам, 
центрального отраслевого органа.  
    (4) Делегированное управление осуществляется через операторов, которыми могут быть: 


a) коммерческие общества, муниципальные и государственные предприятия, являющиеся
поставщиками публичной услуги водоснабжения и канализации, учрежденные органами 
местного публичного управления или, по обстоятельствам, центральным отраслевым органом, с 
уставным капиталом административно-территориальных единиц или государства; 


b) коммерческие общества, являющиеся поставщиками публичной услуги водоснабжения и
канализации, с частным или смешанным капиталом. 


Asociația "Moldova Apă-Canal"
htpp:// www.amac.md 
apacanal@yandex.ru


44







    (5) Оператор, осуществляющий деятельность в режиме делегированного управления, 
предоставляет публичную услугу водоснабжения и канализации путем эксплуатации 
сопутствующей инженерно-технической инфраструктуры и управления ею на основании 
договора о делегировании управления, утвержденного в установленном порядке, и на 
основании лицензии, выданной Агентством. 
    (6) Делегирование управления осуществляется на основании договора в предусмотренном 
законом порядке. 
    (7) К договору о делегировании управления прилагаются в обязательном порядке: 


a) техническое задание на предоставление услуги;
b) положение о предоставлении услуги;
c) опись движимого и недвижимого имущества, являющегося публичной или частной


собственностью административно-территориальных единиц, сопутствующего предоставляемой 
услуге; 


d) протокол передачи-приемки имущества, предусмотренного пунктом с).
    (8) Договор о делегировании управления, независимо от типа договора, должен содержать в 
обязательном порядке положения, касающиеся: 


a) наименования сторон договора;
b) предмета договора;
c) срока действия договора;
d) прав и обязанностей сторон договора;
e) инвестиционной программы по модернизации, восстановлению, развитию мощностей, по


новым объектам и по работам, связанным с содержанием, текущим ремонтом, плановым 
ремонтом, обновлением – как физическим, так и стоимостным; 


f) задач и обязанностей сторон в рамках инвестиционных программ, программ по
восстановлению, ремонту и обновлению, а также в рамках условий, касающихся их 
финансирования; 


g) показателей качества, относящихся к качеству и количеству услуги, установленных
техническим заданием и положением о публичной услуге водоснабжения и канализации, 
порядка оценки этих показателей и определения их размера;  


h) применяемых тарифов и процедуры их установления, изменения или регулирования;
i) порядка установления тарифов и взыскания стоимости предоставленной услуги;
j) размера периодических платежей или, по обстоятельствам, других обязательств;
k) договорной ответственности;
l) форс-мажорных обстоятельств;
m) условий изменения условий договора;
n) условий возмещения или, по обстоятельствам, распределения имущества, в том числе


осуществленных инвестиций, в случае прекращения договора по любой причине; 
o) поддержания договорного равновесия;
p) условий расторжения договора;
q) управления принятым публичным и частным имуществом;
r) структуры рабочей силы и ее социальной защиты;
s) другие положения, установленные при необходимости сторонами.


    (9) Основными критериями для заключения договоров о делегировании управления являются 
наличие профессиональных и финансовых гарантий операторов, а также показатели качества и 
уровень применяемых тарифов при предоставлении услуги надлежащего качества и количества. 
    (10) Вновь созданные операторы могут быть допущены к процедуре заключения договора о 
делегировании управления на тех же условиях, что и существующие. 
    (11) Документация по организации и осуществлению процедуры делегирования управления 
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разрабатывается в соответствии с действующим законодательством. Технические задания и 
критерии отбора, применяемые в рамках процедур заключения договоров о делегировании 
управления, разрабатываются и утверждаются органами местного публичного управления 
или,  по обстоятельствам, центральным отраслевым органом. 
    (12) В случае предусмотренных пунктом a) части (4) операторов публичной услуги 
водоснабжения и канализации с преимущественно публичным уставным капиталом управление 
услугой может быть делегировано непосредственно им по договору. 
    (13) В случае делегированного управления за органами местного публичного управления 
сохраняются в соответствии с предоставленными им законом полномочиями прерогативы и 
обязанности, относящиеся к принятию политик и стратегий развития услуги, в том числе 
программ развития систем водоснабжения и канализации, а также обязанность осуществлять 
контроль и надзор за порядком предоставления публичной услуги водоснабжения и 
канализации, а именно: 


a) за соблюдением и выполнением договорных обязанностей, взятых на себя операторами, в
том числе перед потребителями; 


b) за показателями качества предоставляемой услуги;
    с) за управлением, эксплуатацией, сохранением и поддержанием в рабочем состоянии, 
развитием или модернизацией систем водоснабжения и канализации; 


d) за формированием, установлением, изменением и регулированием тарифов на публичную
услугу водоснабжения и канализации. 
    (14) В целях заключения договоров о делегировании управления публичной услугой 
водоснабжения и канализации местные советы или, по обстоятельствам, центральный 
отраслевой орган должны обеспечить разработку и в 6-месячный срок со дня принятия решения 
о делегировании управления или со дня получения предложения от заинтересованного 
инвестора утвердить технико-экономическое обоснование для аргументирования и нахождения 
оптимальных решений относительно делегирования управления, а также документацию по 
делегированию управления.  
    (15) За исключением договоров, действующих на день вступления в силу настоящего закона, 
срок действия договора о делегировании управления не должен выходить за пределы срока 
амортизации инвестиций, не превышая при этом 49 лет. Данный срок может быть продлен 
только в порядке, предусмотренном настоящим законом, в следующих случаях: 


a) по мотивам, представляющим общий интерес; в этом случае срок действия договора может
быть продлен не более чем на 2 года; 


b) при осуществлении оператором по требованию органа местного публичного управления и
для надлежащего функционирования услуги или для расширения системы водоснабжения и 
канализации инвестиций, которые не могут быть амортизированы в срок, оставшийся до 
истечения начального договора, иным способом, кроме как путем чрезмерного увеличения 
тарифов. 
    (16) Решение о продлении срока действия договора о делегировании управления принимается 
в порядке, предусмотренном частью (15), местным советом или, по обстоятельствам, 
центральным отраслевым органом.  
    (17) Делегирование управления публичной услугой водоснабжения и канализации не 
отменяет прерогативы органов местного публичного управления по утверждению политик и 
стратегий развития этой услуги, в том числе программ развития систем водоснабжения и 
канализации, и не исключает их обязанность и право осуществлять надзор, мониторинг и 
контроль в соответствии с предусмотренными законодательством полномочиями. 
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Глава IV 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И 
ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 


ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И КАНАЛИЗАЦИИ 


   Статья 14.  Полномочия оператора 
    Независимо от принятого способа управления или правового статуса, организационной 
формы, природы капитала, вида собственности или страны происхождения оператор должен 
обеспечить:  


a) забор, обработку, транспортировку, накопление и распределение воды и соответственно
канализацию, очистку и отвод сточных вод; 


b) эксплуатацию публичной системы водоснабжения и публичной системы канализации до
разграничительного пункта публичных сетей и внутренних сетей потребителя в условиях 
безопасности и технико-экономической эффективности и с соблюдением технологий и 
технических инструкций по эксплуатации;  


c) создание, надзор и обслуживание в соответствии с положениями законодательства
защитных зон сооружений и специфических установок публичных систем водоснабжения, 
канализации и очистки сточных вод;  


d) строгий мониторинг качества питьевой воды и сточных вод,
распределяемых/принимаемых через публичные системы водоснабжения и/или канализации, в 
соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и предельно допустимыми 
концентрациями загрязняющих веществ в сточных водах при сбросе их в публичную 
канализационную сеть, станцию по очистке или в приемник;  


e) забор сырой воды и сброс сточных вод в природные приемники при строгом соблюдении
условий, указанных в разрешении на водопользование; 


f) обслуживание публичных систем водоснабжения и канализации и поддержание их в
состоянии непрерывного функционирования, за исключением форс-мажорных ситуаций; 


g) измерение объемов производимой, распределяемой и включаемой в счета-фактуры воды
узаконенными, адекватными и прошедшими метрологическую поверку водомерами в 
соответствии с требованиями Закона о метрологии № 647-XIII от 17 ноября 1995 года; 


h) повышение эффективности публичных систем водоснабжения и канализации в целях
сокращения затрат путем снижения производственных расходов, удельного расхода сырья, 
топлива и электроэнергии, а также путем переоснащения, переоборудования и модернизации 
систем; 


i) стимулирование снижения потребления воды путем поощрения ее рециркуляции,
вторичного использования и стимулирования переоснащения публичных систем 
водоснабжения и канализации. 
    Статья 15. Обязанности оператора 
    (1) Оператор обязан:  


a) выполнять условия, указанные в лицензии;
b) представлять Агентству или, по обстоятельствам, органу местного публичного управления


обоснованный расчет понесенных затрат; 
c) не прерывать предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации, за


исключением случаев неплатежа, технических причин и причин безопасности, 
предусмотренных законом, условиями лицензии и договорами;  


d) вести бухгалтерский учет в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными
законом; 
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e) представлять в установленные сроки органу местного публичного управления,
центральному отраслевому органу, а также Агентству запрашиваемую ими  информацию, 
обеспечивать доступ их представителей ко всем документам, содержащим информацию, 
необходимую для проверки и оценки функционирования и развития услуги, представлять в 
срок Агентству и органу местного публичного управления отчеты об осуществляемой 
деятельности; 


f) не передавать другим физическим или юридическим лицам права и обязанности, связанные
с осуществляемой деятельностью, на которую ему выдана лицензия и по которой с ним 
заключен договор о делегировании управления;  


g) уплачивать в установленные законом сроки взносы на регулирование.
    (2) Перед потребителями оператор несет следующие обязанности: 


a) обеспечивать предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации всем
потребителям, находящимся на территории, в рамках которой он был авторизирован, с 
соблюдением положений законодательных и других нормативных актов в данной области, в 
том числе требований Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации, 
разработанного и утвержденного Агентством; 


b) предоставлять публичную услугу водоснабжения и канализации в разрешенных местах, с
учетом разграничительного пункта сетей и установок, на основании заключенного с 
потребителем договора и соблюдать договорные обязательства;  


c) обеспечивать функционирование публичных систем водоснабжения и канализации
согласно предусмотренным проектами параметрам, соблюдать установленные Агентством 
показатели качества публичной услуги водоснабжения и канализации и обеспечивать 
непрерывность предоставления этой услуги на  разграничительном пункте сетей по физическим 
и качественным параметрам;  


d) выдавать заключения на подключение/присоединение к публичной сети водоснабжения и
канализации в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня подачи заявления и 
представления необходимых документов, указанных в Положении о публичной услуге 
водоснабжения и канализации; 


e) информировать потребителей не позднее чем за 3 дня через средства массовой
информации и/или путем вывешивания объявлений в подъездах многоквартирных жилых 
домов о любом сбое в подаче воды и/или приеме сточных вод в случае проведения плановых 
работ по модернизации, ремонту и обслуживанию; 


f) принимать меры по устранению неисправностей, возникших в его сетях, в сроки,
установленные нормативными актами в данной области; 


g) осуществлять установку, ремонт, замену и метрологическую поверку водомеров в
соответствии с положениями статьи 26; 


h) не допускать дискриминации потребителей, исчислять плату за предоставленную услугу
на основании утвержденных тарифов и показаний водомеров, а в случае их отсутствия на срок 
периодической метрологической поверки или выхода из строя по причинам, которые не могут 
быть вменены в вину потребителю, рассчитывать плату за объем потребленной воды исходя из 
зарегистрированного среднемесячного объема за последние три месяца до поверки 
(повреждения); 


i) информировать потребителей о предоставляемой услуге, в том числе о возможных рисках,
качестве услуги, качественных и количественных условиях отвода сточных вод, изменении 
тарифов, и представлять потребителям, по их требованию, информацию о потребленном объеме 
воды и возможных пенях, которые могут быть им начислены; 


j) возвратить потребителю неверно выставленную в счете-фактуре сумму и выплатить ему
возмещение за причиненный по вине оператора ущерб в соответствии с действующими 
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законодательными и другими нормативными актами; 
k) возмещать в предусмотренном законом порядке собственникам, находящимся по


соседству с публичными системами водоснабжения и канализации, ущерб, причиненный в 
результате вмешательств, произведенных вследствие модернизации, ремонта, ревизии или 
аварии. Собственнику участка, пострадавшему в результате осуществления права сервитута, 
должно быть выплачено возмещение за причиненный ущерб.  
    (3) При осуществлении деятельности оператор должен соблюдать обязательства, связанные с 
безопасностью, качеством, эффективностью и бесперебойностью предоставления публичной 
услуги водоснабжения и канализации, нормы охраны здоровья и безопасности труда, нормы 
охраны окружающей среды, а также положения договоров, заключенных с потребителями.  
    Статья 16. Права оператора 
    (1) По отношению к потребителям оператор имеет следующие права: 


a) ежемесячно выставлять счета-фактуры и осуществлять сбор платежей за предоставленную
публичную услугу водоснабжения и канализации по утвержденным тарифам и в порядке, 
установленном настоящим законом и другими действующими нормативными актами. 


b) начислять потребителям пени за неоплату предоставленной услуги в установленный
договором срок в соответствии с частью (5) статьи 27; 


c) располагать доступом к водомерам потребителей, с которыми он заключил договор на
предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации, к установкам, 
расположенным на собственности потребителя, для снятия показаний водомера, представления 
его к метрологической поверке, проверки его целостности и целостности поставленной пломбы, 
а также для отключения внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя в 
случаях, предусмотренных законодательными и другими нормативными актами в данной 
области. Доступ осуществляется только в присутствии потребителя или его представителя; 


d) ограничивать или прерывать предоставление публичной услуги водоснабжения и
канализации в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим законом и другими 
нормативными актами в данной области; 


e) отказать в подключении/присоединении внутренних установок новых потребителей к
публичным сетям водоснабжения и/или канализации с  предварительным уведомлением их об 
этом в случае отсутствия у оператора производственных мощностей. Отказ должен быть 
мотивированным и надлежащим образом, обоснованным. 
    (2) Оператор, предоставляющий публичную услугу водоснабжения и канализации, обладает 
правом сервитута на земельные участки независимо от вида собственности в целях 
производства работ по устранению аварий, маркировке, строительству объектов, 
профилактическому обслуживанию сетей и установок, их ремонту с использованием 
соответствующей техники. 
    (3) Производство работ, предусмотренных в части (2), за исключением аварийных, должно 
согласовываться с органами местного публичного управления и обладателями земельных 
участков. Восстановление участков улиц и земельных участков, нарушенных в результате 
производства такого рода работ, осуществляется за счет оператора в условленные сроки. 
   Статья 17. Обязанности потребителя 
    Потребитель несет следующие обязанности: 


a) соблюдать условия заключенного договора и положения законодательных и других
нормативных актов в данной области; 


b) предоставлять оператору данные и документы, необходимые для заключения или
перезаключения договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации; 


c) эксплуатировать и содержать в хорошем состоянии внутренние установки водоснабжения
и канализации, находящиеся в его управлении, в соответствии с нормативно-техническими 
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документами, своевременно устранять аварии и утечку воды в собственных сетях; 
d) обеспечивать целостность водомеров и поставленных на них пломб;
e) обеспечивать доступ персонала оператора для снятия показаний водомера, представления


его к метрологической поверке, проверки его целостности и целостности поставленной пломбы, 
а также для отключения внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя в 
случаях, предусмотренных законодательными и другими нормативными актами в данной 
области; 


f) обеспечивать доступ персонала оператора к публичным сетям водоснабжения и
канализации, расположенным на территории потребителя, для осуществления работ по 
вмешательству и реконструкции; 


g) оплачивать в установленные сроки счета-фактуры за предоставленную публичную услугу
водоснабжения и канализации; 


h) использовать воду рационально и без обмана;
i) не осуществлять несанкционированные подключения к публичной системе водоснабжения


и канализации; 
j) не сбрасывать в публичную канализационную систему вещества, запрещенные


действующими нормативными актами, и вещества, которые могут вызвать аварию в публичных 
сетях или повлиять на функционирование установок по очистке сточных вод; 


k) сохранять чистоту и содержать в надлежащем состоянии расположенный на его
собственности смотровой колодец, в котором установлен счетчик; 


l) выполнять работы по обслуживанию и ремонту находящихся в его пользовании
внутренних установок водоснабжения и канализации, возложенные на него в соответствии с 
законодательством, с целью недопущения утечки воды или, в случае ненадлежащего 
функционирования установок, с целью недопущения создания опасности для здоровья 
населения; 


m) уведомлять оператора в течение 7 рабочих дней обо всех случаях передачи или продажи
другим собственникам своих объектов недвижимости и внутренних установок водоснабжения и 
канализации, а также об изменении других данных, указанных в договоре о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации; 


n) возмещать оператору ущерб, причиненный вследствие повреждения публичной системы
водоснабжения и канализации, вследствие отвода в публичные канализационные сети 
запрещенных к сбросу загрязняющих веществ и сточных вод с высоким содержанием 
загрязняющих веществ, а также в других случаях, предусмотренных законом. 
    Статья 18. Права потребителя 
    Потребитель имеет следующие права: 


a) пользоваться публичной услугой водоснабжения и канализации на условиях,
установленных в договоре о предоставлении данной услуги, а также в законодательных и 
других нормативных актах в данной области; 


b) лично присутствовать или прямо назначить лицо, которое будет присутствовать при
снятии показаний счетчика, при экспертной метрологической поверке и проверке целостности 
водомера и поставленных на него пломб, а также при отключении своих внутренних установок 
водоснабжения и канализации в случаях, предусмотренных законодательными и другими 
нормативными актами в данной области; 


c) заблаговременно получать от оператора информацию об установленном в населенном
пункте режиме подачи воды, в том числе об ограничениях или перерывах в предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации, в порядке, предусмотренном 
законодательными и другими нормативными актами в данной области; 


d) инициировать внесение изменений и дополнений в договор о предоставлении публичной
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услуги водоснабжения и канализации и/или в приложения к нему посредством заключения 
дополнительных соглашений, в том числе в случае появления новых положений в 
законодательных и других нормативных актах в данной области; 


e) отказаться (окончательно или временно) от услуг оператора в порядке, установленном
законодательными и другими нормативными актами в данной области; 


f) получать, по требованию, информацию о действующих тарифах и качестве воды, об
объеме потребляемой воды, начисленных и уплаченных платежах и пенях; 


g) получать ответ на адресованные оператору петиции и жалобы в порядке и сроки,
установленные законодательством; 


h) требовать возмещения ущерба, причиненного по вине оператора, в соответствии с
законодательными и другими нормативными актами в данной области; 


i) получать компенсации по оплате публичной услуги водоснабжения и канализации из
средств местного или государственного бюджета; 


j) осуществлять иные права, установленные  законодательными и другими нормативными
актами в данной области. 


Глава V 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ 


ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 


 Статья 19. Снабжение питьевой водой 
    (1) Питьевая вода, распределяемая через публичные системы водоснабжения, предназначена 
для удовлетворения преимущественно хозяйственных нужд населения, публичных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, а также для предупреждения и тушения пожаров в случае 
отсутствия технологической воды. 
    (2) Питьевая вода, распределяемая потребителям, должна соответствовать на их 
водопроводных вводах условиям пригодности к питью, предусмотренным техническими 
нормами и действующими законодательными нормами, а также соответствовать параметрам 
дебита и давления, установленным в выданных оператором технических условиях и в 
договорах на предоставление соответствующей услуги. 
    (3) При разработке технических условий на выполнение проектных работ операторы должны 
соблюдать положения генерального плана застройки населенного пункта или местного плана 
обустройства территории. В случае, если населенный пункт не располагает актуализированным 
генеральным планом застройки населенного пункта или актуализированным местным планом 
обустройства территории, оператор до выдачи технических условий должен утвердить 
соответствующим решением местных органов публичной власти план развития сетей. 
    (4) По завершении строительных работ публичные сети и установки водоснабжения и 
канализации, расположенные на участках публичной собственности, построенные физическими 
и/или юридическими лицами, а также построенные до вступления в силу настоящего закона, 
независимо от источника финансирования, передаются бесплатно на баланс органа местного 
публичного управления или непосредственно оператору в соответствии с решением местного 
совета.  
    (5) В населенных пунктах, где имеются публичные системы водоснабжения, потребители 
которых обеспечены водой в полном объеме, запрещаются бурение новых артезианских 
скважин, а также эксплуатация существующих для использования подземных вод, за 
исключением случаев получения на это согласия оператора, согласованного с органом местного 
публичного управления, когда: 


a) необходимо создание резервных источников для снабжения водой объектов
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стратегического значения и их нормального функционирования в чрезвычайных ситуациях; 
b) потребность потребителя в воде не может быть покрыта оператором в полном объеме.


    (6) При необходимости снабжения водой объектов сезонной торговли, объектов, 
предназначенных для благоустройства территории, объектов дорожного хозяйства и зеленых 
насаждений, а также строящихся объектов оператор вправе разрешить строительство 
временных сетей и установок. В этих случаях учет потребленной воды осуществляется 
посредством счетчиков, а плата за предоставленную услугу осуществляется согласно 
показаниям счетчика. 
    (7) Подключение временных сетей и установок к водораспределительным колонкам или 
гидрантам запрещается.  
    (8) С наружной стороны зданий временные сети прокладываются в земле на глубине, 
установленной действующими в строительстве нормами, или в подземных каналах. 
Прокладывание сетей на поверхности земельного участка разрешается только в случае, если 
таковые подлежат использованию лишь в теплое время года.  
    Статья 20. Снабжение технологической водой 
    (1) Для удовлетворения таких потребностей, как полив улиц и зеленых насаждений, мойка 
площадей и улиц, периодическое промывание канализационной системы, мойка 
автотранспортных средств и технологическое потребление промышленных предприятий, 
используется преимущественно технологическая вода.  
    (2) Снабжение технологической водой обеспечивается как через централизованные 
публичные системы водоснабжения, так и через индивидуальные системы, созданные и 
эксплуатируемые потребителями.  
    (3) Запрещается любое соединение или взаимоподключение сетей снабжения 
технологической водой с сетями снабжения питьевой водой и/или с сетями артезианских 
скважин.  
    Статья 21. Водоснабжение в чрезвычайных ситуациях 
    (1) Предоставление потребителям публичной услуги водоснабжения и канализации в 
чрезвычайных ситуациях (аварии, катастрофы, стихийные бедствия и т.д.) осуществляется в 
соответствии с действующими законодательными и другими нормативными актами в данной 
области. 
    (2) В случае отсутствия воды по причине стихийных бедствий и/или техногенных катастроф 
распределение таковой осуществляется согласно программе, предложенной оператором и 
утвержденной органами местного публичного управления. Эта программа доводится до 
сведения потребителей различными способами (через средства массовой информации, телефон, 
путем вывешивания ее у потребителей и т.д.). 
    Статья 22. Отведение сточных вод 
    (1) Количество загрязняющих веществ в сточных водах,  отводимых в публичные системы 
канализации, не должно превышать предельно допустимой концентрации. Сточные воды 
должны отвечать требованиям действующих нормативных актов и договора о предоставлении 
услуги, с тем чтобы их характер, количество или качество не приводили к: 


a) разрушению конструкций и установок, являющихся частью централизованных публичных
систем канализации; 


b) сокращению мощностей водоводных сетей и коллекторных каналов;
c) нарушению нормального функционирования очистной станции, возникшему вследствие


превышения пропускной способности и нагрузки, а также вследствие замедления процессов 
очистки; 


d) возникновению опасности для гигиены и здоровья населения или персонала в процессе
эксплуатации системы; 
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e) возникновению опасности взрыва.
    (2) Отведение в природные приемники очищенных сточных вод и складирование ила, 
происходящего от очистных станций, осуществляются исключительно с соблюдением 
качественных и количественных условий, уточненных в природоохранных документах, 
выданных компетентными органами, в соответствии с действующими регламентирующими 
нормами в области охраны качества воды и охраны окружающей среды, с тем чтобы 
гарантировать защиту и сохранение окружающей среды.  
    (3) Прием в публичные системы канализации сточных вод, происходящих от промышленных 
предприятий или от других потребителей, не подключенных к публичным водоводным и/или 
водораспределительным сетям, утверждается исключительно в части, в которой мощность 
систем не превышается с гидравлической точки зрения или с точки зрения загруженности 
загрязняющими веществами, и только в случае, если сточные воды не содержат токсичных 
загрязнителей или загрязнителей, которые могут замедлить или заблокировать процесс 
очистки. 
    (4) Ил, происходящий от станций по обработке воды, из канализационных систем и от 
станций по очистке сточных вод, обрабатывается и перерабатывается в целях нейтрализации, 
дегидратации, контролируемого складирования или утилизации в соответствии с 
действующими нормами законов по охране и сохранению окружающей среды.  
    (5) Отведение сточных вод в публичные системы канализации осуществляется 
исключительно на основании письменных разрешений на подключение и/или сброс, выданных 
операторами, управляющими и эксплуатирующими системы канализации, осуществляющими 
контроль качества принятых вод, и на основании заключенных договоров о предоставлении 
услуги канализации. Обязательным условием для выдачи разрешений на сброс сточных вод 
хозяйствующим субъектам, располагающим артезианскими скважинами, является обладание 
природоохранным разрешением на специальное водопользование в соответствии с Законом о 
воде № 272 от 23 декабря 2011 года. 
    (6) Для получения разрешения на сброс промышленных сточных вод в публичную 
канализационную сеть или на обновление сети хозяйствующий субъект (потребитель) подает 
заявление по установленной оператором форме, к которому прилагаются: 


a) проектная документация, согласованная с Государственной экологической инспекцией, –
для новых или модернизированных хозяйствующих единиц или технический паспорт водного 
хозяйства – для существующих предприятий (при обновлении соглашения о подключении); 


b) схема канализационной системы предприятия;
c) схема местной станции предварительной очистки сточных вод (если таковая существует);
d) информация о параметрах отведения промышленных сточных вод;
e) нормативы по составу и дебиту отводимых промышленных сточных вод;
f) данные о составе сточных вод при сбросе их в публичную сеть, а именно: результаты


анализа проб сточных вод при среднем и максимальном дебите, в период наличия среднего и 
максимального количества загрязняющих веществ (вариация или хронограмма концентрации 
загрязняющих веществ), до и после местной станции очистки, а также в главных точках 
канализационной сети и после завершения технологических процессов; 


g) количество образовавшегося ила, методы его переработки и утилизации;
h) отчет о выполнении плана организационно-технических мер по сокращению дебита


сточных вод, отводимых в публичную сеть, а также о соблюдении допустимых параметров 
показателей качества и режима сброса сточных вод (при обновлении соглашения о 
подключении);  


i) гигиенические сертификаты и сертификаты качества, наименования веществ,
используемых в технологическом процессе, и указание их состава; 
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j) приказ об уполномочивании ответственных лиц (не менее 2 человек) для отбора проб из
отводимых сточных вод, а также для подписания соответствующих актов. 
    (7) Определение условий отведения сточных вод от хозяйствующих субъектов в 
канализационные системы населенных пунктов, а также предельно допустимых концентраций 
загрязнителей в сточных водах осуществляется оператором исходя из нормативов предельно 
допустимых сбросов в приемники, выдаваемых в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
    (8) При подаче заявления о подключении хозяйствующего субъекта к канализационной 
системе населенного пункта заявитель представляет оператору проектную документацию с 
приложением к ней положительного заключения государственной экологической экспертизы, а 
также данные об объеме и составе сточных вод, подлежащих отведению в канализационную 
систему,  в случае реконструкции предприятия или расширения производственных мощностей 
заявитель представляет также информацию о составе сточных вод и почасовой график их 
отведения.  
    (9) Разрешение на сброс сточных вод в публичную канализационную сеть для вновь 
построенных или реконструированных/модернизированных предприятий выдается после сдачи 
в эксплуатацию соответствующего объекта, построенного в соответствии с проектом, 
согласованным с Государственной экологической инспекцией, а также при условии наличия у 
очистительных установок канализационной системы населенного пункта необходимых 
мощностей. Если условия приема сточных вод в публичную сеть предусматривают их местную 
очистку/предварительную очистку, оператор выдает разрешение на подключение и сброс 
только после сдачи в эксплуатацию станции предварительной очистки, которая должна 
обеспечивать эффективность очистки, необходимую/достаточную для сброса сточных вод в 
публичную канализационную сеть населенного пункта. 
    (10) При оформлении разрешения на сброс промышленных сточных вод в публичную 
систему канализации оператор должен рассмотреть обоснованные пояснительные материалы, 
представленные потребителем воды, принимая во внимание:  


a) предварительную очистку промышленных сточных вод или их части на местной очистной
станции потребителя; 


b) предварительную очистку промышленных сточных вод совместно с другими
предприятиями на очистных станциях группы предприятий (если таковые существуют); 


c) максимальное повторное использование очищенных сточных вод для обеспечения
технологической водой технологических процессов или в других целях; 


d) внедрение новых технологий, позволяющих сократить потребление воды или дебит
сточных вод, а также степень их загрязнения; 


e) применение закрытых систем водоснабжения или повторного и последовательного
использования воды в технологических процессах предприятия; 


f) восстановление полезных веществ, содержащихся в промышленных сточных водах;
g) обработку и утилизацию ила, образовавшегося в ходе технологических процессов, а также


в результате предварительной очистки промышленных сточных вод. 
    (11) После получения всех материалов от хозяйствующего субъекта оператор рассматривает 
их в 20-дневный срок и в случае, если условия отведения сточных вод соответствуют 
требованиям действующих нормативных актов в области охраны окружающей среды, выдает 
разрешение на сброс и заключает договор на предоставление публичной услуги канализации.  
    (12) Разрешение на сброс сточных вод в публичную канализационную сеть выдается 
хозяйствующему субъекту на срок до 2 лет, достаточный для выполнения плана 
организационно-технических мер, необходимых для осуществления действий, указанных в 
пунктах c) и d) части (10), затем подается новое заявление о продлении срока действия 
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разрешения. Разрешение на сброс сточных вод может быть аннулировано в случае изменения 
условий сброса в канализационную сеть населенного пункта или невыполнения пользователем 
этих условий. 
    (13) Отведение сточных вод в отсутствие двустороннего договора считается незаконным 
подключением, за которое потребитель несет ответственность согласно действующему 
законодательству. 
    (14) В случае, если условия сброса сточных вод в публичную сеть не могут быть выполнены 
с экономической или технологической точки зрения, хозяйствующий субъект представляет 
оператору соответствующее обоснование с указанием причин невозможности выполнения этих 
условий. Обоснование рассматривается оператором в 10-дневный срок с принятием решения о 
заключении с хозяйствующим субъектом договора о сбросе перегруженных сточных вод по 
повышенным тарифам. Договор может быть заключен только в случае, если станция по очистке 
сточных вод располагает необходимыми резервами для очистки с учетом обеспечения 
соответствующих показателей, если не будет наноситься вред нормальному 
функционированию сетей и очистных сооружений и если будет обеспечено соблюдение 
условий качества, установленных для сброса сточных вод в приемник. 
    (15) Выдача разрешения на сброс и заключение договора о сбросе в канализационную 
систему населенного пункта сточных вод, требующих изменения технологии или параметров 
функционирования станции по очистке, могут быть произведены только после выполнения всех 
необходимых мер по обеспечению в полном объеме условий сброса очищенных сточных вод в 
приемник. 
    (16) Любые изменения нормативных показателей качества и/или режима сброса сточных вод 
в канализационную систему населенного пункта, установленных в договоре на предоставление 
услуги канализации, влекут за собой наложение предусмотренных договором санкций.  
    (17) При сбросе хозяйствующими субъектами в канализационную систему населенного 
пункта сточных вод, объем и уровень загрязнения которых не превышают нормативы, 
утвержденные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, применяются 
действующие на эту услугу тарифы. 
    (18) В случае, если количество веществ в суспензии, биохимическое потребление кислорода 
за пять дней (БПК 5) и другие показатели превышают нормативы, утвержденные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, применяются дифференцированные 
тарифы, рассчитанные пропорционально указанным показателям нормативов, в соответствии с 
условиями договора, а в отсутствие таких условий в обязательном договоре – в порядке, 
установленном Законом о плате за загрязнение окружающей среды № 1540-XIII от 25 февраля 
1998 года и другими действующими законодательными актами. 
    (19) Потребители, допустившие сброс в публичную канализационную сеть материалов, 
приведших к полному или частичному выходу из строя канализационной системы населенного 
пункта, в том числе очистных сооружений, возмещают ущерб в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
    (20) Все возникшие споры разрешаются в судебных инстанциях. 
    (21) Уровень предельно допустимых концентраций загрязнителей в сточных водах для 
каждого хозяйствующего субъекта на соответствующей территории устанавливается 
оператором и утверждается территориальным экологическим агентством исходя из нормативов 
предельно допустимых сбросов. 
    Статья 23. Перебои и ограничения в предоставлении публичной услуги водоснабжения 
и/или канализации  
    (1) Поставка питьевой воды и прием сточных вод осуществляются без перебоев, если 
заключенный между оператором и потребителем договор не предусматривает иной режим, с 
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установленными в настоящей статье исключениями. 
    (2) Ограничение объема воды, поставляемой потребителю, а также регулирование режима 
водоснабжения осуществляются в соответствии с условиями договора и положениями 
настоящего закона. 
    (3) В определенных ситуациях после предварительного предупреждения потребителя 
оператор вправе приостановить водоснабжение или прием сточных вод при условии, что эти 
действия не окажут отрицательного воздействия на качество услуги, предоставляемой другим 
потребителям. Такими ситуациями могут быть: 


a) неудовлетворительное техническое состояние сетей и установок водоснабжения и/или
канализации, находящихся в ведении потребителя, и отказ такового устранить нарушения 
правил технической эксплуатации; 


b) неоднократный отказ позволить представителю оператора, наделенному правом контроля,
доступ к установкам и сетям водоснабжения и/или канализации, к сопутствующим установкам 
и сооружениям для осуществления предписанных осмотров или для проверки и снятия 
показаний водомеров, производства измерений и отбора проб сточных вод, установления 
пломб, регулирования распределения питьевой воды (в случае несоблюдения установленных 
лимитов), а также для выполнения других работ по эксплуатации, обслуживанию, 
реконструкции, строительству и т.д.; 


c) распоряжение территориальных органов санитарного надзора и органов охраны
окружающей среды; 


d) невыполнение потребителем условий заключенного с оператором договора, касающихся
лимитов потребления воды, объема и качества отводимых сточных вод или требований по 
охране окружающей среды; 


e) выявление установок и сооружений, незаконно  подключенных к сетям потребителя, а
также к системам  водоснабжения и/или канализации оператора; 


f) невнесение потребителем платы за предоставленную оператором услугу в сроки,
установленные настоящим законом и договором о предоставлении услуги водоснабжения и/или 
канализации. 
    (4) О выполнении плановых работ (ремонт, подключение, реконструкция и т.д.) на сетях и 
установках водоснабжения и/или канализации, к которым подключены сети потребителя, 
оператор обязан информировать потребителя предварительно, не менее чем за 3 рабочих дня до 
начала работ. 
    (5) Оператор вправе приостановить поставку питьевой воды, прием сточных вод или 
сократить объем предоставляемой услуги без предварительного уведомления в случае: 


a) приостановления поставщиком электроэнергии подачи таковой на объекты публичных
систем водоснабжения и канализации; 


b) наступления форс-мажорных обстоятельств, аварий на сетях и установках водоснабжения
и/или канализации, а также резкого и значительного ухудшения качества воды в источнике ее 
забора вследствие большой концентрации загрязняющих веществ, что требует экстренного 
прекращения распределения воды и/или приема сточных вод; 


c) необходимости увеличения запаса воды в местностях, где необходимо ликвидировать
пожары. 
    (6) В случае поставки воды с перебоями по причине недостаточной пропускной способности 
водопровода оператор с согласия органа местного публичного управления организует 
распределение ее в соответствующих секторах населенного пункта согласно графику с 
информированием потребителей о режиме поставки. Одновременно оператор разрабатывает и 
принимает меры по обеспечению последующей поставки воды потребителям в 
предусмотренном объеме.   
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    (7) Обо всех случаях прекращения поставки воды на объекты, располагающие наружными и 
внутренними противопожарными водопроводными сетями, оператор должен сообщить в 
пожарную службу.   
    (8) Оператор вправе приостанавливать предоставление услуги потребителям, не 
соблюдающим действующие регулирующие акты, положения договоров, незаконно 
пользующимся услугой или не оплачивающим стоимость предоставленной услуги, путем 
отсоединения их от публичных водоводных или водораспределительных сетей либо от 
публичных систем канализации с требованием возместить причиненный ущерб. 
    (9) Возобновление предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации 
осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней, после устранения причин, приведших 
к отключению, и оплаты стоимости подключения. Оправданные расходы, связанные с 
приостановлением и соответственно возобновлением предоставления услуги, несет 
потребитель.  
    Статья 24. Незаконное подключение объектов потребителей к публичным сетям и 
установкам водоснабжения и/или канализации 
    (1) Подключение/присоединение внутренних установок водоснабжения и канализации к 
соответствующей публичной системе осуществляется оператором после выполнения условий, 
содержащихся в уведомлении о подключении/присоединении. 
    (2) Считаются незаконными подключения: 


a) осуществленные без предварительного согласования с оператором или после истечения
срока действия заключенного с ним договора; 


b) используемые до приемки и сдачи в эксплуатацию в порядке, установленном
действующими нормативными актами; 


c) эксплуатируемые до заключения договора о предоставлении услуги.
    (3) Считаются незаконными сооружения и установки: 


a) выполненные без проекта или на основании проекта, который не был разрешен в
установленном порядке, либо по проекту, который не был согласован с уполномоченными 
учреждениями, а также по любому проекту, в котором не соблюдены технические условия; 


b) построенные без технического надзора уполномоченных учреждений;
c) реконструированные без согласия оператора или измерительное оборудование которых


было демонтировано и смонтировано (установлено) без предварительного согласования с 
оператором. 
    (4) Запрещается подключение водоводных и водораспределительных сетей, не 
соответствующих нормативным требованиям, относящимся к качеству питьевой воды, к сетям 
снабжения питьевой водой.  
    (5) За незаконное подключение к сетям оператора ответственность несет собственник 
подключенных сооружений и установок или предприниматель, а к сетям потребителя – 
потребитель и собственник соответствующих сооружений и установок. 
    (6) Ответственность за подключение вновь построенных сетей до их приемки и сдачи в 
эксплуатацию несет физическое или юридическое лицо, являющееся собственником этих сетей. 
    (7) Оператор обязан составлять протоколы по всем выявленным случаям незаконного 
подключения, а на виновных лиц налагаются санкции за правонарушения. 
     (8) В случае выявления несанкционированного сброса ливневых вод в публичную 
канализационную систему оператор включает в счет-фактуру собственника/нанимателя 
территории стока ливневых вод объем сброса, исчисленный согласно нормативным актам с 
применением тарифа на канализационную услугу.  
    (9) Незаконные подключения к публичным сетям водоснабжения и канализации подлежат 
устранению. Расходы, связанные с отключением незаконных сооружений и установок, несут 
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собственники и лица, указанные в частях (5) и (6). 
 Статья 25. Охранные зоны 


    (1) Объекты публичной системы водоснабжения и канализации обладают повышенным 
уровнем опасности. Для обеспечения их надежной эксплуатации устанавливаются охранные 
зоны. Порядок разграничения этих зон, их размер и режим регулируются нормативными 
актами, утвержденными компетентными органами. 
    (2) Любые виды работ в охранной зоне осуществляются только с согласия оператора. 
  Статья 26. Учет воды, поставляемой потребителю, и сточных вод, отводимых в  


