




ANEXA 

 

 

 

L I S T A 

de baremuri pentru determinarea în sistem pauşal a consumurilor de apă potabilă si 

preluarea in reţeaua publică de canalizare a apelor uzate menajere, industriale si meteorice,              

în vederea epurării, diferenţiat pe categorii de consumatori. 

 

      LOCUINŢE (igiena locuinţelor si persoanelor, prepararea hranei) 

imobile care alimenteaza cu apă din cişmele publice  amplasate la o distanţă de 

pana la 500 m 

1.2 mc/persoană şi lună 

imobile cu cişmele în curte 2.4 mc/persoană şi lună 

imobile cu instalaţii interioare de apă fără băi 4.0 mc/persoană şi lună 

imobile cu instalaţii interioare de apă şi băi 6.3 mc/persoană şi lună 

imobile cu instalaţii interioare de apă, racordate la centrale sau puncte termice de 

zonă pentru încălzirea apei 

8.4 mc/persoană şi lună 

lucrări noi de construcţii, construcţii montaj, finisaje şi reparaţii capitale la locuinţe 0.75 mc/mp suprafaţă 

construită desfăşurată şi 

lună 

lucrări de reparaţii curente şi igienizare la locuinţe 0.55 mc/mp suprafaţă 

construită desfăşurată şi 

lună 

  

    VEHICOLE SAU GARAJE AUTO (populaţie, agenţi economici, instituţii publice,-

întreţinerea autovehicolelor şi a mijloacelor de transport auxiliare-) 

motocicletă, motoretă 1 mc/vehicol şi lună 

autoturism 7,5 mc/vehicol şi lună 

autocamion 15 mc/vehicol şi lună 

tractor 10 mc/vehicol şi lună 

autodubă, microbuz, autoutilitară 12 mc/vehicol şi lună 

autobuz, autocar şi tehnică de luptă mecanizată 18 mc/vehicol şi lună 

autotren TIR 22 mc/vehicol şi lună 

remorcă monoax 3.5 mc/vehicol şi lună 

remorcă auto cu minim două punţi,cisterne de pînă la 12to 5.5 mc/vehicol şi lună 

autovagon (remorcă TIR), cisterne de peste 12to 14mc/vehicol şi lună 

  

     PLANTAŢII şi SPAŢII VERZI (populaţie, agenţi economici, instituţii publice,- întreţinerea spaţiilor şi 

peluzelor cu flori, grădini cu legume şi zarzavat, combaterea dăunătorilor din vii şi livezi-) 

spaţii verzi, peluze, rabate de flori *250 l/mp şi sezon 6 luni (an) 0.021 mc/mp şi lună 

grădini cu legume şi zarzavaturi de pînă la 250 mp *300 l/mp şi sezon 6 luni (an) 

                                                    cu peste 250 mp *400 l/mp şi sezon                                                    

0.025 mc/mp şi lună  

0.034 mc/mp şi lună 

solarii pentru legume, zarzavat şi flori *500 l/mp şi sezon 0.042 mc/mp şi lună 

sere pentru legume, zarzavat şi flori *650 l/mp şi an  0.054 mc/mp şi lună 

plantaţii de vii şi livezi cu pomi fructiferi 50 l/mp şi sezon 0.005 mc/mp şi lună 

 

   INTREŢINEREA şi CREŞTEREA ANIMALELOR (populaţie, agenţi economici, 

instituţii publice) 

cai, tineret taurin *1800 l/cap şi lună 1,80 mc/cap şi lună 

vaci *3000 l/cap şi lună 3.00 mc/cap şi luă 

porci *1000 l/cap şi lună 1.00 mc/cap şi lună 

caini şi pisici rasă 1.00 mc/cap şi lună 



ovine *300 l/cap şi lună 0.3 mc/cap şi lună 

păsări de curte *15 l/cap şi lună 0.015 mc/cap şi lună 

nutrii, nurci *6000 l/cap şi lună 6.00 mc/cap şi lună 

  

   PERSONAL (agenţi economici, instituţii publice, administraţie) 

Baremuri specifice de consum pe armături şi obiecte sanitare pentru igiena cadrelor şi a 

personalului angajat şi deservit. 

chiuvetă, lavoar 0.5 mc/persoană, schimb şi lună cişmea cu robinet 1.0 mc/persoană, schimb şi 

lună 

W.C 0.5 mc/persoană, schimb şi lună ţîşnitori cu jet continuu 120.0 mc/lună la 2m ţeavă 

duş 3.0 mc/persoană, schimb şi lună pişoar sp. intermitentă 28.0 mc/buc, schimb şi lună 

cadă baie 2.0 mc/persoană, schimb şi lună pişoar sp. continuă 144.0 mc/lună la 2 m ţeavă 

