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PREFAŢĂ 

Începând cu anul 2015,  Asociașia Moldova Apă-Canal (în continuare, AMAC) și Institutul de 

Formare Continuă în domeniul serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare pentru membrii 

AMAC implementează Programul Național de Creștere a Capacitaților Operatorilor în 

domeniul serviciilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (în continuare, Program). 

Programul conține o serie de module de instruire care au ca obiectiv dezvoltarea capacităților 

de administrare și exploatare tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare 

(AAC).  

În anul 2015 au fost dezvoltate și implementate 6 module de instruire, în urma cărora 308 de 

angajați ai 43 de operatori AAC din Republica Moldova au beneficiat de instruire și au obținut 

certificate din partea Universității Tehnice din Molova. 

In anul 2016, alte trei modulele au fost selectate de către membrii AMAC și instituționalizate 

prin intermediul Institutului de Formare Continuă în domeniul serviciilor de AAC pentru 

membrii AMAC. 

Beneficiari ai acestor trei module sunt angajațiii serviciilor abonați, selectați de Asociația 

„Moldova Apa-Canal” (AMAC), beneficiari ai proiectelor de dezvoltare regională finanțate din 

sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională (FNDR) și ai proiectului „Modernizarea 

Serviciilor Publice Locale din Republica Moldova”, reprezentanți ai Ministerelor și Agențiilor 

Guvernamentale și cei ai Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR).  

Primul modul este axat pe tematica studierii legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul 

serviciilor de abonaţi a operatorilor AAC. Al doilea modul se referă la aspectele tehnice în 

relaţiile cu clienţii, iar al treilea modul la procedura de contractare privind prestarea 

serviciului public de AAC. 

În baza Acordului de Colaborare semnat între GIZ și AMAC în februarie 2015, proiectul 

„Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” acordă suport Institutului de 

Formare Continuă în domeniul serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare pentru membrii 

AMAC de a dezvolta și organiza 15 Module de instruire.  

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este 

implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) şi sprijinit financiar 

de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, 

Guvernul României, Uniunea Europeană și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 

(SDC). 
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MODULUL I.  LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 

SERVICIILOR ABONAŢI PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 1: Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 
Obiective • familiarizarea cu noțiunile de serviciul public de alimentare cu apă

și de canalizare/sistem public de alimentare cu apă și de
canalizare;

• evidenţierea autorităților responsabile pentru înființarea,
organizarea, funcționarea, gestiunea și monitorizarea serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare;

• descrierea succintă a principiilor de organizare și funcționare a
servicilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

• analiza formelor de gestiune ale serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare;

• familiarizarea cu politica națională de dezvoltare a sectorului de
alimentare cu apă și de canalizare

Cuvinte cheie Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, sistem public de 

alimentare cu apă și de canalizare, autoritate publică locală, 

principii, gestiune directă/delegată, regionalizarea serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare 

Conținut 1. Considerațiuni generale privind serviciul public de alimentare cu

apă și de canalizare.

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, reglementat prin 
Legea nr. 303 din 13.12.20131, face parte din sfera serviciilor publice de

gospodărie comunală organizate la nivelul unităti̦lor administrativ-

teritoriale, care are drept scop asigurarea alimentării cu apă, canalizarea și 

epurarea apelor uzate pentru toti̦ utilizatorii de pe teritoriul localităti̦i.  

Acest serviciu public de importantă̦ majoră pentru colectivităti̦le locale 

este conceptualizat legal, prin art.  3 alin. (1) din Legea nr. 303 din 
13.12.2013, ca fiind 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. 

Acest  serviciu public are 2 componente: 

a) serviciul public de alimentare cu apă, reprezentând totalitatea

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;

b) serviciul public de canalizare, reprezentând totalitatea activităţilor

1 Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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necesare pentru: colectarea, transportarea şi evacuarea apelor 

uzate de la consumatori la staţiile de epurare; epurarea apelor 

uzate şi evacuarea apei epurate în emisar. 

Acțiunile și activitățile care intră în componența serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare nu constituie servicii publice distincte, ci formează 

împreună serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. 

Acest serviciu se realizează prin crearea și exploatarea unei infrastructuri 

tehnico-edilitare, denumită sistem public de alimentare cu apă și de 

canalizare. 

Potrivit  art. 4 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 
1402 din 24.10.20022, sistemele publice de gospodărie comunală, inclusiv

terenurile aferente, fiind de folosinţă, interes sau utilitate publică, aparţin, 

prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

În spiritul normei menționate mai sus, interesul public implică afectarea 

bunului la un serviciu public. Astfel că, sistemele prin care este 

furnizat/prestat serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare,  

folosesc tuturor cetăţenilor localităţii, respectiv aparţin domeniului public 

al unităţii administrativ-teritoriale. Anume, afectarea sistemelor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare serviciului public respectiv, și 

calitatea acestora de a satisface un interes general, justifică apartenența 

acestora la domeniul public al unităţii administrative-teritoriale3. 

Prin urmare, 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. 