канализационные системы 
    (1) Объем воды, поставляемой потребителю, и сточных вод, отводимых в канализационные 
системы, принятых оператором, определяется на основании показателей, зарегистрированных 
водомером на вводе.  
    (2) При отсутствии водомера объем потребленной воды рассчитывается в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке нормами потребления согласно действующим 
нормативным актам. 
    (3) Если водомер был демонтирован в целях метрологической поверки или ремонта, 
потребление воды рассчитывается согласно зарегистрированному среднемесячному объему 
потребления воды за последние 3 месяца до поверки или поломки.  
    (4) Приобретение, установка, эксплуатация, обслуживание, ремонт, замена и 
метрологическая поверка водомеров на вводе осуществляются: 


a) в многоквартирных жилых домах и индивидуальных домах – оператором за счет
финансовых средств, предусмотренных в тарифах на публичную услугу водоснабжения и 
канализации, рассчитанных согласно Методологии определения, утверждения и применения 
тарифов на публичную услугу водоснабжения,  канализации и очистки сточных вод; 


b) в квартирах многоквартирных жилых домов – оператором в порядке, предусмотренном
частями (3) и (4) статьи 29, c применением отдельного тарифа или собственниками квартир в 
порядке, установленном управляющим жилого дома, в соответствии с частью (2) статьи 29; 


c) у других потребителей – в соответствии с условиями договора, заключенного между
потребителем и оператором, за счет финансовых средств потребителя. 
    (5) Конкретный тип водомера, подлежащего установке, подбирается оператором согласно 
утвержденным моделям, включенным в Государственный реестр средств измерений 
Республики Молдова, с указанием их параметров и технических характеристик в технических 
условиях, предусмотренных договором, заключенным между потребителем и оператором. 
    (6) Потребитель несет ответственность за сохранение целостности водомера и поставленных 
пломб согласно заключенному с оператором договору. 
    (7) Метрологическая поверка водомеров осуществляется по истечении срока экспертной 
метрологической поверки, установленного в официальном перечне средств измерения, 
подлежащих законодательному метрологическому контролю, в лабораториях, назначенных 
центральным органом в области метрологии, при участии заинтересованных сторон. В случае 
отрицательного результата метрологической поверки  водомер подлежит замене или ремонту. 
    (8) Оператор и потребитель могут инициировать досрочную экспертную метрологическую 
поверку водомеров в случае, если одна из сторон выдвигает жалобу. Если жалоба 
подтверждается, осуществляется перерасчет, а если не подтверждается, расходы по поверке 
несет заявитель.  
    (9) Демонтаж водомеров, установленных на вводах/выпусках, осуществляется оператором 
или потребителем после предварительного письменного согласования с оператором.  
    (10) При проектировании новых сооружений, реконструкции или капитальном ремонте 
существующих объектов необходимо в обязательном порядке предусмотреть установку для 
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каждого потребителя водомеров, соответствующих техническим требованиям, предъявляемым 
оператором, и нормативным актам по эксплуатации. 
    (11) Не допускается предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации новым 
потребителям без установки водомеров, легализованных в Республике Молдова и включенных 
в Государственный реестр средств измерений Республики Молдова.  
    (12) В случае незаконного потребления объем публичной услуги, подлежащий включению 
оператором в счет-фактуру потребителя, определяется в соответствии с Положением о 
публичной услуге водоснабжения и канализации в зависимости от сечения ввода, скорости 
движения воды и продолжительности незаконного потребления.  
    Статья 27. Фактурирование и оплата публичной услуги водоснабжения и канализации 
    (1) Фактурирование публичной услуги водоснабжения и канализации осуществляется в 
соответствии с положениями договора о предоставлении услуги.  
    (2) Счет-фактура на публичную услугу водоснабжения и канализации выписывается 
ежемесячно на основании объема, определенного в соответствии с положениями статей 26 и 29, 
и действующих тарифов. 
    (3) В отсутствие счетчиков для определения объема сброса отработанных вод счет-фактура 
на канализационную услугу выписывается в объеме   потребленной воды. 
    (4) Счет-фактура на оплату услуги водоснабжения и канализации выдается оператором с 
указанием срока оплаты в соответствии с положениями договора. 
    (5) В случае неоплаты услуги в срок, указанный в счете-фактуре, потребителю начисляется 
пеня за каждый день просрочки. Размер пени не может превышать размер годовой 
средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставленным коммерческими банками 
в национальной валюте за один год, зарегистрированной в предыдущем году и опубликованной 
в отчете Национального банка Молдовы. 
    Статья 28. Правовые отношения между оператором, управляющим многоквартирного 
жилого дома и потребителем 
    (1) Правовые отношения между оператором, управляющим многоквартирного жилого дома и 
потребителем публичной услуги водоснабжения и/или канализации регулируются настоящим 
законом и Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации, разработанным и 
утвержденным Агентством. 
    (2) Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации должно содержать нормы о 
проектировании, монтаже, приемке внутренних установок 
водоснабжения  и  канализации,  разграничении  публичных  сетей водоснабжения и 
канализации и внутренних установок  водоснабжения и канализации, об эксплуатации и 
обслуживании внутренних установок водоснабжения и канализации, а также нормы о сроках и 
процедуре присоединения к публичным сетям водоснабжения и канализации внутренних 
установок водоснабжения и канализации, о заключении договоров на публичную услугу 
водоснабжения и канализации, об учете потребления воды, о плате за воду, об отключении 
внутренних установок водоснабжения и канализации, об ограничении и прерывании публичной 
услуги водоснабжения и/или канализации, о рассмотрении жалоб потребителей и способах 
разрешения разногласий и споров между операторами и потребителями.  
    Статья 29. Регулирование отношений по предоставлению публичной  услуги 
водоснабжения и канализации в многоквартирных жилых домах 
    (1) Предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации в многоквартирных 
жилых домах осуществляется на основании договоров, заключенных между оператором и 
управляющим многоквартирного жилого дома или между оператором и каждым 
собственником/квартиросъемщиком многоквартирного жилого дома в отдельности. 
    (2) В многоквартирных жилых домах, в которых договоры о предоставлении публичной 
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услуги водоснабжения и канализации заключены с управляющим многоквартирного жилого 
дома, фактурирование этой услуги осуществляется на основании утвержденных тарифов на 
предоставление этой услуги в многоквартирном жилом доме и объема воды, 
зарегистрированного общим счетчиком, установленным на водопроводном вводе 
многоквартирного жилого дома, с распределением в полном объеме зарегистрированного 
объема воды по квартирам. Распределение по квартирам объема воды, зарегистрированного на 
общем счетчике, установленном на водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, 
осуществляется на основании показаний водомеров, установленных в квартирах 
собственниками/квартиросъемщиками, или, при отсутствии водомеров, согласно применяемым 
нормам потребления. Объем, зарегистрированный счетчиком на водопроводном вводе 
многоквартирного жилого дома, однако не распределенный исходя из показаний 
индивидуальных водомеров и применяемых норм потребления, распределяется дополнительно 
по каждой квартире пропорционально объему потребления, зарегистрированному водомерами, 
установленными в квартире, и согласно нормам потребления.   
    (3) В многоквартирных жилых домах, в которых предоставление публичной услуги 
водоснабжения и канализации осуществляется на основании договоров, заключенных между 
оператором и каждым собственником/квартиросъемщиком в отдельности, фактурирование 
услуги осуществляется на основании показаний индивидуальных водомеров, установленных в 
квартирах, и утвержденных тарифов на предоставление этой услуги в квартирах. 
    (4) Заключение индивидуальных договоров между оператором и каждым 
собственником/квартиросъемщиком в отдельности осуществляется при обязательном 
соблюдении следующих условий: 


a) индивидуальные договоры заключаются со всеми собственниками/квартиросъемщиками
многоквартирного жилого дома; 


b) оператор на основании отдельного тарифа, уплачиваемого каждым
собственником/квартиросъемщиком, устанавливает водомеры в каждой квартире; 


c) управляющий многоквартирного жилого дома устанавливает счетчики для учета
потребления воды общего пользования, в том числе в помещениях, сданных внаем, и заключает 
с оператором договор о предоставлении услуги в эти места потребления; 


d) управляющий многоквартирного жилого дома заключает с оператором договор о передаче
таковому на обслуживание и эксплуатацию внутренних сетей водоснабжения и канализации 
многоквартирного жилого дома; 


e) по требованию оператора управляющий многоквартирного жилого дома осуществляет за
счет жильцов капитальный ремонт, реконструкцию или обновление внутренних сетей 
водоснабжения и канализации многоквартирного жилого дома. 
     Статья 30. Показатели качества публичной услуги  водоснабжения и канализации 
    (1) Публичная услуга водоснабжения и канализации, предоставляемая через системы 
водоснабжения и канализации, должна соответствовать на водопроводных вводах потребителей 
показателям качества, установленным в Положении о показателях качества публичной услуги 
водоснабжения и канализации, утвержденном Агентством или, по обстоятельствам, органом 
местного публичного управления.  
    (2) Показатели качества предоставляемой потребителям публичной услуги водоснабжения и 
канализации устанавливаются в зависимости от нужд потребителей, технического состояния 
систем водоснабжения и канализации, осуществленных и необходимых инвестиций, их 
эффективности и исходя из международной практики. 
   Статья 31. Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации 
    (1) Предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации осуществляется на 
основании договора, заключенного между оператором и потребителем.  
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    (2) В договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации  в 
обязательном порядке должны быть указаны наименование оператора и потребителя, адрес 
места предоставления услуги, адреса оператора и потребителя, почтовые индексы, контактные 
номера телефонов/факсов, фискальные коды, банковские счета, должности, фамилии, имена 
лиц, которые подписывают договор, идентификационный код собственника, предмет договора, 
уровни качества, срок подключения устройства для потребления, способ учета потребления 
воды и канализационной услуги, обязанности, права и ответственность оператора и 
потребителя, средства, с помощью которых можно получить информацию обо всех 
действующих тарифах, условия прерывания предоставления услуги, условия отключения и 
повторного подключения устройства для потребления к публичным сетям, срок действия 
договора, а также порядок внесения изменений, приостановления или расторжения договора, 
действия, которые необходимо предпринять в случае несоблюдения уровней качества, 
предусмотренных договором, порядок и размер сокращения платежей за услугу в случае 
несоблюдения оператором сроков ее предоставления или в случае предоставления услуги на 
неудовлетворительном уровне, порядок разрешения споров, связанных с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением каких-либо условий договора, и другие условия, оговоренные 
сторонами и не противоречащие законодательству.  
    (3) Условия договора могут быть уточнены и дополнены в приложениях или других 
дополнительных актах. 
    (4) Для заключения договора с оператором заявитель должен подать заявку, указав фамилию 
и имя (в случае юридического лица – наименование), адрес (местонахождение), цель 
предоставления соответствующей услуги, запрашиваемый дебит воды, ее характеристики, а 
также желаемый режим предоставления, дебит и природу воды, подлежащей сбросу в 
канализационные сети, режим сброса. 
    (5) В случае, когда водоснабжение потребителя осуществляется исключительно из его 
собственных источников, договор заключается только на услугу канализации и/или очистки 
сточных вод. 
    (6) Заключение договора о предоставлении услуги осуществляется в зависимости от 
потребностей заявителей и технических возможностей оператора.  
    (7) Объем поставляемой воды или принимаемых сточных вод указывается в договоре, за 
исключением договоров, заключенных с бытовыми потребителями.  
    (8) В течение срока действия договора его стороны вправе изменить условия такового путем 
составления дополнительного соглашения или инициировать приостановление либо 
расторжение договора.  
    (9) Оператор может прервать предоставление услуги физическим или юридическим лицам, 
не выполняющим свои платежные обязательства, предусмотренные договором, или не 
соблюдающим условия предоставления услуги. 


Глава VI 
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 


ОПЕРАТОРАМИ 


   Статья 32. Условия и процедура получения лицензий  
    (1) Деятельность по предоставлению публичной услуги водоснабжения и/или канализации на 
уровне региона, района, муниципия и города подлежит регулированию посредством 
лицензирования. 
    (2) Лицензия на предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации выдается 
юридическим лицам – резидентам и нерезидентам. 
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    (3) Для получения лицензии юридические лица должны:  
    a) быть зарегистрированными в Республике Молдова;  
    b) представить финансовый отчет за предыдущий год – в случае осуществляющего 
деятельность юридического лица или выписку из банковского счета – в случае инициирования 
предпринимательской деятельности;  
    c) представить документы, подтверждающие наличие у них публичных сетей водоснабжения 
и/или канализации, по обстоятельствам;  
    d) представить документы, подтверждающие наличие у них квалифицированного персонала, 
необходимого для осуществления деятельности, на которую запрашивается лицензия; 
    e) представить  техническое заключение о регистрации, подтверждающее метрологическое 
обеспечение учета потребления воды. 
     (4) Выдача лицензии, продление срока ее действия, переоформление, выдача дубликата 
лицензии, приостановление и возобновление ее действия, а также отзыв лицензии 
осуществляются Агентством согласно процедурам, установленным Законом о регулировании 
предпринимательской деятельности путем лицензирования № 451-XV от 30 июля 2001 года. 
Срок рассмотрения декларации для получения лицензии на предоставление публичной услуги 
водоснабжения и/или канализации, а также декларации для продления срока ее действия 
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации декларации.  
    (5) К лицензии в обязательном порядке прилагаются условия осуществления лицензируемой 
деятельности, соответствующие закону и являющиеся неотъемлемой частью лицензии. 
    (6) Лицензия на предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации выдается 
на срок 25 лет. 
    (7) Обладатели лицензии обязаны соблюдать ее условия, а также соответствовать 
требованиям, установленным для выдачи лицензии и для продления срока ее действия, в 
течение всего периода осуществления лицензируемой деятельности. 
    (8) Лицензии, выданные Агентством, действительны на всей территории Республики 
Молдова в соответствии с указанными в них условиями.  
    Статья 33. Внесение изменений в лицензию, приостановление и возобновление ее 
действия   
    (1) В лицензию могут вноситься изменения как по инициативе ее обладателя, так и по 
инициативе Агентства в случае возникновения существенных обстоятельств. 
    (2) Действие лицензии может быть приостановлено постановлением Агентства по заявлению 
ее обладателя. В остальных случаях действие лицензии может быть приостановлено по 
заявлению Агентства судебным решением, вынесенным на основании закона.  
    (3) Постановление о приостановлении действия лицензии принимается Агентством в течение 
3 рабочих дней со дня вступления в силу судебного решения и доводится до сведения 
обладателя лицензии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. В постановлении Агентства 
о приостановлении действия лицензии указывается конкретный срок приостановления, который 
не должен превышать 6 месяцев. 
    (4) В случае установления фактов невыполнения обладателем лицензии своих обязанностей, 
что повлекло прекращение предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации 
потребителям на срок, превышающий установленный для устранения обоснованных причин 
прекращения, и создало угрозу национальной безопасности, жизни и здоровью людей, или в 
случае, если действия или бездействие обладателя лицензии ведут к нарушению общественного 
порядка и требуют незамедлительного устранения наступивших последствий, действие 
лицензии может быть приостановлено Агентством с последующим обращением такового в 
судебную инстанцию. Обращение в судебную инстанцию должно осуществляться в течение 3 
рабочих дней со дня принятия Агентством соответствующего постановления. В случае 
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несоблюдения этого срока приостановление действия лицензии отменяется. Постановление 
Агентства о приостановлении действия лицензии применяется до вынесения судебной 
инстанцией окончательного и вступившего в законную силу решения. 
    (5) Агентство приостанавливает действие лицензии в соответствии с процедурой, 
предусмотренной частью (4), если выявленные им недостатки не были устранены в 7-дневный 
срок со дня выдачи предписания об устранении нарушений. 
    (6) Основанием для приостановления действия лицензии служат: 


a) заявление обладателя лицензии о приостановлении ее действия;
b) несоблюдение обладателем лицензии сроков подачи заявления о выдаче дубликата


утерянной или поврежденной лицензии; 
c) невыполнение обладателем лицензии предписания об устранении в установленный


Агентством срок нарушения условий осуществления лицензируемой деятельности; 
d) временная неспособность обладателя лицензии осуществлять лицензируемую


деятельность в соответствии с положениями закона; 
    е) неуплата взносов на регулирование в установленный законом срок. 
    (7) Обладатель лицензии обязан уведомить Агентство в письменной форме об устранении 
обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии.  
    (8) Срок действия лицензии не продлевается на период приостановления ее действия.  
    (9) Возобновление действия лицензии производится на основании постановления Агентства 
после устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии, либо на 
основании решения судебной инстанции, вынесшей решение о приостановлении действия 
лицензии.  
    (10) Постановление о возобновлении действия лицензии принимается Агентством в течение 3 
рабочих дней со дня получения уведомления об устранении обстоятельств, повлекших 
приостановление действия лицензии, или со дня уведомления Агентства о соответствующем 
судебном решении. Постановление Агентства доводится до сведения обладателя лицензии в 
течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 
    Статья 34. Отзыв лицензии 
    (1) Лицензия может быть отозвана судебным решением, вынесенным на основании закона, по 
заявлению Агентства, за исключением отзыва ее непосредственно Агентством по основаниям, 
предусмотренным пунктами а) и b) части (2). 
    (2) Основаниями для отзыва лицензии являются: 


a) заявление обладателя лицензии об ее отзыве;
b) решение об аннулировании государственной регистрации обладателя лицензии;
c) выявление недостоверных данных в представленных Агентству документах;
d) неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших приостановление действия


лицензии; 
    е) повторное невыполнение предписаний об устранении нарушения условий лицензируемой 
деятельности. 
    (3) Агентство принимает постановление об отзыве лицензии в течение не более 5 рабочих 
дней со дня вступления в силу судебного решения и доводит его до сведения обладателя 
лицензии с указанием оснований отзыва в течение не более 3 рабочих дней со дня принятия 
постановления. 
    (4) В случае отзыва лицензии лицензионный сбор не возмещается. 
    (5) В случае отзыва лицензии Агентство назначает для осуществления лицензируемой 
деятельности другого обладателя лицензии вместо обладателя отозванной лицензии. 
Обладатель отозванной лицензии не должен никоим образом препятствовать деятельности 
назначенного обладателя лицензии и обязан предоставить ему всю необходимую для 
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осуществления деятельности информацию и документацию. 
    (6) Обладатель отозванной лицензии обязан в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
постановления об отзыве лицензии сдать в Агентство отозванную лицензию.  
    (7) Обладатель отозванной лицензии может подать новую декларацию для получения 
лицензии на тот же вид деятельности по истечении 6-месячного срока со дня сдачи отозванной 
лицензии в Агентство. 
 


Глава VII 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  


ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД 


 
    Статья 35. Регулирование тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод 
    (1) В области водоснабжения и канализации подлежат регулированию следующие тарифы: 
    a) тариф на публичную услугу снабжения питьевой водой, дифференцированный в 
зависимости от места предоставления услуги, включая многоквартирный жилой 
дом/индивидуальный дом или квартиру в многоквартирном жилом доме; 
    b) тариф на публичную услугу снабжения технологической водой;  
    c) тариф на публичную услугу канализации и очистки сточных вод; 
    d) тарифы на дополнительные услуги. 
    (2) Тарифы на публичную услугу снабжения питьевой водой, публичную услугу снабжения 
технологической водой и публичную услугу канализации и очистки сточных вод определяются 
в соответствии с Методологией определения, утверждения и применения тарифов на 
публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, разработанной и 
утвержденной Агентством, в установленном порядке. 
    (3) Методология определения, утверждения и применения тарифов на публичную услугу 
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод включает:  
    a) состав и способ расчета:  
    – затрат, связанных с платежами за забор воды, за сброс и очистку сточных вод;  
    – материальных затрат; 
    – затрат и расходов, необходимых для установки, ремонта, метрологической поверки и 
замены водомеров в соответствии с положениями статьи 26; 
    – затрат на оплату труда;  
    – износа основных средств и долгосрочных нематериальных активов, включая случаи их 
переоценки, для обеспечения того, чтобы соответствующие средства не подвергались 
обесцениванию более одного раза и для исключения активов, полученных безвозмездно в 
качестве дарений и грантов;  
    – понесенных затрат и доходов, полученных от использованных в регулируемой 
деятельности активов;  
    – затрат и расходов, связанных с эффективной эксплуатацией и обслуживанием 
объектов  публичной системы водоснабжения и канализации;  
    – затрат и потерь воды в публичных сетях водоснабжения; 
    – затрат и расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией внутренних сетей 
водоснабжения в многоквартирных жилых домах, содержанием, эксплуатацией и поверкой 
водомеров, расхода и потерь технической воды во внутренних сетях многоквартирных жилых 
домов в случае предоставления услуги в квартиры многоквартирного жилого дома; 
    – коммерческих, общих и административных расходов;  
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– уровня рентабельности;
– других операционных расходов;
b) определение включенных в тариф затрат отдельно по каждой осуществляемой обладателем


лицензии деятельности; 
c) условия использования годового износа основных средств, осуществления материальных


расходов на обслуживание и эксплуатацию, способ отражения их в тарифе в случае 
использования на другие цели;  


d) принципы осуществления оператором инвестиций в публичную систему водоснабжения и
канализации и способ возмещения их посредством тарифов; 


e) способ регулирования тарифов в период действия тарифной методологии.
    (4) Тарифы на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
рассчитываются и утверждаются в предусмотренном настоящим законом порядке на основе 
следующих принципов: 


a) надежного и бесперебойного предоставления указанной услуги потребителям на условиях
безопасности, с соблюдением показателей качества при минимальных затратах и эффективным 
использованием объектов публичной системы водоснабжения и канализации; 


b) осуществления эффективной и прибыльной деятельности, которая предоставляла бы
оператору возможность  покрытия обоснованных затрат и расходов, необходимых для 
осуществления регулируемой деятельности и восстановления финансовых средств, 
инвестированных в развитие, обновление и реконструкцию публичной системы водоснабжения 
и канализации.  
    (5) Тарифы на публичную услугу снабжения питьевой водой, публичную услугу канализации 
и очистки сточных вод, предоставляемые на уровне региона, района, муниципия и города, 
определяются ежегодно оператором в соответствии с Методологией определения, утверждения 
и применения тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных 
вод и представляются Агентству для согласования и местному совету для утверждения. 
    (6) Агентство в течение не более 30 календарных дней со дня получения от оператора 
заявления о согласовании тарифов с приложенными к нему материалами, обосновывающими их 
уровень, рассматривает указанные материалы и издает для соответствующего местного совета 
заключение о размерах тарифов, которые необходимо утвердить. 
    (7) Оператор обязан представить Агентству и местному совету в течение не более 3 
календарных дней дополнительно запрошенную информацию, необходимую для определения 
реального размера потребления, расходов на осуществление деятельности, а также 
правильности расчета регулируемых тарифов. 
    (8) Местный совет в течение не более 60 календарных дней со дня получения от Агентства 
заключения о размере тарифов утверждает согласованные с Агентством тарифы и публикует их 
в местных средствах массовой информации. 
    (9) В случае утверждения тарифов на более низком уровне, чем предусмотренный в 
представленном Агентством заключении, местный совет обязан установить в своем решении об 
утверждении тарифов источник и конкретную сумму, подлежащую выделению оператору из 
местного бюджета для возмещения ему упущенного дохода по причине утверждения 
заниженных тарифов. 
    (10) В случае неутверждения местным советом тарифов, представленных в заключении 
Агентства,  в срок, установленный в части (8), оператор должен обратиться в Агентство, 
которое в течение 15 календарных дней со дня мотивированного обращения оператора обязано 
утвердить и опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова ранее согласованные 
тарифы. 
    (11) Если местный совет в соответствии с законом делегировал функции по утверждению 
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тарифов Агентству, операторы должны представить, а Агентство – рассмотреть и утвердить в 
установленном порядке тарифы с опубликованием их в Официальном мониторе Республики 
Молдова. 
    (12) Тарифы на публичную услугу снабжения технологической водой, предоставляемую на 
уровне региона, района, муниципия и города, определяются операторами в соответствии с 
Методологией определения, утверждения и применения тарифов на публичную услугу 
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, утверждаются Агентством в 
установленном порядке и публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова. 
    (13) Тарифы на публичную услугу снабжения питьевой водой, публичную услугу 
канализации и очистки сточных вод, предоставляемые операторами на уровне региона, района, 
муниципия и города, осуществляющими деятельность в соответствии с соглашениями и 
договорами, заключенными с международными финансовыми организациями и 
ратифицированными или утвержденными Парламентом, Правительством или местными 
советами, утверждаются Агентством в установленном порядке. 
    (14) Тарифы на предоставляемые потребителям дополнительные услуги рассчитываются 
операторами согласно соответствующей методологии.  
    (15) Тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые операторами на уровне региона, 
района, муниципия и города, утверждаются местными советами или, по 
обстоятельствам,     Агентством на основании тех же принципов и процедур, что и тарифы на 
публичную услугу снабжения питьевой водой, публичную услугу канализации и очистки 
сточных вод. 
    (16) Операторы, предоставляющие публичную услугу снабжения питьевой водой, публичную 
услугу канализации и очистки сточных вод на уровне региона, района, муниципия и города, 
обязаны вывешивать в своих офисах и размещать на своих официальных страницах в 
Интернете решения местного совета и/или Агентства об утверждении тарифов на указанные 
услуги, а также об утверждении тарифов на публичную услугу снабжения технологической 
водой и на дополнительные услуги. 
    (17) Тарифы на публичную услугу водоснабжения и канализации, предоставляемую 
операторами на уровне села и коммуны, рассматриваются и утверждаются соответствующими 
местными советами, публикуются в местных средствах массовой информации и вывешиваются 
в офисах операторов.  
  Статья 36. Финансирование публичной услуги водоснабжения и канализации 


    (1) Финансирование затрат и расходов, необходимых для функционирования и эксплуатации 
публичных систем водоснабжения и канализации, обеспечивается посредством взыскания с 
потребителей стоимости предоставленной услуги на основании выдаваемых операторами 
счетов-фактур.  
    (2) Финансирование инвестиций в строительство, развитие, восстановление и модернизацию 
систем водоснабжения и канализации относится к компетенции центральных отраслевых 
органов публичного управления и органов местного публичного управления. В зависимости от 
принятого порядка управления и от договорных условий, установленных в правовых актах, на 
основании которых назначается оператор, обязанности по финансированию инвестиций могут 
быть полностью или частично переданы оператору.  
    (3) Финансирование инвестиционных работ и обеспечение источников финансирования 
осуществляются в соответствии с положениями действующего законодательства. 
    (4) Средства, происходящие из займов, полученные из безвозмездных внешних фондов или 
путем трансфертов из государственного бюджета, предназначенные для совместного 
финансирования некоторых специальных инвестиционных объектов, управляются и 
используются в соответствии с заключенными договорами о финансировании. 
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Глава VIII 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 


ПОЛОЖЕНИЯ 


    Статья 37.  Реорганизация и ликвидация оператора 
    (1) Процедура реорганизации или ликвидации оператора осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
    (2) Договоры о делегировании управления публичной услугой водоснабжения и канализации, 
заключенные в установленном законом порядке органами местного публичного управления или 
центральным отраслевым органом со специализированными предприятиями до вступления в 
силу настоящего закона, имеют юридическую силу согласно предусмотренным в 
них  положениям. 
    Статья 38. Ответственность и санкции 
    (1) Нарушение положений настоящего закона влечет дисциплинарную, гражданскую, 
правонарушительную или, по обстоятельствам, уголовную ответственность согласно 
действующему законодательству. 
    (2) Органы местного публичного управления или, по обстоятельствам,  центральный 
отраслевой орган вправе налагать санкции на оператора публичной услуги водоснабжения и 
канализации в случае предоставления им услуги, не соответствующей показателям качества, 
утвержденным согласно действующим нормативным актам. 
    Статья 39. Вступление в силу 
    (1) Настоящий закон вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня опубликования. 
    (2) Правительству в 6-месячный срок со дня опубликования настоящего закона: 


a) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в
соответствие с настоящим законом; 


b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
    (3) Агентству и органам местного публичного управления в 6-месячный срок со дня 
опубликования настоящего закона разработать нормативные акты, предусмотренные 
настоящим законом, и привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом. 


 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА  Игорь КОРМАН 


 № 303. Кишинэу, 13 декабря 2013 г. 
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Republica Moldova


AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ


HOTĂRÎRE Nr. 271  
din  16.12.2015 


cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire  
la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 


Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 447  


Secţiunea 1. 
Dispoziţii generale  
Secţiunea 2.  
Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare 
Secţiunea 3.  
Delimitarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de instalaţiile operatorului  
Secţiunea 4.  
Contractarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare  
Secţiunea 5.  
Drepturile şi obligaţiile părţilor  
Secţiunea 6.  
Evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor şi a volumelor de ape uzate evacuate în 
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Secţiunea 7.  
Facturarea şi plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare  
Secţiunea 8.  
Deconectarea, reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, întreruperi şi 
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Reclamaţiile consumatorilor şi procedurile de soluţionare a neînţelegerilor  
Anexa nr. 1.  
Aviz de branşare/racordare 
Anexa nr. 2.  
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Anexa nr. 4.  
Act de depistare a consumului fraudulos  
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Înregistrat:
Ministerul Justiţiei al RM


nr. 1105 din 18 martie 2016.
Ministrul justiţiei


Vladimir CEBOTARI_________________ 
 
 
    În scopul reglementării raporturilor juridice dintre operatorii care furnizează serviciul 
public de alimentare cu apă și de canalizare și consumatori, în temeiul art. 7 alineatul (2) lit. 
f) şi art. 28 din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, privind serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), 
Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 
HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare (se anexează). 
    2. Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare vor pune 
la dispoziția consumatorilor, în  centrele pentru relații cu consumatorii și vor plasa pe paginile 
lor web oficiale copiile Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și 
de canalizare și modelul contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare.  
    3. Subdiviziunile Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza 
aplicarea de către titularii de licenţe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare a  Regulamentului aprobat.  
 
    Sergiu CIOBANU,                                                 Octavian LUNGU, 
    Director                                                                  Director 
 
    Iurie ONICA,                                                         Ghenadie PÂRŢU, 
    Director                                                                  Director 


 
    Nr. 271/2015. Chişinău, 16 decembrie 2015. 


Anexă
la Hotărîrea Consiliului


de Administraţie al ANRE
nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015 