 

    ADMINISTRAŢIE, PRODUCŢIE. COMERŢ, PRESTĂRI SERVICII, DIVERSE 

        Baremuri specifice de consum pe unităţi, puncte de consum şi folosinţe, în funcţie de 

specificul activităţilor desfăşurate. 

bufet express (self) cu peste 10 mese servire 

                                între 5 şi 10 mese servire 

                                între 0 şi 4 mese servire  

400 mc/robinet şi lună 

300 mc/robinet şi lună  

200 mc/robinet şi lună 

restaurant cu peste 10 mese 

                               între 5 şi 10 mese servire 

                               între 0 şi 4 mese servire 

200 mc/robinet şi lună 

150 mc/robinet şi lună 

100 mc/robinet şi lună 

bar, bodegă, patiserii, gogoşerii, lacto-bar cu peste 15 mese servire 

                                   între 10 şi 15 mese servire 

                                   între 5 şi 9 mese servire 

                                   între 0 şi 4 mese servire 

250 mc/robinet şi lună 

190 mc/robinet şi lună 

130 mc/robinet şi lună 

70 mc/robinet şi lună 

cofetărie cu peste 10 mese servire 

                                 între 5 şi 10 mese servire 

                                 între 0 şi 4 mese servire 

150 mc/robinet şi lună 

90 mc/robinet şi lună 

60 mc/robinet şi lună 

cantină sau sală de mese cu peste 10 mese servire 

                              între 5 şi 10 mese servire 

                              între 0 şi 4 mese servire 

100 mc/robinet şi lună 

80 mc/robinet şi lună 

60 mc/robinet şi lună 

punct de preparare şi comercializare băuturi răcoritoare –manual- 

                                                                             -dozare automată- 

80 mc/robinet şi lună sau 

60 mc/aparat dozator şi lună 

Dozator automat îngheţată 25 mc/aparat dozator şi lună 

Punct de umplut sifoane 50 mc/cap umplere şi lună 

punct pentru desfacerea produselor şi preparatelor din carne, lapte sau peşte 100 mc/robinet şi lună, sau 

33 mc/vitrină frigorifică şi lună 

punct pentru desfacerea produselor agroalimentare, legumelor sau fructelor 50 mc/robinet şi lună 

magazin pentru desfacerea mărfurilor industriale şi a produselor preambalate 0.08 mc/mp suprafaţă 

construită desfăşurată şi lună 

depozite comerciale pentru produse agroalimentare sau industriale 

 

0.06 mc/mp suprafaţă 

construită desfăşurată şi lună 

hale pentru producţie industrială (partea ocupată-în exploatare-) 0.07 mc/mp suprafaţă 

construită desfăşurată şi lună 

atelier mecanic prelucrări prin aşchiere (strung, freză) 1 mc/utilaj şi lună 

atelier confecţii metalice (sudură) 1.5 mc/aparat sudură şi lună 

atelier fierărie cu forjă 1.8 mc/forjă şi lună 

centrală termică apă fierbinte fără abur 7.5 mc/Gcal instalat şi lună 

centrală termică apă fierbinte cu preparare abur 12 mc/Gcal instalat şi lună 



punct termic  2.5 mc/Gcal instalat şi lună 

magazin de florărie  20 mc/robinet şi lună 

frizerie cu peste două mese de lucru 

                        cu una sau două mese de lucru 

10 mc/robinet şi lună 

7 mc/robinet şi lună 

Coafura cu peste două mese de lucru 

                          cu una sau două mese de lucru 

15 mc/robinet şi lună 

10 mc/robinet şi lună 

spălătorie lenjerie pentru colectivităţi sau prestări servicii 100 mc/maşină de spălat şi 