In acest context, art. 10 din Legea privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.20074, prevede, expres, regimul

juridic al bunurilor domeniului public. Astfel: „Bunurile domeniului public 

sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, în particular: nu pot fi 

înstrăinate, nici prin privatizare sau depunere în capitalul social al unei 

persoane juridice; nu se pot constitui obiect al gajului sau al unei alte 

garanţii reale; nu pot fi supuse urmăriwrii silite, nici chiar în cazul 

insolvabilităţii persoanei juridice care le gestionează; dreptul de 

proprietate asupra lor nu se stinge prin neuz; nu pot fi dobîndite de 

2 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-17/49 din 07.02.2003. 
3 Maria ORLOV, Liliana BELECCIU, „CERTAIN ASPECTS ON LEGAL REGIME OF THE PUBLIC DOMAIN’S 
PROPERTY IN THE LEGISLATION AND PRACTICE OF REPUBLIC OF MOLDOVA”( „Unele aspecte 
privind regimul juridic al bunurilor domeniului public în legislația și în practica din Republicii 
Moldova”), Materialele conferinţei internaţionale ”History, culture, citizenship in the European 
Union”, 8-9 mai 2015, Pitești, România, P. 261-269.  http://www.upit.ro/uploads/facultatea_fsja/E-
book%20iccu2015.pdf 
4 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 90-93 din 29.06.2007. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312769
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312769
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324100
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324100
https://www.upit.ro/
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persoane fizice sau juridice prin uzucapiune...”. 

Referitor la formele de gestiune a acestor bunuri, art. 77 alin. (2) din 
Legea nr. 436 din 28.12.2006 prevede că: „bunurile domeniului public al

unităţii administrativ-teritoriale pot fi date în administrare întreprinderilor 

municipale şi instituţiilor publice, concesionate, date în arendă ori în 

locaţiune, după caz, în temeiul deciziei consiliului local sau raional, în 

condiţiile legii”. 

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, ı̂n conformitate cu art. 3 alin. (2) din Legea nr. 303 
din 13.12.2013. 

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. 

Printre competente̦le acordate autorităti̦lor administrati̦ei publice locale 

de nivelul ı̂ntâi ı̂n art. 8 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, pot fi

reținute: 

• 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;

• aprobarea regulamentelor și a caietului de sarcini ale serviciului;

• adoptarea modalității de gestiune și aprobarea documentației

privind organizarea și derularea procedurii de delegare a gestiunii

etc.

2. Principiile de organizare și funcționare a serviciului public de

alimentare cu apă și de canalizare

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: 

a) continuitate, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în

furnizarea/prestarea serviciilor de gospodărie comunală pe bază

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321765
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312769
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contractuală; 

b) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor;

c) accesibilitate egală la serviciile publice furnizate/prestate pe bază

contractuală;

d) asigurarea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii”.

Numărul principiilor variază de la un serviciu public la alt serviciu public, 

însă, este unanim admis, că principiul continuităţii şi al egalităţii, precum 

și principiul adaptabilităţii sunt considerate principii comune tuturor 

serviciilor publice indiferent că sunt prestate de stat, de colectivităţile 

locale sau de agenţi privaţi. 

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. 

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

a)Acest principiu a fost mult timp principalul factor care a suprimat

dreptul la grevă în funcţia publică. În prezent, deşi nu este prevăzut

expres, dreptul la grevă este recunoscut funcţionarilor publici, cu condiţia

satisfacerii necesităţilor minime de viaţă ale comunităţilor locale. În

Republica Moldova, legislaţia prevede expres sectoarele de activitate unde
este interzis dreptul la grevă5, precum şi condiţiile legale de desfăşurare a

acesteia.

b)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. Altfel spus, concesionarul este

obligat să continue prestarea serviciului public, necătând cât de

împovărătoare îi este sarcina prin apariţia acestor cauze, care nu au putut

fi prevăzute la încheierea contractului şi care îl pot duce cu siguranţă la

faliment. În acelaşi timp, obligaţiei concesionarului de a presta în

continuare serviciul public, revine obligaţia concedentului de a suporta

cheltuielile prestării serviciului ocazionate de dificultăţile financiare

neprevăzute în proporţie de 80-90%. Aceasta este teoria impreviziunii,

5 Potrivit art. 369 alin. 2 din Codul Muncii al Republicii Moldova, nu pot participa la grevă: 
a)personalul medico-sanitar din spitale şi serviciile de asistenţă medicală urgentă;
b)salariaţii din sistemele de alimentare cu energie şi apă;
c)salariaţii din sistemul de telecomunicaţii;
d)salariaţii serviciilor de dirijare a traficului aerian;
e)persoanele cu funcţie de răspundere din autorităţile publice centrale;
f)colaboratorii organelor ce asigură ordinea publică,  ordinea de drept şi securitatea statului, judecătorii
instanţelor judecătoreşti, salariaţii din unităţile militare, organizaţiile sau instituţiile Forţelor Armate;
g)salariaţii din unităţile cu flux continuu;
h)salariaţii din unităţile care fabrică producţie pentru necesităţile de apărare a ţării.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326757
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326757
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care s-a fondat din jurisprudenţa Consiliului de Stat din Franţa prin 

decizia din 30.03.19166. Prin urmare, în caz de impreviziune 

concesionarul este obligat să continuie prestarea serviciului public, în 

timp ce concedentul urmează a-l ajuta financiar pe perioada respectivă. 