 
                                                          REGULAMENT 
                  cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
Secţiunea 1  
Dispoziţii generale 
    1. Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (în 
continuare Regulamentul) are  drept scop reglementarea raporturilor juridice dintre operator 
şi consumator cu privire la branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la 
contractarea, la furnizarea şi plata serviciului public de alimentare cu apă potabilă, apă 
tehnologică şi serviciul public de canalizare.  
    2. Prezentul Regulament se aplică la proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor 
interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor, la delimitarea instalaţiilor operatorului de 
instalaţiile interne de apă şi de canalizare, la branşarea/racordarea, la contractarea şi la 
evidenţa consumului de apă, la plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
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la deconectarea/reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor, la 
limitarea şi la întreruperea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
la examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi la soluţionarea neînțelegerilor dintre operatori 
şi consumatori. 
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii: 
    avarie – deteriorare sau defectarea anumitor părţi componente ale sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare urmare a cărora nu pot fi menținuți, în limitele admisibile, 
parametrii tehnologici de funcționare a sistemului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, care pot duce la înrăutăţirea parametrilor de calitate a apei furnizate, prejudicierea 
mediului ambiant, deteriorarea bunurilor persoanelor juridice sau fizice şi este necesar  de a 
întrerupe sau limita furnizarea apei şi/sau a recepţionării apelor uzate de la consumatori; 
    aviz de deconectare – aviz în scris, expediat consumatorului de către operator, prin care 
consumatorul  este prevenit despre posibila deconectare a instalaţiilor interne de apă/de 
canalizare ale acestuia de la reţeaua publică de alimentare cu apă /de canalizare şi despre 
cauza deconectării;  
    aviz de limitare – aviz în scris, expediat sau prezentat personal consumatorului de către 
operator prin care consumatorul este prevenit de posibila limitare a furnizării serviciului de 
alimentare cu apă /de canalizare, termenul de limitare şi despre cauza limitării;  
    cămin de branșare – construcție subterană, componentă a instalației interne de apă a 
consumatorului realizată de acesta pentru branșarea instalaţiilor interne de apă la reţeaua 
publică de alimentare cu apă, pentru instalarea contorului, protejarea şi accesul la contor şi la 
robinetul de închidere a apei; 
    cămin de racord – construcție subterană prin care se asigură racordarea şi preluarea  apelor 
uzate din instalaţiile interne de canalizare ale consumatorului în reţeaua publică de canalizare;
    cămin de control al apelor uzate – construcţie subterană specială destinată prelevării 
probelor de ape uzate. Drept cămin de control al apelor uzate poate servi şi  căminul de 
racord; 
    componenţa apelor uzate – caracteristica apelor uzate şi cantitatea de substanţe poluante 
conţinută în apele uzate; 
consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat de operator în bază de contract, pentru necesităţi 
legate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională; 
    control al contorului – ansamblu de acţiuni efectuate de către operator, cu sau fără 
utilizarea aparatelor speciale, în scopul stabilirii corectitudinii funcţionării contorului, lipsa 
intervenţiilor în funcţionarea acestuia, inclusiv pentru verificarea integrităţii contorului şi  a 
sigiliilor aplicate;  
    controlul calităţii apelor uzate – controlul componenţei apelor uzate şi a concentraţiei 
substanţelor poluante în apele uzate, deversate de către consumator în sistemul public de 
canalizare, corespunderea concentraţiei maxim admisibile a substanţelor poluante în apele 
uzate la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare şi care se 
efectuează prin comparaţia rezultatelor investigaţiilor de laborator cu normativele în vigoare; 
    deconectare – desfacerea legăturii dintre instalaţiile interne de apă/de canalizare ale 
consumatorului de la reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare prin intermediul 
dispozitivelor de închidere sau prin decuplarea vizibilă a instalaţiilor interne de apă /de 
canalizare ale consumatorului de la reţeaua publică;  
    instalaţii de preepurare – instalaţii şi dispozitive ale consumatorului noncasnic destinate 
preepurării apelor uzate, care nu au calităţi corespunzătoare normelor locale în vigoare, 
înaintea evacuării acestora în sistemul public de canalizare;  
    întrerupere planificată a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
– întrerupere temporară a livrării apei/recepţionării apelor uzate, cu informarea  prealabilă a 
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consumatorilor, cauzată de necesitatea efectuării de către operator a unor lucrări de deservire 
tehnică şi/sau reparaţii planificate în reţelele publice de alimentare cu apă /de canalizare, 
branşare/racordare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale noilor consumatori, fără 
deconectarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale consumatorilor de la reţeaua publică 
de alimentare cu apă/canalizare;  
    întrerupere neplanificată a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare – întrerupere temporară a furnizării apei, a recepţionării apelor uzate, cauzată de 
avarii produse în sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără a fi deconectate 
instalaţiile interne de apă/de canalizare ale consumatorilor de la rețeaua publică de alimentare 
cu apă/ de canalizare; 
    loc de consum –  amplasament al instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale 
consumatorului, unde se consumă apa şi se asigură preluarea şi transportarea apelor uzate de 
la instalaţiile interne de apă până la căminul de racord din sistemul public de canalizare; 
    proba de control – probă de ape uzate prelevată din căminul de control, în scopul 
determinării componenţei apelor uzate evacuate de către consumatorul noncasnic în sistemul 
public de canalizare; 
    solicitant – persoană fizică sau persoană juridică care solicită operatorului eliberarea 
avizului de branşare/racordare, executarea branşamentului de apă/racordului de canalizare, 
branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, încheierea contractului de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare;  
    violarea sigiliului operatorului – falsificarea sigiliului aplicat de către operator; înlăturarea 
sigiliului aplicat de către operator; deteriorarea sau altă intervenţie asupra sigiliului autentic 
aplicat de către operator, care conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului 
sigiliului aplicat de către operator. 
    4. Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în bază 
de contract încheiat între operator şi consumator. 
    5. Operatorul asigură furnizarea neîntreruptă a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare în baza contractului încheiat cu consumatorul în condiţiile stabilite de Legea 
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    6. Calitatea apei potabile trebuie să corespundă Normelor sanitare privind calitatea apei 
potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 (Monitorul Oficial, 
2007, nr. 131-135, art. 970).  
    7. Exploatarea, întreţinerea, reparaţia, dezvoltarea sau modificarea reţelelor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a reţelelor  interne de alimentare cu apă şi de 
canalizare din blocurile locative,  după caz, se efectuează de către operator în conformitate cu 
prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractele 
încheiate, Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare, aprobat prin ordinul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Republicii Moldova 
nr.6 din 24 ianuarie 2006, Normelor în construcţii СНиП 2.04.02-84, СНиП 3.05.04-85 și 
СНиП 2.04.03-85.  
    8. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc 
conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public 
de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în 
continuare Agenţia) nr. 741 din 18 decembrie 2014 (Monitorul Oficial, 2015, nr. 33-38, art. 
258). 
    9. Consumatorul poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum. Prevederile 
prezentului Regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum, luat aparte, ce aparţine 
consumatorului. 
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    10. Relaţiile dintre operator şi consumator privind furnizarea şi achitarea serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare, nespecificate în prezentul Regulament, se 
reglementează în conformitate cu prevederile Legii privind serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare. 
    11. Operatorul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea sau 
remedierea defectelor şi a deranjamentelor din instalaţiile sistemului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare, precum şi a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din 
blocurile locative  pe care le întreţine şi le exploatează in condiţiile stabilite de Legea privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, de contractul de furnizare  a serviciului 
public de alimentare cu apa si de canalizare şi de prezentul Regulament. 
    12. Orice branşare/racordare sau reconectare la sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare este efectuată, în exclusivitate, de către operator, în prezenţa 
consumatorului/solicitantului.  
    13. Lucrările de proiectare şi de montare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, a 
branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare, precum şi cele de modificare a acestora 
se efectuează cu respectarea Normelor în construcţii CНиП 2.04.01-85 și СНиП 3.05.01-85, 
CP G.03.01-2006 (МСП 4. 01-102-98) Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor 
interioare de alimentare cu apă rece şi fierbinte cu utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire de 
polimeri, СНиП 3.01.01-85* şi a condițiilor tehnice și instrucțiunilor producătorilor de 
echipamente, cheltuielile fiind suportate integral de către consumatori. 
Secţiunea 2  
Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de 
canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
    14. Orice persoană fizică sau juridică este în  drept să solicite branşarea/racordarea 
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ce-i aparţin la sistemul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare al operatorului care îşi desfăşoară activitatea de furnizare a serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare în limitele teritoriului unităţii administrativ-teritoriale.  
    Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale solicitanţilor din 
blocurile locative cu multe apartamente (camere de locuit) se efectuează în baza unui proiect 
unic.  
    15. În scopul branşării/racordării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul 
public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, solicitantul este obligat să obţină de la 
operator avizul de branşare/racordare, conform modelului stabilit în Anexa nr. 1 la prezentul 
Regulament. Obţinerea avizului de branşare/racordare este necesară şi în cazul  solicitării 
majorării debitului de apă la un loc de consum.  
    16. Pentru eliberarea avizului de branşare/racordare, solicitantul va depune o cerere, în 
scris, la oficiul operatorului, care a cuprinde obligatoriu următoarele:  
    a) numele, prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice şi adresa locului de 
consum, numerele telefoanelor/faxurilor, altor informaţii de contact; 
    b) scopul utilizării apei;  
    c) debitul de apă solicitat, cu excepţia consumatorilor casnici, caracteristicile apei şi 
regimul de furnizare solicitat, debitul şi caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate în 
reţeaua publică de canalizare, regimul deversării; 
    d) copia actului de identitate, în cazul persoanei fizice; 
    e) codul poştal, codul de identificare al proprietarului, codul fiscal, rechizitele bancare, 
funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze contractul; 
    f) termenul de branşare/racordare.  
    17. La cerere se anexează: 
    a) copia actului care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului sau copia documentului 
care atestă obținerea pe cale legală a  imobilului sau permisiunea autorităţilor de resort; 
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    b) pentru consumatorii noncasnici copia deciziei de înregistrare, eliberată de autoritatea 
competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz. 
    Solicitantul prezintă copiile documentelor  şi originalele pentru verificarea copiilor 
prezentate. 
    18. Operatorul este obligat să elibereze solicitantului, în termen de 20 zile calendaristice, 
avizul de branşare/racordare în care se indică, în mod obligatoriu, condiţiile tehnico-
economice optime de branşare/racordare ce nu contravin actelor normative în vigoare şi 
lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru branşarea/racordarea 
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ce-i aparţin la sistemul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare. Operatorul  este obligat să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea şi 
realizarea soluţiei optime de branşare/racordare. Avizul de branşare/racordare se eliberează 
gratuit.  
    19. Solicitantul este obligat să obţină de la operator avizul de branşare/racordare înainte de 
a începe proiectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare. Termenul de valabilitate al 
avizului de branşare/racordare constituie 2 ani. Avizul de branşare/racordare îşi pierde 
valabilitatea dacă pe parcursul unui an de la data eliberării avizului n-a fost elaborat şi 
prezentat operatorului spre coordonare proiectul de alimentare cu apă/de canalizare, sau dacă 
la expirarea termenului de 2 ani după eliberarea avizului de branşare/racordare nu au demarat 
lucrările de construcţie a imobilului. În acest caz solicitantul este obligat să solicite 
operatorului prelungirea termenului de valabilitate a avizului de branşare/racordare sau să 
obţină un nou aviz de branşare/racordare, în cazul imposibilităţii operatorului de a satisface 
condiţiile incluse în avizul precedent. 
    20. Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de branşare/racordare, 
eliberat de către operator, este obligatorie pentru solicitant şi pentru proiectant.  
    Proiectul instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, a branşamentului de apă, a racordului 
de canalizare, elaborat în baza avizului de branşare/racordare, se coordonează de către 
operator în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data prezentării proiectului. 
Neîncadrarea operatorului în termenul stabilit, va avea drept consecinţă coordonarea tacită a 
proiectului.  
    21. Executarea branşamentului de apă, a racordului de canalizare se asigură  de către 
operator sau de către solicitant şi numai în baza proiectului avizat de către operator cu 
respectarea dreptului de proprietate. În cazuri temeinic justificate de către solicitant sau 
operator şi când condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite branşarea mai 
multor instalaţii interne de apă ale consumatorilor  la acelaşi branşament de apă. 
    22. La cererea solicitantului, operatorul este obligat să asigure, executarea branşamentului 
de apă şi/sau a racordului de canalizare şi montarea contorului. Aceste lucrări se execută de 
operator în termen de pînă la 30 zile calendaristice din data achitării de către solicitant a 
tarifelor pentru branşare/racordare, în cazul consumatorilor casnici şi în termen de pînă la 45 
zile calendaristice din data achitării de către solicitant a tarifelor pentru  branşare/racordare, în 
cazul consumatorilor noncasnici. 
    23. Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale solicitantului la 
reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare se efectuează numai de către operator, care 
poartă responsabilitatea pentru executarea acestor lucrări conform legii. Branşarea/racordarea 
se efectuează în prezenţa solicitantului, după ce au fost îndeplinite condiţiile indicate în avizul 
de branşare/racordare, iar branşamentul de apă/racordul de canalizare este recepţionat 
conform Legii privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259) şi Hotărîrii Guvernului Republicii 
Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente, nr. 285 din 23.mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996,  nr. 42, art. 
349). 
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    24. Până la realizarea branşării/racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor 
lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare şi să prezinte 
operatorului procesul-verbal de recepţie a acestor instalaţii în conformitate cu Legea privind 
calitatea în construcţii nr. 721-XIII din  2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2006, nr.25, art. 259) şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente nr. 285 din 23 
mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.42-44, art. 349). 
    25. În cazul în care solicitantul a asigurat executarea de sine stătător a branşamentului de 
apă, racordului de canalizare şi montarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, în 
conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul, el se adresează operatorului cu cererea 
pentru a realiza branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, la care se anexează: 
    a) procesul-verbal de recepţie a instalaţiilor interne de apă/de canalizare şi a 
branşamentului de apă/a racordului de canalizare; 
    b) informaţia despre parametrii, compoziţia şi debitele de ape industriale uzate (în cazul 
întreprinderilor industriale); 
    c) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în procesul tehnologic 
şi componenţa acestora (în cazul întreprinderilor industriale); 
    d) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare (în cazul 
întreprinderilor industriale); 
    e) ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor de ape 
uzate şi semnarea actelor respective (în cazul întreprinderilor industriale). 
    În acest caz operatorul emite solicitantului bonul de plată pentru achitarea tarifului pentru 
branşare/racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă, de canalizare în cazul când 
consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă/racordurilor de 
canalizare.  Solicitantul achită tarifele respective şi operatorul execută branşarea/racordarea în 
termen de 4 zile lucrătoare, din data achitării tarifelor de către solicitant. 
    26. În cazul în care branşamentul de apă, racordul de canalizare a fost executat de către 
operator, ultimul realizează branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în ziua finalizării executării 
branşamentului de apă, racordului de canalizare  şi întocmeşte procesul-verbal de recepţie a 
acestora. 
    27. În cazul în care pentru montarea branşamentului de apă, a racordului de canalizare este 
necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să prezinte acordul 
acestor persoane şi să suporte cheltuielile aferente.  
    28. Operatorul poate refuza argumentat eliberarea avizului de branşare/racordare 
solicitantului, în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate de producţie. Refuzul trebuie 
motivat şi justificat de operator prin calcule, date în baza cărora s-a determinat că există lipsă 
de capacitate de producție. Concomitent, operatorul este în drept să propună solicitantului 
reducerea debitului solicitat.  
    29. Operatorul nu este în drept să ceară de la solicitant recuperarea cheltuielilor sau 
efectuarea de lucrări ce ţin de majorarea capacităţii sistemului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare.  
    30. În cazul în care operatorul nu eliberează avizul de branşare/racordare sau nu efectuează 
branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare ale solicitantului la 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament, solicitantul este în  drept să conteste aceste acţiuni în conformitate 
cu prevederile Legii cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2003, nr. 6-8, art. 23) şi a prezentului Regulament. 
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Secţiunea 3  
Delimitarea instalaţiilor interne de apă şi de  
canalizare de instalaţiile operatorului 
    31. Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului 
de reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale operatorului se indică obligatoriu 
în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    32. Pentru consumatorii casnici deţinători de case de locuit individuale, punctul de 
delimitare a instalaţiilor interne de apă de reţeaua publică de alimentare cu apă a operatorului 
se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare, amplasat în limita 
teritoriului consumatorului. Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiilor interne 
de apă şi aparţine consumatorului.  
    Pentru consumatorii casnici proprietari/locatari de apartamente din blocurile locative cu 
care operatorul a încheiat contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, operatorul este responsabil de furnizarea apei potabile până la  ieşirea din contorul 
instalat în apartament. 
    33. La blocurile locative, punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă se stabileşte la 
ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat 
de către operator.  
    34. La consumatorii noncasnici punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de 
canalizare ale consumatorului de reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale 
operatorului se stabileşte în dependenţă de delimitarea patrimoniului consumatorului 
noncasnic şi operatorului în funcţie de proprietate, se indică în actul de delimitare, care este 
parte componentă a contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. În cazul punctelor termice a unităţilor termoenergetice punctul de delimitare a 
reţelelor de apă potabilă este prima flanşă a contorului instalat în punctul termic central.  
    35. Operatorul este responsabil de îmbinarea din punctul de delimitare. 
    36. Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorului de reţeaua 
publică  de canalizare este  căminul de racord la reţeaua publică de canalizare în sensul de 
scurgere a apelor uzate.  
Secţiunea 4 
Contractarea serviciului public de alimentare  
cu apă şi de canalizare 
    37. Orice persoană fizică sau juridică, instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale căreia 
sunt branşate/racordate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare sau care a 
îndeplinit condiţiile şi lucrările prevăzute în avizul de branşare/racordare, este în drept  să 
solicite operatorului încheierea contractului de  furnizare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare. 
    38. În funcţie de necesităţi se încheie următoarele tipuri de contracte: 
    1) Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă (potabilă şi/sau 
tehnologică) şi de canalizare. Acest contract se încheie între operator şi consumator în cazul 
în care operatorul va furniza, atât serviciul public de furnizare a apei (potabilă şi/sau 
tehnologică), cât şi serviciul public de canalizare. 
    2) Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă (potabilă şi/sau 
tehnologică). Acest contract se încheie între operator şi consumator în cazul în care operatorul 
va furniza numai serviciul public de furnizare a apei (potabilă şi/sau tehnologică). 
    3) Contract de furnizare a serviciului public de canalizare. Acest contract se încheie între 
operator şi consumator în cazul în care operatorul va furniza numai serviciul public de 
canalizare sau numai serviciul de epurare a apelor uzate ale consumatorului. 
    39. Pentru a încheia contractele prevăzute la punctul 38 din prezentul Regulament 
solicitantul  depune o cerere, în forma prevăzută de operator, iar operatorul pentru încheierea 
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acestor contracte va utiliza datele şi informaţia prezentată de către persoana fizică sau juridică 
conform prevederilor punctelor 16, 17 şi 25 din prezentul Regulament. În cazul în care a fost 
schimbat proprietarul locului de consum persoana fizică sau persoana juridică este obligată să 
prezinte operatorului următoarele acte pentru încheierea contractului:  
    a) cererea, indicând numele şi prenumele (denumirea, în cazul persoanei fizice, 
întreprinzător individual,  persoanei juridice), adresa (sediul), (formularul cererii este pus la 
dispoziţie de către operator);  
    b) numerele telefoanelor/faxurilor, altă informaţie de contact; 
    c) copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă obținerea pe cale legală 
a  imobilului care face obiectul locului de consum respectiv; 
    d) debitul de apă, cu excepţia consumatorilor casnici, caracteristicile apei şi regimul de 
furnizare solicitat, debitul şi caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate în reţeaua 
publică de canalizare, regimul deversării;  
    e) copia actului de identitate, în cazul persoanei fizice; 
    f) codurile poştale, codul de identificare al proprietarului/locatarului codul fiscal, 
rechizitele bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze 
contractul. 
    40. Operatorul este obligat să încheie, fără discriminare, contractul solicitat de persoana 
fizică sau juridică, care a îndeplinit toate condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul 
Regulament. Operatorul este obligat să încheie contract de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi cu solicitantul care deţine imobilul în baza altui drept 
decât cel de proprietate, cu dreptul de a consemna condiţia de plată preventivă a serviciilor 
furnizate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    41. Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se 
întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. În contractul de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între operator şi 
consumatorul casnic se indică în mod obligatoriu punctul de delimitare şi responsabilitatea 
părţilor. La contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
încheiat între operator şi consumatorul noncasnic obligatoriu, ca parte componentă, se 
anexează actul de stabilire a punctului de delimitare. 
    42. În contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în 
mod obligatoriu se va indica: 
    a) denumirea operatorului şi a consumatorului, adresa locului de consum unde se 
furnizează serviciul,  adresa operatorului şi a consumatorului, codul poştal, poşta electronică, 
numerele telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, conturile bancare, funcţia, 
numele, prenumele persoanei care semnează contractul, codul de identificare al 
consumatorului; 
    b) obiectul contractului, nivelurile de calitate; 
    c) volumul de apă preconizat a fi furnizat şi/sau volumul de ape uzate preconizat a fi 
recepţionat (cu excepţia consumatorilor casnici); 
    d) modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi a apelor uzate evacuate; 
    e) punctul de delimitare; 
    f) drepturile şi obligaţiile  operatorului şi ale consumatorului; 
    g) mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre tarifele în vigoare; 
    h) condiţiile de întrerupere şi limitare a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, condiţiile de deconectare şi de reconectare a instalaţiilor interne de apă şi de 
canalizare  la reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare; 
    i) durata contractului, precum şi modalitatea de modificare, de suspendare ori de reziliere a 
contractului; 
    j) acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a 
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serviciilor furnizate prevăzute în contract, modalitatea şi cuantumul reducerii plăţilor pentru 
serviciile furnizate în caz de nerespectare de către operator a nivelurilor de calitate stabilit 
pentru serviciile furnizate; 
    k) modalităţile de soluţionare a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a 
clauzelor contractuale, alte clauze negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei. 
    Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe sau în alte acte adiţionale. 
Totodată, contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în 
mod imperativ, va conţine clauzele obligatorii, specificate în Anexa nr. 2 la prezentul 
Regulament.  
    43. La încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare cu consumatorii existenţi sau cu solicitanţii, potenţiali consumatori, pentru locurile 
de consum care nu sunt deconectate de la sistemul public de alimentare cu apă și de 
canalizare, operatorul este obligat să efectueze controlul contorului de apă potabilă 
(tehnologică) şi a contorului de ape uzate, dacă există, evacuate în sistemul public de 
canalizare şi a sigiliilor aplicate. 
    În urma controlului operatorul întocmeşte actul de control al contorului  în două exemplare 
(câte un exemplar pentru fiecare parte). Actul de control al contorului  se semnează de către 
operator şi de către consumator. În cazul depistării unor neajunsuri, contractul de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se va încheia după lichidarea de către 
solicitant a neajunsurilor depistate.  
    44. Operatorul încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare pentru fiecare loc de consum luat aparte sau cu acordul în 
scris al consumatorului casnic, un contract pentru mai multe locuri de consum indicând datele 
cu privire la fiecare loc de consum într-o anexă la contract. În cazul încheierii unui singur 
contract pentru mai multe locuri de consum, operatorul indică separat în factura de plată, 
transmisă consumatorului casnic, valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.  
    45. Operatorul încheie cu  consumatorul noncasnic un singur contract pentru mai multe 
locuri de consum, cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă 
separată la contract. Operatorul este obligat să indice separat în factura de plată transmisă 
consumatorului noncasnic valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.  
    46. Operatorul încheie contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă 
şi/sau de canalizare cu respectarea cerințelor prezentului Regulament după cum urmează:  
    a) în cazul branşării/racordării de către operator a instalaţiilor interne ale solicitantului la 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractul se încheie în aceeași zi; 
    b) în celelalte cazuri – în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data primirii cererii de 
încheiere a contractului.  
    47. Operatorul este în drept să refuze încheierea contractului de furnizare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare cu solicitantul în cazul în care solicitantul 
nu  îndeplineşte prevederile prezentului Regulament sau în cazul când solicitantul are datorii 
la alte locuri de consum, refuzul fiind argumentat în scris. Operatorul este obligat să încheie 
contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în 
termenele prevăzute de prezentul Regulament, în cazul în care solicitantul a înlăturat cauzele 
ce au constituit motivul refuzului din partea operatorului.  
    48. Solicitantul are dreptul să conteste refuzul operatorului de a încheia contractul de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu 
prevederile Legii cu privire la petiţionare şi prezentului Regulament. 
    49. Consumatorul, parte a contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi/sau de canalizare, care a înstrăinat un imobil, care constituie un loc de consum, este 
obligat să achite integral plata şi datoriile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, penalităţile, dacă sunt prevăzute în contract, şi, în baza cererii depuse la operator, 
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să rezilieze contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de 
canalizare pentru locul de consum respectiv.  
    50. Persoana fizică sau juridică, care a obţinut cu drept de proprietate un imobil, ce nu a 
fost deconectat de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, este obligată să 
solicite operatorului încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi/sau de canalizare, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării dreptului de 
proprietate. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă această prevedere, 
operatorul este în drept să deconecteze locul de consum, preîntâmpinând persoana în cauză 
prin aviz de deconectare, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte. Operatorul este, totodată, 
în drept să ceară persoanei fizice sau juridice achitarea plăţii pentru consumul fraudulos (dacă 
acesta se constată), din momentul dobândirii de către persoana în cauză a dreptului de 
proprietate asupra imobilului respectiv.  
    51. Operatorul este în drept să deconecteze locul de consum din ziua rezilierii contractului 
de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru locul de 
consum respectiv, dacă o altă persoană nu a solicitat încheierea unui nou contract de furnizare 
a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru acest loc de consum.  
    52. În cazul decesului consumatorului casnic, pe parcursul perioadei de stabilire a 
moştenitorului(ilor) imobilului persoanei decedate, furnizorul, la solicitarea unuia din 
succesorii la moştenire, încheie contractul de furnizare, cu condiţia achitării datoriilor create 
la acest loc de consum şi achitării plăţii preventive pentru serviciul furnizat, în valoarea 
estimată din media consumului a ultimilor trei luni. Dacă succesorii la moştenire nu 
îndeplinesc această cerinţă, operatorul este în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă 
şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    53. În cazul în care este stabilit un singur moştenitor legal al imobilului persoanei decedate, 
moştenitorul achită datoriile existente pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi încheie un nou contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare. Dacă moştenitorul refuză să achite datoriile respective şi să încheie contractul 
de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul este în drept 
să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare.  
    54. În situaţia în care există mai mulţi moştenitori ai imobilului persoanei decedate, aceştia 
achită datoriile existente pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, iar unul 
dintre ei, cu acordul scris al celorlalţi moştenitori, încheie pe numele său contractul de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Dacă moştenitorii nu 
îndeplinesc această cerinţă, operatorul este în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă 
şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    55. În cazul încăperilor locuibile din cămine în care grupul sanitar este prevăzut pentru uz 
comun al locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va încheia doar cu gestionarul 
fondului locativ sau, în lipsa gestionarului, cu persoana desemnată de locatari, cu specificarea 
necesităţilor tuturor locatarilor din bloc. 
    56. În cazul în care persoana fizică întreprinzător individual sau persoana juridică - 
consumator îşi schimbă denumirea, adresa, codul fiscal, contul bancar, consumatorul 
respectiv este obligat în termen de 10 zile lucrătoare să prezinte operatorului documentele de 
confirmare, necesare pentru operarea modificărilor în contractul de furnizare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    57. Dacă se schimbă destinaţia spaţiului locativ, proprietarul, posesorul imobilului este 
obligat să solicite operatorului, încheierea unui nou contract de furnizare a serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare, în termen de 15 zile calendaristice. În acest caz 
operatorul este în drept să emită, după necesitate, consumatorului un nou aviz de racordare a 
instalaţiilor interne de canalizare.  
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    58. În cazul utilizării parţiale a spaţiului locativ de către consumatorul casnic în alte 
scopuri, consumatorul casnic este obligat să instaleze contor separat pentru evidenţa 
volumului de apă consumat în această parte a imobilului. Pentru aceasta el va depune în scris 
o cerere la  operator  care îi va elibera consumatorului, în termen de 15 zile calendaristice, 
condiţii privind instalarea contorului pentru evidenţa volumelor de apă consumată în alte 
scopuri, decît cele casnice. După instalarea contorului respectiv şi sigilarea lui, operatorul şi 
consumatorul încheie un contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare pentru furnizarea serviciului public la imobilul respectiv.   
    59. Modificarea debitului de apă poate fi solicitată de consumator, prin depunerea la 
operator,  a unei cereri în scris. Operatorul este obligat să răspundă în scris la solicitarea de 
modificare a debitului în termen de 15 zile calendaristice de la momentul înregistrării cererii 
respective.  
    60. Consumatorul,  parte a unui contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare, este în drept să ceară, în scris, suspendarea contractului şi suspendarea 
temporară a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin 
deconectare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru o perioadă de 
timp de cel puţin trei luni. Cererea respectivă se depune la operator cu cel puţin 7 zile 
calendaristice până la data solicitată de suspendare a contractului, cu excepţia cazurilor în 
care contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare prevede 
alt termen. Operatorul va accepta solicitarea, iar consumatorul va achita integral plata pentru 
serviciul furnizat şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului, până la data 
suspendării temporare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi 
tariful pentru deconectare.  
    61. În cazul deconectării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de 
la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform punctului din prezentul 
Regulament, operatorul este în drept să suspende contractul de furnizare a serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 30 zile calendaristice din ziua deconectării. Dacă, 
pe parcursul acestei perioade, consumatorul nu înlătură motivele pentru care au fost 
deconectate instalaţiile interne de apă şi de canalizare şi nu solicită reconectarea lor la 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul este în drept să rezilieze în 
mod unilateral contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 
    62. Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
încheiat între operator şi consumator pentru o perioadă nedeterminată, îşi produce efectele 
până la rezilierea lui, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi clauzele 
contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul în 
care contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, este 
încheiat între operator şi consumator pentru o perioadă determinată, operatorul va 
preîntâmpina consumatorul despre rezilierea unilaterală a contractului cu cel puţin 15 zile 
calendaristice înainte de data rezilierii. După caz, operatorul este obligat să restituie datoriile 
faţă de consumator cel târziu până la data rezilierii contractului de furnizare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    63. Operatorul nu este în drept să ceară de la solicitant, consumator careva plăţi pentru 
încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Secţiunea 5  
Drepturile şi obligaţiile părţilor  
    64. Drepturile consumatorului în raport cu operatorul sunt:  
    a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile 
stabilite în contractul de furnizare a serviciului respectiv, în Legea privind serviciul public de 
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alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament; 
    b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea 
indicaţiilor contorului,  la efectuarea verificării metrologice de expertiză, a 
controlului  contorului şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor 
sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi de prezentul Regulament; 
    c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în 
localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi de prezentul Regulament; 
    d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv 
în cazul în care apar prevederi noi în Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi în prezentul Regulament; 
    e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de Legea 
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, de prezentul Regulament şi de 
contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind 
volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;  
    g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate operatorului în modul şi în 
termenele stabilite de Legea cu privire la petiţionare; 
    h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu 
Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Codul civil şi prezentul 
Regulament; 
    i) să execute alte drepturi stabilite în Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, Codul civil, Legea privind protecţia consumatorilor şi prezentul Regulament; 
    j) la sistarea furnizării serviciilor pentru o perioadă de timp determinată şi la suspendarea 
contractului pe o perioadă de timp nu mai mică de 3 luni; 
    k) la încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu Legea 
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament;  
    l) să verifice şi să constate respectarea de către operator a prevederilor contractului de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
    m) să aibă acces la contor, dacă acesta este instalat pe proprietatea operatorului;  
    n) la eliberarea de către operator a unui nou aviz de branşare/racordare, în cazul necesităţii 
majorării debitului de apă;  
    o) la despăgubiri din partea operatorului pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
    p) să aibă acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al operatorului, numărul de telefon al 
căruia se indică în mod obligatoriu în contract şi în factură.  
    65.  Obligaţiile consumatorului sunt:  
    a) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii privind serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare şi prevederile prezentului Regulament;  
    b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea, reîncheierea 
sau modificarea contractului privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare;  
    c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate 
în gestiunea sa în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp 
avariile şi scurgerile de apă de la reţelele proprii; 
    d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să întreprindă 
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măsuri de protecţie a contorului contra îngheţului; 
    e) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, 
pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru demontarea  contorului şi prezentarea la 
verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului integrităţii contorului de apă şi a 
sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de 
canalizare în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi prezentul Regulament; 
    f) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, la 
căminurile de control pentru prelevarea probelor, la reţelele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi 
de reconstrucţie; 
    g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare; 
    h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude; 
    i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
    j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de 
actele normative în vigoare şi care pot avaria reţeaua publică de canalizare sau pot afecta 
funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi să nu admită deversarea apelor uzate 
cu  concentraţia poluanţilor care depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în 
apele uzate; 
    k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care 
este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa; 
    l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform Legii privind serviciul 
public de alimentare cu apă și de canalizare, la instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe 
care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz de funcţionare 
necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică; 
    m)  să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre toate cazurile 
înstrăinării  imobilului şi a instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, precum şi despre 
modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare; 
    n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţeaua publică de canalizare a 
substanţelor interzise spre deversare şi a apelor uzate cu concentraţia poluanţilor care 
depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în apele uzate,  precum şi în alte cazuri 
prevăzute de lege; 
    o) să sesizeze imediat operatorul în cazul în care depistează defecţiunea contorului sau 
violarea sigiliilor aplicate; 
    p) să rezilieze contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, dacă nu are necesitate de aceste servicii, să achite integral operatorului plata 
pentru serviciile furnizate şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    q) să fie prezent sau să desemneze un reprezentant la efectuarea controlului contorului şi al 
sigiliilor aplicate; 
    r) să nu permită altor persoane să intervină în contor sau în instalaţiile operatorului, situate 
pe proprietatea consumatorului;  
    s) să solicite operatorului condiţiile pentru separarea evidenţei apei consumate pentru alte 
scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare, în condiţiile prezentului Regulament; 
    t) să numească prin ordin şi să prezinte operatorului numele persoanelor responsabile 
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pentru prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective 
(consumatorul noncasnic); 
    u) să participe la prelevarea de către operator a probelor apelor uzate şi să semneze, actele 
respective (consumatorul noncasnic); 
    v) să respecte condiţiile de deversare a apelor uzate să nu evacueze în sistemul public de 
canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi care pot provoca avarii ale reţelelor sau 
pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare (consumatorul noncasnic); 
    w) să comunice imediat operatorului despre toate deteriorările în procesul tehnologic care 
pot aduce la afectarea regimului normal de funcţionare al reţelelor publice şi instalaţiilor de 
epurare sau defectarea acestora (consumatorul noncasnic); 
    x) să întreţină în condiţii normale căminul de control al calităţii apelor uzate deversate. 
    66. Obligaţiile operatorului în raport cu consumatorii sunt: 
    a) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor 
consumatorilor din teritoriul în limitele căruia a fost autorizat, cu respectarea prevederilor 
Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentului Regulament;
    b) să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în locurile autorizate, 
ţinând cont de punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract încheiat 
cu consumatorul; 
    c) să respecte clauzele contractuale; 
    d) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare; 
    e) să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare stabiliţi de Agenţie; 
    f) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în 
punctul de delimitare a reţelelor la parametrii fizici şi calitativi;  
    g) să elibereze avize de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul depunerii solicitării şi 
a prezentării documentelor necesare indicate în prezentul Regulament; 
    h) să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile lucrătoare înainte, prin mass-media, prin 
intermediul paginii web oficiale şi/sau prin afişare, inclusiv la scările blocurilor locative, 
despre orice întrerupere planificată a furnizării apei şi/sau a recepţionării apelor uzate în cazul 
unor lucrări planificate de reconstrucţie, modernizare, reparaţie, racordare etc.; 
    i) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin Legea privind serviciul 
public de alimentare cu apă și de canalizare și prezentul Regulament, a defecţiunilor produse 
în reţelele sale; 
    j) să întreţină şi să exploateze branşamentele de apă şi racordurile de canalizare prin 
intermediul cărora se furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, pînă la 
punctul de delimitare; 
    k) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele pentru 
serviciile acordate conform prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare şi prezentului Regulament şi să informeze consumatorii prin mass-media 
privind măsurile ce trebuie întreprinse pentru protecţia contoarelor contra îngheţului, în cazul 
în care se aşteaptă temperaturi scăzute ale aerului exterior;  
    l) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul furnizat în 
baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor, iar în lipsa contoarelor, pe durata verificării 
metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate 
consumatorului, să calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieşind din volumul 
mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare). În cazul în care nu 
este instalat contor, volumul de apă consumată se calculează în corespundere cu normele de 
consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor actelor normative în vigoare; 
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    m) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la 
eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a 
apelor uzate, modificările tarifului; 
    n) să restituie sau să recalculeze consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite 
despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu Legea privind serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, Codul civil şi prezentul Regulament; 
    o) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de 
retehnologizare, reparaţie, revizie sau în caz de avarii şi să aducă la starea iniţială terenurile 
afectate. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit 
pentru prejudiciile cauzate; 
    p) să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului la sistemul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform punctului din prezentul Regulament şi 
să reia furnizarea serviciilor publice; 
    q) să prezinte consumatorului, lunar, factura emisă în baza indicaţiilor contorului sau în 
baza normelor de consum, în cazul în care nu este instalat contor, pentru plata serviciilor 
furnizate la tarifele în vigoare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea 
termenului-limită de plată a facturii, indicat în aceasta;  
    r) să determine consumul de apă şi al apelor uzate, în lipsa contorului, conform 
prevederilor punctului 104 din prezentul Regulament;  
    s) să prezinte, la cererea consumatorului, informaţii despre consumul anterior de apă, 
despre plăţile şi despre penalităţile calculate şi achitate. Operatorul prezintă obligatoriu 
consumatorului calculul volumului de apă şi a volumului de ape uzate în cazul consumului 
fraudulos;  
    t) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare, la reclamaţiile, 
depuse în scris de consumator;  
    u) să repare prejudiciile cauzate consumatorului în cazul în care este demonstrată vina 
operatorului;  
    v) să restituie datoriile acumulate faţă de consumator până la data suspendării sau a 
rezilierii contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
    w) să informeze consumatorii şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a 
problemelor abordate de către aceştia;  
    x) să asigure încasarea de la consumatori, inclusiv prin intermediul băncilor, sau oficiilor 
poştale sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în prezentul Regulament, a 
plăţilor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
    y) să asigure accesul consumatorilor la serviciul telefonic 24 din 24 ore, numărul de telefon 
al căruia se indică obligatoriu în contract şi în factură; 
    z) să efectueze citirea indicaţiilor contorului,  controlul contorului şi a sigiliilor aplicate 
numai în prezenţa consumatorului sau al reprezentantului acestuia. 
    67. Drepturile operatorului în raport cu consumatorii sunt:  
    a) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în factura de 
plată, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat;  
    b) să aibă acces la contoarele instalate la  consumatorii cu care a încheiat contracte de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la căminele de control al 
apelor uzate, instalaţiile aflate pe proprietatea consumatorilor pentru citirea indicaţiilor 
contoarelor, prelevarea probelor pentru stabilirea calităţii apelor uzate, pentru prezentare la 
verificarea metrologică şi pentru controlul integrităţii contoarelor şi al sigiliilor aplicate 
acestora, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale 
consumatorilor în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare şi prezentul Regulament. Accesul se va efectua doar în prezenţa consumatorilor 
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sau ai reprezentanţilor acestora;  
    c) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare în circumstanţele prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare şi prezentul Regulament; 
    d) să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute în punctul 
140  din prezentul Regulament; 
    e) să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de 
canalizare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale noilor consumatori, cu preavizarea 
lor, în cazul în care operatorul se confruntă cu lipsa de capacitate de producţie, refuzul fiind 
motivat şi justificat în modul corespunzător; 
    f) să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos şi să efectueze recalculul 
consumului de apă şi volumului de ape uzate în conformitate cu prevederile punctelor  125-
128  din prezentul Regulament; 
    g) să corecteze factura eronată, conform punctelor 122-124  din prezentul Regulament;  
    h) să solicite plata preventivă de la consumator, în situaţiile prevăzute de prezentul 
Regulament; 
    i) să efectueze în orice timp, fără avizul prealabil, cu participarea consumatorului 
noncasnic sau a reprezentantului desemnat de acesta, controlul calităţii apelor uzate deversate 
de către consumător în sistemul public de canalizare, precum şi al debitelor maxime ale 
acestora; 
    j) să factureze proprietarilor/locatarilor suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale, la 
depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, 
volumul deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru 
serviciul de canalizare şi să lichideze din contul acestora conectările neautorizate; 
    k) să participe la verificarea metrologică de expertiză a contorului, la constatarea  tehnico-
ştiinţifică în instituţii specializate, în cazul în care presupune că contorul este deteriorat, că s-a 
intervenit în contor sau că sigiliile operatorului sînt violate. 
 