lună 

spălătorie mecanică auto 580 mc/maşină de spălat şi 

lună 

spălătorie manuală auto 370 mc/robinet şi lună 

atelier vopsitorie auto 220 mc/robinet şi lună 

stropitul străzilor pavate sau asfaltate 0.0025 mc/mp şi stropit 

spălatul străzilor pavate sau asfaltate  0.0035 mc/mp şi spălat 

cişmea publică amplasată în pieţe agroalimentare şi oboare 350 mc/lună 

cişmea publică (ţaşnitoare) cu ventil automat de închidere 60 mc/lună 

cabină WC public 160 mc/cabină WC şi lună 

baie publică fără abur 130 mc/robinet, schimb şi lună 

baie publică cu abur (saună) 160 mc/robinet, schimb şi lună 

piscină (strand) acoperit 1.6 mc/mc piscină şi lună 

piscină (ştrand) în aer liber 0.4 mc/mc piscină şi lună 

atelier (laborator) fotografic 20 mc/robinet şi lună 

cabinet medical, farmacie sau punct farmaceutic 5 mc/robinet, schimb şi lună 

cabinet stomatologie  25 mc/robinet, schimb şi lună 

laborator farmaceutic, pentru analize fizico-chimice, biologice, 

bacteorologice sau pentru tehnică dentară 

15 mc/robinet, schimb şi lună 

policlinică sau dispensar 10 mc/robinet şi lună 

gară, autogară, unităţi de relaţii cu publicul ( CEC, bancă, unităţi de asistenţă 

socială, etc. ) 

3.5 mc/robinet şi lună 

spital  3.5 mc/pat (loc) şi lună  

morga, spital sau institut medico-legal sală disecţie   22 mc/masă disecţie şi lună 

cinematograf  0.4 mc/loc şi lună 

teatru şi sală de cultură  0.8 mc/loc şi lună 

şcoală şi grădiniţe cu program redus  1 mc/elev şi lună 

internat şcolar  4 mc/elev şi lună 

grădiniţă şi creşă cu program săptămanal 3 mc/copil şi lună 

club pentru şcolari şi preşcolari (grădiniţă cu program zilnic) 0.2 mc/loc şi lună 

cămin muncitoresc, dormitor militar, hotel cu băi comune 4.5 mc/loc şi lună 

hotel cu băi în fiecare cameră  15 mc/loc şi lună 

lucrări noi de construcţii, construcţii montaj, finisaje şi reparaţii capitale la 

obiective civile, industriale şi agrozootehnice 

0.75 mc/mp suprafaţă 

construită desfăşurată şi lună 

lucrări de reparaţii curente şi igienizare la obiective civile, industriale şi 

agrozootehnice 

0.55 mc/mp suprafaţă 

construită desfăşurată şi lună 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSERVAŢII: 

               1)Titularii dreptului de proprietate asupra imobilelor care nu au instalaţii interioare de 

alimentare cu apă şi (sau) canalizare, dar care sunt situate în zona străzilor sau ansamblurilor de clădiri dotate cu 

reţele edilitare, sunt consideraţi abonaţi de drept pentru aceste servicii şi obligaţi la plată. În aceste situaţii, 

consumul de apă în regim pauşal va reprezenta 50% din consumurile prevăzute în listă. 

               2) Pentru activităţile specifice neprevăzute în această listă, stabilirea consumurilor de apă 

rece se va face prin asimilare cu unităţile cu specific de activitate asemănător care figurează în listă sau prin 

comparaţie cu unităţile similare taxate după consumul inregistrat de apomete, ţinand cont de elementele specifice 

punctului de consum, cum ar fi: numărul de ore de funcţionare, secţiunea branşamentului, regimul de presiune, etc. 

               3) În cazul în care beneficiarii folosesc şi apă caldă care nu trece printr-un aparat de 

inregistrare, cantitatea de apă caldă va reprezenta 40% din consumul de apă rece şi se va adăuga la aceasta. 

               4) Pentru activităţile comerciale cu caracter de producţie industrială, cum ar fi: prelucrarea 

cărniişi a produselor din carne şi peşte; producerea sucurilor şi prelucrarea conservelor din legume şi fructe; 

fabricarea produselor lactate, produselor de morărit şi panificaţie, vinificaţie, fabricarea alcoolului, băuturilor 

alcoolice, berii şi drojdiei, industria textilă şi prelucrarea pieilor, fabricarea furnirului, placajului, panelului, 

lemnului stratificat-densificat şi a elementelor mulate din furnire sau aşchii, industria poligrafică, fabricarea 

betoanelor şi produselor din beton, producerea, transportul şi distribuţia energiei termice, etc. , cantităţile de apă 

consumată se vor determina prin corelarea capacităţi de producţie in 24 ore, generată de utilajul conducător, cu 

consumul specific de apă pe unitate de produs şi regimul de lucru specific fiecărei unităţi.  