Secţiunea 6  
Evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor şi  
a volumelor de ape uzate evacuate în sistemul public  
de canalizare 
    68. Volumul de apă furnizat consumatorului se determină în baza indicilor înregistraţi de 
contorul de apă potabilă sau apă tehnologică. Volumul de ape uzate evacuată în sistemul 
public de canalizare şi recepţionate de către operator se determină în baza indicilor 
înregistraţi de contor de evidenţă a apelor uzate, iar în lipsa lui volumul apelor uzate se 
determină în baza indicilor înregistraţi de contorul de apă potabilă sau apă tehnologică. 
    69. Fiecare loc de consum se dotează, în mod obligatoriu, cu contor, legalizat pe teritoriul 
Republicii Moldova, inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii 
Moldova, adecvat şi verificat metrologic. 
    70. Nu se admite furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi apă 
tehnologică  noilor consumatori fără instalarea contoarelor respective. Nu este obligatorie 
instalarea contoarelor pentru evidenţa volumelor de ape uzate.   
    71. Tipul concret de contor, parametrii şi caracteristicile tehnice ale contorului care 
urmează a fi instalat la consumator se selectează de către operator conform modelelor 
aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova şi se 
prevăd în avizul de branşare/racordare şi în contractul încheiat între consumator şi operator.  
    72. Achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea 
metrologică a contoarelor se efectuează: 
    a) la blocuri locative şi la case individuale – de către operator, din contul mijloacelor 
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financiare prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru 
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate; 
    b) în apartamentele din blocurile locative – de către operator, prin aplicarea tarifului 
distinct, în cazul în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se 
efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/locatar de 
apartament în parte;  
    c) în apartamentele din blocurile locative – de către proprietarii apartamentelor, în modul 
stabilit de gestionarul blocului locativ, în cazul în care furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către 
operator cu gestionarul blocului locativ; 
    d) la consumatorii noncasnici – conform clauzelor contractului încheiat între consumator şi 
operator, din contul mijloacelor financiare ale consumatorului noncasnic. 
    73. Operatorul este obligat să informeze solicitantul, potenţial consumator, despre 
parametrii şi caracteristicele tehnice ale contoarelor ce urmează a fi instalate, precum şi 
despre tipurile contoarelor, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de către autoritatea 
centrală de metrologie.  
    74. Operatorul acceptă pentru instalare doar contoare verificate metrologic şi legalizate pe 
teritoriul Republicii Moldova. Operatorul este obligat să refuze instalarea contorului procurat 
de către solicitant, potenţial consumator, dacă tipul, parametrii și caracteristicele tehnice ale 
contorului nu corespund celor indicate în avizul de branşare/racordare.  
    75. Instalarea contoarelor se va efectua în conformitate cu cerințele specificate în 
Standardul Moldovean SM SR  EN 14154-2+A1: 2010  “Contoare  de apă. Partea  2: 
Instalare şi condiţii de utilizare”.  
    76. După instalare, contorul se sigilează de către personalul operatorului, în prezenţa 
obligatorie a consumatorului, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a 
contorului, în două exemplare. Formularul procesului-verbal de dare în exploatare a 
contorului se elaborează de operator conform modelului stabilit în Anexa nr.3 la prezentul 
Regulament. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul şi numărul contorului, locul 
instalării lui, numele sau denumirea consumatorului, denumirea operatorului, indicaţiile 
iniţiale ale contorului, numărul sigiliilor, alte informaţii. Cordonul sigiliului operatorului 
trebuie să fie din cupru sau din alt metal necoroziv.  
    77. Operatorul este în drept să întreprindă măsuri adecvate pentru prevenirea şi pentru 
excluderea intervenţiilor în funcţionarea contorului. Măsurile respective se indică, în mod 
obligatoriu, în procesul-verbal de dare în exploatare a contorului sau în actul de control al 
contorului, întocmit în prezenţa obligatorie a consumatorului. Operatorul informează în mod 
obligatoriu consumatorul despre acest fapt şi despre consecinţele ce pot surveni în cazul în 
care consumatorul intervine în funcţionarea contorului. 
    78. Se interzice consumatorului să intervină sub orice formă asupra contorului şi asupra 
sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalaţii ale operatorului, precum şi să blocheze accesul 
personalului operatorului la acestea.  
    79. Consumatorul sau persoana responsabilă de integritatea contorului este obligat să 
înştiinţeze operatorul imediat ce depistează deteriorarea contorului sau violarea sigiliilor 
operatorului.  
    80. Personalul operatorului este obligat să prezinte consumatorului legitimaţia de serviciu 
şi să comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea consumatorului, 
în scopul controlului contorului, pentru citirea indicaţiilor contorului, pentru 
examinarea  branşamentului de apă, în vederea efectuării de lucrări la instalaţiile, proprietate 
a operatorului şi care sunt situate pe proprietatea consumatorului sau în scopul deconectării 
de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de 
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canalizare ale consumatorului, conform prevederilor prezentului Regulament. În situaţiile 
menţionate, consumatorul este obligat să asigure imediat şi necondiţionat accesul 
personalului operatorului la contor şi la instalaţiile respective. În caz de refuz, operatorul este 
în drept să aplice prevederile punctului 140 lit. b) din prezentul Regulament. Personalul 
operatorului şi consumatorul sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării 
activităţilor stipulate mai sus.  
    81. În cazul înlocuirii contorului şi/sau demontării contorului pentru verificarea 
metrologică periodică la consumatorii casnici, operatorul informează consumatorii casnici 
despre data şi intervalul de timp în limitele căruia vor fi efectuate lucrările de demontare, de 
înlocuire a contorului, însă intervalul respectiv de timp nu va fi mai mare de 4  ore. 
    82. Citirea indicaţiilor contorului în scopul facturării serviciului public furnizat se 
efectuează lunar de către operator, iar datele contorului se indică în factura de plată. 
Operatorul este responsabil de citirea indicaţiilor contoarelor la consumatorii cu care are 
încheiate contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Operatorul este în drept să solicite consumatorilor acces la contor pentru citirea indicaţiilor 
contorului şi pentru controlul contorului în orice moment al zilei în intervalul de timp 8.00-
20.00, iar consumatorul este obligat să ofere operatorului acces necondiţionat la contor. În 
cazul în care operatorul nu are acces la contor pentru citirea indicaţiilor lui, acesta este în 
drept să indice în factura de plată pentru luna respectivă  un consum estimativ, la nivelul 
consumului mediu înregistrat în perioada anterioară cu recalcularea ulterioară, reieşind din 
indicaţiile reale ale contorului. Controlul contorului şi al sigiliilor aplicate se efectuează de 
către operator în funcţie de necesitate şi numai în prezenţa consumatorului sau a 
reprezentantului acestuia, inclusiv a membrilor familiei consumatorului casnic care au atins 
vârsta de majorat şi care locuiesc împreună cu el, cu întocmirea actului de control în două 
exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.  
    83. Personalul operatorului nu este în drept să efectueze controlul contorului în lipsa 
consumatorului sau a reprezentantului acestuia, cu excepţia situaţiei când consumatorul 
refuză să participe la controlul contorului. Personalul operatorului este obligat să examineze 
vizual integritatea contorului şi sigiliile aplicate fără a le deteriora sau viola. În cazul în care 
personalul operatorului depistează că contorul este deteriorat şi/sau că sigiliile operatorului 
sunt violate, el demonstrează încălcările respective consumatorului. Personalul operatorului, 
de asemenea, este în drept să verifice integritatea branşamentului. În rezultatul controlului 
contorului şi al sigiliilor aplicate şi după verificarea integrităţii branşamentului de apă 
personalul operatorului este obligat să întocmească un act de control în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. Actul de control se  contrasemnează de consumator. 
    84. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul acestuia a refuzat să participe la 
controlul contorului, personalul operatorului efectuează controlul în lipsa acestuia, întocmind 
actul de control al contorului  în care se indică faptul refuzului. Actul de control al contorului, 
semnat de către personalul operatorului se înmânează consumatorului, iar în caz de refuz al 
consumatorului de a primi actul întocmit, acesta se expediază consumatorului prin 
intermediul  poştei.  
    85. În cazul depistării consumului fraudulos, personalul operatorului este obligat să 
demonstreze acest fapt consumatorului şi să întocmească actul de depistare a consumului 
fraudulos conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. Personalul operatorului indică în act, în mod obligatoriu, modalitatea în care 
consumatorul a efectuat consumul fraudulos.  
    86. Actul de depistare a consumului fraudulos este semnat de personalul operatorului şi de 
consumator sau de reprezentantul acestuia. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul 
acestuia refuză să semneze actul de depistare a consumului fraudulos, personalul operatorului 
indică în act faptul şi motivele refuzului. În cazul conectării neautorizate a instalaţiilor interne 
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de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, sau în cazul 
consumului de apă prin evitarea contorului, personalul operatorului înlătură încălcările 
depistate şi păstrează probele respective.  
    87. Personalul operatorului este în drept să demonteze, în prezenţa consumatorului, 
contorul, pentru ca acesta să fie prezentat la instituţia care efectuează constatări tehnico-
ştiinţifice, în cazul în care presupune că respectivul contor este deteriorat, că s-a intervenit în 
contor sau că sigiliile operatorului sunt violate. Personalul operatorului este obligat să 
întocmească actul de demontare, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. În 
actul de demontare se indică, în mod obligatoriu, numărul şi indicaţiile contorului, numerele 
sigiliilor operatorului aplicate contorului, precum şi motivele demontării. Personalul 
operatorului împachetează contorul şi/sau sigiliile aplicate într-o sacoşă proprie, aplică 
sigiliul la sacoşă şi în aceeaşi zi împreună cu consumatorul prezintă contorul la constatarea 
tehnico-ştiinţifică, sau înmânează  contorul împachetat şi sigilat consumatorului pentru a fi 
prezentat de acesta la constatarea tehnico-ştiinţifică, în termen de  7 zile calendaristice. 
Consumatorul nu este în drept să desigileze sacoşa în care a fost plasat contorul şi/sau sigiliile 
aplicate.  
    Instituţia în care urmează să fie efectuată constatarea tehnico-ştiinţifică se alege de către 
consumator.  
    Înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, consumatorul este în drept să solicite 
efectuarea verificării metrologice de expertiză a contorului, cheltuielile pentru verificarea 
metrologică de expertiză fiind suportate de către consumator. Operatorul informează 
obligatoriu despre acest drept consumatorul. În acest caz consumatorul prezintă contorul, la 
instituţia în care urmează să fie efectuată constatarea tehnico-ştiinţifică, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la emiterea raportului verificării metrologice de expertiză. 
    88. Operatorul şi consumatorul au dreptul să solicite efectuarea constatării tehnico-
ştiinţifice repetate.  
    După efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, operatorul sau consumatorul, după caz, este 
obligat să prezinte celuilalt, în termen de 10 zile calendaristice, contorul şi/sau sigiliile 
operatorului aplicate lui şi raportul constatării tehnico-ştiinţifice a contorului şi /sau a 
sigiliilor operatorului aplicate contorului. 
    89. În cazul în care consumatorul nu prezintă contorul, sigilat şi/sau sigiliile aplicate 
contorului, la constatarea tehnico-ştiinţifică sau dacă se constată că sigiliile aplicate sacoşei în 
care a fost împachetat contorul sunt violate, sau dacă sacoşa în care a fost împachetat contorul 
este deteriorată, operatorul este în drept să aplice faţă de consumator prevederile punctului 
125 din prezentul Regulament.  
    În caz de distrugere, de sustragere sau de pierdere a contorului şi/sau a sigiliilor aplicate 
lui, după ce au fost transmise de către operator consumatorului, operatorul este în drept să 
aplice prevederile punctului 126  din prezentul Regulament.  
    90. Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a 
iniţiat-o.  
    91. Se interzice operatorului să aplice prevederile punctului 125 din prezentul Regulament 
în cazul în care nu a fost stabilită modalitatea prin care consumatorul a efectuat consumul 
fraudulos. Drept bază pentru stabilirea modalităţii de consum fraudulos vor servi actul de 
depistare a consumului fraudulos, concluziile raportului constatării tehnico-ştiinţifice, 
concluziile raportului verificării metrologice de expertiză şi rezultatele examinării de către 
operator a altor factori. 
    92. Decizia privind consumul fraudulos se ia de către operator în termen de cel mult 20 de 
zile calendaristice din data întocmirii actului de depistare a consumului fraudulos şi/sau a 
concluziilor raportului constatării tehnico-ştiinţifice, a concluziilor raportului verificării 
metrologice de expertiză. Dacă operatorul stabileşte că, consumatorul nu a efectuat consum 
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fraudulos, operatorul informează despre acest fapt consumatorul respectiv. 
    93. În cazul în care operatorul a stabilit că consumatorul a utilizat fraudulos serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul emite o decizie argumentată, cu 
indicarea circumstanţelor şi a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia. Operatorul este 
obligat să indice în decizie dreptul consumatorului privind contestarea acesteia în caz de 
dezacord, precum şi termenul de contestare. După adoptarea deciziei, operatorul emite factura 
pentru consumul fraudulos.  
    94. Decizia operatorului privind consumul fraudulos de către consumator, precum şi 
factura emisă în baza acesteia se expediază consumatorului respectiv, în termen de cel mult 5 
zile calendaristice după luarea deciziei.  
    95. Decizia operatorului privind consumul fraudulos de către consumator poate fi 
contestată de consumator în instanţa de judecată în conformitate cu Legea contenciosului 
administrativ. În cazul în care, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ, instanţa 
de judecată dispune anularea deciziei, operatorul este obligat să anuleze factura pentru 
consumul fraudulos, emisă în baza acestei decizii.  
    96. În cazul în care consumatorul înştiinţează operatorul, în conformitate cu punctul 79 din 
prezentul Regulament despre deteriorarea contorului şi/sau despre violarea sigiliilor 
operatorului, faptul nu este calificat drept consum fraudulos de către consumator, dacă, în 
urma examinării, nu se demonstrează încălcarea respectivă.  
    97. Demontarea contoarelor instalate la branşamente/racorduri se efectuează de către 
operator sau de către consumator cu coordonarea prealabilă în scris cu operatorul. Cheltuielile 
pentru demontarea, remontarea contorului, de către operator, la cererea consumatorului, sunt 
suportate integral de către consumator. Cererea pentru demontarea sau pentru remontarea 
contorului se depune de consumator la oficiul operatorului. În cazul 
demontării  contorului   pentru efectuarea verificării metrologice periodice sau de expertiză, 
pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice nu se  suspendă furnizarea serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    98. Consumatorul suportă cheltuielile de reparare, demontare, verificare metrologică şi 
remontare a contorului deteriorat sau de înlocuire a lui, precum şi este obligat să achite 
contravaloarea consumului recalculat de apă şi/sau volumul recalculat de ape uzate în cazul în 
care deteriorarea contorului are loc din vina acestuia.  
    99. Contoarele montate la consumatori sau la operator şi utilizate pentru facturare, trebuie 
verificate metrologic în termenele legale, stabilite în conformitate cu Lista Oficială a 
mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, 
aprobată prin Hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr. 1445-M din 4 ianuarie 
2004 şi numai în laboratoarele metrologice autorizate. În cazul rezultatelor negative ale 
verificărilor metrologice, contorul de apă se înlocuieşte sau se repară. 
    100. Operatorul şi consumatorul sau reprezentanţii acestora au dreptul să fie prezenţi la 
verificarea metrologică a contorului. Actul cu rezultatele verificării metrologice este pus la 
dispoziţia operatorului şi a consumatorului.  
    101. Operatorul şi consumatorul pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a contorului 
în cazul în care una din părţi are reclamaţii. Plata pentru verificarea metrologică de expertiză 
va fi efectuată de partea care a iniţiat-o. Dacă, în urma verificării metrologice de expertiză, 
reclamaţia capătă confirmare, operatorul efectuează recalculări în conformitate cu punctele 
108 şi 109 din prezentul Regulament. Consumatorul va suporta cheltuielile pentru verificarea 
metrologică de expertiză, doar în cazul în care reclamaţia lui nu capătă confirmare. 
    102. Demontarea contorului pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză, la 
solicitarea consumatorului, se efectuează de către operator, în decurs de cel mult 5 zile 
calendaristice de la data înregistrării cererii respective. Operatorul este obligat să aducă la 
cunoştinţă consumatorului casnic obligaţia achitării de către consumatorul casnic a 
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tarifului  pentru demontarea, remontarea contorului şi pentru verificarea metrologică de 
expertiză, dacă, în urma verificării metrologice de expertiză, solicitată de consumatorul 
casnic, se demonstrează că contorul funcţionează în limitele erorii admisibile.  
    103. La demontarea contorului, pentru verificarea metrologică de expertiză la solicitarea 
consumatorului, personalul operatorului întocmeşte actul de demontare a contorului în 2 
exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte), indicând în el numărul contorului şi al 
sigiliilor, indicaţiile contorului, precum şi cauzele demontării. Contorul se împachetează, se 
sigilează de către operator şi se înmânează consumatorului pentru a fi prezentat, în termen de 
7 zile calendaristice, spre verificare metrologică de expertiză, la un laborator metrologic 
independent care dispune de autorizaţia corespunzătoare, eliberată în condiţiile legii. 
Consumatorul este obligat să prezinte operatorului concluziile verificării metrologice de 
expertiză şi contorul, în termen de 7 zile calendaristice, de la data primirii concluziilor în 
cauză.  
    104. În lipsa contorului (nu este instalat contor), volumul de apă consumată se calculează 
în corespundere cu normele de consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor 
actelor normative în vigoare. În lipsa contorului de evidenţă a apelor uzate, volumul apelor 
uzate evacuate se consideră egal cu volumul apei consumate. În cazul când furnizarea apei se 
sistează pe un termen de peste trei zile succesive şi lipsesc contoarele, volumul apei furnizate 
se va determina luându-se în calcul durata reală de prestare a serviciilor. Întreruperile în 
alimentarea cu apă se vor înregistra în modul stabilit. 
    105. În cazul în care contorul este instalat în limitele proprietăţii operatorului, 
responsabilitatea pentru integritatea contorului şi a sigiliilor operatorului aplicate revine 
operatorului. Operatorul este obligat să asigure, la solicitare, accesul consumatorului la 
contor. În acest caz, consumatorul este în drept să aplice sigiliul său la contor. 
    106. În cazul în care contorul instalat la consumatorul casnic sau la branşamentul blocului 
locativ este deteriorat, nu din vina consumatorului, operatorul restabileşte evidenţa volumului 
de apă potabilă în termen de 15 zile calendaristice de la data demontării contorului, prin 
repararea contorului sau înlocuirea lui. Consumatorii noncasnici restabilesc evidenţa 
volumului de apă potabilă, apă tehnologică, ape uzate în termen de 15 zile calendaristice, prin 
repararea contorului sau înlocuirea lui. Operatorul şi consumatorul, de comun acord, pot 
prelungi termenul de restabilire a evidenţei cu  10 zile calendaristice.  
    107. În cazul în care contorul este sustras sau deteriorat şi aceasta se datorează culpei 
consumatorului, acesta este obligat să anunţe imediat operatorul. În aceste situaţii, 
consumatorul achită cheltuielile pentru repararea, montarea sau înlocuirea contorului. 
Restabilirea evidenţei consumului de apă se face nu mai târziu de 1 lună de la data 
înregistrării documentate a sustragerii sau a deteriorării contorului. În cazul neconformării 
consumatorului cu aceste cerinţe, operatorul este în drept să aplice punctul 111 din prezentul 
Regulament.  
    108.  În cazul în care contorul este deteriorat nu din vina consumatorului, este demontat 
pentru reparaţie sau a fost demontat pentru verificare metrologică periodică sau de expertiză, 
consumul de apă/volumul de ape uzate evacuate în perioada lipsei contorului se va calcula 
reieşind din volumul mediu lunar de apă înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare 
(deteriorare).  
    109.  Dacă contorul necesar de a fi demontat pentru reparare sau verificare metrologică a 
funcţionat mai puţin de 3 luni, dar nu mai puţin de o lună, volumul mediu lunar de apă se va 
determina în baza indicaţiilor medii pentru întreaga perioadă a funcţionării acestuia, iar în 
cazurile în care această perioadă este mai mică de o lună, volumele vor fi determinate 
conform  normelor de consum. 
    110. În cazul în care consumatorul, care a fost informat despre data vizitei operatorului, nu 
permite accesul personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei, pentru 
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efectuarea  controlului contorului, între orele 08.00-20.00, personalul operatorului întocmeşte 
actul refuzului accesului, care se înmânează sau se expediază prin poştă consumatorului, în 
care obligatoriu se va indica data următoarei vizite pentru efectuarea controlului contorului. 
Dacă şi în cadrul vizitei repetate consumatorul nu permite accesul la contor, operatorul 
deconectează  instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la sistemul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu prevederile punctului  140 lit. 
b) din prezentul Regulament.  
    111.  În cazul în care contorul a fost sustras sau a fost deteriorat din vina consumatorului, 
consumul de apă se determină în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei, 
perioada de timp de la ultima citire a contorului şi pînă la data reinstalării altui contor sau 
reparaţiei contorului deteriorat. 
    112. În cazul neexecutării de către consumatorul noncasnic a prescripţiei argumentate a 
operatorului, transmisă consumatorului cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte, privind 
instalarea/reinstalarea contoarelor adecvate debitului de consum, inclusiv sezonier, operatorul 
va recalcula volumul de apă furnizată, volumul apelor uzate evacuate în sistemul public de 
canalizare luându-se în consideraţie debitul determinat în cadrul controlului contorului 
şi  perioada de timp de la data expirării termenului indicat în prescripţia operatorului şi până 
la data instalării contoarelor adecvate debitului de consum. 
    113. În cazul existenţei la consumator a reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor, care 
sunt conectate la reţeaua publică de alimentare cu apă fără a fi instalat contor, desigilarea 
hidranţilor de incendiu şi a altor instalaţii antiincendiare, se admite doar în cazul unui 
incendiu, cu înştiinţarea operatorului. După folosirea reţelelor de apă pentru stingerea 
incendiilor, consumatorul este obligat, în decursul unei zile, să prezinte operatorului procesul-
verbal privind desigilarea dispozitivelor şi armăturii antiincendiare, sigilate de către operator, 
şi timpul folosirii lor, coordonat cu organizaţia care a executat lucrările de stingere a 
incendiului. 
    Încercarea reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor ale consumatorului se efectuează 
doar cu înştiinţarea în scris a operatorului privind termenele şi durata efectuării încercărilor. 
După efectuarea încercării reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor, consumatorul va 
întocmi cu operatorul un proces-verbal privind timpul real de folosire a dispozitivelor 
antiincendiare.  
    Procesele-verbale menţionate servesc drept temei pentru sigilarea repetată a hidranţilor de 
incendiu şi a altor instalaţii antiincendiare, precum şi pentru calcularea volumelor de apă, care 
se achită suplimentar de către consumator. În cazul nerespectării acestor cerinţe de către 
consumator, volumul de apă consumat pe parcursul perioadei cînd hidranţii şi alte instalaţii 
antiincediare au fost desigilate se determină de operator în funcţie de secţiunea 
branşamentului, viteza mişcării apei şi pe durata de timp pînă la sigilarea hidranţilor şi a altor 
instalaţii antiincendiare.  
Secţiunea 7 
Facturarea şi plata serviciului public  
de alimentare cu apă şi de canalizare 
    114. Plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în 
baza facturii, emisă lunar de către operator şi înmânată consumatorului sau expediată prin 
poştă. 
    115. Facturile se emit în baza indicaţiilor contorului sau, după caz, a normelor de consum 
şi a tarifelor aprobate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către Agenţie, 
cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, inclusiv la emiterea facturilor pentru 
plata preventivă.  
    116.  În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se 
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efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a 
volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu 
distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe 
apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului 
locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către 
proprietari/locatari sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul 
înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza 
indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător 
pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în 
apartament şi conform normelor de consum în lipsa contoarelor. 
    117. În blocurile locative în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare 
proprietar/locatari de apartament în parte, facturarea serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare se efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente şi 
a tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu consumatorilor casnici 
proprietari/locatari de apartamente. 
    118. În cazul în care se modifică tarifele la serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare în limitele perioadei de facturare, în scopul emiterii facturii pentru serviciul 
furnizat, operatorul este în drept să determine volumul de apă potabilă, volumul de apă 
tehnologică, volumul serviciului de canalizare şi de epurare a apelor uzate, în perioada de 
până la data intrării în vigoare a noilor tarife şi după această dată, în baza consumului mediu 
zilnic de apă, ape uzate calculat pentru perioada respectivă de facturare, conform indicaţiilor 
contoarelor. 
    119. Factura prezentată consumatorului de către operator trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, următoarele date:  
    a) numele şi prenumele (denumirea) consumatorului;  
    b) adresa pentru fiecare loc de consum şi numărul contractului;  
    c) indicaţiile actuale şi cele precedente ale contoarelor şi perioada pentru care este emisă 
factura;  
    d) volumul de apă potabilă, volumul de apă tehnologică, volumul serviciului de canalizare 
şi de epurare a apelor uzate furnizate în perioada de facturare;  
    e) tarifele aplicate;  
    f) plata pentru fiecare serviciu furnizat;  
    g) data expedierii facturii;  
    h) data-limită de plată a facturii;  
    i) datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;  
    j) suma totală spre achitare ce include şi datoriile pentru perioadele precedente, dacă există; 
    k) adresa şi numărul de telefon al operatorului, inclusiv numărul telefonului din cadrul 
serviciului 24 din 24 ore, poşta electronică şi pagina web oficială a operatorului.  
    120. Operatorul nu este în drept să includă în factură alte sume decât cele indicate la 
punctul  119 din prezentul Regulament. 
    121. Operatorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de 
întârziere a plăţii pentru serviciile furnizate, începând cu prima zi după data-limită de plată a 
facturii. Suma penalităţilor va fi prezentată consumatorului spre achitare într-o factură 
separată. Penalitatea poate fi aplicată numai dacă este prevăzută în contractul de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Cuantumul penalităţii este negociabil, 
dar nu poate depăşi mărimea stabilită prin Legea privind serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare. Penalitatea nu se aplică în cazul facturilor eronate.  
    122. În cazul în care consumatorul depistează că a fost emisă o factură eronată în 
defavoarea sa, operatorul este obligat să restituie suma încasată suplimentar sau, la solicitarea 
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consumatorului, să o considere drept plată pentru următoarele decontări.  
    123. Operatorul este în drept să nu restituie sumele încasate suplimentar sau să nu le 
considere drept plată pentru viitoarele decontări în cazul în care faptul emiterii unei facturi 
eronate a fost depistat după expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul civil al 
Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2002 nr. 82-86, art. 661) sau în cazul în care consumatorul nu poate 
demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data emiterii facturii eronate.  
    124.  Dacă a fost emisă o factură eronată în defavoarea operatorului, suma cauzată de 
eroare se include în factură suplimentar, cu aplicarea tarifelor în vigoare pentru perioada în 
care a fost comisă eroarea. La solicitarea consumatorului, această sumă va fi reeşalonată pe o 
perioadă determinată de părţi. Operatorul nu este în drept să ceară achitarea unei plăţi cauzate 
de eroarea de facturare, dacă aceasta a fost depistată după expirarea termenului de prescripţie 
stabilit de Codul civil al Republicii Moldova sau dacă operatorul nu poate demonstra faptul în 
cauză şi nu poate indica data emiterii facturii eronate.  
    125. În cazul în care operatorul constată consum fraudulos de către consumator, operatorul 
este în drept să calculeze volumul serviciului public furnizat, care urmează să fie facturat de 
către operator consumatorului şi care se determină în funcţie de secţiunea branşamentului, 
viteza mişcării apei şi de durata consumului fraudulos.  
    La determinarea volumului serviciului public furnizat, operatorul este obligat să ia în 
considerație toți factorii care permit calcularea exactă a prejudiciului cauzat operatorului în 
urma consumului fraudulos (categoria consumatorului, regimul de consum, regimul de lucru 
al agentului economic, modalitatea consumului fraudulos, starea instalațiilor interne ale 
consumatorului, necesitățile pentru care se utilizează apa, numărul de persoane ce locuiesc în 
apartament sau casă individuală, volumul apei înregistrat de contorul instalat la bloc etc.), 
fără a fi lezate drepturile legitime ale consumatorului. 
    126. Secţiunea branşamentului şi viteza mişcării apei se includ în mod obligatoriu în 
contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Viteza 
mișcării apei se consideră nu mai mare de 1,5 metri pe secundă. 
    127. Durata consumului fraudulos se ia în consideraţie de la data ultimului control al 
contorului, ultimii citiri a indicaţiilor contorului şi până la data depistării, dar nu poate depăşi 
termenul de 1 lună. În cazul în care consumatorul a refuzat accesul la contor, durata 
consumului fraudulos nu poate depăși termenul de 3 luni. 
    128. În cazul în care se constată consum fraudulos, la emiterea facturii pentru volumul 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se aplică tarifele în vigoare pe 
parcursul perioadei pentru care se face recalculul şi se scad sumele facturate şi achitate de 
consumator pentru perioada respectivă. 
    129. În cazul în care persoanele fizice şi juridice conectează neautorizat  la sistemul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare instalaţiile interne de apă şi de canalizare, operatorul 
calculează volumul serviciului public conform secţiunii conductei, vitezei mişcării apei  şi pe 
durata de timp ce nu depăşeşte 1 an. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu achită 
contravaloarea volumului serviciului public, operatorul se adresează în instanţa de judecată 
pentru recuperarea prejudiciului cauzat.  
    130. În cazul în care contorul a fost demontat pentru reparaţie sau în urma verificării 
metrologice de expertiză a fost stabilit că eroarea contorului depăşeşte limitele admisibile, 
consumul de apă se va calcula conform volumului mediu al ultimelor 3 luni înregistrat până 
la deteriorare. 
    131. Prevederile punctului 130 pot fi aplicate numai în cazul în care verificarea 
metrologică de expertiză a fost efectuată în limitele intervalului maxim de timp admis între 
două verificări metrologice succesive.  
    132. Operatorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul de apă, pentru 
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volumul de ape uzate ce urmează a fi deversat în sistemul public de canalizare de la 
consumatorii care solicită reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, dacă instalaţiile respective au fost deconectate 
din cauza neachitării facturilor pentru serviciul public furnizat şi a penalităţilor stabilite în 
contract.  
    133. Operatorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii 
care au încheiat contracte pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare pentru imobilul ce constituie locul de consum, deţinut în baza altui drept decât cel 
de proprietate sau care nu deţin nici un act asupra imobilului şi de la consumatorii faţă de care 
a fost iniţiată procedura de insolvabilitate.  
    134. Plata preventivă se va efectua de către consumatorul instalaţiile interne de apă şi de 
canalizare ale căruia au fost deconectate de la sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, în contextul prevederilor punctului din prezentul Regulament, înainte de 
reconectare şi de reluarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    135. Suma plăţii preventive se stabileşte de către operator şi nu poate  depăşi 
contravaloarea volumului mediu lunar de apă utilizată şi respectiv contravaloarea serviciului 
de canalizare şi de epurare a apelor uzate. În cazul contractelor încheiate cu consumatorii, 
care nu deţin un act asupra imobilului, suma plăţii preventive nu va depăşi contravaloarea 
volumului mediu de apă utilizată pe parcursul a două luni şi respectiv contravaloarea 
serviciului de canalizare şi de epurare a apelor uzate pentru două luni. Valoarea plăţii 
preventive se indică în mod obligatoriu într-o anexă la contractul de furnizare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    136. Operatorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul care şi-a onorat 
obligaţiile pe parcursul unui an, cu excepţia consumatorilor care au încheiat contracte de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru imobilele de care 
dispun în baza altui drept decât cel de proprietate.  
    137. În caz de reziliere a contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare cu consumatorul care efectuează plata preventivă, operatorul va efectua 
calculul definitiv al consumului şi al plăţii pentru serviciul prestat şi va restitui, după caz, 
consumatorului  diferenţa, până la rezilierea contractului de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare.  
    138. Operatorul ţine evidenţa plăţilor preventive primite de la consumatori. Datele privind 
plăţile preventive includ obligatoriu:  
    a) numele, prenumele consumatorului şi numărul contractului încheiat cu el;  
    b) adresa consumatorului şi a locului de consum, dacă diferă;  
    c) suma plăţii preventive. 
    139. În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare 
nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic de solicitant (agent 
economic) sau în cazul în care în apele uzate deversate de către consumatorii noncasnici 
concentraţia poluanţilor depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în apele uzate, 
stabilită de operator şi aprobată de către agenţia ecologică teritorială,  operatorul şi 
solicitantul procedează în conformitate cu prevederile articolului 22 din Legea privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Secţiunea 8  
Deconectarea, reconectarea instalaţiilor interne de apă şi  
de canalizare, întreruperi şi limitări la furnizarea serviciului  
public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare 
    140. Operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei consumatorului sau recepţionarea 
apelor uzate de la consumator, prevenind în prealabil consumatorul, în următoarele cazuri:  
    a) starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale 
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consumatorului şi refuzul consumatorului de a lichida nerespectarea regulilor de exploatare 
tehnică; 
    b) refuzul repetat al consumatorului de a permite personalului operatorului, împuternicit cu 
dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de 
canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru 
verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape 
uzate, controlul  sigiliilor aplicate, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul 
nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, 
întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc. Operatorul este obligat să documenteze acest fapt, 
întocmind în acest sens un act, care urmează să fie expediat consumatorului împreună cu 
avizul de deconectare; 
    c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu; 
    d) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul 
privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau privind 
cerinţele de protecţie a mediului; 
    e) neachitarea de către consumator a facturii pentru serviciul public furnizat de operator în 
decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de plată indicată în factură, prezentată 
consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la punctul      66 lit. q) din prezentul 
Regulament; 
    f) constatarea consumului fraudulos, urmată de neachitarea facturii emise pentru serviciul 
recalculat, în decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de plată indicată în factura, 
prezentată consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la punctul 66 lit. q) din 
prezentul Regulament. 
    141. Suspendarea furnizării apei consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de la 
consumator, în conformitate cu punctul 140 din prezentul Regulament se efectuează prin 
deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare, care se efectuează doar în zilele lucrătoare, în intervalul de timp 08.00 – 
20.00. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului se 
efectuează numai după avizarea consumatorului, prin aviz de deconectare, care se expediază 
sau se înmânează consumatorului cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată 
pentru deconectare.  
    142. În cazul în care operatorul întreprinde măsurile prevăzute în punctul 140 din prezentul 
Regulament, operatorul este obligat să asigure că acţiunile întreprinse de el nu vor influenţa 
negativ calitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat altor 
consumatori. 
    143. Este interzisă deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale 
consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în alte cazuri decât 
cele prevăzute în prezentul Regulament.  
    144. Este interzisă deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale 
consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în următoarele 
cazuri:  
    a) consumatorul a contestat la operator factura de plată a serviciului furnizat, inclusiv 
factura pentru serviciul calculat în urma constatării consumului fraudulos; 
    b) consumatorul a contestat în instanţa de judecată factura de plată a serviciului furnizat, 
inclusiv factura pentru serviciul calculat în urma constatării consumului fraudulos. În acest 
caz consumatorul este obligat să înştiinţeze în scris operatorul că a depus o cerere de chemare 
în instanţa de judecată, anexând copia cererii.  
    Totodată, consumatorul este obligat să achite facturile pentru serviciul curent, expediate lui 
de către operator, precum şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
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    145. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, de la 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la cererea  consumatorului,  se 
efectuează în condiţiile stabilite în prezentul Regulament, în termen de cel mult 7 zile 
calendaristice, după depunerea de către consumator a  cererii scrise, achitarea tarifelor 
respective, cu excepţia deconectării când consumatorul reziliază contractul de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi asigurarea accesului personalului 
operatorului pentru îndeplinirea lucrărilor respective.  
    146. Deconectarea de la, reconectarea la sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului se efectuează doar 
prin ordinul de deconectare, de reconectare, semnat de persoana responsabilă a operatorului. 
    147. Personalul operatorului, care a efectuat deconectarea  sau reconectarea instalaţiilor 
interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, este obligat să întocmească actul cu privire 
la  deconectare/reconectare în 2 exemplare (câte unul pentru fiecare parte), indicând în act 
motivele deconectării/reconectării şi informaţia relevantă privind contorul consumatorului.  
    148. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare se va efectua de la punctul de delimitare sau de unde există 
posibilitate tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la instalaţiile – proprietate 
ale consumatorului, acesta este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de 
exploatarea instalaţiilor respective, să asigure accesul personalului operatorului pentru 
efectuarea deconectării.  
    149. În cazurile de deconectare, prevăzute în prezentul Regulament, personalul 
operatorului, în ziua preconizată pentru deconectare, prezintă consumatorului ordinul de 
deconectare semnat de persoana responsabilă a operatorului. Personalul operatorului nu este 
în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, în cazul 
în care consumatorul demonstrează faptul înlăturării motivelor care au condiţionat emiterea 
ordinului de deconectare.  
    150. În cazul în care, în ziua preconizată pentru deconectare, consumatorul sau 
reprezentantul lui nu este prezent la locul de consum, personalul operatorului este în drept să 
deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare, lăsând la locul de consum, iar ulterior 
expediind şi prin poştă, o copie a actului de deconectare şi copia ordinului de deconectare, în 
care se indică motivele deconectării, adresa şi telefonul de contact al operatorului şi data 
deconectării.  
    151. Operatorul este obligat să ţină evidenţa tuturor consumatorilor ale căror instalaţii 
interne de apă şi de canalizare au fost deconectate de la sistemul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare. 
    152.  Consumatorul este în drept să solicite operatorului reconectarea instalaţiilor interne 
de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, după 
înlăturarea de către el a cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea tarifului 
pentru reconectare. Operatorul este obligat să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de 
canalizare ale consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în 
termenul care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după ce consumatorul a solicitat reconectarea.  
    153. Consumatorul achită tariful pentru deconectare, tariful pentru reconectare numai în 
cazul în care deconectarea a avut loc cu respectarea prezentului Regulament. Se interzice 
operatorului să perceapă tariful pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalaţiilor 
interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare a avut loc cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament.  
    154. Operatorul este obligat să planifice şi să efectueze lucrările de exploatare, de 
întreţinere a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul care asigură cea 
mai mică durată a întreruperilor planificate ale furnizării apei sau a recepţionării apelor uzate. 
    155. Despre executarea lucrărilor planificate (de reparaţie, branşare/racordare, 
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reconstrucţie etc.) la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la care sunt 
branşate/racordate instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor, operatorul 
este obligat să anunţe consumatorii în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de 
executare. 
    În cazul întreruperilor neplanificate a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, operatorul este obligat să restabilească furnizarea serviciului public către 
consumatori în termenul cel mai scurt posibil, care să nu depăşească, însă, termenul stabilit 
prin contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum 
şi limitele stabilite de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
prezentul Regulament.  
    156. Operatorul va asigura activitatea nonstop a unor echipe de intervenţie operativă şi a 
unor operatori de serviciu pentru înregistrarea apelurilor prin telefon ale consumatorilor la 
serviciul telefonic 24 din 24 de ore.  
    157. În cazul unor întreruperi neplanificate a furnizării serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare de nivel local (stradă, cartier), care afectează un număr mic de 
consumatori, operatorul înregistrează fiecare apel (inclusiv data şi ora) şi informează 
consumatorul despre numărul de înregistrare al apelului.  
    Operatorul informează consumatorul despre durata probabilă de restabilire a furnizării apei 
sau a recepţionării apelor uzate, precum şi despre mersul lucrărilor de remediere.  
    158. Operatorul nu poartă răspundere faţă de consumator pentru întreruperi, suspendări în 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare dacă acestea nu se 
datorează culpei sale.  
    159. Operatorul este în drept să suspende furnizarea apei potabile, apei tehnologice, 
recepţia apelor uzate sau să reducă, fără preaviz, volumul serviciului furnizat în următoarele 
cazuri: 
    a) sistarea livrării de energie electrică la obiectele sistemelor publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare de către furnizorul de energie electrică; 
    b) producerea circumstanţelor de forţă majoră, a avariilor la reţelele şi la instalaţiile de 
alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea bruscă şi esenţială a calităţii apei 
la sursa de captare ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă, situaţie ce necesită 
sistarea de urgenţă a distribuţiei apei şi/sau a recepţionării apelor uzate; 
    c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse incendiile. 
    160. În caz de furnizare a apei cu întrerupere din cauza capacităţii insuficiente a 
apeductului, operatorul, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, organizează 
distribuirea apei în sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţând 
consumatorii despre regimul de furnizare. Totodată, operatorul elaborează şi realizează 
măsuri de asigurare ulterioară a livrării apei către consumatori în volumele prevăzute. 
    161. Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea 
regimului de furnizare a apei se efectuează potrivit condiţiilor contractului încheiat între 
operator şi consumator, în conformitate cu prevederile legii. 
Secţiunea 9  
Reclamaţiile consumatorilor şi procedurile  
de soluţionare a neînțelegerilor  
    162. Operatorul este obligat să dispună de centre pentru relaţii cu consumatorii, unde au 
acces liber toţi consumatorii, pe parcursul programului de lucru, şi să desemneze personalul 
cu drept de decizie, responsabil de examinarea reclamaţiilor şi de soluţionarea problemelor 
consumatorilor.  
    163. Operatorul este obligat să aducă periodic la cunoştinţa consumatorilor următoarele 
date referitoare la activitatea centrelor pentru relaţii cu consumatorii:  
    a) adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numărul de telefon al serviciului 24 din 


Asociația "Moldova Apă-Canal"
htpp:// www.amac.md 
apacanal@yandex.ru


96







24 ore şi adresele poştei electronice (dacă sunt disponibile) unde consumatorii pot adresa 
reclamaţii;  
    b) programul de lucru, de cel puţin 5 zile pe săptămână a câte 8 ore pe zi, pe parcursul 
căruia consumatorul poate adresa reclamaţia.  
    164.  Personalul operatorului responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor 
trebuie să dispună de aptitudini şi împuterniciri pentru:  
    a) a examina reclamaţiile şi a soluţiona neînțelegerile direct, prin negocieri, cu 
consumatorul;  
    b) a remite reclamaţia către persoana operatorului, învestită cu atribuţii privind examinarea 
şi soluţionarea problemelor abordate în reclamaţie;  
    c) a informa consumatorul despre drepturile lui în procesul de soluţionare a neînţelegerilor. 
    165. Personalul de conducere al operatorului este obligat să acorde audienţă consumatorilor 
care solicită aceasta, în scopul soluţionării problemelor consumatorilor. Programul de 
audienţă se aprobă şi se afişează în toate centrele pentru relaţii cu consumatorii.  
    166. Petiţiile consumatorilor în legătură cu furnizarea serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare (contractarea, debranşarea, reconectarea, facturarea, precum şi referitor la 
consumul fraudulos etc.) se examinează şi se soluţionează de operator, în termenele stabilite 
de lege. 
    167. Consumatorii sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale şi morale 
cauzate de operator, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova. 
    168. Operatorul este obligat să ţină evidenţa reclamaţiilor. Informaţia despre reclamaţii 
include cel puţin:  
    a) data depunerii reclamaţiei;  
    b) numele persoanei care a depus reclamaţia;  
    c) esenţa problemei abordate în reclamaţie;  
    d) acţiunile întreprinse de operator pentru soluţionarea problemelor abordate în reclamaţie; 
    e) decizia operatorului.  
    169. Operatorul este obligat să prezinte Agenţiei orice informaţie solicitată privind 
reclamaţiile, copiile înregistrărilor şi ale deciziilor sau alte documente necesare examinării şi 
soluţionării de către Agenţie a problemelor abordate în petiţii.  
    170. Operatorul este obligat să depună toate eforturile pentru soluţionarea rezonabilă a 
neînțelegerilor cu consumatorii, pe cale amiabilă, şi în termene cât mai restrânse.  
    171. În cazul în care neînțelegerea dintre consumator şi operator nu este soluţionată pe cale 
amiabilă, operatorul este obligat să examineze situaţia creată şi să răspundă în scris 
consumatorului, în termenele prevăzute de lege.  
    172.  În caz de dezacord cu răspunsul operatorului ori dacă nu a primit în termenul stabilit 
răspuns de la operator, consumatorul este în drept să se adreseze Agenţiei, pentru soluţionarea 
neînţelegerii sau în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului. 
    173.  În cazul în care consumatorul nu este de acord cu răspunsul Agenţiei, el este în drept 
să conteste acest răspuns în instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la 
petiţionare. Deciziile Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în petiţie pot fi 
contestate în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 
februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 57-58, art. 375). 
    174. Litigiile dintre părţile contractante apărute în legătură cu furnizarea serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare se soluţionează în instanţa de judecată. 
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Anexa nr. 1                   
la Regulamentul cu privire la serviciul   


public de alimentare cu apă şi de    
canalizare, aprobat prin Hotărârea   


ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015  
 
 


_________________________________________________________________________ 
(Denumirea operatorului)  


 
   


AVIZ DE BRANŞARE/RACORDARE  
nr.____ din ____________________20___  
Valabil până la __________________20___  


   
1. Persoana fizică, persoana juridică (consumatorul): ______________________________ 
2. Adresa: ________________________________________________________________ 
3. Locul de consum pentru care se solicită branşarea/racordarea: _____________________ 
4. Punctul de racordare:  
    la sistemul public de alimentare cu apă:_______________________________________ 
    la sistemul public de canalizare:_____________________________________________ 
5. Debitul solicitat, cu excepţia consumatorilor casnici:_____________________________  
6. Tipul, parametrii şi caracteristicele tehnice ale contoarelor ce urmează a fi instalate: 
_________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________ 
7. Cerinţele faţă de montarea contoarelor:   
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
8. Alte cerinţe: Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiilor interne de apă şi de 


canalizare cu operatorul este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operator. 
Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operator în termen de cel mult 10 zile 
calendaristice de la data solicitării. 


  
Anexa nr. 2  


la Regulamentul cu privire la serviciul   
public de alimentare cu apă şi de    


canalizare, aprobat prin Hotărârea   
ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015  


 
 
 
 


CLAUZELE OBLIGATORII  
ale contractului de furnizare a serviciului public  


de alimentare cu apă şi de canalizare  
  


I. DATE GENERALE  
1. Operatorul  
_________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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2. Consumatorul (casnic,      
noncasnic)_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________ 


3. Locul de consum 
_________________________________________________________________________  


(municipiu, oraş, sat, comuna, localitatea, strada) 
 


_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
 
deţinând documentul ce atestă dreptul de proprietate nr.___________, Contractul de 


închiriere nr._____________ din  
__________________ sau alte acte legale _____________________________  
4. Numărul de telefon al serviciului telefonic al operatorului 24 din 24 ore____________. 
5. Debitul de apă  _____m3/h.  
6. Punctul de delimitare 


este__________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_______.  Actul de delimitare se anexează (în cazul consumatorilor noncasnici).  


7. Calitatea apei potabile trebuie să corespundă 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 


8. Secţiunea branşamentului este ______   m2_, viteza mişcării apei este de _____m/s şi 
durata consumului fraudulos este de  până la              luni. 


   
II. OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI 


9. Obiect al Contractului este furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare Consumatorului, la locul de consum specificat în datele generale.  


10.  Contractul este încheiat pentru o durată de timp _______________ (nelimitată sau 
determinată la solicitarea Consumatorului), întocmit în două exemplare (câte un 
exemplar pentru fiecare parte) şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele 
părţi.  


 
III. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE OPERATORULUI 


 
11. Operatorul are următoarele obligaţii:  


a) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
Consumatorului, la punctul de delimitare, cu respectarea prevederilor Legii privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a prevederilor Regulamentului 
cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


b) să respecte clauzele contractuale; 
c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu 


apă şi de canalizare; 
d) să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de 


canalizare stabiliţi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; 
e) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în 


punctul de delimitare  la parametrii fizici şi calitativi stabiliți;  
f) să elibereze aviz de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de 


canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul de depunere 
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a solicitării şi a prezentării documentelor necesare indicate în Regulamentul cu privire 
la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


g) să informeze Consumatorul, cel puţin cu 3 zile lucrătoare înainte, prin mass-media 
şi/sau prin afişare la scările blocurilor locative, despre orice întrerupere planificată a 
furnizării apei şi/sau a recepţionării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de 
reconstrucţie, modernizare, reparaţie, racordare etc.; 


h) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în 
domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele sale; 


i) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele pentru 
serviciile acordate conform prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare şi să informeze Consumatorul prin mass media privind 
măsurile ce trebuie întreprinse pentru protecţia contorului contra îngheţului, în cazul 
în care se aşteaptă temperaturi scăzute ale aerului exterior;  


j) să nu admită discriminarea Consumatorului, să calculeze plata pentru serviciul 
furnizat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor, iar în lipsa contoarelor 
pe durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu 
pot fi imputate Consumatorului, în baza volumului de apă consumată, reieşind din 
volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare); 


k) să informeze Consumatorul cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la 
eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare 
a apelor uzate, modificările tarifului şi să prezinte, la cerere, Consumatorul informaţii 
cu privire la volumul de apă consumată şi referitor la eventualele penalităţi plătite de 
acesta; 


l) să restituie Consumatorului plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru 
prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, Codul Civil şi Regulamentul cu privire la serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


m) să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului la 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform punctului 152 din 
Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi să 
reia furnizarea serviciilor publice; 


n) să prezinte, lunar, Consumatorului factura emisă în baza indicaţiilor contorului sau în 
baza normelor de consum, în cazul în care nu este instalat contor, pentru plata 
serviciilor furnizate la tarifele în vigoare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de 
expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta;  


o) să determine consumul de apă şi a apelor uzate în circumstanţele stipulate la punctul 
104 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare;  


p) să prezinte, la cererea Consumatorului, informaţii despre consumul anterior de apă, 
despre plăţile şi despre penalităţile calculate şi achitate. Operatorul prezintă 
obligatoriu Consumatorului calculul volumului de apă şi a volumului de ape uzate în 
cazul consumului fraudulos;  


q) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 
19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr. 6-8, art. 23), la 
reclamaţiile, depuse în scris de Consumator;  


r) să repare prejudiciile cauzate Consumatorului în cazul în care este demonstrată vina 
Operatorului;  


s) să restituie datoriile acumulate faţă de Consumator până la data suspendării sau a 
rezilierii Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare;  
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t) să informeze Consumatorul privind modalităţile de soluţionare a problemelor 
abordate de către acesta;  


u) să asigure încasarea de la Consumator a plăţilor pentru serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare, inclusiv prin intermediul băncilor, sau oficiilor poștale sau al 
oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în Regulamentul cu privire la serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


v) să reducă plăţile pentru serviciile furnizate în caz de nerespectare de către Operator a 
nivelurilor de calitate stabilit pentru serviciile furnizate; 


w)  să asigure accesul Consumatorului la serviciul telefonic 24 din 24 ore al Operatorului, 
numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în factură; 


x) să efectueze citirea indicaţiilor, controlul contorului şi a sigiliilor aplicate numai în 
prezenţa Consumatorului sau al reprezentantului acestuia. 


 
12. Drepturile Operatorului sunt:  


a) să aibă acces la contoarele instalate la Consumator, la căminele de control, instalaţiile 
aflate pe proprietatea Consumatorului pentru citirea indicaţiilor contoarelor, 
prelevarea probelor pentru stabilirea calităţii apelor uzate, pentru prezentare la 
verificarea metrologică şi pentru controlul  contoarelor şi al sigiliilor aplicate acestora, 
precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale 
Consumatorului în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare. Accesul se va efectua doar în prezenţa Consumatorului sau a 
reprezentantului acestuia;  


b) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare în cazurile şi în modurile prevăzute de Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare; 


c) să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare în conformitate cu 
prevederile punctului 140 din Regulamentul cu privire la serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare;  


d) să aplice Consumatorului penalitate pentru neachitarea, în termenul stabilit în factura 
de plată, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat;  


e) să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos şi să efectueze recalculul 
consumului de apă şi volumului de ape uzate în conformitate cu prevederile punctelor  
125-128  din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 


f) să corecteze factura eronată, conform punctelor 122-124 din Regulamentul cu privire 
la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


g) să solicite plata preventivă de la consumator, în situaţiile prevăzute de Regulamentul 
cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


h) să efectueze în orice timp, fără avizul prealabil, cu participarea Consumatorului 
noncasnic sau a reprezentantului desemnat de acesta, controlul calităţii apelor uzate 
deversate de către consumătorul noncasnic în sistemul public de canalizare, precum 
şi al debitelor maxime ale acestora; 


i) să factureze proprietarilor/locatarilor suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale, la 
depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, 
volumul deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru 
serviciul de canalizare şi să lichideze din contul acestora  conectările neautorizate. 
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IV. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CONSUMATORULUI 
13. Consumatorul are următoarele drepturi:  


a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile 
stabilite în Contractul de furnizare a serviciului respectiv, în Legea privind serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi în Regulamentul cu privire la serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea 
indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză, la contorul  
controlului şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale 
interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare şi de Regulamentul cu privire la serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare; 


c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit 
în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de Legea privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de Regulamentul cu privire la 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, 
inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele legislative şi în actele normative 
în domeniu; 


e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de Legea 
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de Regulamentul cu 
privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind 
volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;  


g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate Operatorului în modul şi în 
termenele stabilite de Legea cu privire la petiţionare; 


h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu 
prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
Codului Civil şi Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare; 


i) să beneficieze de alte drepturi stabilite în Legea privind serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare, Legea privind protecţia consumatorilor şi Regulamentul cu 
privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


j) la sistarea furnizării serviciilor pentru o perioadă de timp determinată, şi la 
suspendarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare pe o perioadă de timp  nu mai mică de 3 luni; 


k) la încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu 
Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi Regulamentul 
cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;  


l) să verifice şi să constate respectarea de către Operator a prevederilor contractului de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;  


m) să aibă acces la contor, dacă acesta este instalat pe proprietatea operatorului;  
n) la eliberarea de către Operator a unui nou aviz de branşare/racordare, în cazul 


necesităţii majorării debitului de apă;  
o) la despăgubiri din partea Operatorului pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai 


serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
p) să aibă acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al Operatorului, numărul de telefon 


al căruia se indică în mod obligatoriu şi în factură.  
14.  Obligaţiile Consumatorului  sunt:  
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a) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii privind serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare şi Regulamentul cu privire la serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare;  


b) să prezinte Operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea sau 
reîncheierea, modificarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare;  


c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare 
aflate în gestiunea sa în conformitate cu prevederile Legii privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă 
de la reţelele proprii; 


d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să 
întreprindă măsuri de protecţie a contorului contra îngheţului; 


e) să acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, 
pentru citirea indicaţiilor contorului, pentru demontarea  contorului şi prezentarea la 
verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului integrităţii contorului şi a 
sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de 
apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi de Regulamentul cu privire la serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 


f) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, 
la căminurile de control pentru prelevarea probelor de control, la reţelele publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul Consumatorului pentru 
efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie; 


g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului; 


h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude; 
i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de 


canalizare; 
j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de 


actele normative în vigoare şi care pot avaria reţeaua publică de canalizare sau pot 
afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate; 


k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care 
este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa; 


l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform Legii privind 
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la instalaţiile interne de apă şi 
de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz 
de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea 
publică; 


m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, Operatorul despre toate cazurile 
înstrăinării  imobilului, precum şi despre modificarea altor date menţionate în 
contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţeaua publică de canalizare a 
substanţelor interzise spre deversare şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de poluanţi, 
precum şi în alte cazuri prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare; 


o) să sesizeze imediat Operatorul în cazul în care depistează defecţiunea contorului sau 
violarea sigiliilor aplicate; 


p) să rezilieze contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, dacă nu are necesitate de aceste servicii, să achite integral Operatorului 
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plata pentru serviciile furnizate şi penalităţile calculate conform prevederilor 
contractului; 


q) să fie prezent sau să desemneze un reprezentant la efectuarea controlului contorului şi 
al sigiliilor aplicate; 


r) să nu permită altor persoane să intervină în contor sau în instalaţiile operatorului, 
situate pe proprietatea consumatorului;  


s) să solicite Operatorului condiţiile pentru separarea evidenţei apei consumate pentru 
alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 


t) să numească prin ordin şi să prezinte Operatorului persoanele responsabile pentru 
prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective 
(consumatorul noncasnic); 


u) să participe la prelevarea de către operator a probelor apelor uzate şi să semneze actele 
respective (consumatorul noncasnic); 


v) să respecte condiţiile de deversare a apelor uzate, să nu evacueze în sistemul public de 
canalizare a substanțelor interzise spre deversare şi a substanțelor care pot provoca 
avarieri ale reţelelor sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare (consumatorul 
noncasnic); 


w) să comunice imediat Operatorului despre toate deteriorările în procesul tehnologic 
care pot aduce la deteriorarea a regimului normal de funcţionare al reţelelor publice şi 
instalaţiilor de epurare (consumatorul noncasnic); 


x) să întreţină în condiţii normale căminul de branşare şi căminul de control al calităţii 
apelor uzate. 


 
V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 


 
15. În conformitate cu prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 


canalizare, Codului Civil şi a Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare, Operatorul restituie suma percepută suplimentar de la 
Consumator şi repară prejudiciile cauzate Consumatorului în procesul de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.  


16. Operatorul nu poartă răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale în cazul 
în care acestea nu sunt datorate culpei Operatorului.  


17. Consumatorul repară daunele justificate, provocate de nerespectarea prevederilor 
contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.  


   
VI. DECONECTAREA ŞI RECONECTAREA INSTALAŢIILOR INTERNE DE APĂ ŞI 
DE CANALIZARE, ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI LA FURNIZAREA SERVICIULUI 


PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 
 
18. Operatorul este în drept să suspende furnizarea apei consumatorului sau recepţionarea 


apelor uzate de la consumator, preîntâmpinând în prealabil Consumatorul, în următoarele 
cazuri: 


 
a) starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale 


consumatorului, şi refuzul consumatorului de a lichida nerespectarea regulilor de 
exploatare tehnică; 


b) refuzul repetat al consumatorului de a permite personalului operatorului, împuternicit 
cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de 
canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau 
pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor şi prelevarea 
probelor de ape uzate, controlul sigiliilor aplicate, reglementarea distribuţiei apei 
potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor 
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lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc. Operatorul este obligat 
să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, care urmează să fie expediat 
consumatorului împreună cu avizul de deconectare; 


c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu; 
d) neîndeplinirea de către Consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul 


privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau 
privind cerinţele de protecţie a mediului; 


e) neachitarea de către Consumator a facturii pentru serviciul furnizat de Operator în 
decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată indicată în factură, prezentată 
consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la punctul  66 lit. q) din 
Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


f) constatarea consumului fraudulos, urmată de neachitarea facturii emise pentru 
serviciul recalculat, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată 
indicată în factura, prezentată consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la 
punctul 66 lit. q) din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare. 


19. Suspendarea furnizării apei consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de la 
consumator se efectuează prin deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare 
de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, care se efectuează doar în 
zilele lucrătoare, în intervalul de timp 8.00 – 20.00. Deconectarea instalaţiilor interne de 
apă şi de canalizare ale Consumatorului se efectuează numai după avizarea 
consumatorului, prin aviz de deconectare, care se expediază sau se înmânează 
consumatorului cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru 
deconectare.  


20. Consumatorul este în drept să solicite operatorului reconectarea instalaţiilor interne de 
apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, după 
înlăturarea de către el a cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea tarifului 
pentru reconectare. Operatorul este obligat să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de 
canalizare ale consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în 
termenul care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după ce Consumatorul a solicitat 
reconectarea. 


21. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, de la 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la cererea consumatorului, se 
efectuează în termen de cel mult 7 zile calendaristice, după depunerea de către 
Consumator a cererii scrise, achitarea tarifelor respective şi asigurării accesului 
personalului Operatorului pentru îndeplinirea lucrărilor respective.  


22. Limitarea volumului de apă furnizat Consumatorului se va efectua de către Operator 
după expediere consumatorului a avizului de limitare.  


   
VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
23. Orice modificare a Contractului este valabilă, dacă se efectuează în scris, printr-un act 
adiţional la contract, semnat de ambele părţi, constituind anexă separată la Contract. Dacă, 
ulterior încheierii Contractului, intră în vigoare noi acte legislative sau normative ori se 
modifică cele existente, care stabilesc reguli noi de furnizare, utilizare şi facturare a 


serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, părţile contractante vor aplica noile reguli, iar 
Operatorul va notifica în scris Consumatorul cu privire la modificările operate în legislaţie. 
VIII. SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI 
24. Se permite suspendarea Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu 


apă şi de 
canalizare pe o perioadă de timp de cel puţin trei luni, la cererea în scris a Consumatorului, 


depusă la 
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oficiul Operatorului cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data suspendării. In acest 
caz, 


Consumatorul este obligat să achite integral plata pentru serviciul public de alimentare cu 
apă şi de 


canalizare facturat, penalităţile calculate conform prevederilor contractului, precum şi 
tariful pentru 


deconectare, aprobat de Agenţie. Se permite suspendarea Contractului de furnizare a 
serviciului 


public de alimentare cu apă şi de canalizare de către Operator pe o perioadă de 30 zile 
calendaristice 


în cazul deconectării de la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare a 
instalaţiilor ce 


aparţin Consumatorului casnic, cu respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la 
serviciul 


public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Legii privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi 


de canalizare. 
25. Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare poate 


fi reziliat: 
        a) la cererea Consumatorului depusă în scris la oficiul Operatoruluicu cel puţin 7 zile 


calendaristice înainte de data rezilierii Contractului; 
        b) după suspendarea Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu 


apă şi de canalizare pe o perioadă de 30 zile calendaristice, ca urmare a deconectării 
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului de la sistemul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi dacă Consumatorul nu a înlăturat cauzele pentru 
care au fost deconectate instalaţiile interne de apă şi de canalizare şi nu a solicitat 
reconectarea lor. In cazul depunerii cererii de reziliere a Contractului de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Consumatorul este obligat să 
achite integral plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizate 
facturat până la data rezilierii şi penalităţile calculate conform prevederilor 
contractului. 


IX. SOLUŢIONAREA NEÂNŢELEGERILOR ŞI LITIGIILOR 
26. Consumatorul şi Operatorul sunt în drept să apeleze la Agenţia Naţională pentru 


Reglementare în Energetică în cazul în care neănţelegerile nu pot fi soluţionate pe cale 
amiabilă, prin negocieri, de către părţi. Consumatorul şi Operatorul se adresează în 
instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiilor apărute. 


X. CLAUZE SPECIALE 
27. Procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi 


înlocuirea contoarelor se efectuează în conformitate cu Legea privind serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123). 


28. Operatorul încheie, modifică, prelungeşte sau suspendă acţiunea Contractului de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare fără a percepe plată 
de la Consumator. 


29. Situaţiile neprevăzute în Contract sunt reglementate de prevederile Regulamentului cu 
privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de legislaţia în 
vigoare". 
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Anexa nr. 3  
la Regulamentul cu privire la serviciul   


public de alimentare cu apă şi de    
canalizare, aprobat prin Hotărârea   


ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015  
 


Proces-verbal de dare în exploatare a contorului 


nr.______________ din ___________________ 
  


Operatorul 
_____________________________________________________________________________ 


  
Consumatorul 
_____________________________________________________________________________ 


(denumirea organizaţiei/numele şi prenumele) 
Adresa 
_____________________________________________________________________________ 


(Adresa poştală, telefon) 
A fost instalat contor la locul de consum                                                                                      :  
 
Tipul contorului_______________________  


  
Nr. de fabricaţie __________________________ Indicaţiile ___________________________ 


  
Data verificării de stat ____________________ Sigiliul verificatorului metrolog _________ 


  
Sigiliul Operatorului nr. ________________________________________________________ 
_______________________________ 


 
 
Consumatorul (reprezentantul consumatorului) __________________________________ 
                                                                                                            (numele, prenumele funcţia, semnătura) 


  
Personalul Operatorului 
____________________________________________________________________ 


(numele, prenumele funcţia, semnătura) 
  


Telefon de contact al Operatorului: ______________________________________________ 
  


Notă: Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se 
semnează de consumator şi de operator. 
Operatorul este în drept să includă în procesul-verbal şi alte date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Asociația "Moldova Apă-Canal"
htpp:// www.amac.md 
apacanal@yandex.ru


107







Anexa nr. 4  
la Regulamentul cu privire la serviciul   


public de alimentare cu apă şi de    
canalizare, aprobat prin Hotărârea   


ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015   
 


_______________________________________________________________________  
/ denumirea operatorului/  


 
 
 
 
 
 


ACT 
de depistare a consumului fraudulos  


Nr. ____________  
   
Întocmit la data ______________________________ la ora 


_______________________ 
Consumatorul:________________________________________________________ 
Adresa locului de 


consum:__________________________________________________ 
Categoria consumatorului: casnic, noncasnic (de subliniat).  
Contract nr. ___________________________________________  
1. Tipul (numărul) contorului: ____________________________________.  
2. Indicaţiile contorului la ziua controlului: __________________________.  
3. Nr. sigiliului operatorului aplicat la contor ________/afectat (da/nu): ___________  
4. Încălcările depistate    
_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5. Modalitatea consumului fraudulos  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
6. Explicaţiile consumatorului  
_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 


Asociația "Moldova Apă-Canal"
htpp:// www.amac.md 
apacanal@yandex.ru


108







7.Concluzii:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Consumatorul sau reprezentantul consumatorului a refuzat (de subliniat, dacă este 


cazul) să semneze Actul şi să primească un exemplar al Actului.  
 
Cauzele refuzului 


_________________________________________________________ 
 
Notă: În cazul cînd consumatorul refuză să fie prezent la control, să semneze ori să 


primească Actul, operatorul va expedia Actul prin poştă cu aviz.  
Notă! Factura pentru consumul recalculat al serviciului public de alimentare cu apă și 


de canalizare în rezultatul consumului fraudulos va fi emisă de către operator după luarea 
deciziei argumentate de către operator.  


Decizia operatorului privind consumul fraudulos se înmînează consumatorului în 
termen de 5 zile calendaristice după luarea ei.  


Decizia operatorului privind consumul fraudulos se contestă de consumator în 
instanţa de judecată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.  


Operatorul este obligat să indice în decizie dreptul consumatorului privind 
contestarea acesteia în caz de dezacord, precum şi termenul de contestare.  


   
“_____” __________________20____  
__________ (data, luna, anul)  
  
Personalul operatorului  
1. ______________________________________ ______________________  
______________ (numele, prenumele) ______________________                                                 semnătura  
2. ______________________________________ ______________________  
______________ (numele, prenumele) ______________________                                                 semnătura  
3.______________________________________ ______________________  
______________ (numele, prenumele) ______________________                                                  semnătura  
  
Martori (în cazul în care există)  
1. ______________________________________ ______________________  
______________ (numele, prenumele) ______________________                                                 semnătura  
2. ______________________________________ ______________________  
______________ (numele, prenumele) ______________________                                                 semnătura  
  
Consumatorul sau reprezentantul acestuia  
________________________________________ ______________________  
______________ (numele, prenumele) _____________________                                                _ semnătura  
   


       Notă: Actul se întocmeşte în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte şi se semnează de părţi. 
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Республика Молдова


НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 271  
от  16.12.2015 


об утверждении Положения о публичной услуге 
 водоснабжения и  канализации 


Опубликован : 25.03.2016 в Monitorul Oficial Nr. 69-77     статья № : 447 
 
Часть 1. 
Общие положения 
Часть 2. 
Подключение/присоединение внутренних установок водоснабжения и канализации к 
публичной системе водоснабжения и канализации 
Часть 3. 
Разграничение внутренних установок водоснабжения и канализации, и установок 
оператора 
Часть 4. 
Заключение договора о публичной услуге водоснабжения и канализации 
Часть 5. 
Права и обязанности сторон 
Часть 6. 
Учет объемов воды, поставленной потребителям, и объемов сточных вод, 
отведенных в публичную канализационную систему 
 Часть 7. 
Фактурирование и оплата публичной услуги водоснабжения и канализации 
Часть 8. 
Отключение, повторное подключение внутренних установок водоснабжения и 
канализации, перерывы и ограничения в предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и/или канализации 
Часть 9. 
Жалобы потребителей и процедуры разрешения разногласий 
Приложение № 1. 
Уведомление о подключении/присоединении 
Приложение № 2. 
Обязательные условия договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения 
и канализации 
Приложение № 3. 
водомера 
Приложение № 4. 
Акт выявления незаконного потребления 
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Зарегистрировано:
Министерство юстиции 


№ 1105 от 18 марта 2016 г. 
Министр юстиции


Владимир Чеботарь ___________________ 
 
    В целях регламентирования юридических отношений между операторами, 
предоставляющими публичную услугу водоснабжения и канализации, и 
потребителями, на основании положений ст. 7, часть (2), подпункт f) и ст. 28 Закона 
о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303 от 13 декабря 2013 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2014, № 60-65, ст. 123), 
Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1. Утвердить Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации 
(прилагается). 
    2. Операторам, предоставляющим публичную услугу водоснабжения и 
канализации, предоставить потребителям в центрах связи с потребителями и 
разместить на своих официальных страницах в интернете копии Положения о 
публичной услуге водоснабжения и канализации и модель договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.  
    3. Контроль применения утвержденного Положения обладателями лицензий в 
области публичной услуги водоснабжения и канализации возложить на 
подразделения Национального агентства по регулированию в энергетике. 
 
    Серджиу ЧОБАНУ,                                                         Октавиан ЛУНГУ, 
            директор                                                                        директор  
    Юрие ОНИКА,                                                                 Генадие ПЫРЦУ,  
            директор                                                                      директор 
 
    № 271/2015. Кишинэу, 16 декабря 2015 г. 


Приложение
к Постановлению


Административного совета НАРЭ
№ 271/2015 от 16 декабря 2015 г. 


 
                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 
                                       о публичной услуге водоснабжения и канализации 
Часть 1  
Общие положения 
    1. Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации (далее - 
Положение) имеет целью регулирование правовых отношений между оператором и 
потребителем, касающихся подключения/присоединения внутренних установок 
водоснабжения и канализации, заключения договоров, предоставления и оплаты 
публичной услуги снабжения питьевой, технологической водой и публичной услуги 
канализации.  
    2. Настоящее Положение применяется при проектировании, монтаже и приемке 
внутренних установок водоснабжения и канализации потребителей, при 
разграничении установок оператора и внутренних установок водоснабжения и 
канализации, при подключении/присоединении, при заключении договоров и учете 
потребления воды, при оплате публичной услуги водоснабжения и канализации, при 
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отключении/повторном подключении внутренних установок водоснабжения и 
канализации потребителей, при ограничении и прерывании предоставления 
публичной услуги водоснабжения и канализации, при рассмотрении жалоб 
потребителей и при разрешении разногласий между операторами и потребителями. 
    3. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее: 
    авария – повреждение или поломка определенных составных частей публичной 
системы водоснабжения и канализации, в результате которых не могут 
поддерживаться в допустимых пределах технологические параметры 
функционирования публичной системы водоснабжения и канализации, которые 
могут привести к ухудшению параметров качества поставляемой воды, нанесению 
ущерба окружающей среде, повреждению имущества юридических или физических 
лиц, и к необходимости прервать или ограничить водоснабжение и/или прием 
сточных вод от потребителей;  
    уведомление об отключении – письменное уведомление, направленное 
потребителю оператором, которым потребитель предупреждается о возможном 
отключении его внутренних установок водоснабжения/канализации от публичной 
сети водоснабжения/канализации и о причине отключения;  
    уведомление об ограничении – письменное уведомление, направленное или лично 
врученное потребителю оператором, которым потребитель предупреждается о 
возможном ограничении предоставления услуги водоснабжения/канализации, сроке 
ограничения и о причине ограничения;  
    соединительный колодец – подземное сооружение, составная часть внутренних 
установок водоснабжения потребителя, созданное им для подключения внутренних 
установок водоснабжения к публичной сети водоснабжения, для установки 
водомера, защиты и доступа к водомеру, и к запорному вентилю; 
    канализационный колодец присоединения – подземное сооружение, посредством 
которого обеспечивается присоединение и прием сточных вод из внутренних 
канализационных установок потребителя в публичную канализационную сеть; 
    контрольный колодец сточных вод – специальное подземное сооружение, 
предназначенное для отбора проб сточных вод. Контрольным колодцем для сточных 
вод может служить и канализационный колодец присоединения; 
    состав сточных вод – характеристика сточных вод и количество загрязняющих 
веществ, содержащихся в сточных водах; 
    небытовой потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся 
публичной услугой водоснабжения и канализации, предоставляемой оператором на 
договорной основе, для нужд, связанных с предпринимательской или 
профессиональной деятельностью; 
    контроль водомера – совокупность выполняемых оператором мероприятий, с 
использованием или без специальных устройств, в целях определения правильности 
работы водомера, отсутствия вмешательств в его работу, в том числе для проверки 
целостности водомера и наложенных пломб;  
    контроль качества сточных вод – проверка состава сточных вод и концентрации 
загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых потребителем в публичную 
канализационную систему, соответствия максимально допустимой концентрации 
загрязняющих веществ в сточных водах при их сбросе в публичную 
канализационную сеть, на станцию очистки, выполняемая путем сравнения 
результатов лабораторных исследований с действующими нормативами; 
    отключение – отсоединение внутренних установок водоснабжения/канализации 
потребителя от публичной сети водоснабжения/канализации посредством 
перекрывающих устройств или видимого отсоединения внутренних установок 
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водоснабжения/канализации потребителя от публичной сети;  
    установки для предварительной очистки – установки и устройства небытового 
потребителя, предназначенные для предварительной очистки сточных вод, свойства 
которых не соответствуют местным действующим нормам, до их сброса в 
публичную канализационную систему;  
    плановый перерыв в предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации – временный перерыв в подаче воды/приеме сточных вод, с 
предварительным уведомлением потребителей, вызванный необходимостью 
проведения оператором работ по техническому обслуживанию и/или плановых 
ремонтных работ в публичных сетях водоснабжения/канализации, 
подключением/присоединением внутренних установок водоснабжения/канализации 
новых потребителей, без отключения внутренних установок 
водоснабжения/канализации потребителей от публичной сети 
водоснабжения/канализации;  
    неплановый перерыв в предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации – временный перерыв в подаче воды, приеме сточных вод, вызванный 
авариями, произошедшими в публичной системе водоснабжения и канализации, без 
отключения внутренних установок водоснабжения/канализации потребителей от 
публичной сети водоснабжения/канализации; 
    место потребления – место расположения внутренних установок водоснабжения 
и канализации потребителя, где происходит потребление воды и обеспечивается 
прием и транспортировка сточных вод от внутренних установок водоснабжения до 
соединительного колодца канализации публичной канализационной системы; 
    контрольная проба – проба сточных вод, взятая в контрольном колодце для 
определения состава сточных вод, сбрасываемых небытовым потребителем в 
публичную канализационную систему; 
    заявитель – физическое или юридическое лицо, запросившее у оператора выдать 
уведомление о подключении/присоединении, выполнить водопроводный 
ввод/канализационный выпуск, подключить/присоединить внутренние установки 
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и канализации, 
заключить договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации;  
    нарушение пломбы оператора – подделка наложенной оператором пломбы; 
снятие наложенной оператором пломбы; повреждение или иное вмешательство в 
подлинную наложенную оператором пломбу, которое приводит к ее смещению по 
нити пломбы; срыв нити наложенной оператором пломбы. 
    4. Предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации 
осуществляется на основе договора, заключенного между оператором и 
потребителем.  
    5. Оператор обеспечивает непрерывное предоставление публичной услуги 
водоснабжения и канализации на основе заключенного с потребителем договора, 
согласно условиям, установленным Законом о публичной услуге водоснабжения и 
канализации. 
    6. Качество питьевой воды должно соответствовать Санитарным нормам по 
качеству питьевой воды, утвержденным Постановлением Правительства № 934 от 
15 августа 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 131-135, 
ст. 970).  
    7. Эксплуатация, обслуживание, ремонт, расширение или изменение публичных 
сетей водоснабжения и канализации, а также внутренних сетей водоснабжения и 
канализации многоквартирных жилых домов при необходимости осуществляется 
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оператором в соответствии с положениями Закона о публичной услуге 
водоснабжения и канализации, заключенных договоров, Положением о технической 
эксплуатации систем водоснабжения и канализации, утвержденным Приказом 
Агентства регионального развития Республики Молдова №6 от 24 января 2006 г., 
Строительными нормами СНиП 2.04.02-84, СНиП 3.05.04-85 и СНиП 2.04.03-85  
    8. Тарифы на публичные услуги водоснабжения и канализации устанавливаются в 
соответствии с Методологией определения, утверждения и применения тарифов на 
публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, 
утвержденной Постановлением Административного совета Национального 
агентства по регулированию в энергетике (далее - Агентство), № 741 от 18 декабря 
2014 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 33-38, ст. 258). 
    9. Потребитель может иметь одно или несколько мест потребления. Условия 
настоящего Положения применяются к каждому отдельно взятому месту 
потребления, принадлежащему потребителю. 
    10. Отношения между оператором и потребителем, связанные с предоставлением 
и оплатой публичной услуги водоснабжения и канализации, не указанные в 
настоящем Положении, регулируются согласно положениям Закона о публичной 
услуге водоснабжения и канализации. 
    11. Оператор обязан предпринимать все необходимые меры по предупреждению 
или устранению неисправностей и неполадок на установках публичной системы 
водоснабжения и канализации, а также во внутренних сетях водоснабжения и 
канализации многоквартирных жилых домов, обслуживаемых и эксплуатируемых 
им в соответствии с требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и 
канализации, договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации, и настоящего Положения. 
    12. Любое подключение/присоединение или повторное подключение к публичной 
системе водоснабжения и канализации осуществляется исключительно оператором, 
в присутствии потребителя/заявителя.  
    13. Работы по проектированию и монтажу внутренних установок водоснабжения 
и канализации, водопроводных вводов и канализационных выпусков, а также 
работы по их изменению осуществляются с соблюдением Строительных норм 
CНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85*, CP G.03.01-2006 (МСП 4. 01-102-98) 
Проектирование и монтаж трубопроводов систем внутреннего горячего и холодного 
водоснабжения с использованием металлополимерных труб, СНиП 3.01.01-85* и 
технических условий и инструкций производителей оборудования, а расходы 
полностью оплачиваются потребителями. 
Часть 2  
Подключение/присоединение внутренних установок 
водоснабжения и канализации к публичной системе  
водоснабжения и канализации 
    14. Любое физическое или юридическое лицо вправе обратиться с просьбой о 
подключении/присоединении принадлежащих ему внутренних установок 
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и канализации 
оператора, осуществляющего свою деятельность по предоставлению публичной 
услуги водоснабжения и канализации в пределах территории административно-
территориальной единицы.  
    Подключение/присоединение внутренних установок водоснабжения и 
канализации заявителей многоквартирных жилых домов (жилых комнат) 
осуществляется на основе единого проекта.  
    15. В целях подключения/присоединения внутренних установок водоснабжения и 
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канализации к публичной системе водоснабжения и/или канализации, заявитель 
обязан получить от оператора уведомление о подключении/присоединении, по 
образцу, установленному в приложении № 1 к настоящему Положению. Получение 
уведомления о подключении/присоединении необходимо и в случае обращения за 
увеличением расхода воды на место потребления.  
    16. Для выдачи уведомления о подключении/присоединении заявитель должен 
подать письменное заявление в офисе оператора, которое должно обязательно 
содержать следующее:  
    a) фамилию, имя физического лица, наименование юридического лица и адрес 
места потребления, номера телефонов/факсов, другую контактную информацию; 
    b) цель использования воды;  
    c) запрашиваемый расход воды, за исключением бытовых потребителей, 
характеристики воды и запрашиваемый режим подачи, расход и характер сточных 
вод, которые подлежат сбросу в публичную канализационную сеть, режим сброса; 
    d) копию акта личности в случае физического лица; 
    e) почтовый индекс, идентификационный код собственника, фискальный код, 
банковские реквизиты, фамилию, имя лиц, уполномоченных подписать договор; 
    f) срок подключения/присоединения.  
    17. К заявлению прилагается: 
    a) копия акта, который определяет права собственности на недвижимость, или 
копия документа, подтверждающего законное приобретение недвижимости, либо 
разрешение соответствующих органов; 
    b) для небытовых потребителей – копия решения о регистрации, выданного 
компетентным органом или копия другого документа, подтверждающего право на 
осуществление деятельности, по случаю. 
    Заявитель представляет копии документов и оригиналы для сверки 
представленных копий. 
    18. Оператор обязан выдать заявителю, в течение 20 календарных дней, 
уведомление о подключении/присоединении, в котором указываются в 
обязательном порядке оптимальные технико-экономические условия 
подключения/присоединения, не противоречащие действующим нормативным 
актам, и работы, которые должен выполнить заявитель для 
подключения/присоединения принадлежащих ему внутренних установок 
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и канализации. 
Оператор обязан сотрудничать с заявителем в целях выбора и выполнения 
оптимального решения по подключению/присоединению. Уведомление о 
подключении/присоединении выдается бесплатно.  
    19. Заявитель обязан получить от оператора уведомление о 
подключении/присоединении до начала проектирования внутренних установок 
водоснабжения и канализации. Срок действия уведомления о 
подключении/присоединении составляет 2 года. Уведомление о 
подключении/присоединении теряет силу, если в течение года со дня выдачи 
уведомления не был подготовлен и представлен на согласование оператору проект 
водоснабжения/канализации, или если по истечении 2-х лет после выдачи 
уведомления о подключении/присоединении не были начаты работы по 
строительству объекта недвижимости. В этом случае заявитель обязан запросить у 
оператора продление срока действия уведомления о подключении/присоединении 
или получить новое уведомление о подключении/присоединении, при 
невозможности выполнения оператором условий, включенных в предыдущее 
уведомление. 
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    20. Выполнение технико-экономических условий, предусмотренных в выданном 
оператором уведомлении о подключении/присоединении, является обязательным 
для заявителя и проектировщика.  
    Проект внутренних установок водоснабжения и канализации, водопроводного 
ввода, канализационного выпуска, разработанный на основе уведомления о 
подключении/присоединении, согласовывается оператором в течение не более 10 
календарных дней со дня представления проекта. Несоблюдение оператором 
указанного срока чревато согласованием проекта по умолчанию.  
    21. Выполнение водопроводного ввода, канализационного выпуска 
обеспечивается оператором или заявителем, и только на основе утвержденного 
оператором проекта, с соблюдением права собственности. В обоснованных 
заявителем или оператором случаях и тогда, когда технические условия не 
позволяют другого решения, можно допустить подключение нескольких внутренних 
установок водоснабжения потребителей к одному водопроводному вводу. 
    22.По требованию заявителя, оператор обязан обеспечить выполнение 
водопроводного ввода и/или канализационного выпуска и установку водомера. Эти 
работы выполняются оператором в течение до 30 календарных дней со дня оплаты 
заявителем тарифов на подключение/присоединение в случае бытовых 
потребителей, и в течение до 45 календарных дней со дня оплаты заявителем 
тарифов на подключение/присоединение в случае небытовых потребителей. 
    23. Подключение/присоединение внутренних установок 
водоснабжения/канализации заявителя к публичной сети 
водоснабжения/канализации осуществляется только оператором, который несет 
ответственность за выполнение данных работ в соответствии с законом. 
Подключение/присоединение осуществляется в присутствии заявителя, после 
выполнения условий, указанных в уведомлении о подключении/присоединении, а 
водопроводный ввод/канализационный выпуск принимается в соответствии с 
Законом о качестве в строительстве № 721-XIII от 2 февраля 1996 г. (Официальный 
монитор Республики Молдова, 1996, № 25, ст. 259) и Постановлением 
Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и 
установленного оборудования, № 285 от 23 мая 1996 г. (Официальный монитор 
Республики Молдова, 1996, № 42, ст. 349). 
    24. До осуществления подключения/присоединения заявитель должен обеспечить 
выполнение всех работ по монтажу внутренних установок водоснабжения и 
канализации и представить оператору акт приемки этих установок в соответствии с 
Законом о качестве в строительстве № 721-XIII от 2 февраля 1996 г. (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2006, №25, ст. 259) и Постановлением Правительства 
об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного 
оборудования, № 285 от 23 мая 1996 г. (Официальный монитор Республики 
Молдова, 1996, №42-44, ст. 349). 
    25. В случае, когда заявитель обеспечил самостоятельное выполнение 
водопроводного ввода/ канализационного выпуска и монтаж внутренних установок 
водоснабжения и канализации, в соответствии с согласованным с оператором 
проектом, он обращается к оператору с заявлением о выполнении 
подключения/присоединения внутренних установок водоснабжения и канализации к 
публичной системе водоснабжения и канализации, к которому прилагается: 
    a) акт приемки внутренних установок водоснабжения/канализации и 
водопроводного ввода/ канализационного выпуска; 
    b) информация о параметрах, составе и расходах промышленных сточных вод (в 
случае промышленных предприятий); 
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    c) гигиенические сертификаты и сертификаты качества, наименования веществ, 
используемых в технологическом процессе, и их состав (в случае промышленных 
предприятий); 
    d) количество образовавшегося ила, методы его переработки и утилизации (в 
случае промышленных предприятий); 
    e) приказ о назначении ответственных лиц для отбора проб сточных вод и 
подписания соответствующих актов (в случае промышленных предприятий). 
    В этом случае оператор выписывает заявителю счет на оплату тарифа на 
подключение/присоединение к публичной сети водоснабжения, канализации, если 
потребители обеспечили выполнение водоотводов/канализационных соединений. 
Заявитель оплачивает данные тарифы, и оператор осуществляет 
подключение/присоединение в течение 4 рабочих дней со дня оплаты тарифов 
заявителем. 
    26. В случае, когда водопроводный ввод, канализационный выпуск были 
выполнены оператором, последний осуществляет подключение/присоединение 
внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной системе 
водоснабжения и канализации в день завершения выполнения водопроводного 
ввода, канализационного выпуска, и составляет акт их приемки. 
    27. В случае, когда для монтажа водопроводного ввода, канализационного 
выпуска необходимо использовать участки других лиц, заявитель обязан предъявить 
согласие данных лиц и оплатить соответствующие расходы.  
    28. Оператор может обоснованно отказать в выдаче уведомления о 
подключении/присоединении заявителю, в случае нехватки производственной 
мощности. Отказ должен быть мотивированным и оправдан оператором расчетами, 
данными, на основе которых определена нехватка производственной мощности. 
Одновременно оператор вправе предложить заявителю уменьшение запрошенного 
расхода.  
    29. Оператор не вправе требовать от заявителя возмещения расходов или 
выполнения работ по увеличению мощности публичной системы водоснабжения и 
канализации.  
    30. В случае невыдачи оператором уведомления о подключении/присоединении 
или невыполнения подключения/присоединения внутренних установок 
водоснабжения и/или канализации заявителя к публичной системе водоснабжения и 
канализации, согласно условиям настоящего Положения, заявитель вправе 
обжаловать эти действия в соответствии с требованиями Закона о подаче петиций № 
190-XIII от 19 июля 1994 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2003, № 
6-8, ст. 23) и настоящего Положения. 
Часть 3  
Разграничение внутренних установок водоснабжения  
и канализации и установок оператора 
    31. Разграничительный пункт внутренних установок водоснабжения и 
канализации потребителя и публичных сетей водоснабжения и канализации 
оператора указывается в обязательном порядке в договоре о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации.  
    32. У бытовых потребителей, владеющих индивидуальными жилыми домами, 
разграничительный пункт внутренних установок водоснабжения от публичной сети 
водоснабжения оператора устанавливается у выхода из водомера, установленного в 
соединительном колодце, находящемся в пределах территории потребителя. 
Соединительный колодец является составной частью внутренних установок 
водоснабжения и принадлежит потребителю. 