 

CATEGORIILE DE FOLOSINŢĂ PENTRU APA POTABILĂ 

    Folosinţele pentru care beneficiarii pot fi autorizaţi sa folosească alimentarea cu apă potabilă din 

reţeaua urbană sunt: 

1) Pentru consumul casnic, sub formă de apă rece şi apă caldă menajeră la: igiena locuinţelor şi 

persoanelor, prepararea hranei, întreţinerea şi creşterea animalelor, intervenţia în caz de incendiu şi stricte nevoi 

gospodăreşti cum ar fi: întreţinerea prin stropire indirectă a spaţiilor verzi, peluzelor cu flori, grădinilor cu legume 

şi zarzavat, prepararea soluţiilor pentru combaterea dăunătorilor din vii şi livezi, spălarea şi întreţinerea 

autovehicolelor. 

2) Pentru utilităţi publice, cum ar fi: intervenţia în caz de incendiu igiena şi dezinfecţia domeniului 

public, întreţinerea prin stropire indirectă a spaţiilor verzi şi a peluzelor cu flori, prepararea soluţiilor  pentru 

combaterea dăunătorilor din plantaţiile stradale, asigurarea necesarului pentru buna funcţionare a instituţiilor 

publice, etc. 

3) În folosul agenţilor economici, pentru desfăşurarea proceselor tehnologice, a activităţilor de 

producţie şi comerciale cu respectarea strictă a condiţiilor şi limitelor prin autorizaţia de branşare la reţeaua de 

alimentare cu apă potabilă şi pentru intervenţia în caz de incendiu. 

  Exceptand intervenţiile contra incendiilor şi consumul tehnologic, indiferent de categoria de 

folosinţă, este interzis consumul prin racordarea directă a conductelor sau racordurilor flexibile cu armăturile 

instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă, la curgerea liberă sau prin intermediul sistemelor de stropire, pentru 

spălarea clădirilor, autovehicolelor, materialelor şi obiectelor de uz casnic sau irigarea prin stropire ori inundare a 

culturilor de orice fel. 

 

 

CRITERII TEHNICE PRIVIND STABILIREA CANTITĂŢILOR DE APE UZATE şi 

METEORICE PRELUATE ÎN REŢEAUA PUBLICĂ DE CANALIZARE. 

1) Cantitatea de apă uzată evacuată în reţeaua publică de către populaţie  se stabileşte în funcţie de 

cantitatea de apă potabilă, reprezentand 75% din aceasta. Pentru abonaţii din sectorul casnic care locuieşte pe 

străzile canalizate dar nu au în instalaţiile proprii racordate la reţeaua de canalizare, apă uzată evacuată se 

stabileşte în funcţie de cantitatea de apă potabilă, reprezentand 50%din aceasta. 

2) Cantitatea de apă uzată evacuată în reţeaua publică de catre alţi beneficiari decat populaţia se 

stabileşte în raport cu cantitatea de apă consumată, după cum urmează: 

          2.1.) Pentru agenţii economici şi instituţiile publice care se alimentează cu apă potabilă din 

reţeaua publică, cantitatea de apă uzată evacuată se calculează la nivelul întregii cantităţi de apă livrată. 



          2.2.) Pentru beneficiarii care se alimentează din surse proprii de apă dar evacuează apa uzată 

în reţeaua publică de canalizare, cantitatea de apă evacuată se stabileşte la nivelul întregii cantităţi de apă 

exploatată. 

          2.3.) La punctele de consum ale agenţilor economici unde, prin specificul activităţii, apa 

potabilă rămane înglobată în produsul finit şi nu se restituie în totalitate la reţeaua de canalizare, cantitatea de apă 

uzată evacuată se va stabili pe baza producţiei fizice lunare, declarată de catre beneficiar şi a consumului specific 

de apă înglobată în produsul finit. 

3) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua publică de canalizare se determină pentru fiecare 

categorie de folosinţă în parte, prin inmulţirea cantităţilor specifice din tabelul de mai jos, cu suprafeţele totale ale 

incintelor (construite şi neconstruite), exclusiv terenul arabil şi grădinile aferente fiecărui beneficiar. 

incinte aparţinand domeniului public 0.3 mc/mp şi an 0.025 mc/mp şi lună 

incinte aparţinand agenţilor economici şi instituţiilor publice 0.5 mc/mp şi an 0.0417 mc/mp şi lună 

locuinţe 0.2 mc/mp şi an 0.0167 mc/mp şi lună 

 Beneficiarii sunt obligaţi, la evacuarea apelor uzate şi meteorice, să respecte condiţiile de calitate 

impuse prin Indicativul C.90/1983, pentru a fi acceptate la descărcarea în reţele de canalizare. Condiţiile de calitate 

se referă la secţuinea de control care este ultimul cămin al folosinţei sau incintei canalizate, înainte de descărcarea 

în reţeaua publică de canalizare.  
 