Asociația "Moldova Apă-Canal"
htpp:// www.amac.md 
apacanal@yandex.ru


117







    У бытовых потребителей собственников/нанимателей квартир в многоквартирных 
жилых домах, с которыми оператор заключил договоры о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации, оператор несет ответственность за 
подачу питьевой воды до выхода из установленного в квартире водомера.  
    33. В многоквартирных жилых домах разграничительный пункт внутренних 
установок устанавливается у выхода из водомера, установленного в подвале 
многоквартирного жилого дома, в соответствии с уведомлением о подключении, 
выданным оператором.  
    34. У небытовых потребителей разграничительный пункт внутренних установок 
водоснабжения и канализации потребителя от публичных сетей водоснабжения и 
канализации оператора устанавливается в зависимости от разграничения имущества 
небытового потребителя и оператора, исходя из собственности, указывается в акте 
разграничения, который является составной частью договора о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации. В случае теплопунктов 
теплоэнергетических предприятий, разграничительный пункт сетей питьевого 
водоснабжения – первый фланец водомера, установленный на центральном 
теплопункте.  
    35. Оператор несет ответственность за соединение в разграничительном пункте. 
    36. Разграничительный пункт внутренних канализационных установок 
потребителя от публичной канализационной сети – канализационный колодец 
присоединения в направлении слива сточных вод.  
Часть 4 
Заключение договора о публичной услуге 
водоснабжения и канализации 
    37. Любое физическое или юридическое лицо, чьи внутренние установки 
водоснабжения и канализации подключены/присоединены к публичной системе 
водоснабжения и канализации, или выполнившее условия и работы, 
предусмотренные в уведомлении о подключении/присоединении, вправе обратиться 
к оператору для заключения договора о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации. 
    38. Исходя из потребностей, заключаются следующие виды договоров: 
    1) Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения (питьевого и/или 
технологического) и канализации. Этот договор заключается между оператором и 
потребителем в случае, когда оператор будет предоставлять как публичную услугу 
по водоснабжению (питьевой и/или технологической), так и публичную услугу 
канализации. 
    2) Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения (питьевого и/или 
технологического). Этот договор заключается между оператором и потребителем в 
случае, когда оператор будет предоставлять только публичную услугу по 
водоснабжению (питьевому и/или технологическому). 
    3) Договор о предоставлении публичной услуги канализации. Этот договор 
заключается между оператором и потребителем в случае, когда оператор будет 
предоставлять только публичную услугу канализации или только услугу по очистке 
сточных вод потребителя. 
    39. Для заключения договоров, предусмотренных в пункте 38 настоящего 
Положения, заявитель подает заявление установленной оператором формы, а 
оператор для заключения этих договоров использует данные и информацию, 
представленные физическим или юридическим лицом, согласно условиям пунктов 
16, 17 и 25 настоящего Положения. При смене собственника места потребления, 
физическое или юридическое лицо обязано представить оператору следующие 
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данные для заключения договора:  
    a) заявление, с указанием фамилии и имени (наименования – в случае 
физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), адреса 
(местонахождения), (бланк заявления предоставляется оператором);  
    b) номера телефонов/факсов, другую контактную информацию; 
    c) копию документа о праве собственности или иного документа, 
подтверждающего законное приобретение недвижимости – объекта 
соответствующего места потребления; 
    d) расход воды, за исключением бытовых потребителей, характеристики воды и 
запрашиваемый режим подачи, расход и характер сточных вод, которые подлежат 
сбросу в публичную канализационную сеть, режим сброса;  
    e) копию акта личности в случае физического лица; 
    f) почтовые индексы, идентификационный код собственника/нанимателя, 
фискальный код, банковские реквизиты, фамилия, имя лиц, уполномоченных 
подписать договор. 
    40. Оператор обязан заключить, без дискриминации, договор, запрошенный 
физическим или юридическим лицом, выполнившим все условия, предусмотренные 
законом и настоящим Положением. Оператор обязан заключить договор о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации и с заявителем, 
владеющим недвижимым имуществом на основании другого права, нежели право 
собственности, с правом включения условия о предварительной оплате оказываемых 
услуг в договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации.  
    41. Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации 
составляется в двух экземплярах, по одному для каждой договаривающейся 
стороны. В договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации, заключенном между оператором и бытовым потребителем, 
указывается в обязательном порядке разграничительный пункт и ответственность 
сторон. К договору о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации, заключенному между оператором и небытовым потребителем, 
обязательно прилагается, как составная часть, акт установления разграничительного 
пункта. 
    42. В договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации 
указывается в обязательном порядке: 
    a) наименование оператора и потребителя, адрес места потребления, где 
предоставляется услуга, адрес оператора и потребителя, почтовый индекс, 
электронная почта, контактные номера телефонов/факсов, фискальные коды, 
банковские счета, должность, фамилия, имя лица, подписывающего договор, 
идентификационный код потребителя; 
    b) предмет договора, уровни качества; 
    c) намеченный объем поставки воды и/или намеченный объем приема сточных 
вод (за исключением бытовых потребителей); 
    d) способ учета потребления воды и отвода сточных вод; 
    e) разграничительный пункт; 
    f) права и обязанности оператора и потребителя; 
    g) средства получения информации о действующих тарифах; 
    h) условия обслуживания и ограничения предоставления публичной услуги 
водоснабжения и канализации, условия отключения и повторного подключения 
внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной сети 
водоснабжения/канализации; 
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    i) срок действия договора, а также способ изменения, приостановления или 
расторжения договора; 
    j) действия, которые следует предпринять в случае несоблюдения 
предусмотренных договором уровней качества предоставляемых услуг, способ и 
размер снижения платежей за предоставленные услуги в случае несоблюдения 
оператором установленных уровней качества предоставляемых услуг; 
    k) способы разрешения споров, связанных с невыполнением или ненадлежащим 
выполнением условий договора, другие условия, оговоренные сторонами и не 
противоречащие законодательству. 
    Условия договора могут быть уточнены и дополнены в приложениях или 
дополнительных актах. В то же время договор о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации должен императивно содержать обязательные 
условия, указанные в приложении № 2 к настоящему Положению.  
    43. При заключении договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения 
и канализации с существующими потребителями или заявителями, потенциальными 
потребителями, для мест потребления, не отключенных от публичной системы 
водоснабжения и канализации, оператор обязан провести контроль водомера 
питьевой (технологической) воды и, при наличии, водомера сточных вод, 
отводимых в публичную канализационную систему, и наложенных пломб. 
    В результате контроля оператор составляет акт контроля водомера в двух 
экземплярах (по одному экземпляру для каждой стороны). Акт контроля водомера 
подписывается оператором и потребителем. В случае выявления недостатков, 
договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации 
заключается после ликвидации заявителем выявленных недостатков.  
    44. Оператор заключает с бытовым потребителем договор о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации на каждое отдельно взятое место 
потребления или, с письменного согласия бытового потребителя, договор на 
несколько мест потребления, указав данные о каждом месте потребления в 
приложении к договору. В случае заключения одного договора на несколько мест 
потребления, оператор указывает отдельно в счете-фактуре на оплату, передаваемом 
бытовому потребителю, сумму оплаты по каждому месту потребления.  
    45. Оператор заключает с небытовым потребителем один договор на несколько 
мест потребления, при условии указания специфики каждого места потребления в 
отдельном приложении к договору. Оператор обязан отдельно указывать в счете-
фактуре на оплату, передаваемом небытовому потребителю, сумму оплаты по 
каждому месту потребления.  
    46. Оператор заключает договор о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и/или канализации с соблюдением следующих требований 
настоящего Положения:  
    a) в случае подключения/присоединения оператором внутренних установок 
заявителя к публичной системе водоснабжения и канализации, договор заключается 
в тот же день; 
    b) в других случаях – в течение не более 5 рабочих дней со дня получения 
заявления о заключении договора.  
    47. Оператор вправе отказать в заключении договора о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и/или канализации с заявителем в случае невыполнения 
заявителем условий настоящего Положения или при наличии у заявителя 
задолженностей по другим местам потребления, при этом отказ обосновывается в 
письменном виде. Оператор обязан заключить договор о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и/или канализации в сроки, предусмотренные настоящим 
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Положением, в случае устранения заявителем причин, послуживших основанием 
для отказа оператора.  
    48. Заявитель вправе обжаловать отказ оператора от заключения договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и/или канализации, в 
соответствии с требованиями Закона о подаче петиций и настоящего Положения. 
    49. Потребитель, выступающий стороной договора о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и/или канализации, который осуществил отчуждение 
недвижимости – места потребления, обязан полностью внести оплату и погасить 
долги за публичную услугу водоснабжения и канализации, пени, если таковые 
предусмотрены договором, и на основании поданного оператору заявления 
расторгнуть договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и/или 
канализации на соответствующее место потребления.  
    50. Физическое или юридическое лицо, получившее на праве собственности 
объект недвижимости, который не был отключен от публичной системы 
водоснабжения и канализации, обязан обратиться к оператору для заключения 
договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и/или канализации в 
течение 15 календарных дней со дня регистрации права собственности. В случае 
несоблюдения данного условия физическим или юридическим лицом, оператор 
вправе отключить место потребления, предупредив данное лицо уведомлением об 
отключении не менее чем за 5 календарных дней. Оператор вправе при этом 
потребовать от физического или юридического лица внесения оплаты за незаконное 
потребление (при установлении такового) с момента приобретения данным лицом 
права собственности на соответствующий объект недвижимости. 
    51. Оператор вправе отключить место потребления со дня расторжения договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и/или канализации для 
соответствующего места потребления, если другое лицо не обратилось за 
заключением нового договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения 
и/или канализации для этого места потребления.  
    52. В случае смерти бытового потребителя, на период определения наследника(ов) 
недвижимости скончавшегося лица, поставщик по запросу одного из наследников 
заключит договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации с условием осуществления оплаты задолженностей для данного места 
потребления и предварительной оплаты за предоставляемую услугу, в размере, 
рассчитанном исходя из среднего потребления за последние три месяца. Если 
претендующее на наследство лицо или лица не выполняет (ют) данное требование, 
оператор вправе отключить внутренние установки водоснабжения и канализации от 
публичной системы водоснабжения. 
    53. В случае установления одного законного наследника недвижимого имущества 
умершего лица, наследник оплачивает имеющиеся долги за публичную услугу 
водоснабжения и канализации, и заключает новый договор о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации. Если наследник отказывается 
оплатить данные долги и заключить договор о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации, оператор вправе отключить внутренние установки 
водоснабжения и канализации от публичной системы водоснабжения и канализации. 
    54. При существовании нескольких наследников недвижимого имущества 
умершего лица, они оплачивают имеющиеся долги за публичную услугу 
водоснабжения и канализации, а один из них, с письменного согласия остальных 
наследников, заключает от своего имени договор о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации. При невыполнении наследниками данного 
требования, оператор вправе отключить внутренние установки водоснабжения и 
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канализации от публичной системы водоснабжения и канализации.  
    55. В случае жилых помещений в общежитиях, где санитарный узел предусмотрен 
для общего пользования жильцов соответствующего этажа, договор заключается 
лишь с управляющим жилым фондом или, при отсутствии управляющего, с 
назначенным жильцами лицом, с указанием потребностей всех жильцов 
многоквартирного дома. 
    56. В случае, когда физическое лицо – индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо – потребитель меняет свое наименование, адрес, фискальный код, 
банковский счет, соответствующий потребитель обязан представить оператору в 
течение 10 рабочих дней необходимые подтверждающие документы для внесения 
изменений в договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации.  
    57. При изменении назначения жилплощади, собственник недвижимого 
имущества обязан обратиться к оператору за заключением нового договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации в течение 15 
календарных дней. В этом случае оператор вправе выдать потребителю, при 
необходимости, новое уведомление о подключении внутренних канализационных 
установок.  
    58. В случае частичного использования жилплощади бытовым потребителем в 
иных целях, бытовой потребитель обязан установить отдельный водомер для учета 
объема потребления воды в этой части объекта недвижимости. Для этого он подает 
письменное заявление оператору, который выдает потребителю, в течение 15 
календарных дней, условия установки водомера для учета объемов воды, 
израсходованных на небытовые цели. После установки и опломбирования 
соответствующего водомера, оператор и потребитель заключают договор о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации для 
предоставления публичной услуги соответствующему объекту недвижимости.  
    59. Изменение расхода воды может быть запрошено потребителем путем подачи 
письменного заявления оператору. Оператор обязан письменно ответить на просьбу 
об изменении расхода воды в течение 15 календарных дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.  
    60. Потребитель, выступающий стороной договора о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации, вправе потребовать в письменном виде 
приостановленя договора и временного приостановления предоставления публичной 
услуги водоснабжения и канализации, путем отключения от публичной системы 
водоснабжения и канализации, на срок не менее трех месяцев. Данное заявление 
подается оператору не менее чем за 7 календарных дней до запрошенной даты 
приостановления договора, за исключением случаев, когда договором о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации предусмотрен 
другой срок. Оператор принимает просьбу, а потребитель полностью оплачивает 
предоставленную услугу и начисленные пени в соответствии с условиями договора, 
до даты временного приостановления публичной услуги водоснабжения и 
канализации, а также тариф за отключение.  
    61. В случае отключения внутренних установок водоснабжения и канализации 
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации, согласно пункту 
140 настоящего Положения, оператор вправе приостановить договор о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации на 30 календарных 
дней со дня отключения. Если за этот период потребитель не устраняет причины 
отключения внутренних установок водоснабжения и канализации и не обращается 
за их повторным подключением к публичной системе водоснабжения и 
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канализации, оператор вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. 
    62. Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, 
заключенный между оператором и потребителем на неопределенный срок, 
действует до его расторжения в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и условиями договора о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации. В случае, когда договор о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации заключен между оператором и потребителем 
на определенный срок, оператор предупреждает потребителя об одностороннем 
расторжении договора не менее чем за 15 календарных дней до даты расторжения. 
При необходимости оператор обязан вернуть долги перед потребителем не позднее 
даты расторжения договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации.  
    63. Оператор не вправе требовать от заявителя, потребителя каких-либо платежей 
за заключение, изменение, продление, приостановление или расторжение договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. 
Часть 5 
Права и обязанности сторон  
    64. Права потребителя по отношению к оператору:  
    a) пользоваться публичной услугой водоснабжения и канализации на условиях, 
установленных в договоре о предоставлении данной услуги, Законе о публичной 
услуге водоснабжения и канализации и настоящем Положении; 
    b) лично присутствовать или четко назначить лицо, которое будет присутствовать 
при снятии показаний водомера, при проведении экспертной метрологической 
поверки, проверки целостности водомера и наложенных на него пломб, а также при 
отключении своих внутренних установок водоснабжения и канализации в случаях, 
предусмотренных Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и 
настоящим Положением; 
    c) заблаговременно получать от оператора информацию об установленном в 
населенном пункте режиме подачи воды, в том числе об ограничениях или 
перерывах в предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, в 
порядке, предусмотренном Законом о публичной услуге водоснабжения и 
канализации и настоящим Положением; 
    d) инициировать внесение изменений и дополнений в договор о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации и/или в приложения к нему 
посредством дополнительных соглашений, в том числе в случае появления новых 
требований в Законе о публичной услуге водоснабжения и канализации и настоящем 
Положении; 
    e) отказаться (окончательно или временно) от услуг оператора в порядке, 
установленном Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, 
настоящим Положением и договором о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации; 
    f) получать по требованию информацию о действующих тарифах и качестве воды, 
об объеме потребления воды, начисленных и уплаченных платежах и пенях;  
    g) получать ответ на адресованные оператору петиции и жалобы в порядке и 
сроки, установленные Законом о подаче петиций; 
    h) требовать возмещения ущерба, причиненного по вине оператора, в 
соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, 
Гражданским кодексом и настоящим Положением; 
    i) осуществлять иные права, установленные в Законе о публичной услуге 
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водоснабжения и канализации, Гражданском кодексе, Законе о защите прав 
потребителей и настоящем Положении; 
    j) на прекращение предоставления услуги на определенный срок и 
приостановление договора на срок не менее 3 месяцев; 
    k) на заключение, изменение, продление, приостановление или расторжение 
договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации в 
соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и 
настоящим Положением;  
    l) проверять и устанавливать соблюдение оператором условий договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации;  
    m) пользоваться доступом к водомеру, если он установлен на собственности 
оператора;  
    n) на выдачу оператором нового уведомления о подключении/присоединении при 
необходимости увеличения расхода воды;  
    o) на возмещение со стороны оператора за несоблюдение параметров качества 
публичной услуги водоснабжения и канализации;  
    p) пользоваться доступом к круглосуточной телефонной службе оператора, номер 
телефона которой указывается в обязательном порядке в договоре и счете-фактуре.  
    65. Обязанности потребителя:  
    a) соблюдать положения заключенного договора, положения Закона о публичной 
услуге водоснабжения и канализации и требования настоящего Положения;  
    b) предоставлять оператору данные и документы, необходимые для заключения, 
перезаключения или изменения договора о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации;  
    c) эксплуатировать и содержать в хорошем состоянии внутренние установки 
водоснабжения и канализации, находящиеся в его управлении, в соответствии с 
нормативно-техническими документами, своевременно устранять аварии и утечку 
воды в собственных сетях; 
    d) обеспечивать целостность водомеров и наложенных на них пломб, в том числе 
предпринимать меры по защите водомера от замерзания; 
    e) предоставить доступ персонала оператора, при предъявлении 
соответствующего удостоверения, для снятия показаний водомера, демонтажа 
водомера и его представления к метрологической поверке, для проверки 
целостности водомера и целостности наложенных на него пломб, а также для 
отключения своих внутренних установок водоснабжения и канализации в случаях, 
предусмотренных Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и 
настоящим Положением; 
    f) обеспечивать доступ персонала оператора, при предъявлении 
соответствующего удостоверения, к контрольным колодцам для отбора проб, к 
публичным сетям водоснабжения, расположенным на территории потребителя, для 
осуществления аварийных работ и реконструкции; 
    g) оплачивать в установленные сроки счета-фактуры за публичную услугу 
водоснабжения и канализации; 
    h) использовать воду рационально и без обмана; 
    i) не осуществлять несанкционированные подключения к публичной системе 
водоснабжения и канализации; 
    j) не сбрасывать в публичную канализационную систему вещества, запрещенные 
действующими нормативными актами и способные вызвать аварию в публичной 
канализационной сети или ухудшить функционирование установок по очистке 
сточных вод, и не допускать сброса сточных вод с концентрацией загрязняющих 
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веществ, превышающей максимально допустимую концентрацию загрязняющих 
веществ в сточных водах; 
    k) сохранять чистоту и содержать в надлежащем состоянии расположенный на его 
собственности смотровой колодец, в котором установлен водомер; 
    l) выполнять работы по обслуживанию и ремонту находящихся в его пользовании 
внутренних установок водоснабжения и канализации, возложенные на него в 
соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, с целью 
недопущения утечки воды или в случае ненадлежащего функционирования 
установок с целью недопущения создания опасности для здоровья населения; 
    m) уведомлять оператора в течение 7 рабочих дней обо всех случаях отчуждения 
своего объекта недвижимости и внутренних установок водоснабжения и 
канализации, а также об изменении других данных, указанных в договоре о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации; 
    n) возмещать оператору ущерб, причиненный вследствие повреждения публичной 
системы водоснабжения и канализации, вследствие отведения в публичные 
канализационные сети запрещенных к сбросу загрязняющих веществ и сточных вод 
с содержанием загрязняющих веществ, превышающим максимально допустимые 
концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, а также в других случаях, 
предусмотренных законом; 
    o) немедленно уведомлять оператора в случае выявления неисправности водомера 
или повреждения наложенных пломб; 
    p) расторгнуть договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации, если он не нуждается в данных услугах, полностью внести оператору 
оплату за предоставленные услуги и пени, начисленные в соответствии с условиями 
договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации; 
    q) присутствовать или назначить представителя при осуществлении контроля 
водомера и наложенных пломб; 
    r) не разрешать другим лицам вмешиваться в водомер или в установки оператора, 
расположенные на собственности потребителя;  
    s) запрашивать у оператора условия отдельного учета воды, расходуемой на 
другие цели, чем цели, которые указаны в договоре о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации, в соответствии с настоящим Положением; 
    t) назначать приказом и представлять оператору фамилии лиц, ответственных за 
отбор проб сбрасываемых сточных вод и за подписание соответствующих актов 
(небытовой потребитель); 
    u) участвовать в отборе оператором проб сточных вод и подписывать 
соответствующие акты (небытовой потребитель); 
    v) соблюдать условия сброса сточных вод и не сбрасывать в публичную 
канализационную систему запрещенные к сбросу вещества, которые могут вызвать 
аварии в сетях или ухудшить функционирование очистных сооружений (небытовой 
потребитель); 
    w) немедленно уведомлять оператора о любых неполадках в технологическом 
процессе, которые могут привести к нарушению обычного режима работы 
публичных сетей и очистных сооружений или их поломке (небытовой потребитель); 
    x) содержать в нормальных условиях контрольный колодец для проверки качества 
сбрасываемых сточных вод. 
    66. Обязанности оператора по отношению к потребителям: 
    a) обеспечить предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации 
всем потребителям, находящимся на территории, в рамках которой он был 
авторизирован, с соблюдением требований Закона о публичной услуге 
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водоснабжения и канализации и настоящего Положения; 
    b) предоставлять публичную услугу водоснабжения и канализации в разрешенных 
местах, с учетом разграничительных пунктов сетей и установок, на основе 
заключенного с потребителем договора; 
    c) соблюдать договорные обязательства; 
    d) обеспечивать функционирование публичных систем водоснабжения и 
канализации согласно предусмотренным проектами параметрам; 
    e) соблюдать установленные Агентством показатели качества публичной услуги 
водоснабжения и канализации; 
    f) обеспечивать непрерывность предоставления публичной услуги водоснабжения 
и канализации на разграничительном пункте сетей по физическим и качественным 
параметрам;  
    g) выдавать уведомления о подключении/присоединении к публичной системе 
водоснабжения и канализации в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня 
подачи заявления и представления необходимых документов, указанных в 
настоящем Положении; 
    h) информировать потребителей не менее чем за 3 рабочих дня до перерыва через 
средства массовой информации, официальную веб-страницу и/или путем 
размещения объявлений, в том числе в подъездах многоквартирных жилых домов, о 
любом плановом перерыве в водоснабжении и/или приеме сточных вод в случае 
плановых работ по реконструкции, модернизации, ремонту, подключению и т.д.; 
    i) принимать меры по устранению неисправностей, возникших в его сетях, в 
сроки, установленные Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и 
настоящим Положением; 
    j) осуществлять обслуживание и эксплуатацию водопроводных вводов и 
канализационных выпусков, через которые предоставляется публичная услуга 
водоснабжения и канализации, до разграничительного пункта; 
    k) осуществлять установку, ремонт, замену и метрологическую поверку 
водомеров для предоставляемых услуг, в соответствии с требованиями Закона о 
публичной услуге водоснабжения и канализации и настоящего Положения, и 
информировать потребителей через средства массовой информации о мерах, 
которые следует выполнять для защиты водомеров от замерзания в случае, когда 
ожидаются низкие температуры атмосферного воздуха;  
    l) не допускать дискриминации потребителей, исчислять плату за 
предоставленную услугу на основе утвержденных тарифов и показаний водомеров, а 
в случае их отсутствия - на время периодической метрологической поверки или 
выхода из строя по причинам, которые не могут быть вменены в вину потребителю, 
- рассчитывать плату за объем потребления воды исходя из зарегистрированного 
среднемесячного объема за последние три месяца до поверки (повреждения). В 
случае, когда водомер не установлен, объем потребления воды рассчитывается в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами потребления, 
согласно требованиям действующих нормативных актов; 
    m) информировать потребителей о предоставляемой услуге, в том числе о 
возможных рисках, качестве услуги, качественных и количественных условиях 
отвода сточных вод, изменениях тарифа; 
    n) вернуть или пересчитать потребителям неверно выставленные в счетах-
фактурах суммы и выплатить им возмещение за причиненный по вине оператора 
ущерб, в соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, 
Гражданским кодексом и настоящим Положением; 
    o) возмещать в предусмотренном законом порядке собственникам, находящимся 
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по соседству с публичными системами водоснабжения и канализации, ущерб, 
причиненный в результате вмешательств по технологическому переоснащению, 
ремонту, ревизии или в случае аварий, и вернуть пострадавшие участки в их 
исходное состояние. Собственнику участка, пострадавшему в результате 
осуществления права сервитута, выплачивается возмещение за причиненный ущерб; 
    p) повторно подключать внутренние установки водоснабжения и канализации 
потребителя к публичной системе водоснабжения и канализации, согласно пункту 
153 настоящего Положения, и возобновлять предоставление публичных услуг; 
    q) ежемесячно выставлять потребителю счет-фактуру, выписанный на основе 
показаний водомера или на основе норм потребления, в случае, когда водомер не 
установлен, для оплаты предоставленных услуг по действующим тарифам не менее 
чем за 10 календарных дней до истечения указанного в счете-фактуре предельного 
срока оплаты;  
    r) определять потребление воды и объем сточных вод при отсутствии водомера 
согласно требованиям пункта 104 настоящего Положения;  
    s) представлять по требованию потребителя информацию о прежнем объеме 
потребления воды, о начисленных и уплаченных платежах и пенях. Оператор в 
обязательном порядке представляет потребителю расчет объема воды и объема 
сточных вод в случае незаконного потребления;  
    t) отвечать на письменные жалобы потребителя в сроки, установленные Законом о 
подаче петиций;  
    u) возмещать причиненный потребителю ущерб в случае, когда доказана вина 
оператора;  
    v) вернуть накопленные долги перед потребителем до даты приостановления или 
расторжения договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации;  
    w) информировать потребителей и заявителей о способах решения поднятых ими 
проблем;  
    x) обеспечивать получение от потребителей, в том числе через банки, почтовые 
отделения или свои территориальные офисы, в срок, предусмотренный в настоящем 
Положении, платежи за публичную услугу водоснабжения и канализации;  
    y) обеспечивать потребителям доступ к круглосуточной телефонной службе, 
номер телефона которой обязательно указывается в договоре и счете-фактуре; 
    z) осуществлять снятие показаний водомера, контроль водомера и наложенных 
пломб только в присутствии потребителя или его представителя. 
    67. Права оператора по отношению к потребителям:  
    a) начислять потребителям пени за неоплату предоставленной публичной услуги 
водоснабжения и канализации в срок, установленный в счете-фактуре на оплату;  
    b) иметь доступ к водомерам потребителей, с которыми он заключил договора на 
предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации, к контрольным 
колодцам сточных вод, установкам, расположенным на собственности потребителя, 
для снятия показаний водомеров, отбора проб для определения качества сточных 
вод, представления водомеров к метрологической поверке и для проверки 
целостности водомеров и целостности наложенных на них пломб, а также для 
отключения внутренних установок водоснабжения и канализации потребителей в 
случаях, предусмотренных Законом о публичной услуге водоснабжения и 
канализации и настоящим Положением. Доступ осуществляется только в 
присутствии потребителей или их представителей;  
    c) ограничивать или прерывать предоставление публичной услуги водоснабжения 
и канализации в случаях, предусмотренных Законом о публичной услуге 
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водоснабжения и канализации и настоящим Положением; 
    d) отключать внутренние установки водоснабжения и канализации в случаях, 
предусмотренных пунктом 140 настоящего Положения; 
    e) отказать в подключении/присоединении внутренних установок новых 
потребителей к публичным сетям водоснабжения и/или канализации с 
предварительным уведомлением их об этом в случае отсутствия у оператора 
производственных мощностей. Отказ должен быть мотивированным и надлежащим 
образом обоснованным; 
    f) составлять акт выявления незаконного потребления и производить перерасчет 
объема потребления воды и объема сточных вод согласно условиям пунктов 125-128 
настоящего Положения; 
    g) исправлять ошибочный счет-фактуру, согласно пунктам 122-124 настоящего 
Положения;  
    h) требовать от потребителя предоплаты в предусмотренных Положением 
случаях; 
    i) осуществлять в любой момент, без предупреждения, при участии небытового 
потребителя или назначенного им представителя, проверку качества сточных вод, 
сбрасываемых потребителем в публичную канализационную систему, а также их 
максимальных расходов; 
    j) включать в счет-фактуру собственников/арендаторов территорий стока 
ливневых вод, при выявлении несанкционированного сброса ливневых вод в 
публичную канализационную систему, объем сброса, исчисленный согласно 
нормативным актам, с применением тарифа на канализационную услугу, и 
устранять неразрешенные подключения за их счет; 
    k) участвовать в экспертной метрологической поверке водомера, научно-
техническом исследовании в специализированных учреждениях в случае 
предполагаемого повреждения водомера, вмешательства в водомер или нарушения 
пломб оператора. 
Часть 6 
Учет объемов воды, поставленной потребителям,  
и объемов сточных вод, отведенных в публичную  
канализационную систему 
    68. Объем воды, поставленной потребителю, определяется на основе показаний 
водомера питьевой или технологической воды. Объем сточных вод, отведенных в 
публичную канализационную систему и принятых оператором, определяется на 
основе показаний водомера по учету сточных вод, а при его отсутствии объем 
сточных вод определяется по показаниям водомера питьевой или технологической 
воды. 
    69. Каждое место потребления оснащается в обязательном порядке водомером, 
легализованным на территории Республики Молдова, включенным в 
Государственный реестр средств измерений Республики Молдова, адекватным и 
прошедшим метрологическую поверку. 
    70. Не допускается предоставление публичной услуги снабжения питьевой и 
технологической водой новым потребителям без установки соответствующих 
водомеров. Не является обязательной установка водомеров для учета объемов 
сточных вод.  
    71. Конкретный вид водомера, параметры и технические характеристики 
водомера, подлежащего установке у потребителя, выбираются оператором согласно 
моделям, утвержденным и включенным в Государственный реестр средств 
измерений Республики Молдова, и предусматриваются в уведомлении о 
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подключении/присоединении и договоре, заключенном между потребителем и 
оператором.  
    72. Приобретение, установка, эксплуатация, обслуживание, ремонт, замена и 
метрологическая поверка водомеров осуществляются: 
    a) в многоквартирных и частных жилых домах – оператором за счет финансовых 
средств, предусмотренных в тарифах на публичную услугу водоснабжения и 
канализации, рассчитанных в соответствии с Методологией определения, 
утверждения и применения тарифов на публичную услугу водоснабжения, 
канализации и очистки сточных вод; 
    b) в квартирах многоквартирных жилых домов – оператором путем применения 
отдельного тарифа в случае, когда предоставление публичной услуги 
водоснабжения и канализации осуществляется на основе договоров, заключенных 
оператором с каждым собственником/нанимателем квартиры в отдельности;  
    c) в квартирах многоквартирных жилых домов – собственниками квартир в 
порядке, установленном управляющим жилым домом, в случае, когда 
предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации осуществляется на 
основе договоров, заключенных оператором с управляющим многоквартирным 
жилым домом; 
    d) у небытовых потребителей – согласно условиям договора, заключенного между 
потребителем и оператором, на финансовые средства небытового потребителя. 
    73. Оператор обязан информировать заявителя, потенциального потребителя, о 
технических параметрах и характеристиках подлежащих установке водомеров, а 
также о типах водомеров, легализованных на территории Республики Молдова 
центральным органом метрологии.  
    74. Оператор принимает к установке лишь водомеры, прошедшие 
метрологическую поверку и легализованные на территории Республики Молдова. 
Оператор обязан отказать в установке водомера, приобретенного заявителем, 
потенциальным потребителем, если тип, технические параметры и характеристики 
водомера не соответствуют тем, которые указаны в уведомлении о 
подключении/присоединении.  
    75. Установка водомеров осуществляется согласно требованиям Молдавского 
стандарта SM SR EN 14154-2+A1: 2010 «Водомеры. Часть 2: Установка и условия 
эксплуатации».  
    76. После установки водомер пломбируется персоналом оператора в обязательном 
присутствии потребителя, с составлением протокола сдачи в эксплуатацию 
водомера в двух экземплярах. Форма протокола сдачи в эксплуатацию водомера 
разрабатывается оператором по образцу, установленному в приложении № 3 к 
настоящему Положению. В протоколе указываются дата установки, тип и номер 
водомера, место его установки, фамилия или наименование потребителя, 
наименование оператора, исходные показания водомера, номер пломб, другие 
сведения. Нить пломбы оператора должна быть медной или из другого 
некорродирующего металла.  
    77. Оператор вправе предпринимать адекватные меры по предупреждению или 
исключению вмешательств в работу водомера. Данные меры указываются в 
обязательном порядке в протоколе сдачи в эксплуатацию водомера или в акте 
контроля водомера, составленном в обязательном присутствии потребителя. 
Оператор обязательно информирует потребителя об этом и о последствиях, которые 
могут наступить в случае вмешательства потребителя в работу водомера. 
    78. Запрещены любая форма вмешательства потребителя в водомер и наложенные 
на него пломбы или в другие установки оператора, а также блокирование доступа к 
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ним персоналу оператору.  
    79. Потребитель или лицо, ответственное за целостность водомера, обязано 
немедленно уведомлять оператора, как только обнаружит повреждение водомера 
или нарушение целостности пломб оператора.  
    80. Персонал оператора обязан предъявлять потребителю служебное 
удостоверение и сообщать о цели визита при запросе доступа на собственность 
потребителя с целью контроля водомера, для снятия показаний водомера, для 
осмотра водопроводного ввода, для выполнения работ на установках, находящихся в 
собственности оператора и расположенных на собственности потребителя, или с 
целью отключения от публичной системы водоснабжения и канализации 
внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя, согласно 
требованиям настоящего Положения. В указанных случаях потребитель обязан 
немедленно и безусловно обеспечить доступ персонала оператора к водомеру и 
соответствующим установкам. В случае отказа оператор вправе применить условия 
подпункта b) пункта 140 настоящего Положения. Персонал оператора и потребитель 
вправе определить по взаимному согласию время проведения вышеуказанных 
мероприятий.  
    81. В случае замены водомера и/или демонтажа водомера для периодической 
метрологической поверки у  
бытовых потребителей оператор информирует бытовых потребителей о дате и 
промежутке времени, в пределах которого будут выполнены работы по демонтажу, 
по замене водомера, однако этот промежуток времени не должен превышать 4 
часов. 
    82. Снятие показаний водомера в целях фактурирования предоставленной 
публичной услуги осуществляется оператором ежемесячно, а данные водомера 
указываются в счете-фактуре на оплату. Оператор несет ответственность за снятие 
показаний водомеров у потребителей, с которыми у него заключены договоры о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. Оператор вправе 
требовать от потребителей доступа к водомеру для снятия показаний водомера и для 
контроля водомера в любое время дня, в промежутке 8.00-20.00, а потребитель 
обязан предоставить оператору безусловный доступ к водомеру. В случае, когда у 
оператора нет доступа к водомеру для снятия его показаний, он вправе указать в 
счете-фактуре на оплату за соответствующий месяц оценочный объем потребления, 
на уровне среднего объема потребления за предыдущий период с последующим 
перерасчетом, исходя из фактических показаний водомера. Контроль водомера и 
наложенных пломб осуществляется оператором исходя из потребности в 
присутствии потребителя или его представителя, в том числе членов семьи бытового 
потребителя, достигших совершеннолетия, проживающих вместе с ним, с 
составлением акта контроля в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Акт контроля должен быть подписан потребителям. 
    83. Персонал оператора не вправе проводить контроль водомера в отсутствие 
потребителя или его представителя, кроме случая, когда потребитель отказывается 
участвовать в контроле водомера. Персонал оператора обязан осмотреть 
целостность водомера и наложенных пломб, не повреждая или не снимая их. В 
случае, когда персонал оператора обнаруживает повреждение водомера и/или 
нарушение пломб оператора, он показывает соответствующие нарушения 
потребителю. Персонал оператора вправе также проверить целостность 
водопроводного ввода. В результате контроля водомера и наложенных пломб и 
после проверки целостности водопроводного ввода персонал оператора обязан 
составить акт контроля в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Акт 
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контроля подписывается потребителем. 
    84. В случае отказа потребителя или его представителя от участия в контроле 
водомера персонал оператора осуществляет контроль в его отсутствие, составляя акт 
контроля водомера, в котором указывается факт отказа. Акт контроля водомера, 
подписанный персоналом оператора, вручается потребителю, а в случае отказа 
потребителя от получения составленного акта он направляется потребителю по 
почте.  
    85. В случае выявления незаконного потребления, персонал оператора обязан 
продемонстрировать это потребителю и составить акт выявления незаконного 
потребления согласно приложению № 4 к настоящему Положению в двух 
экземплярах, по одному для каждой из сторон. Персонал оператора указывает в акте 
в обязательном порядке, каким способом потребитель осуществлял незаконное 
потребление.  
    86. Акт выявления незаконного потребления подписывается персоналом 
оператора и потребителем или его представителем. В случае отказа потребителя или 
его представителя от подписания акта выявления незаконного потребления персонал 
оператора указывает в акте факт и причины отказа. В случае несанкционированного 
подключения внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной 
системе водоснабжения и канализации или в случае потребления воды в обход 
водомера персонал оператора устраняет установленные нарушения и сохраняет 
соответствующие доказательства.  
    87. Персонал оператора вправе в присутствии потребителя снять водомер для его 
представления в учреждение, которое проводит научно-техническое исследование, в 
случае предположения, что данный водомер поврежден, что в него совершено 
вмешательство или пломбы оператора нарушены. Персонал оператора обязан 
составить акт демонтажа в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. В 
акте демонтажа указываются в обязательном порядке номер и показания водомера, 
номера наложенных на водомер пломб оператора, а также причина демонтажа. 
Персонал оператора упаковывает водомер и/или наложенные пломбы в собственный 
пакет, пломбирует пакет и предъявляет водомер в тот же день вместе с 
потребителем на научно-техническое исследование или вручает упакованный и 
опломбированный водомер потребителю для его предъявления на научно-
техническое исследование в течение 7 календарных дней. Потребитель не вправе 
снять пломбы с пакета, в который помещен водомер и/или наложенные пломбы.  
    Учреждение, в котором должно быть проведено научно-техническое 
исследование, выбирается потребителем.  
    До проведения научно-технического исследования потребитель вправе обратиться 
за проведением экспертной метрологической поверки водомера, при этом расходы 
на экспертную метрологическую поверку оплачиваются потребителем. Оператор 
обязательно информирует об этом потребителя. В этом случае потребитель 
представляет водомер в учреждение, которое должно провести научно-техническое 
исследование, в течение 5 рабочих дней после составления отчета об экспертной 
метрологической поверке. 
    88. Оператор и потребитель вправе обращаться за проведением повторного 
научно-технического исследования.  
    После проведения научно-технического исследования оператор или потребитель 
при необходимости обязан представить второму в течение 10 календарных дней 
водомер и/или пломбы и отчет о научно-техническом исследовании водомера и/или 
наложенных на водомер пломб оператора.  
    89. В случае, когда потребитель не предъявляет опломбированный водомер и/или 


Asociația "Moldova Apă-Canal"
htpp:// www.amac.md 
apacanal@yandex.ru


131







наложенные на водомер пломбы на научно-техническое исследование или 
установлено нарушение или снятие пломб, наложенных на пакет, в который был 
упакован водомер, оператор вправе применить к потребителю условия пункта 125 
настоящего Положения.  
    В случае разрушения, хищения или утери водомера и/или наложенных на него 
пломб после их передачи оператором потребителю оператор вправе применить 
условия пункта 125 настоящего Положения.  
    90. Расходы на проведение научно-технического исследования оплачиваются 
стороной, которая его инициировала.  
    91. Запрещается оператору применять условия пункта 125 настоящего Положения 
в случае, когда не был установлен способ, которым потребитель совершал 
незаконное потребление. Основанием для установления незаконного потребления 
служат выводы отчета научно-технического исследования, выводы отчета об 
экспертной метрологической поверке и результаты рассмотрения оператором 
других факторов. 
    92. Решение о незаконном потреблении принимается оператором в срок не более 
20 календарных дней со дня составления акта выявления незаконного потребления 
и/или выводов отчета научно-технического исследования, выводов отчета об 
экспертной метрологической поверке. Если оператором установлено, что 
потребитель не совершал незаконного потребления, оператор информирует об этом 
соответствующего потребителя. 
    93. В случае, когда оператором установлено незаконное пользование 
потребителем публичной услугой водоснабжения и канализации, оператор выносит 
обоснованное решение с указанием обстоятельств и причин, на основании которого 
оно принято. Оператор обязан указать в решении право потребителя на обжалование 
решения в случае несогласия, а также срок обжалования. После принятия решения 
оператор выписывает счет-фактуру за незаконное потребление.  
    94. Решение оператора о незаконном потреблении потребителем, а также 
выписанный на его основе счет-фактура направляются соответствующему 
потребителю в течение не более 5 календарных дней после принятия решения.  
    95. Решение оператора о незаконном потреблении потребителем может быть 
обжаловано потребителем в судебную инстанцию в соответствии с Законом об 
административном суде. В случае, когда в соответствии с Законом об 
административном суде судебная инстанция постановляет отменить решение, 
оператор обязан аннулировать счет-фактуру за незаконное потребление, 
выписанную на основе данного решения.  
    96. В случае, когда потребитель уведомляет оператора, согласно пункту 79 
настоящего Положения, о повреждении водомера и/или о нарушении пломб 
оператора, это не квалифицируется как незаконное потребление потребителем, если 
соответствующее нарушение не доказано в ходе рассмотрения.  
    97. Демонтаж установленных на вводах/выпусках водомеров осуществляется 
оператором или потребителем после предварительного письменного согласования с 
оператором. Расходы на демонтаж, повторную установку водомера оператором по 
требованию потребителя полностью оплачиваются потребителем. Заявление о 
демонтаже или повторной установке водомера подается потребителем в офис 
оператора. В случае демонтажа водомера для проведения периодической или 
экспертной метрологической поверки, для проведения научно-технического 
исследования не приостанавливается предоставление публичной услуги 
водоснабжения и канализации. 
    98. Потребитель оплачивает расходы на ремонт, демонтаж, метрологическую 
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поверку и повторную установку поврежденного водомера или его замену, а также 
обязан оплатить стоимость пересчитанного потребления воды и/или пересчитанного 
объема сточных вод, если повреждение водомера произошло по его вине.  
    99. Водомеры, установленные у потребителей или у оператора и используемые 
для фактурирования, должны проходить метрологическую поверку в законные 
сроки, установленные в Официальном перечне средств измерений, подлежащих 
обязательному государственному метрологическому контролю, утвержденном 
Постановлением Службы стандартизации и метрологии № 1445-М от 4 января 2004 
г., и только в авторизованных метрологических лабораториях. В случае 
отрицательных результатов метрологических поверок водомер заменяется или 
ремонтируется. 
    100. Оператор и потребитель или их представители вправе присутствовать при 
метрологической поверке водомера. Акт результатов метрологической поверки 
предоставляется оператору и потребителю.  
    101. Оператор и потребитель могут инициировать проведение экспертной 
метрологической поверки водомера в случае жалоб одной из сторон. Оплата 
экспертной метрологической поверки осуществляется стороной, которая ее 
инициировала. Если в результате экспертной метрологической поверки жалоба 
подтверждается, оператор проводит перерасчеты в соответствии с пунктами 108 и 
109 настоящего Положения. Потребитель оплачивает расходы на экспертную 
метрологическую поверку только в случае, когда его жалоба не находит 
подтверждения. 
    102. Демонтаж водомера для проведения экспертной метрологической поверки по 
запросу потребителя осуществляется оператором в течение не более 5 календарных 
дней со дня регистрации соответствующего заявления. Оператор обязан довести до 
сведения бытового потребителя обязанность оплаты бытовым потребителем тарифа 
за демонтаж, повторную установку водомера и за экспертную метрологическую 
поверку, если в результате запрошенной бытовым потребителем экспертной 
метрологической поверки доказано, что водомер работает в пределах допустимой 
погрешности.  
    103. При демонтаже водомера для экспертной метрологической поверки по 
запросу потребителя персонал оператора составляет акт демонтажа водомера в 2 
экземплярах (по одному экземпляру для каждой стороны), указав в нем номер 
водомера и пломб, показания водомера, а также причины демонтажа. Водомер 
упаковывается, пломбируется оператором и вручается потребителю для 
предъявления в течение 7 календарных дней на экспертную метрологическую 
поверку, в независимую метрологическую лабораторию, владеющую 
соответствующим разрешением, выданным согласно закону. Потребитель обязан 
представить оператору выводы экспертной метрологической поверки и водомер в 
течение 7 календарных дней со дня получения данных выводов.  
    104. При отсутствии водомера (водомер не установлен) объем потребления воды 
рассчитывается согласно утвержденным в установленном порядке нормам 
потребления, согласно действующим нормативным актам. При отсутствии водомера 
сточных вод объем отвода сточных вод считается равным объему расхода воды. В 
случае прекращения водоснабжения на срок, превышающий три дня подряд, и 
отсутствия водомеров объем поставленной воды определяется с учетом 
фактического срока предоставления услуг. Перерывы водоснабжения 
регистрируются в установленном порядке. 
    105. В случае, когда водомер установлен в пределах собственности оператора, 
ответственность за целостность водомера и наложенных оператором пломб 
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возлагается на оператора. Оператор обязан обеспечить, по запросу, доступ 
потребителя к водомеру. В этом случае потребитель вправе наложить на водомер 
свою пломбу. 
    106. В случае, когда водомер, установленный у бытового потребителя или на 
вводе многоквартирного жилого дома, поврежден не по вине потребителя, оператор 
восстанавливает учет объема питьевой воды в течение 15 календарных дней со дня 
демонтажа водомера путем ремонта водомера или его замены. Небытовые 
потребители восстанавливают учет объема питьевой воды, технологической воды, 
сточных вод в течение15 календарных дней путем ремонта водомера или его 
замены. Оператор и потребитель по взаимному согласию могут продлить срок 
восстановления учета на 10 календарных дней.  
    107. В случае хищения или повреждения водомера по вине потребителя он обязан 
немедленно известить оператора. В этих случаях потребитель оплачивает расходы 
на ремонт, установку или замену водомера. Восстановление учета потребления воды 
производится в течение не позднее 1 месяца со дня документальной регистрации 
хищения или повреждения водомера. При неподчинении потребителя данному 
требованию оператор вправе применить пункт 111 настоящего Положения.  
    108. В случае, когда водомер поврежден не по вине потребителя, демонтируется 
для ремонта или был снят для периодической или экспертной метрологической 
поверки, объем потребления воды/объем сточных вод, отведенных за время 
отсутствия водомера, рассчитывается исходя из среднемесячного объема воды, 
зарегистрированного за последние 3 месяца до поверки (повреждения).  
    109. Если водомер, который необходимо демонтировать для ремонта или 
метрологической поверки, работал менее 3 месяцев, но не менее одного месяца, 
среднемесячный объем воды определяется по средним показаниям за весь период 
его работы, а если этот период короче месяца, объемы определяются согласно 
нормам потребления. 
    110. В случае, когда потребитель, который был извещен о дате визита оператора, 
не разрешает персоналу оператора при предъявлении удостоверения доступ для 
осуществления контроля водомера в промежутке времени с 8.00 до 20.00, персонал 
оператора составляет акт  
отказа в доступе, который вручается или отправляется потребителю по почте, в 
котором обязательно указывается дата следующего визита для контроля водомера. 
Если и при повторном визите потребитель не разрешает доступ к водомеру, 
оператор отключает внутренние установки водоснабжения и канализации 
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации согласно 
условиям подпункта b) пункта 140 настоящего Положения.  
    111. В случае хищения или повреждения водомера по вине потребителя 
потребление воды определяется в зависимости от сечения ввода, скорости движения 
воды, времени после последнего снятия показаний водомера и до даты повторного 
установления другого водомера или ремонта поврежденного водомера. 
    112. При невыполнении небытовым потребителем обоснованного предписания 
оператора, переданного потребителю не менее чем за 30 календарных дней, об 
установке/повторной установке водомеров, адекватных расходу, в том числе 
сезонному, оператор пересчитывает объем поставленной воды, объем сточных вод, 
отведенных в публичную канализационную систему, и период времени со дня 
истечения срока, указанного в предписании оператора, и до даты установки 
адекватных расходу водомеров. 
    113. При наличии у потребителя водопроводных сетей для пожаротушения, 
подключенных к публичной сети водоснабжения без установки водомера, снятие 
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пломб с пожарных гидрантов и других противопожарных установок допускается 
только в случае пожара с уведомлением оператора. После использования 
водопроводных сетей для пожаротушения потребитель обязан предъявить оператору 
в течение дня акт снятия пломб с противопожарных устройств и арматуры, 
опломбированных оператором, и время их использования, согласованное с 
организацией, выполнившей работы по тушению пожара. 
    Испытание водопроводных сетей для пожаротушения потребителя 
осуществляется только с письменным уведомлением оператора о сроках и 
продолжительности работ. После проведения испытания водопроводных сетей для 
пожаротушения потребитель составляет с оператором протокол о фактическом 
времени использования противопожарных устройств.  
    Указанные протоколы служат основанием для повторного опломбирования 
пожарных гидрантов и других противопожарных установок, а также для расчета 
объемов воды, дополнительно оплачиваемых потребителем. При несоблюдении 
данных требований потребителем объем расходы воды за период снятия пломб с 
гидрантов и других противопожарных установок определяется оператором в 
зависимости от сечения ввода, скорости движения воды и периода времени до 
опломбирования гидрантов и других противопожарных установок.  
Часть 7 
Фактурирование и оплата публичной 
 услуги водоснабжения и канализации 
    114. Оплата публичной услуги водоснабжения и канализации осуществляется на 
основе счета-фактуры, ежемесячно выписываемой оператором и вручаемой 
потребителю или отправленной по почте.  
    115. Счета-фактуры выписываются на основе показаний водомера или, при 
необходимости, норм потребления и тарифов, утвержденных органами местного 
публичного управления или Агентством, с соблюдением требований настоящего 
Положения, в том числе при выписке счетов-фактур на предоплату.  
    116. В многоквартирных жилых домах, в которых договоры о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации заключены с управляющим 
многоквартирного жилого дома, фактурирование этой услуги осуществляется на 
основе утвержденных тарифов на предоставление этой услуги в многоквартирном 
жилом доме и объема воды, зарегистрированного общим счетчиком, установленным 
на водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, с распределением в 
полном объеме зарегистрированного объема воды по квартирам. Поквартирное 
распределение объема воды, зарегистрированного на общем счетчике, 
установленном на водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, 
осуществляется на основе показаний водомеров, установленных в квартирах 
собственниками/нанимателями, или при отсутствии водомеров согласно 
применяемым нормам потребления. Объем, зарегистрированный счетчиком на 
водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, но не распределенный исходя 
из показаний индивидуальных водомеров/применяемых норм потребления, 
распределяется дополнительно по каждой квартире пропорционально объему 
потребления, зарегистрированному водомерами, установленными в квартире, и 
согласно нормам потребления при отсутствии водомеров. 
    117. В многоквартирных жилых домах, в которых предоставление публичной 
услуги водоснабжения и канализации осуществляется на основе договоров, 
заключенных между оператором и каждым собственником/квартиросъемщиком в 
отдельности, фактурирование услуги осуществляется на основе показаний 
индивидуальных водомеров, установленных в квартирах, и утвержденных тарифов 
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на предоставление этой услуги бытовым потребителям - 
собственникам/нанимателям. 
    118. В случае изменения тарифов на публичную услугу водоснабжения и 
канализации в пределах периода фактурирования, в целях выписки счета-фактуры за 
предоставленную услугу, оператор вправе определять объем питьевой воды, объем 
технологической воды, объем услуги канализации и очистки сточных вод в период 
до даты вступления в силу новых тарифов и после этой даты, на основе 
среднесуточного потребления воды, сточных вод, рассчитанного за 
соответствующий период фактурирования, согласно показаниям водомеров. 
    119. Счет-фактура, выставляемая потребителю оператором, должна содержать в 
обязательном порядке следующие данные:  
    a) фамилия и имя (наименование) потребителя;  
    b) адрес каждого места потребления и номер договора;  
    c) текущие и предыдущие показания водомеров и период, за который выписан 
счет-фактура;  
    d) объем питьевой воды, объем технологической воды, объем услуги канализации 
и очистки сточных вод, предоставленной в период фактурирования;  
    e) применяемые тарифы;  
    f) оплата за каждую предоставленную услугу;  
    g) дата отправки счета-фактуры;  
    h) крайний срок оплаты счета-фактуры;  
    i) задолженность за предыдущие периоды, при наличии;  
    j) общая сумма к оплате, включающая и задолженность за предыдущие периоды, 
при наличии;  
    k) адрес и номер телефона оператора, в том числе номер телефона круглосуточной 
службы, электронной почты и официальной веб-страницы оператора.  
    120. Оператор не вправе включать в счет-фактуру иные суммы, кроме указанных 
в пункте 120 настоящего Положения.  
    121. Оператор вправе начислять потребителям пени за каждый день просрочки 
оплаты предоставленных услуг, с первого дня после предельного срока оплаты 
счета-фактуры. Сумма пеней предъявляется потребителю для оплаты в отдельном 
счете-фактуре. Пеня может быть применена, только если она предусмотрена в 
договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. Размер 
пени оговаривается, но не может превышать размер, установленный Законом о 
публичной услуге водоснабжения и канализации. Пеня не применяется в случае 
ошибочных счетов-фактур.  
    122. В случае обнаружения потребителем выписки ошибочной фактуры не в свою 
пользу оператор обязан вернуть переплаченную сумму или по требованию 
потребителя засчитать ее в счет будущих платежей. 
    123. Оператор вправе не возвращать переплаченные суммы или не засчитывать их 
в счет будущих платежей, если факт выписки ошибочного счета-фактуры был 
обнаружен после истечения срока давности, установленного Гражданским кодексом 
Республики Молдова, утвержденным Законом № 1107-XV от 6 июня 2002 г. 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2002, № 82-86, ст. 661), или в случае, 
когда потребитель не может доказать данный факт и не может указать дату выписки 
ошибочной фактуры.  
    124. При выписке ошибочной фактуры не в пользу оператора вызванная ошибкой 
сумма дополнительно вносится в счет-фактуру с применением тарифов, 
действующих в период совершения ошибки. По требованию потребителя эта сумма 
подлежит рассрочке на установленный сторонами период. Оператор не вправе 
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требовать внесения платежа из-за ошибки при фактурировании, если она выявлена 
по истечении срока давности, установленного Гражданским кодексом Республики 
Молдова, или если оператор не может доказать данный факт и не может указать 
дату выписки ошибочной фактуры.  
    125. В случае установления оператором незаконного потребления потребителем 
оператор вправе рассчитать объем предоставленной публичной услуги, подлежащий 
включению оператором в счет-фактуру потребителя и определяемый в зависимости 
от сечения водопроводного ввода, скорости движения воды и продолжительности 
незаконного потребления.  
    При определении объема предоставленной публичной услуги оператор обязан 
учесть все факторы, позволяющие точно рассчитать ущерб, нанесенный оператору в 
результате незаконного потребления (категория потребителя, режим потребления, 
режим работы хозяйствующего субъекта, способ незаконного потребления, 
состояние внутренних установок потребителя, на какие нужды используется вода, 
количество лиц, проживающих в квартире или частном доме, объем воды, 
зарегистрированный счетчиком, установленным в многоквартирном жилом доме и 
т.д.), не ущемляя законных прав потребителя. 
    126. Сечение водопроводного ввода и скорость движения воды включаются в 
обязательном порядке в договор о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации. Скорость движения воды считается равной не более 
1,5 метра в секунду. 
    127. Продолжительность незаконного потребления рассчитывается со дня 
последнего контроля водомера, последнего снятия показаний водомера и до даты 
выявления но не может превышать 1 месяца. В случае, когда потребитель отказал в 
доступе к водомеру, продолжительность незаконного потребления не может 
превышать 3 месяцев. 
    128. В случае установления незаконного потребления при выписке счета-фактуры 
на объем публичной услуги водоснабжения и канализации применяются тарифы, 
действующие в период, за который проводится перерасчет, за вычетом сумм, 
включенных в счета-фактуры и уплаченных потребителем за данный период. 
    129. В случае, когда физические и юридические лица несанкционированно 
подключают к публичной системе водоснабжения и канализации внутренние 
установки водоснабжения и канализации, оператор рассчитывает объем публичной 
услуги согласно сечению трубы, скорости движения воды и за срок, не 
превышающий 1 год. В случае, когда физическое или юридическое лицо не 
оплачивает объем публичной услуги, оператор обращается в судебную инстанцию 
для возмещения причиненного ущерба.  
    130. В случае, когда водомер был демонтирован для ремонта или в результате 
экспертной метрологической поверки установлено, что погрешность водомера 
превышает допустимые пределы, потребление воды рассчитывается исходя из 
среднего объема за последние 3 месяца, зарегистрированного до повреждения. 
    131. Положения пункта 130 могут быть применены только в случае, когда 
экспертная метрологическая поверка проведена в пределах максимально 
допустимого промежутка времени между двумя последовательными 
метрологическими поверками.  
    132. Оператор вправе потребовать предоплату за потребление воды, за объем 
сточных вод, подлежащий сбросу в публичную канализационную систему, от 
потребителей, обращающихся за повторным подключением внутренних установок 
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и канализации, 
если данные установки были отключены из-за неоплаты счетов-фактур за 
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предоставленную публичную услугу и установленных в договоре пеней.  
    133. Оператор вправе также требовать предоплату от потребителей, заключивших 
договоры о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации на 
объект недвижимости - место потребления, которым они владеют не на праве 
собственности или на который у них нет никакого документа на недвижимость, и от 
потребителей, в отношении которых был начат процесс несостоятельности.  
    134. Предоплата вносится потребителем, чьи внутренние установки 
водоснабжения и канализации были отключены от публичной системы 
водоснабжения и канализации в контексте условий пункта 132 настоящего 
Положения, до повторного подключения и возобновления предоставления 
публичной услуги водоснабжения и канализации. 
    135. Сумма предоплаты устанавливается оператором и не может быть выше 
стоимости среднемесячного объема потребления воды и, соответственно, стоимости 
услуги канализации и очистки сточных вод. В случае договоров, заключенных с 
потребителями, не имеющими документ на объект недвижимости, сумма 
предоплаты не может быть выше стоимости среднемесячного объема потребления 
воды за два месяца и, соответственно, стоимости услуги канализации и очистки 
сточных вод за два месяца. Размер предоплаты указывается в обязательном порядке 
в приложении к договору о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации.  
    136. Оператор освобождает от предоплаты потребителя, который выполнял свои 
обязательства в течение одного года, за исключением потребителей, заключивших 
договоры о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации на 
объекты недвижимости, которым они владеют не на праве собственности.  
    137. В случае расторжения договора о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации с потребителем, который вносит предоплату, 
оператор производит окончательный расчет потребления и платежа за 
предоставленную услугу и возвращает при необходимости разницу потребителю до 
расторжения договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации.  
    138. Оператор ведет учет полученных от потребителей предварительных 
платежей. Данные о предварительных платежах включают в обязательном порядке:  
    a) фамилию, имя потребителя и номер заключенного с ним договора;  
    b) адрес потребителя и места потребления при их отличии;  
    c) сумму предоплаты. 
    139. В случае, когда условия отвода сточных вод в публичную канализационную 
сеть не могут быть экономически или технологически выполнены заявителем 
(хозяйствующим субъектом) или когда содержание загрязняющих веществ в 
сбрасываемых небытовыми потребителями сточных водах превышает максимально 
допустимую концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах, установленную 
оператором и утвержденную территориальным экологическим агентством, оператор 
и заявитель поступают в соответствии с положениями статьи 22 Закона о публичной 
услуге водоснабжения и канализации.  
Часть 8 
Отключение, повторное подключение внутренних 
 установок водоснабжения и канализации, перерывы 
 и ограничения в предоставлении публичной услуги  
водоснабжения и/или канализации 
    140. Оператор вправе приостановить подачу воды потребителю или прием 
сточных вод от потребителя с предварительным уведомлением потребителя в  
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следующих случаях: 
    a) неудовлетворительное техническое состояние внутренних установок 
водоснабжения и канализации потребителя и отказ такового устранить нарушения 
правил технической эксплуатации; 
    b) неоднократный отказ потребителя разрешить персоналу оператора, 
наделенному правом контроля, доступ к установкам и сетям водоснабжения и/или 
канализации, к сопутствующим установкам и сооружениям для осуществления 
предписанных осмотров или для контроля и снятия показаний водомеров, 
производства измерений и отбора проб сточных вод, контроля наложенных пломб, 
регулирования распределения питьевой воды (в случае несоблюдения 
установленных лимитов), а также для выполнения других работ по эксплуатации, 
обслуживанию, реконструкции, строительству и т.д. Оператор обязан 
документально оформить этот факт путем составления соответствующего акта, 
который должен быть направлен потребителю вместе с уведомлением об 
отключении; 
    c) распоряжение территориальных органов санитарного надзора и органов охраны 
окружающей среды; 
    d) невыполнение потребителем условий заключенного с оператором договора, 
касающихся лимитов потребления воды, объема и качества отведенных сточных вод 
или требований по охране окружающей среды; 
    e) неоплата потребителем счета-фактуры за предоставленную оператором услугу 
в течение 10 календарных дней после крайнего срока оплаты, указанного в 
выставленном потребителю счете-фактуре, с соблюдением срока, предусмотренного 
подпунктом q) пункта 66 настоящего Положения; 
    f) установление незаконного потребления, за которым последовала неоплата 
выписанного счета-фактуры за пересчитанную услугу, в течение 10 календарных 
дней после предельного срока оплаты, указанного в выставленном потребителю 
счете-фактуре, с соблюдением срока, предусмотренного подпунктом q) пункта 66 
настоящего Положения. 
    141. Приостановление водоснабжения потребителя или приема сточных вод от 
потребителя, в соответствии с пунктом 140 настоящего Положения, осуществляется 
путем отключения внутренних установок водоснабжения и канализации от 
публичной системы водоснабжения и канализации, которое производится только в 
рабочие дни в промежутке времени с 8.00 до 20.00. Отключение внутренних 
установок водоснабжения и канализации потребителя осуществляется только после 
предупреждения потребителя уведомлением об отключении, которое направляется 
или вручается потребителю не менее чем за 5 календарных дней до намеченной 
даты отключения.  
    142. В случае выполнения оператором мер, предусмотренных пунктом 140 
настоящего Положения, оператор обязан обеспечить, чтобы предпринимаемые им 
действия не ухудшали качества публичной услуги водоснабжения и канализации, 
предоставляемой другим потребителям. 
    143. Запрещено отключение внутренних установок водоснабжения и канализации 
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации в других случаях, 
кроме предусмотренных настоящим Положением.  
    144. Запрещено отключение внутренних установок водоснабжения и канализации 
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации в следующих 
случаях:  
    a) потребитель обжаловал у оператора счет-фактуру на оплату предоставленной 
услуги, в том числе счет-фактуру за услугу, рассчитанную в результате 
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установления незаконного потребления;  
    b) потребитель обжаловал в судебной инстанции счет-фактуру на оплату 
предоставленной услуги, в том числе счет-фактуру за услугу, рассчитанную в 
результате установления незаконного потребления. В этом случае потребитель 
обязан письменно уведомить оператора о том, что он обратился с иском в судебную 
инстанцию, с приложением копии иска.  
    В то же время потребитель обязан оплатить счета-фактуры за текущую услугу, 
направленные ему оператором, а также пени, начисленные согласно условиям 
договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.  
    145. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации 
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации, по требованию 
потребителя, осуществляется в соответствии с настоящим Положением, в течение не 
более 7 календарных дней после подачи потребителем письменного заявления, 
оплаты соответствующих тарифов, кроме отключения, когда потребитель расторгает 
договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, и 
обеспечения доступа персонала оператора для выполнения соответствующих работ.  
    146. Отключение, повторное подключение к публичной системе водоснабжения и 
канализации внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя 
осуществляется только нарядом на отключение, на повторное подключение, 
подписанным ответственным лицом оператора. 
    147. Персонал оператора, который произвел отключение или повторное 
подключение внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя, 
обязан составить акт отключения/повторного подключения в 2 экземплярах (по 
одному для каждой стороны), указав в акте причины отключения/повторного 
подключения и основную информацию о водомере потребителя.  
    148. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации от 
публичной системы водоснабжения и канализации должно производиться в 
разграничительном пункте, откуда имеется техническая возможность. Если 
отключение должно быть выполнено от установок, находящихся в собственности 
потребителя, он обязан через лицо, ответственное за эксплуатацию 
соответствующих установок, обеспечить доступ персонала оператора для 
выполнения отключения.  
    149. В случаях отключения, предусмотренных настоящим Положением, персонал 
оператора в намеченный день отключения предъявляет потребителю наряд на 
отключение, подписанный ответственным лицом оператора. Персонал оператора не 
вправе отключать внутренние установки водоснабжения и канализации потребителя 
в случае, когда потребитель доказывает факт устранения причин, обусловивших 
издание наряда на отключение.  
    150. В случае, когда в намеченный день отключения потребитель или его 
представитель не присутствуют на место потребления, персонал оператора вправе 
отключить внутренние установки водоснабжения и канализации, оставив на месте 
потребления, а впоследствии отправив и по почте копию акта отключения и копию 
наряда на отключение, в котором указывает причины отключения, адрес и 
контактный телефон оператора и дату отключения.  
    151. Оператор обязан вести учет всех потребителей, чьи внутренние установки 
водоснабжения и канализации были отключены от публичной системы 
водоснабжения и канализации. 
    152. Потребитель вправе обратиться к оператору за повторным подключением 
внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной системе 
водоснабжения и канализации, после устранения им причин, вызвавших 
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отключение, и после оплаты тарифа на повторное подключение. Оператор обязан 
повторно подключить внутренние установки водоснабжения и канализации 
потребителя к публичной системе водоснабжения и канализации, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней после обращения потребителя за повторным 
подключением.  
    153. Потребитель оплачивает тариф на отключение, тариф на повторное 
подключение только в случае, когда отключение произошло с соблюдением 
настоящего Положения. Запрещено оператору взимать тариф на повторное 
подключение в случае, когда отключение внутренних установок водоснабжения и 
канализации потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации 
произошло с нарушением условий настоящего Положения.  
    154. Оператор обязан планировать и выполнять работы по эксплуатации, 
обслуживанию публичной системы водоснабжения и канализации в порядке, 
обеспечивающем минимальную продолжительность плановых перерывов в 
водоснабжении или приеме сточных вод.  
    155. О выполнении плановых работ (по ремонту, подключению/присоединению, 
реконструкции и т.д.) в публичных сетях водоснабжения и/или канализации, к 
которым подключены/присоединены внутренние установки водоснабжения и 
канализации потребителей, оператор обязан извещать потребителей заранее, не 
менее чем за 3 рабочих дня до выполнения. 
    В случае плановых перерывов в предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации, оператор обязан восстановить предоставление 
публичной услуги потребителям в кратчайший срок, который, однако, не должен 
превышать срок, установленный договором о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации, а также в пределах, установленных Законом о 
публичной услуге водоснабжения и канализации, и настоящим Положением.  
    156. Оператор обеспечивает круглосуточную работу аварийных бригад и 
дежурных операторов для регистрации телефонных обращений потребителей в 
круглосуточную телефонную службу.  
    157. В случае неплановых перерывов в предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации на местном уровне (улица, квартал), затрагивающих 
небольшое число потребителей, оператор регистрирует каждое обращение (в том 
числе дату и время) и информирует потребителя о регистрационном номере 
обращения.  
Оператор информирует потребителя о вероятном сроке восстановления 
водоснабжения или приема сточных вод, а также о ходе восстановительных работ.  
    158. Оператор не несет ответственности перед потребителем за перерывы, сбои в 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, если они 
возникли не по его вине.  
    159. Оператор вправе приостановить подачу питьевой воды, технологической 
воды, прием сточных вод или сократить, без предупреждения, объем 
предоставляемой услуги в следующих случаях: 
    a) приостановление поставщиком электрической энергии подачи электроэнергии 
на объекты публичных систем водоснабжения и канализации; 
    b) наступление форс-мажорных обстоятельств, аварий в сетях и установках 
водоснабжения и/или канализации, а также резкое и значительное ухудшение 
качества воды в источнике ее забора вследствие большой концентрации 
загрязняющих веществ, что требует экстренного прекращения распределения воды 
и/или приема сточных вод; 
    c) необходимость увеличения расхода воды в местах, где необходимо 
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ликвидировать пожары. 
    160. В случае подачи воды с перебоями по причине недостаточной пропускной 
способности водопровода оператор с согласия органа местного публичного 
управления организует распределение воды в соответствующих секторах 
населенного пункта по графику, с информированием потребителей о режиме 
поставки воды. Одновременно оператор разрабатывает и принимает меры по 
обеспечению последующей подачи воды потребителям в предусмотренном объеме. 
    161. Ограничение объема подачи воды потребителю, а также регулирование 
режима подачи воды осуществляется в соответствии с условиями договора, 
заключенного между оператором и потребителем, согласно положениям закона. 
Часть 9 
Жалобы потребителей и процедуры  
разрешения разногласий 
    162. Оператор обязан иметь центры по связям с потребителями, со свободным 
доступом всех потребителей в часы работы и назначить персонал с правом принятия 
решений, ответственный за рассмотрение жалоб и решение проблем потребителей.  
    163. Оператор обязан периодически доводить до сведения потребителей 
следующие данные о деятельности центров по связям с потребителями:  
    a) адреса офисов, номера телефонов, в том числе номер телефона круглосуточной 
службы и адреса электронной почты (при наличии), куда потребители могут 
направлять жалобы;  
    b) режим работы – не менее 5 дней в неделю по 8 часов в день, в течение которых 
потребитель может подать жалобу.  
    164. Персонал оператора, ответственный за рассмотрение жалоб потребителей, 
должен обладать способностями и полномочиями по:  
    a) рассмотрению и прямому разрешению разногласий путем переговоров с 
потребителем;  
    b) передаче жалобы лицу оператора, наделенному полномочиями по 
рассмотрению и решению поднятых в жалобе проблем;  
    c) сообщению потребителю о его правах в процессе разрешения разногласий.  
    165. Руководящий персонал оператора обязан вести прием потребителей, которые 
его запрашивают, в целях решения проблем потребителей. Часы приема 
утверждаются и указываются во всех центрах по связям с потребителями.  
    166. Жалобы потребителей, связанные с предоставлением публичной услуги 
водоснабжения и канализации (заключением договоров, отключением, повторным 
подключением, фактурированием, а также по поводу незаконного потребления и 
т.д.), рассматриваются и разрешаются оператором в установленные законом сроки. 
    167. Потребители вправе требовать возмещение причиненного оператором 
материального и морального ущерба, в соответствии с положениями Гражданского 
кодекса Республики Молдова. 
    168. Оператор обязан вести учет жалоб. Информация о жалобах включает как 
минимум:  
    a) дату подачи жалобы;  
    b) фамилию обратившегося с жалобой лица;  
    c) сущность поднятой в жалобе проблемы;  
    d) действия, предпринятые оператором для решения поднятых в жалобе проблем;  
    e) решение оператора.  
    169. Оператор обязан представлять Агентству любую запрошенную информацию, 
связанную с жалобами, копии записей и решений или другие необходимые 
документы для рассмотрения и разрешения Агентством поднятых в петициях 
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проблем.  
    170. Оператор обязан прилагать все разумные усилия для разрешения разногласий 
с потребителем путем переговоров в кратчайшие сроки.  
    171. В случае неразрешения разногласия между потребителем и оператором 
мирным путем, оператор обязан рассмотреть создавшееся положение и ответить 
потребителю в письменном виде, в предусмотренные законом сроки.  
    172. При несогласии с ответом оператора или неполучении в установленный срок 
ответа от оператора, потребитель вправе обратиться в Агентство для разрешения 
разногласия или в судебную инстанцию – для разрешения спора. 
    173. В случае несогласия потребителя с ответом Агентства он вправе обжаловать 
этот ответ в судебную инстанцию в соответствии с Законом о подаче петиций. 
Решения Агентства по разрешению поднятых в петиции проблем могут быть 
обжалованы в сроки, предусмотренные Законом об административном суде № 793-
XIV от 10 февраля 2000 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2000, № 
57-58, ст. 375). 
    174. Споры между сторонами договора, возникшие в связи с предоставлением 
публичной услуги водоснабжения и канализации, разрешаются в судебной 
инстанции. 


Приложение № 1  
к Положению о публичной услуге    
водоснабжения и канализации,  
утвержденному Постановлением  
НАРЭ  
№ 271/2015 от 16 декабря 2015 г.  


____________________________________________________________________________  
(Наименование оператора)  


   
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ/ПРИСОЕДИНЕНИИ  


№____ от ____________________20___ г. 
Действительно до __________________20___ г. 


   
1. Физическое лицо, юридическое лицо (потребитель): 


________________________________________________  
2. Адрес: 


________________________________________________________________________ 
3. Место потребления, на которое запрашивается подключение/присоединение: 


____________ 
4. Пункт подключения:  
    к публичной системе 


водоснабжения:______________________________________________ 
    к публичной системе 


канализации:_________________________________________________ 
5. Запрошенный расход, за исключением бытовых 


потребителей:__________________________  
6. Вид, параметры и технические характеристики подлежащих установке водомеров: 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
7. Требования к установке водомеров:   
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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8. Другие требования: Разработка и согласование проекта внутренних установок 
водоснабжения и канализации с оператором является обязательными. Одна копия 
согласованного проекта остается у оператора. Согласование данного проекта 
осуществляется оператором в течение не более 10 календарных дней со дня обращения. 


 
 


Приложение № 2  
к Положению о публичной услуге    


водоснабжения и канализации,  
утвержденному Постановлением  НАРЭ  


№ 271/2015 от 16 декабря 2015 г.  
 


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации 


  
I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ  
1.Оператор  
_________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


2. Потребитель (бытовой, 
небытовой)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


3. Место потребления 
_________________________________________________________________________  


(муниципий, город, село, коммуна, населенный пункт, улица) 
 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
 
владея документом, удостоверяющим право собственности, №___________, 


Договором найма №_____________ от__________________ или другими законными 
документами _____________________________  


4. Номер телефона круглосуточной телефонной службы оператора____________. 
5. Расход воды  _____м3/ч.  
6. Разграничительный пункт 


является_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________.  
Акт разграничения прилагается (в случае небытовых потребителей).  


7. Качество питьевой воды должно соответствовать 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________. 


8. Сечение водопроводного ввода составляет ______   м2_, скорость движения воды 
составляет _____м/с и продолжительность незаконного потребления составляет до 
_________ месяцев. 


   
II. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ A ДОГОВОРА 
9. Предметом Договора является предоставление публичной услуги водоснабжения 


и канализации Потребителю, в месте потребления, указанном в общих данных.  
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10. Договор заключен на срок _______________ (неопределенный или 
определенный, по требованию Потребителя), составлен в двух экземплярах (по одному 
экземпляру для каждой из сторон), и вступает в силу со дня его подписания обеими 
сторонами.  


   
III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОПЕРАТОРА 
11. Оператор обязан:  
 
a) обеспечить предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации 


Потребителю, в разграничительном пункте, с соблюдением положений Закона о 
публичной услуге водоснабжения и канализации, и требований Положения о публичной 
услуге водоснабжения и канализации; 


b) соблюдать условия договора; 
c) обеспечивать функционирование публичных систем водоснабжения и 


канализации согласно предусмотренным проектами параметрам; 
d) соблюдать показатели качества публичной услуги водоснабжения и канализации, 


установленные Национальным агентством по регулированию в энергетике; 
e) обеспечивать непрерывность предоставления публичной услуги водоснабжения и 


канализации в  разграничительном пункте сетей по физическим и качественным 
параметрам;  


f) выдавать уведомления о подключении/присоединении к публичной системе 
водоснабжения и канализации в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня 
подачи заявления и представления необходимых документов, указанных в Положении о 
публичной услуге водоснабжения и канализации; 


g) информировать Потребителя, не менее чем за 3 рабочих дня до перерыва, через 
средства массовой информации и/или путем размещения объявлений в подъездах 
многоквартирных жилых домов, о любом плановом перерыве в подаче воды и/или приеме 
сточных вод в случае проведения плановых работ по реконструкции, модернизации, 
ремонту, подключению и т.д.; 


h) принимать меры по устранению неисправностей, возникших в его сетях, в сроки, 
установленные отраслевыми нормативными актами; 


i) осуществлять установку, ремонт, замену и метрологическую поверку водомеров 
для предоставляемых услуг, в соответствии с требованиями  Закона о публичной услуге 
водоснабжения и канализации и настоящего Положения, и информировать Потребителя 
через средства массовой информации о мерах, которые следует выполнять для защиты 
водомеров от замерзания в случае, когда  ожидаются низкие температуры атмосферного 
воздуха;  


j) не допускать дискриминации Потребителя, исчислять плату за предоставленную 
услугу на основе утвержденных тарифов и показаний водомеров, а в случае их отсутствия 
- на срок периодической метрологической поверки или выхода из строя по причинам, 
которые не могут быть вменены в вину Потребителю, - на основе объема потребления 
воды, исходя из зарегистрированного среднемесячного объема за последние три месяца до 
поверки (повреждения); 


k) информировать Потребителя о предоставляемой услуге, в том числе о возможных 
рисках, качестве услуги, качественных и количественных условиях сброса сточных вод, 
изменениях тарифа, и представлять, по требованию, Потребителю информацию об объеме 
потребления воды и возможных уплаченных ими пеней; 


l) возвращать Потребителю неверно выставленные в счетах-фактурах суммы и 
выплатить ему возмещение за причиненный по вине оператора ущерб, в соответствии с 
Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, Гражданским кодексом и 
Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации; 
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m) повторно подключать внутренние установки водоснабжения и канализации 
Потребителя к публичной системе водоснабжения и канализации, согласно пункту 152 
Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации, и возобновлять 
предоставление публичных услуг; 


n) ежемесячно выставлять Потребителю счет-фактуру, выписанный на основе 
показаний водомера или на основе норм потребления в случае, когда водомер не 
установлен, для оплаты предоставленных услуг по действующим тарифам, не менее чем 
за 10 календарных дней до истечения указанного в счете-фактуре предельного срока 
оплаты;  


o) определять потребление воды и объем сточных вод в обстоятельствах, указанных 
в пункте 104 Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации;  


p) представлять, по требованию Потребителя, информацию о предыдущем объеме 
потребления воды, о начисленных и уплаченных платежах и пенях. Оператор обязательно 
представляет потребителю расчет объема воды и объема сточных вод в случае 
незаконного потребления;  


q) отвечать в сроки, установленные Законом о подаче петиций № 190-XIII от 19 
июля 1994 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 № 6-8, ст. 23), на 
поданные Потребителем письменные жалобы;  


r) возмещать причиненный Потребителю ущерб,  в случае, когда доказана вина 
оператора;  


s) вернуть накопленные долги перед потребителем до даты приостановления или 
расторжения Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации;  


t) информировать Потребителя о способах решения поднятых им проблем;  
u) обеспечивать получение от Потребителей платежей за публичную услугу 


водоснабжения и канализации, в том числе через банки или почтовые отделения, или свои 
территориальные офисы, в срок, предусмотренный Положением о публичной услуге 
водоснабжения и канализации; 


v) сокращать платежи за предоставленные услуги в случае несоблюдения 
оператором установленных уровней качества за предоставленные услуги; 


w) обеспечить доступ Потребителя к круглосуточной телефонной службе Оператора, 
номер телефона которой обязательно указывается в счете-фактуре; 


x) осуществлять снятие показаний водомера, контроль  водомера и наложенных 
пломб только в присутствии Потребителя или его представителя. 


 
12.Права Оператора являются:  
 
a) пользоваться доступом к установленным у Потребителя водомерам, контрольным 


колодцам, установкам, находящимся на собственности Потребителя, для снятия 
показаний водомеров, отбора проб для определения качества сточных вод, представления 
водомеров к метрологической поверке и для контроля водомеров и наложенных на них 
пломб, а также для отключения внутренних установок водоснабжения и канализации 
потребителя в случаях, предусмотренных Законом о публичной услуге водоснабжения и 
канализации и Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации. Доступ 
должен осуществляться только в присутствии Потребителя или его представителя;  


b) ограничивать или прерывать предоставление публичной услуги водоснабжения и 
канализации в случаях и способами, предусмотренными Законом о публичной услуге 
водоснабжения и канализации и Положением о публичной услуге водоснабжения и 
канализации; 


c) отключить внутренние установки водоснабжения и канализации в соответствии с 
требованиями пункта 140 Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации;  
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d) применять к Потребителю пеню за неоплату предоставленной публичной услуги 
водоснабжения и канализации в срок, установленный в счете-фактуре на оплату;  


e) составлять акт выявления незаконного потребления и производить перерасчет 
потребления воды и объема сточных вод в соответствии с требованиями пунктов 125-128  
Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации; 


f) исправлять ошибочный счет-фактуру, согласно пунктам 122-124 Положения о 
публичной услуге водоснабжения и канализации; 


g) требовать от Потребителя предоплаты в случаях, предусмотренных Положением о 
публичной услуге водоснабжения и канализации; 


h) осуществлять в любой момент, без предупреждения, при участии небытового 
Потребителя или назначенного им представителя, проверку качества сточных вод, 
сбрасываемых небытовым потребителем в публичную канализационную систему, а также 
их максимальных расходов; 


i) включать в счет-фактуру собственников/арендаторов территорий стока ливневых 
вод, при выявлении несанкционированного сброса ливневых вод в публичную 
канализационную систему,  объем сброса, исчисленный согласно нормативным актам, с 
применением тарифа на канализационную услугу, и устранять неразрешенные 
подключения за их счет. 


 
IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
13. Потребитель имеет следующие права:  
a) пользоваться публичной услугой водоснабжения и канализации на условиях, 


установленных в Договоре о предоставлении данной услуги, Законе о публичной услуге 
водоснабжения и канализации и в Положении о публичной услуге водоснабжения и 
канализации; 


b) лично присутствовать или четко назначить лицо, которое будет присутствовать 
при снятии показаний водомера, при проведении экспертной метрологической поверки, 
при контроле водомера и наложенных на него пломб, а также при отключении своих 
внутренних установок водоснабжения и канализации в случаях, предусмотренных 
Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и Положением о публичной 
услуге водоснабжения и канализации; 


c) заблаговременно получать от оператора информацию об установленном в 
населенном пункте режиме подачи воды, в том числе об ограничениях или перерывах в 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, в порядке, 
предусмотренном  Законом  о публичной услуге водоснабжения и канализации, и  
Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации; 


d) инициировать внесение изменений и дополнений в Договор о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации и/или в приложения к нему посредством 
дополнительных соглашений, в том числе в случае появления новых положений в 
отраслевых законодательных и нормативных актах; 


e) отказаться (окончательно или временно) от услуг оператора в порядке, 
установленном  Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и 
Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации; 


f) получать, по требованию, информацию о действующих тарифах и качестве воды, 
об объеме потребления воды, начисленных и уплаченных платежах и пенях;  


g) получать ответ на адресованные Оператору петиции и жалобы в порядке и сроки, 
установленные Законом о подаче петиций; 


h) требовать возмещение ущерба, причиненного по вине оператора, в соответствии с 
требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации, Гражданского 
кодекса и Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации; 


Asociația "Moldova Apă-Canal"
htpp:// www.amac.md 
apacanal@yandex.ru


147







i) пользоваться иными правами, установленными  в Законе о публичной услуге 
водоснабжения и канализации, Законе о защите прав потребителей и Положении о 
публичной услуге водоснабжения и канализации; 


j) на прекращение предоставления услуги на определенный срок и приостановление 
Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации на срок не 
менее 3 месяцев; 


k) на заключение, изменение, продление, приостановление или расторжение 
Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации в 
соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и Положением 
о публичной услуге водоснабжения и канализации;  


l) проверять и устанавливать соблюдение оператором условий Договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации;  


m) пользоваться доступом к водомеру, если он установлен на собственности 
оператора;  


n) на выдачу оператором нового уведомления о подключении/присоединении, при 
необходимости повышения расхода воды;  


o) на возмещения со стороны Оператора за несоблюдение параметров качества 
публичной услуги водоснабжения и канализации;  


p) пользоваться доступом к круглосуточной телефонной службе Оператора, номер 
телефона которой  указывается в обязательном порядке в счете-фактуре.  


14. Обязанности Потребителя:  
a) соблюдать положения заключенного договора, требования Закона о публичной 


услуге водоснабжения и канализации и Положения о публичной услуге водоснабжения и 
канализации;  


b) предоставлять Оператору данные и документы, необходимые для заключения или  
перезаключения, изменения договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения 
и канализации;  


c) эксплуатировать и содержать в хорошем состоянии внутренние установки 
водоснабжения и канализации, находящиеся в его управлении, в соответствии с  
требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации и Положения о 
публичной услуге водоснабжения и канализации, своевременно устранять аварии и утечку 
воды в собственных сетях; 


d) обеспечить целостность водомеров и наложенных на них пломб, в том числе 
предпринимать меры по защите водомера от замерзания; 


e) обеспечивать доступ персонала Оператора, при предъявлении соответствующего 
удостоверения,  для снятия показаний водомера, его демонтажа и представления к 
метрологической поверке, для проверки целостности водомера и наложенных на него 
пломб, а также для отключения своих внутренних установок водоснабжения и 
канализации в случаях, предусмотренных Законом о публичной услуге водоснабжения и 
канализации и Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации; 


f) обеспечивать доступ персонала оператора, при предъявлении соответствующего 
удостоверения, к контрольным колодцам для отбора проб, публичным сетям 
водоснабжения, расположенным на территории Потребителя, для осуществления 
аварийных работ и реконструкции; 


g) оплачивать в установленные сроки счета-фактуры за публичную услугу 
водоснабжения и канализации, и пени, начисленные согласно условиям договора; 


h) использовать воду рационально и без обмана; 
i) не осуществлять несанкционированные подключения к публичной системе 


водоснабжения и канализации; 
j) не сбрасывать в публичную канализационную систему вещества, запрещенные 


действующими нормативными актами и способные вызвать аварию в публичной 
канализационной сети или ухудшить работу установок по очистке сточных вод; 
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k) сохранять чистоту и содержать в надлежащем состоянии расположенный на его 
собственности смотровой колодец, в котором установлен водомер; 


l) выполнять работы по обслуживанию и ремонту находящихся в его пользовании 
внутренних установок водоснабжения и канализации, возложенные на него в 
соответствии с  Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, с целью 
недопущения утечки воды или, в случае ненадлежащего функционирования установок, с 
целью недопущения создания опасности для здоровья населения; 


m) уведомлять Оператора в течение 7 рабочих дней обо всех случаях отчуждения 
своего объекта недвижимости и внутренних установок водоснабжения и канализации, а 
также об изменении других данных, указанных в договоре о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации; 


n) возмещать оператору ущерб, причиненный вследствие повреждения публичной 
системы водоснабжения и канализации, путем отвода в публичную канализационную сеть 
запрещенных к сбросу загрязняющих веществ и сточных вод с высоким содержанием 
загрязняющих веществ, а также в других случаях, предусмотренных Законом о публичной 
услуге водоснабжения и канализации; 


o) немедленно уведомлять Оператора в случае выявления неисправности водомера 
или повреждения наложенных пломб; 


p) расторгнуть договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации, если он не нуждается в данных услугах, полностью внести Оператору 
оплату за предоставленные услуги и пени, начисленные в соответствии с условиями 
договора; 


q) присутствовать или назначить представителя при проведении контроля  водомера 
и наложенных пломб; 


r)не разрешать другим лицам вмешиваться в водомер или в установки оператора, 
расположенные на собственности потребителя;  


s) запрашивать у Оператора условия отдельного учета воды, расходуемой на другие 
цели, чем цели, которые указаны в договоре о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации; 


t) назначать приказом и представлять Оператору лиц, ответственных за отбор проб 
отводимых сточных вод, и подписание соответствующих актов (небытовой потребитель); 


u) участвовать в отборе оператором проб сточных вод и подписывать 
соответствующие акты  (небытовой потребитель); 


v) соблюдать условия сброса сточных вод и не сбрасывать в публичную 
канализационную систему запрещенные к сбросу вещества, которые могут вызвать аварии 
в сетях или ухудшить функционирование очистных сооружений (небытовой потребитель); 


w) немедленно уведомлять Оператора о любых неполадках в технологическом 
процессе, которые могут привести к нарушению обычного режима работы публичных 
сетей и очистных сооружений (небытовой потребитель); 


x) содержать в нормальных условиях соединительный колодец и контрольный 
колодец для проверки качества  сточных вод. 


 
V. ДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
15. В соответствии с требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и 


канализации, Гражданского кодекса и Положения о публичной услуге водоснабжения и 
канализации, Оператор возвращает взысканную с Потребителя переплату и возмещает 
ущерб, причиненный Потребителю в процессе предоставления публичной услуги 
водоснабжения и канализации.  


16. Оператор не несет ответственности за невыполнение договорных обязательств в 
случае, когда  они произошли не по вине Оператора.  
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17. Потребитель возмещает оправданные убытки, вызванные несоблюдением 
условий Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.  


   
VI. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 


УСТАНОВОК ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕРЫВЫ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 


 
18. Оператор вправе приостановить подачу воды потребителю или прием сточных 


вод от потребителя, с предупреждением Потребителя, в следующих случаях: 
 
a) неудовлетворительное техническое состояние внутренних установок 


водоснабжения и канализации потребителя и отказ такового устранить нарушения правил 
технической эксплуатации; 


b) неоднократный отказ потребителя разрешить персоналу оператора, наделенному 
правом контроля, доступ к установкам и сетям водоснабжения и/или канализации, к 
сопутствующим установкам и сооружениям для осуществления предписанных осмотров 
или для контроля и снятия показаний водомеров, производства измерений и отбора проб 
сточных вод, проверки наложенных пломб, регулирования распределения питьевой воды 
(в случае несоблюдения установленных лимитов), а также для выполнения других работ 
по эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, строительству и т.д.   Оператор обязан 
документально оформить этот факт путем составления соответствующего акта, который 
должен быть направлен потребителю  вместе с уведомлением об отключении; 


c) распоряжение территориальных органов санитарного надзора и органов охраны 
окружающей среды; 


d) невыполнение потребителем условий заключенного с оператором договора, 
касающихся лимитов потребления воды, объема и качества отводимых сточных вод или 
требований по охране окружающей среды; 


e) неоплата потребителем счета-фактуры за предоставленную оператором услугу в 
течение 10 календарных дней после предельного срока оплаты, указанного в 
выставленном потребителю счете-фактуре, с соблюдением срока, предусмотренного подп. 
q) пункта  66 настоящего Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации; 


f) выявление незаконного потребления, за которым последовала неоплата 
выписанного счета-фактуры за пересчитанную услугу, в течение  10 календарных дней 
после предельного срока оплаты, указанного в выставленном потребителю счете-фактуре, 
с соблюдением срока, предусмотренного подп. q) пункта  66  Положения о публичной 
услуге водоснабжения и канализации. 


19. Приостановление водоснабжения потребителя или приема сточных вод от 
потребителя осуществляется путем отключения внутренних установок водоснабжения и 
канализации от публичной системы водоснабжения и канализации, которое производится 
только в рабочие дни, в промежутке времени от 8.00 до 20.00. Отключение внутренних 
установок водоснабжения и канализации потребителя осуществляется только после 
предупреждения потребителя уведомлением об отключении, которое направляется или 
вручается потребителю не менее чем за 5 календарных дней до намеченной даты 
отключения.  


20. Потребитель вправе обратиться к оператору за повторным подключением 
внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения 
и канализации, после устранения им причин, вызвавших отключение, и после оплаты 
тарифа на повторное подключение.  Оператор обязан повторно подключить внутренние 
установки водоснабжения и канализации потребителя к публичной системе 
водоснабжения и канализации, в срок, не превышающий 3 рабочих дней после обращения 
Потребителя за повторным подключением. 
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21. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя 
от публичной системы водоснабжения и канализации, по требованию потребителя, 
осуществляется в течение не более 7 календарных дней после подачи потребителем 
письменного заявления, оплаты соответствующих тарифов и обеспечения доступа 
персонала Оператора для выполнения соответствующих работ.  


22. Ограничение объема подачи воды Потребителю осуществляется после 
направления потребителю уведомления об ограничении.  


   
VII. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
23. Любое изменение Договора о предоставлении публичной услуги 


водоснабжения и канализации действительно, если осуществляется в письменном виде, 
дополнительным актом к договору, подписанным обеими сторонами, который является 
отдельным приложением к Договору. Если после заключения Договора о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации вступают в силу новые законодательные 
или нормативные акты или изменяются существующие акты, устанавливающие новые 
правила предоставления, пользования и фактурирования публичной услуги 
водоснабжения и канализации, договаривающиеся стороны применяют новые правила, а 
Оператор письменно уведомляет Потребителя о внесенных в законодательство 
изменениях.  


   
VIII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  
24. Допускается приостановление Договора о предоставлении публичной услуги 


водоснабжения и канализации на срок не менее трех месяцев, по письменному заявлению 
Потребителя, поданному в офис Оператора не менее чем за 7 календарных дней до даты 
приостановления. В этом случае Потребитель обязан полностью оплатить включенную в 
счет-фактуру публичную услугу водоснабжения и канализации, пени, начисленные 
согласно условиям Договора, а также утвержденный Агентством тариф на отключение. 
Допускается приостановление Договора о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации оператором на срок в 30 календарных дней в случае  
отключения принадлежащих Потребителю установок от публичной сети водоснабжения и 
канализации, с соблюдением требований Положения о публичной услуге водоснабжения 
и канализации и Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации.  


25. Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации 
может быть расторгнут:  


a) по письменному заявлению Потребителя, поданному в офис Оператора не менее 
чем за 7 календарных дней до даты расторжения Договора;  


b) после приостановления Договора о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации на срок в 30 календарных дней, вследствие отключения 
внутренних установок водоснабжения и канализации Потребителя от публичной системы 
водоснабжения и канализации, и если Потребитель не устранил причины отключения 
внутренних установок водоснабжения и канализации и не обратился за их повторным 
подключением.  


В случае подачи заявления о расторжении Договора о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации, Потребитель  обязан оплатить в полном объеме 
включенную в счет-фактуру публичную услугу водоснабжения и канализации, до даты 
расторжения, пени, начисленные согласно условиям Договора.  


   
IX. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ 
26. Потребитель и Оператор вправе обратиться в Национальное агентство по 


регулированию в энергетике при невозможности мирного разрешения разногласий 
сторонами, путем переговоров. Потребитель и Оператор обращаются в судебную 
инстанцию для разрешения возникших споров.  


Asociația "Moldova Apă-Canal"
htpp:// www.amac.md 
apacanal@yandex.ru


151







   
X. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
27. Приобретение, метрологическая поверка, установка, эксплуатация, 


обслуживание, ремонт и замена водомеров осуществляются в соответствии с Законом о 
публичной услуге водоснабжения и канализации № 303 от 13 декабря 2013 г. 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2014, № 60-65, ст. 123).  


28. Оператор заключает, изменяет, продлевает или приостанавливает действие 
Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации без 
взимания платы с Потребителя.  


29. Ситуации, не предусмотренные в Договоре о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации, регулируются условиями Положения о публичной услуге   
водоснабжения и канализации, и действующим законодательством. 


 
Приложение № 3  
к Положению о публичной услуге    
водоснабжения и канализации,  
утвержденному Постановлением  
НАРЭ  
№ 271/2015 от 16 декабря 2015 г.  


  
Протокол сдачи в эксплуатацию водомера 


№______________ от ___________________ г. 
  


Оператор 
_____________________________________________________________________________ 


  
Потребитель 
_____________________________________________________________________________ 


(наименование организации/фамилия и имя) 
Адрес 
_____________________________________________________________________________ 


(Почтовый адрес, телефон) 
Установлен водомер на место потребления                                                                                  
:  
 
Тип водомера_______________________  


  
Заводской № __________________________ Показания ___________________________ 


  
Дата государственной поверки ____________________ Пломба госповерителя 
_________ 


  
Пломба Оператора № ________________________________________________________ 
_______________________________ 


 
 
Потребитель (представитель потребителя) __________________________________ 
                                                                                                            (фамилия, имя, должность, подпись) 


  
Персонал Оператора 
____________________________________________________________________ 


(фамилия, имя, должность, подпись) 
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Контактный телефон Оператора: ______________________________________________ 


  
Примечание: Протокол составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
и подписывается потребителем и оператором. 
Оператор вправе внести в протокол и другие данные. 


Приложение № 4  
к Положению о публичной услуге    
водоснабжения и канализации,  
утвержденному Постановлением  
НАРЭ  
№ 271/2015 от 16 декабря 2015 г.  


  __________________________________________________________________  
/ наименование оператора/  


 
АКТ 


выявления незаконного потребления  
№ ____________  


   
Дата составления______________________________ 


время_________________________  
Потребитель:________________________________________________________


________  
Адрес места 


потребления:_____________________________________________________  
Категория потребителя: бытовой, небытовой (подчеркнуть).  
Договор № ___________________________________________  
1. Тип (номер) водомера: ____________________________________.  
2. Показания водомера на день контроля: __________________________.  
3. № наложенной на водомер пломбы оператора ________/нарушена (да/нет): 


________  
4.Выявленные 


нарушения______________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  


5. Способ незаконного потребления  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
6. Объяснения потребителя ____________________________________________  


_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  


7.Выводы:_________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________       
_______________________________________________________________________ 


 
Потребитель или представитель потребителя отказался (при необходимости 


подчеркнуть) подписать Акт и получить экземпляр Акта.  
 


          Причины отказа 
_______________________________________________________________________  


 
Примечание: В случае отказа потребителя присутствовать при контроле, 


подписать или получить Акт, оператор направляет Акт по почте с уведомлением.  
Примечание! Счет-фактура за пересчитанное потребление публичной услуги 


водоснабжения и канализации в результате незаконного потребления выписывается 
оператором после принятия оператором обоснованного решения.  


Решение оператора о незаконном потреблении вручается потребителю в 
течение 5 календарных дней после его принятия.  


Решение оператора о незаконном потреблении обжалуется потребителем в 
судебную инстанцию в соответствии с Законом об административном суде.  


Оператор обязан указать в решении право потребителя на его обжалование в 
случае несогласия, а также срок обжалования.  


   
«_____» __________________20____ г. 
__________ (число, месяц, год)  
  
Персонал оператора  
1. ______________________________________ ______________________  
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись  
2. ______________________________________ ______________________  
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись  
3.______________________________________ ______________________  
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись  
  
Свидетели (если имеются)  
1. ______________________________________ ______________________  
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись  
2. ______________________________________ ______________________  
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись  
  
Потребитель или его представитель  
________________________________________ ______________________  
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись  
   


Примечание: Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и подписывается 
сторонами. 
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Curs de instruire pentru angajaţii serviciilor abonaţi a 
operatorilor „Apă-Canal”


Modulul 1:Legislaţia naţională şi internaţională în domeniul 
serviciulor abonaţi pentru Operatorii „Apă – Canal”


Sesiunea 2:


Cadru legal și normativ de reglementare 
a sectorului de alimentare cu 


apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


Implementat de
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Cadru legal și normativ de reglementare a sectorului de 
alimentare cu apă și de canalizare


Liliana Belecciu23/11/2016


2.1. Reglementări internaționale 


2.2. Reglementări naționale
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2.1. Reglementări internaționale 


Liliana Belecciu23/11/2016


Prin semnarea Acordului de Asociere, Republica Moldova s-a angajat să 
transpună legislația relevantă de mediu a Uniunii Europene în sistemul 
național de ordine legală, prin adoptarea sau schimbarea legislației 
naționale, regulamentele și procedurile.


Republica Moldova urmează să-și alinieze legislația națională la aquis-ul 
comunitar de mediu în termenele(3-8 ani) și condițiile prevăzute în Anexa 
nr. XI la Capitolul 16 (Mediul înconjurător) din Acordul de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană.
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2.1. Reglementări internaționale 


Liliana Belecciu23/11/2016


1. Directiva 98/83/CE privind calitatea apelor destinate consumului uman


2. Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate urbane are drept 
scop protejarea apelor de suprafață din teritoriu și cele costiere prin 
reglementarea colectării și tratării apelor uzate urbane și deversării apelor 
industriale biodegradabile
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2.1. Reglementări internaționale 


Liliana Belecciu23/11/2016


1. Directiva 98/83/CE privind calitatea apelor destinate consumului uman


Obiectivele Directivei sunt protejarea  sănătății populației de efectele 
oricărui tip de contaminare  a apei destinate consumului uman, prin 
asigurarea calității acesteia. 


Întru asigurarea acestora, Directiva impune stabilirea unui program de 
măsuri în scopul îmbunătăţirii calităţii apei potabile. Statele Membre 
trebuie să monitorizeze calitatea apei potabile și să ia măsurile necesare 
pentru a asigura conformitatea cu standardele reglementate.
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2.1. Reglementări internaționale 


Liliana Belecciu23/11/2016


2. Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale 


are drept scop protejarea apelor de suprafață din teritoriu și cele costiere 
prin reglementarea colectării și tratării apelor reziduale urbane și deversării 
apelor industriale biodegradabile (provenind în principal de la industria 
agro-alimentară). 


Directiva este adesea considerată costisitoare, însă propune soluții de 
depășire a acestor provocări care presupun beneficii enorme pentru 
sănătatea noastră și pentru mediu. 


Asemenea celorlalte acte legislative privind apa ale Uniunii Europene, 
această directivă prevede obiective clare și obligatorii, fiind totodată foarte 
flexibilă în ceea ce privește mijloacele de realizare a acestora. 


Directiva permite astfel soluții alternative și încurajează inovarea, atât în 
ceea ce privește colectarea apelor reziduale, cât și tratarea acestora.
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2.1. Reglementări internaționale 


Liliana Belecciu23/11/2016


Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale este 
transpusă parțial în: 


 Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011


 Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a 
apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru 
localităţile urbane şi rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 
din 25.11.2013


 Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile 
de apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 802 din 09.10.2013
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2.2. Reglementări naționale


Liliana Belecciu23/11/2016


I. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
303 din 13 decembrie 2013; 


II. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 
24.10.2002; 


III. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea 
Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) nr. 199 din 20 
martie 2014; 


IV. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 802 din 09.10.2013 pentru 
aprobarea Regulamentului privind condiţiile de deversare a apelor uzate în 
corpurile de apă; 
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2.2. Reglementări naționale


Liliana Belecciu23/11/2016


V. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 25 noiembrie 2013 
pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele  de colectare, epurare şi 
deversare a apelor uzate în  sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de 
apă pentru  localităţile urbane şi rurale; 


VI. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19.02.2002 
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi 
achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul 
locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de 
la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă; 


VII. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1228 din 13.11.2007 
pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea, proiectarea, 
instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor 
de apă; 
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2.2. Reglementări naționale


Liliana Belecciu23/11/2016


VIII. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 
nr.741 din 18.12.2014  cu privire la aprobarea  Metodologiei de 
determinare, aprobare şi aplicare a  tarifelor pentru serviciul  public de 
alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate; 


IX. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 
271 din 16.12.2015  cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire  la 
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; 


X. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.180 
din 10.06.2016  cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la 
stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului 
tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu 
apă.
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I. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013


Liliana Belecciu23/11/2016


stabileşte cadrul legal pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 
reglementarea şi monitorizarea funcţionării serviciului public de alimentare 
cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare şi de epurare a apelor uzate 


menajere şi industriale în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, 
fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea 


normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului. 
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I. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013 statuează:


Liliana Belecciu23/11/2016


 drepturile și obligațiile operatorului și consumatorului;


 condițiile de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă 
și de canalizare;


 facturarea și achitarea serviciului;


 procedura de obținere a licențelor de către operatori;


 modalitatea de determinare și aprobare a tarifelor;


 finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare etc.
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I. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013 statuează:


Liliana Belecciu23/11/2016


 competențele autorităților publice în sectorul de alimentare cu apă și de 
canalizare(Guvernului, Ministerului mediului, ANRE, autoritățile publice 
locale); 


 instituirea Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică drept 
autoritate de reglementare a sectorului de alimentare cu apă și de 
canalizare; 


 formele de gestiune a serviciului:gestiunea directă, gestiunea delegată;


 contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat între autoritatea 
publică locală și operator, unde sunt stabilite drepturile și obligațiile 
părților; 
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II. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 
1402-XV din 24.10.2002 


Liliana Belecciu23/11/2016


 stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi  organizarea 
serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile administrativ-


teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor;


 reprezintă legea generală pentru toate serviciile publice de gospodărie 
comunală(din categoria cărora face parte și serviciul de alimentare cu 
apă și de canalizare), aplicându-se de fiecare dată cînd Legea nr. 303 


din 13.12.2013 nu reglementează anumite instituții.
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II. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 
1402-XV din 24.10.2002 stabilește:


Liliana Belecciu23/11/2016


 categoriile serviciilor publice de gospodărie comunală;


 atribuții și responsabilități ale autoritățlor administrației publice centrale 
și locale;


 modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de gospodărie 
comunală.
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III. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație 


(2014-2028) nr. 199 din 20 martie 2014 


Liliana Belecciu23/11/2016


 Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a 
accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localitățile din 
Republica Moldova, contribuind astfel la dezvoltarea economică a țării, 
la  îmbunătățirea sănătății, demnității și calității vieții pentru toată 
populația. 


 Pentru realizarea acestui obiectiv, Republica Moldova și-a propus 
regionalizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, 
care sunt fragmentate și dispersate în prezent. 
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III. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație 


(2014-2028) nr. 199 din 20 martie 2014 impune:


Liliana Belecciu23/11/2016


 necesitatea cooperării inter-municipale în dezvoltarea serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare, precum și furnizarea/prestarea 
acestora de operatori regionali, care poate fi asigurată prin contract de 
delegare a gestiunii serviciilor publice, încheiat între autoritățile publice 
locale și operatorul regional, înainte de implementarea proiectelor de 
investiţii în infrastructură.


 reorganizarea întreprinderilor municipale în societăți comerciale, care își 
vor extinde aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și 
canalizare către alte unități administrativ-teritoriale, devenind operatori 
regionali viabili economic.
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III. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație 


(2014-2028) nr. 199 din 20 martie 2014 


Liliana Belecciu23/11/2016


 pune accentele pe elaborarea Planurilor de alimentare cu apă și 
sanitație(Master Plan), a studiilor de fezabilitate, pentru a atrage 
investiţii justificate  în sector;


 instituie o nouă autoritate de reglementare a sectorului - Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Energetică  - care planifică 
dezvoltarea unei politici tarifare, de reglementare a operatorilor în baza 
unor indicatori de calitate, după implementarea cărora va putea fi 
reanimat sectorul.
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IV. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 802 din 
09.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 
condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de 


apă identifică:


Liliana Belecciu23/11/2016


 substanţele specifice care se introduc în apele de suprafaţă în scopuri 
de pescuit sau de acvacultură, dar care nu produc impact negativ 
asupra calităţii apelor receptoare şi pentru care nu este necesară 
obţinerea condiţiilor de deversare a apei uzate;


 substanţele prioritar periculoase care, din cauza naturii lor periculoase 
sau a riscului sporit pe care îl prezintă pentru mediu, nu pot fi deversate 
în corpuri de apă de suprafaţă și subterane sau pe terenuri ale fondului 
apelor;


 cerinţele privind deversarea substanţelor periculoase, altele decît 
substanţele prioritar periculoase;


 cerinţele privind evacuarea apei de drenaj de pe teren în cazul în care 
ar putea provoca o poluare gravă a apelor sau respectarea cerinţelor de 
calitate a mediului.
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V. H. G. nr. 950 din 25 noiembrie 2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind cerinţele  de colectare, epurare şi 


deversare a apelor uzate în  sistemul de canalizare şi/sau în 
corpuri de apă pentru  localităţile urbane şi rurale reglementează:


Liliana Belecciu23/11/2016


1) cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor 
uzate în localităţile urbane şi pentru exploatarea staţiilor de epurare, 
care trebuie să conţină prevederi referitor la: 


a) metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de 
numărul de locuitori/de mărimea localităţii deservite sau care urmează să 
fie deservită de un sistem de colectare şi de o staţie de epurare şi/sau de 
calitatea apelor receptoare în care se deversează apele uzate epurate;


b) identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare, desemnate 
ca zone sensibile sau mai puțin sensibile;
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V. H. G. nr. 950 din 25 noiembrie 2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind cerinţele  de colectare, epurare şi 


deversare a apelor uzate în  sistemul de canalizare şi/sau în 
corpuri de apă pentru  localităţile urbane şi rurale reglementează:


Liliana Belecciu23/11/2016


c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem 
de colectare în localităţile urbane, care trebuie să aibă loc în baza unui 
contract și/sau aviz eliberat de operator;


d) condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de 
epurare; 


e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a 
monitorizării efectelor acestora, precum şi faţă de cerinţele de raportare;


f) alte aspecte relevante.


2) cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile rurale privind 
colectarea, depozitarea, epurarea şi deversarea apelor uzate casnice 
în localităţile rurale.
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VI. H. G. nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului 
cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, 


comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea 
apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării 


la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă; 


Liliana Belecciu23/11/2016


reglementează 


modul de stabilire a volumelor de apă consumată, plata pentru apa 
potabilă şi evacuarea apelor uzate
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VII. H. G. nr. 1228 din 13.11.2007 pentru aprobarea 
Regulamentului privind achiziţionarea, proiectarea, 


instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 


Liliana Belecciu23/11/2016


 se aplică tuturor raporturilor juridice apărute în legătură cu 
achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea 
aparatelor de evidenţă a consumului de apă;


 se extind asupra tuturor întreprinderilor şi organizaţiilor a căror activitate 
ţine de alimentarea cu apă (operatori), precum şi asupra instituţiilor 
publice, agenţilor economici şi proprietarilor de locuinţe, indiferent de 
forma lor de proprietate şi apartenenţa departamentală.
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VIII. Hotărârea ANRE nr.741 din 18.12.2014  cu privire 
la aprobarea  Metodologiei de determinare, aprobare şi 
aplicare a  tarifelor pentru serviciul  public de alimentare 


cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate


Liliana Belecciu23/11/2016


a) principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor 
reglementate pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;


b) principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor 
reglementate pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, inclusiv 
a tarifelor diferenţiate în funcţie de punctul de furnizare a apei potabile (la 
blocul locativ, casă individuală sau în apartament);


c) principiile, modul de calculare, aprobare şi de aplicare a tarifelor 
pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate;


d) principiile generale de efectuare a investiţiilor aferente serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de recuperare a 
acestora prin tarif;
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VIII. Hotărârea ANRE nr.741 din 18.12.2014  cu privire 
la aprobarea  Metodologiei de determinare, aprobare şi 
aplicare a  tarifelor pentru serviciul  public de alimentare 


cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate


Liliana Belecciu23/11/2016


e) modul de separare a consumurilor, cheltuielilor şi a rentabilităţii între 
activităţile practicate şi serviciile furnizate de către operatori;


f) componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor aferente furnizării  
serviciului public de alimentare  cu apă şi de canalizare;


g) modul de determinare şi aprobare a cheltuielilor pentru primul an de 
valabilitate a prezentei Metodologii, anul de bază, şi modul de actualizare 
a acestora pentru ceilalţi ani de valabilitate a prezentei Metodologii; 


h) metoda de calculare a rentabilităţii; 


i) metoda de repartizare a cheltuielilor comune ale întreprinderii între 
activităţile practicate şi serviciile furnizate.
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IX. Hotărârea ANRE nr. 271 din 16.12.2015  cu privire 
la aprobarea Regulamentului cu privire  la serviciul 


public de alimentare cu apă și de canalizare
reglementează:


Liliana Belecciu23/11/2016


 proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor interne de apă şi de 
canalizare ale consumatorilor;


 delimitarea instalaţiilor operatorului de instalaţiile interne de apă şi de 
canalizare;


 condițiile de branşare/racordare;


 contractarea şi evidenţa consumului de apă;
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IX. Hotărârea ANRE nr. 271 din 16.12.2015  cu privire 
la aprobarea Regulamentului cu privire  la serviciul 


public de alimentare cu apă și de canalizare 
reglementează:


Liliana Belecciu23/11/2016


 plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;


 deconectarea/reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare 
ale consumatorilor;


 limitarea şi  întreruperea furnizării serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare:


 examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi la soluţionarea 
neînțelegerilor dintre operatori şi consumatori. 
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X. Hotărârea ANRE nr.180 din 10.06.2016  cu privire la 
aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi 


aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a 
consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în 


sistemele publice de alimentare cu apă


Liliana Belecciu23/11/2016


stabilește 


modalitatea unică de calculare şi aprobare a consumurilor tehnologice şi a
pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de 


canalizare, volume de apă care vor fi luate în consideraţie la determinarea 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de 


epurare a apelor uzate.
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Cuprinsul sesiunii


XXX23/11/2016


1. Autorități de reglementare (Ministerul Mediului, ANRE,
autoritățile publice locale)


2. Regulamentul cu privire la serviciu public de alimentare cu apă
și de canalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului de
administrație al ANRE nr. 271 din 16.12.2015
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Autorități de reglementare:
Ministerul Mediului 


XXX23/11/2016


Ministerul Mediului 
este organul central de specialitate al administraţiei publice care 


elaborează şi promovează politica statului în domeniul protecţiei mediului 
şi utilizării raţionale a resurselor naturale, managementului deşeurilor, 
conservării biodiversităţii, cercetărilor geologice, folosirii şi protecţiei 


subsolului, hidroamelioraţiei, gospodăririi resurselor de apă, 
aprovizionării cu apă şi canalizare, 


reglementării activităţilor nucleare şi radiologice, controlului ecologic de 
stat, hidrometeorologiei şi monitoringului calităţii mediului.
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Autorități de reglementare:
Ministerul Mediului 


XXX23/11/2016


Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 847 din 18.12.2009, Ministerul
Mediului exercită următoarele atribuții în domeniul gospodăririi
resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi
canalizare:


33) elaborează, promovează şi implementează documente de 
politici de dezvoltare în domeniul protecţiei localităţilor, împotriva 
inundaţiilor şi subinundaţiilor, precum şi a sistemelor de 
aprovizionare cu apă şi canalizare; 


34) elaborează şi planifică măsuri de gospodărire şi protecţie a 
resurselor acvatice; 
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Autorități de reglementare:
Ministerul Mediului 


XXX23/11/2016


35) elaborează planuri de management, conform principiului de 
bazin hidrografic şi asigură implementarea acestora în scopul 
satisfacerii necesităţilor populaţiei şi agenţilor economici cu servicii 
de alimentare cu apă şi canalizare; 


36) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea 
interstatală în domeniul resurselor de apă şi atrage investiţii la 
construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi de canalizare, de 
gospodărire a apelor şi de hidroamelioraţie.
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Autorități de reglementare:
Ministerul Mediului 


XXX23/11/2016


Ministerul Mediului 
elaborează cadrul legislativ şi normativ


care reglementează sectorul de alimentare cu apă și de 
canalizare, asigurînd compatibilitatea acestora cu 


tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 
parte şi cu legislaţia comunitară.
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Autorități de reglementare:
Agenția Națională de Reglementare în Energetică


XXX23/11/2016


Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.303 din 13.12.2013 instituie  


Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică(ANRE) 


drept unica autoritate națională de reglementare a serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare(art.7 alin.(1)).
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Atribuțiile ANRE în sectorul AAC


XXX23/11/2016


Conform art.7 alin.(2) din Legea nr.303 din 13.12.2013, Agenţia 
exercită următoarele atribuţii în domeniul serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare:


 eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite 
de lege, licenţe operatorilor care furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de regiune, raion, 
municipiu şi oraş;


 prelungeşte, modifică, suspendă temporar sau retrage licenţele 
eliberate în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;


 desemnează, de comun acord cu autoritatea administraţiei 
publice locale, titularul de licenţă care va desfăşura activitatea 
licenţiată în locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost 
suspendată, retrasă sau a expirat;
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Atribuțiile ANRE în sectorul AAC


XXX23/11/2016


 monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de
lege, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite
pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate;


 elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă,
de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi Metodologia de
determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare
furnizate de către operatori;


 f) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare;


 g) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la indicatorii de
calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
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Atribuțiile ANRE în sectorul AAC


XXX23/11/2016


 elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de
achiziţie de către operatori a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor
utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către
aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime;


 elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi
aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului
tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de
alimentare cu apă;


 avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi
de canalizare şi tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate la
nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, determinate şi
justificate de operator în conformitate cu metodologiile aprobate
de Agenţie, şi le prezintă spre aprobare consiliilor locale;
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Atribuțiile ANRE în sectorul AAC


XXX23/11/2016


 aprobă tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă
tehnologică furnizat de operatori la nivel de regiune, raion,
municipiu şi oraş;


 aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, precum şi pentru serviciile auxiliare, furnizate de
operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul în
care consiliile locale respective au delegat Agenţiei dreptul
deplin de aprobare a tarifelor;


 aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş în
cazul neaprobării acestora de către consiliile locale, în baza
cererii operatorului şi a avizului prezentat de Agenţie, în termenul
stabilit de prezenta lege;
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Atribuțiile ANRE în sectorul AAC


XXX23/11/2016


 monitorizează corectitudinea aplicării de către operatori a 
tarifelor aprobate de Agenţie;


 supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a 
principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea tarifelor 
pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;


 monitorizează respectarea de către operatori, tarifele cărora sînt 
aprobate de Agenţie, a indicatorilor de calitate a serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare, stabiliţi în regulamentul 
aprobat de Agenţie;
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Atribuțiile ANRE în sectorul AAC


XXX23/11/2016


 monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, 
activitatea operatorilor care furnizează serviciul la nivel de regiune, 
raion, municipiu şi oraş, inclusiv respectarea de către aceştia a 
obligaţiilor stabilite prin lege, licenţe, regulamente şi metodologii 
aprobate de Agenţie;


 stabileşte, în scop de determinare a tarifelor şi pentru garantarea lipsei 
de subvenţii încrucişate între activităţile reglementate şi 
nereglementate, principii şi reguli de separare a costurilor de 
către operatori, cerinţe privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum şi 
sistemul de informaţii în baza cărora operatorii prezintă rapoarte 
Agenţiei;


 exercită alte funcţii acordate prin lege în raport cu operatorii care îşi 
desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş.
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Drepturile ANRE


XXX23/11/2016


Întru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor sale, ANRE are următoarele
drepturi stipulate în art. 7 alin. (3) din Legea nr. 303 din 13.12.2013:


 să solicite de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel
de regiune, raion, municipiu şi oraş prezentarea de informaţii
necesare pentru determinarea tarifelor, inclusiv a celor care
constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii
oficiale cu accesibilitate limitată;


 să aibă acces la documentele primare aferente activităţilor
practicate conform licenţei şi să obţină de la operatorii care îşi
desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi
oraş copii şi extrase din documentaţia primară;
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Drepturile ANRE


XXX23/11/2016


 să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli 
minime la calcularea şi la aprobarea tarifelor pentru serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare;


 să adopte, în limitele competenţelor prevăzute de lege, hotărîri, 
decizii şi să emită avize privind cuantumul tarifelor pentru 
aprobarea acestora de către consiliile locale;


 să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate;


 să aplice sancţiuni în condiţiile prevăzute de lege.







Page 16


Reglementare ANRE


XXX23/11/2016


Potrivit art.7 alin.(5) din Legea nr.303 din 13.12.2013:


“Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi
de canalizare la nivel de sat/comună dotate cu sisteme centralizate
de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate se
supun procedurii de reglementare, de licenţiere, de aprobare a
tarifelor în aceleaşi condiţii ca şi operatorii care furnizează serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de regiune,
raion, municipiu şi oraş”.
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Autorități de reglementare la nivel local 


XXX23/11/2016


Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare este înființat,  
organizat și gestionat sub conducerea, coordonarea, controlul și 


responsabilitatea autorităților publice locale de nivelul I, reprezentate de 
consiliile locale, ca autorități deliberative, și primari, ca autorități executive.
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Autorități de reglementare la nivel local


.


XXX23/11/2016


Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale conform art.8
alin.(2) din Legea nr.303 din 13.12.2013:
 înfiinţează, organizează, coordonează, monitorizează şi


controlează funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare, în condiţiile legii;


 aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare şi pentru serviciile auxiliare furnizate de
către operatori consumatorilor, calculate în conformitate cu
metodologiile elaborate şi aprobate de către Agenţie;


 administrează sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare ca parte a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor
administrativ-teritoriale respective;
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Autorități de reglementare la nivel local


XXX23/11/2016


 aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare;


 decid asocierea unităţilor administrativ-teritoriale în vederea 
înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare şi a încurajării investiţiilor în sistemele publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare;


 deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi a bunurilor publice corespunzătoare conform 
legislaţiei în vigoare;







Page 20


Autorități de reglementare la nivel local


XXX23/11/2016


 contractează sau garantează, în condiţiile legii, împrumuturile
pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare a
localităţilor, pentru efectuarea de lucrări noi sau de extinderi,
pentru dezvoltarea de capacităţi, inclusiv pentru reabilitarea,
modernizarea şi reechiparea sistemelor existente;


 asigură alimentarea cu apă, precum şi serviciul de canalizare în
situaţii excepţionale;


 alocă compensaţii pentru unele categorii de consumatori casnici
consideraţi vulnerabili, în modul şi în condiţiile stabilite de lege;


 decid asupra delegării către Agenţie a competenţei de aprobare
a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare.
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Regulamentul cu privire la serviciu public de alimentare 
cu apă și de canalizare 


XXX23/11/2016


Regulamentul cu privire  la serviciul public de alimentare cu apă și 
de canalizare a fost aprobat prin Hotărârea Agenţiei Naţionale 


pentru Reglementare în Energetică nr. 271 din 16.12.2015, 


în scopul reglementării raporturilor juridice dintre operator şi 
consumator cu privire la branşarea/racordarea instalaţiilor interne 


de apă şi de canalizare, la contractarea, la furnizarea şi plata 
serviciului public de alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică şi 


serviciul public de canalizare. 
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Regulamentul cu privire la serviciu public de alimentare 
cu apă și de canalizare 


XXX23/11/2016


Regulamentul reglementează aspecte privind proiectarea, 
montarea şi recepţionarea instalaţiilor interne de apă şi de 


canalizare ale consumatorilor, delimitarea instalaţiilor operatorului 
de instalaţiile interne de apă şi de canalizare, 


branşarea/racordarea, contractarea şi evidenţa consumului de apă, 
plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
deconectarea/reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de 


canalizare ale consumatorilor, limitarea şi întreruperea furnizării 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi soluţionarea 


neînțelegerilor dintre operatori şi consumatori.
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c


XXX23/11/2016


Este structurat în 9 secțiuni, incluzând, de asemenea, 4 anexe.


Secţiunea 1 - Dispoziţii generale – stabilește scopul și obiectul
Regulamentului. De asemenea, în p. 3 determină semnificația mai
multor noțiuni.


Secțiunea 2 - Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi
decanalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare – determină condițiile de branșare/racordare la sistemul
public de alimentare cu apă și de canalizare; detalierea activităților
premergătoare branșării/racordării; actele necesare eliberării
avizului de branșare/racordare .
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Regulamentul cu privire la serviciu public de alimentare 
cu apă și de canalizare 


XXX23/11/2016


Secţiunea 3.  - Delimitarea instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare de instalaţiile operatorului.- Stabilirea punctului de 
delimitare dintre instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale 
consumatorului şi sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare.
Secţiunea 4. - Contractarea serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare - Încheierea contractelor de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Secţiunea 5.  - Drepturile şi obligaţiile părţilor Drepturile şi 
obligaţiile consumatorului de servicii publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare. Drepturile şi obligaţiile operatorului sistemului 
public  de alimentare cu apă şi de canalizar
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Regulamentul cu privire la serviciu public de alimentare 
cu apă și de canalizare


XXX23/11/2016


Secţiunea 6. - Evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor
şi a volumelor de ape uzate evacuate în sistemul public
de canalizare - Evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor
de către operator şi recepţionarea apei uzate.


Secţiunea 7. - Facturarea şi plata serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare - Plata pentru serviciul
furnizat, inclusiv achitarea serviciului în cazul constatării
consumului fraudulos.
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Regulamentul cu privire la serviciu public de alimentare 
cu apă și de canalizare


XXX23/11/2016


Secţiunea 8. - Deconectarea, reconectarea instalaţiilor interne de apă 
şi de canalizare, întreruperi şi limitări la furnizarea serviciului
public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare - Suspendarea, limitarea 
şi întreruperea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.


Secţiunea 9. - Reclamaţiile consumatorilor şi procedurile
de soluţionare a neînțelegerilor - Soluţionarea neînţelegerilor dintre
operator şi consumator care apar pe parcursul derulării contractului privind
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
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Regulamentul cu privire la serviciu public de alimentare 
cu apă și de canalizare secțiunea 5 p.64 prevede:


XXX23/11/2016


Drepturile consumatorului în raport cu operatorul sunt:


 să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
în condiţiile stabilite în contractul de furnizare a serviciului respectiv, în 
Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
prezentul Regulament


 să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să 
asiste la citirea indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării 
metrologice de expertiză, a controlului contorului şi a sigiliilor aplicate 
acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi 
de canalizare în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi de prezentul Regulament;


 să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a 
apei, stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile 
în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în 
modul stabilit de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare şi de prezentul Regulament;
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Drepturile consumatorului în raport cu operatorul 


XXX23/11/2016


 să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a anexelor 
acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi 
noi în Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi în prezentul Regulament;


 să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul 
stabilit de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, de prezentul Regulament şi de contractul de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;


 să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea 
apei, privind volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate 
şi achitate;
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Obligaţiile consumatorului 


XXX23/11/2016


 să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prevederile 
prezentului Regulament;


 să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru 
încheierea, reîncheierea sau modificarea contractului privind furnizarea 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;


 să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi 
de canalizare aflate în gestiunea sa în conformitate cu documentele 
normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă de 
la reţelele proprii;


 să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, 
inclusiv să întreprindă măsuri de protecţie a contorului contra îngheţului;
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Obligaţiile operatorului în raport cu consumatorii.


XXX23/11/2016


 să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în limitele căruia a fost 
autorizat, cu respectarea prevederilor Legii privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentului Regulament;


 să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în 
locurile autorizate, ţinând cont de punctele de delimitare a reţelelor şi 
instalaţiilor, în baza unui contract încheiat cu consumatorul;


 să respecte clauzele contractuale;


 să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare;


 să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare stabiliţi de Agenţie;
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Drepturile operatorului în raport cu consumatorii.


XXX23/11/2016


 să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul 
stabilit în factura de plată, a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare furnizat;


 să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare în circumstanţele prevăzute de Legea privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul 
Regulament;


 să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare în cazurile 
prevăzute în punctul 140 din prezentul Regulament;


 să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos şi să 
efectueze recalculul consumului de apă şi volumului de ape uzate în 
conformitate cu prevederile punctelor 125-128 din prezentul 
Regulament;
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Curs de instruire pentru angajaţii serviciilor abonaţi a 
operatorilor „Apă-Canal”


Modulul 3: Contractarea privind furnizarea/prestarea 
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare


Sesiunea 1 –Branşarea şi racordarea consumatorilor la 
reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 


Victoria Bogdan23/11/2016


Implementat de


Victoria Bogdan
Şef sector încheierea contractelor.
S.A. „Apă – Canal Chişinău” 


27 Octombrie 2016
Chişinău
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Avizul de branşare/racordare:


Victoria Bogdan23/11/2016


Pentru eliberarea avizului de branşare/racordare, solicitantul va depune o 
cerere, în scris, la oficiul operatorului, care a cuprinde obligatoriu următoarele:


1) numele, prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice şi 
adresa locului de consum, numerele telefoanelor/faxurilor, altor informaţii de 
contact;


2) scopul utilizării apei;
3) debitul de apă solicitat, cu excepţia consumatorilor casnici, 


caracteristicile apei şi regimul de furnizare solicitat, debitul şi caracterul apelor 
uzate ce urmează a fi deversate în reţeaua publică de canalizare, regimul 
deversării;


4) copia actului de identitate, în cazul persoanei fizice;
5) codul poştal, codul de identificare al proprietarului, codul fiscal, 


rechizitele bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să 
semneze contractul;


6) termenul de branşare/racordare.
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Cererea consumatorului:


Victoria Bogdan23/11/2016


La cerere se anexează:


1) copia actului care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului sau 
copia documentului care atestă obținerea pe cale legală a  imobilului sau 
permisiunea autorităţilor de resort;


2) pentru consumatorii noncasnici copia deciziei de înregistrare, 
eliberată de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă 
dreptul de a desfăşura activitatea, după caz.
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- Operatorul este obligat să elibereze solicitantului, în
termen de 20 zile calendaristice, avizul de branşare/racordare
în care se indică, în mod obligatoriu, condiţiile tehnico-
economice optime de branşare/racordare ce nu contravin
actelor normative în vigoare şi lucrările pe care urmează să le
îndeplinească solicitantul, pentru branşarea/racordarea
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ce-i aparţin la
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.


- Solicitantul este obligat să obţină de la operator avizul de
branşare/racordare înainte de a începe proiectarea instalaţiilor
interne de apă şi de canalizare.
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La cererea solicitantului, operatorul este obligat să
asigure, executarea branşamentului de apă şi/sau a 
racordului de canalizare şi montarea contorului. 
Aceste lucrări se execută de operator în termen de
pînă la 30 zile calendaristice din data achitării de către
solicitant a tarifelor pentru branşare/racordare, în
cazul consumatorilor casnici şi în termen de pînă la 45 
zile calendaristice din data achitării de către solicitant
a tarifelor pentru branşare/racordare, în cazul
consumatorilor noncasnici.
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- Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă/de
canalizare ale solicitantului la reţeaua publică de alimentare
cu apă/de canalizare se efectuează numai de către operator, 
care poartă responsabilitatea pentru executarea acestor
lucrări conform legii.


- Branşarea/racordarea se efectuează în prezenţa
solicitantului, după ce au fost îndeplinite condiţiile indicate în
avizul de branşare/racordare, iar branşamentul de
apă/racordul de canalizare este recepţionat conform Legii
privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996
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Până la realizarea branşării/racordării, 
solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor
lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interne


de apă şi de canalizare şi să prezinte operatorului
procesul-verbal de recepţie a acestor instalaţii
(în conformitate cu Legea privind calitatea în
construcţii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996).


Victoria Bogdan23/11/2016
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Executarea de sine stătător a branşamentului de apă


În cazul în care solicitantul a asigurat executarea de 
sine stătător a branşamentului de apă, racordului de 
canalizare şi montarea instalaţiilor interne de apă şi de 
canalizare, în conformitate cu proiectul coordonat cu 
operatorul, el se adresează operatorului cu cererea
pentru a realiza branşarea/racordarea instalaţiilor
interne de apă şi de canalizare la sistemul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, la care se anexează:
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a) procesul-verbal de recepţie a instalaţiilor interne de apă/de canalizare şi 
a branşamentului de apă/a racordului de canalizare;


b) informaţia despre parametrii, compoziţia şi debitele de ape industriale
uzate (în cazul întreprinderilor industriale);


c) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în
procesul tehnologic şi componenţa acestora (în cazul întreprinderilor
industriale);


d) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare (în
cazul întreprinderilor industriale);


e) ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea
probelor de ape uzate şi semnarea actelor respective (în cazul
întreprinderilor industriale).







Page 12Victoria Bogdan23/11/2016


În acest caz operatorul emite solicitantului bonul de plată
pentru achitarea tarifului pentru branşare/racordare la
reţeaua publică de alimentare cu apă, de canalizare în cazul
când consumatorii au asigurat executarea branşamentelor
de apă/racordurilor de canalizare. Solicitantul achită tarifele
respective şi operatorul execută branşarea/racordarea în
termen de 4 zile lucrătoare, din data achitării tarifelor de
către solicitant.
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Cererea consumatorului. Examinarea cererilor. Condiţii tehnice de
branşare/racordare a sistemelor interne ale consumatorilor la sistemele


publice de alimentare cu apă şi de canalizare.


Pentru a încheia contractele prevăzute la punctul 38 din prezentul Regulament solicitantul
depune o cerere, în forma prevăzută de operator, care va conţine:


a) numele şi prenumele (denumirea, în cazul persoanei fizice, întreprinzător individual, 
persoanei juridice), adresa (sediul), (formularul cererii este pus la dispoziţie de către operator);


b) numerele telefoanelor/faxurilor, altă informaţie de contact;


c) copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă obținerea pe cale legală a 
imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;


d) debitul de apă, cu excepţia consumatorilor casnici, caracteristicile apei şi regimul de
furnizare solicitat, debitul şi caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate în reţeaua 
publică de canalizare, regimul deversării;


e) codurile poştale, codul de identificare al proprietarului/locatarului codul fiscal, rechizitele
bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze contractul.
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Executarea lucrărilor de branşare/racordare.


Actele necesare care urmează a fi întocmite.


- În cazul în care solicitantul, având aviz de
branşare/racordare, asigură executarea branşamentului de
apă/racordului de canalizare şi montarea instalaţiilor interne de
apă şi de canalizare de sine stătător, în conformitate cu
proiectul coordonat cu operatorul, el, înainte de demararea
lucrărilor de construcţie a reţelelor, se adresează la operator în
formă telefonică (numerele de telefoane se indică în avizul de
branşare/racordare) sau cu cerere pentru invitarea
reprezentantului Operaturului la obiect.
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După finalizarea lucrărilor de construcție a 
rețelelor, colaboratorul Operaturului, în baza
pachetului integral de documente (documentația de
proiect, condițiile tehnice, actul de examinare a 
lucrărilorlatente, actul testărilor hidraulice, etc.) 
întocmește ”Avizul” cu privire la finalizarea lucrărilor
de construcție, în care, de asemenea, se indică
diametrul și materialul țevilor la care se efectuează
conectarea. Abaterile de la proiect nu se acceptă.
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- Reprezentantul Operaturului întocmeşte şi 
semnează Actele de examinare a lucrărilor
latente şi Procesele-verbale de recepţie a 
încercărilor hidraulice pentru întocmirea
procesului-verbal de recepţie a reţelelor
(Procesul-verbal privind gradul de pregătire
pentru exploatarea PERMANENTĂ a instalațiilor
și rețelelor de alimentare cu apă și evacuare a 
apelor uzate)
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- Totodată, reprezentantul
Operaturului, la întocmirea
procesului-verbal de
recepţie a reţelelor, 
efectuează anexa la contract
(Delimitarea reţelelor şi 
instalaţiilor de alimentare cu
apă şi de canalizare între
Operator şi Consumator);
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Având documentele necesare
(inclusiv scanate de către
Operator şi introduse de
colaoratorii Operatorului în
dosarul electronic al
consumatorului), inginerul
pentru contracte va întocmi
Fişa de lucru pentru branşare
şi va întocmi Contractul;
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- În baza fişei de lucru pentru branşare/racordare şi 
pachetului de documente sus indicat se va efectua
calculul costului lucrărilor de branşare la reţele: Devizul
de cheltuieli de îndeplinire a lucrărilor;


- În termen de 3 zile lucrătoare, este invitat
solicitantul pentru achitarea facturei conform Devizului
de cheltuieli de îndeplinire a lucrărilor şi semnarea
contractului de furnizare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare;
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- În termen pînă la 4 zile lucrătoare, după achitarea
de către solicitant a costului lucrărilor şi semnării de
către solicitant a Contractului, reprezentantul
Operaturului (echipa racordări) efectuează pentru
solicitant lucrările de branşare/racordare la reţea;


- Reprezentantul Operaturului întocmeşte, în
dependenţă de circumstanţe, actele conform
Formularelor, recepţionează şi ia la evidenţă contoarele
de apă
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Cazurile în care a fost schimbat proprietarul locului de consum


În cazul în care a fost schimbat proprietarul locului de consum persoana
fizică/juridică se adresează cu cerere privind încheierea contractului pentru
locurile de consum care nu sunt deconectate de la sistemul public de alimentare
cu apă şi de canalizare, acesta anexează documentele necesare:


- extras din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
- certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;
- buletin de identitate al conducătorului;
- documente ce confirmă dreptul de proprietate şi alte drepturi reale (extras din
registrul bunurilor imobile, contract de arendă cu acordul proprietarului imobilului
pentru încheierea contractului de către arendaş şi scrisoare de garanţie de
achitare a datoriei debitoare de la proprietar, contract de vânzare-cumpărare,
înregistrat la Î.S. „Cadastru”, contract de arendă funciară, etc.);
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