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. 

Principiul egalităţii tuturor în faţa serviciului public 

Potrivit art. 16 alin. (2)  din Constituţia Republicii Moldova, “toţi cetăţenii 

Republicii Moldova  sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 

deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 

apartenenţă politică, avere sau de origine socială”. 

Acest principiu constituţional implică şi 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. 

Însă acest principiu nu înseamnă o egalitate absolută, deoarece cetăţenii 

nu pot fi consideraţi egali decât dacă sunt în situaţii identice. Cel mai 

convingător exemplu, în acest sens, poate servi tratarea diferită a 

clienţilor mai ales în ceea ce priveşte tarifele care le sunt aplicabile, în 

cazul serviciilor publice industriale şi comerciale. Astfel că pentru unele 

categorii de cetăţeni, statul subvenţionează plata tarifelor pentru unele 

servicii publice cum sunt: energia electrică, gazele naturale, încălzirea etc.  

În acest caz având drept principiu de bază veniturile usagerilor serviciilor 

publice, statul acordă compensaţii nominative  păturilor socialmente 

6 Situaţia a fost următoarea: Primul război mondial a determinat o creştere considerabilă şi imprevizibilă a 
preţului cărbunelui. Compania care a luat în concesiune producţia şi distribuirea gazului în oraşul Bordeaux nu 
mai putea, pe baza tarifelor prevăzute în caietul de sarcini, să echilibreze funcţionarea concesiunii. Ca urmare, a 
cerut Primăriei Bordeaux să accepte ridicarea tarifelor pentru a-i permite să echilibreze concesiunea dar aceasta 
a refuzat, nefiind de acord cu suportarea parţială a pierderilor. Primăria avea dreptul să decidă dacă tarifele care 
erau prevăzute în contractul de concesiune pot fi ridicate pentru a permite concesionarului să presteze în 
continuare serviciul public sau să refuze, situaţie în care compania ar fi continuat să exploateze serviciul până ar 
fi falimentat. Consiliul de Stat, după ce a statuat dreptul oraşului de a refuza orice creştere a tarifelor, a 
considerat că acesta trebuie să acopere, într-o mare măsură deficitul companiei, din două considerente: primul 
este cel al continuităţii serviciului. Compania putea să presteze serviciul public doar o anumită perioadă de timp, 
datorită pierderilor suferite, iar apoi serviciul s-ar fi întrerupt. Deci, continuitatea serviciului cere ca autoritatea 
concedentă să vină în ajutorul concesionarului. Al doilea considerent a fost următorul: din moment ce părţile au 
contractat, ele au avut în vedere un anumit alea, însă unul normal, previzibil. Părţile nu au avut în vedere 
circumstanţe imprevizibile care au fost determinate de război şi care au bulversat economia. Într-o astfel de 
situaţie se pune întrebarea cine suportă aceste sarcini extra-contractuale? Judecătorul administrativ, în general a 
stabilit ca acestea să fie suportate de concesioar într-un procent variind de la 5 la 15%, iar restul trebuie suportat 
de autoritatea concedentă. (P. Weil, M. Long, G. Braibant, P. Devolve şi G. Genevois, „Droit administratif” , p. 182 şi 
urm.; citat de Ana Vasile, “Prestarea serviciilor publice prin agenţi privaţi”, Bucureşti, Ed. All Beck, 2003,, p. 77-
78). 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363979


10 

vulnerabile, deoarece “inechităţile sociale nu trebuie să aducă atingere 

egalităţii în drepturi a cetăţenilor”. 

Principiul adaptabilităţii serviciului public 

Pentru a realiza pe deplin necesităţile cetăţenilor serviciul public trebuie 

să urmărească nevoile acestora; mai mult, potrivit acestui principiu 

administraţia are obligaţia de a îmbunătăţi continuu prestarea serviciului 

public. 

În unele cazuri adaptarea serviciului public la necesităţile populaţiei 

implică doar sarcina autorităţilor publice competente 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. 

Principiul adaptabilităţii are următoarele implicaţii: 

a) administraţia poate modifica oricând regulile de organizare şi

funcţionare ale serviciului public, beneficiarii serviciului public neavând

un drept de a menţine condiţiile de funcţionare ale acestuia;

b) dreptul de a modifica unilateral şi de a rezilia contractul de concesiune

a serviciilor publice de către concedent atunci când există necesităţi de

adaptare a serviciului public. Modificarea unilaterală a contractului de

concesiune vizează aspecte legate de organizarea, funcţionarea şi

condiţiile de exploatare a serviciului public.

Prin urmare, în măsura în care autoritatea publică constată o modificare a 

interesului general, aceasta poate prin acte administrative, să modifice 

condiţiile de desfăşurare a serviciului public ori chiar să desfiinţeze 

serviciul public. 

În concluzie, doar serviciile publice prestate în mod continuu, în 

condiţii de accesibilitate tuturor beneficiarilor, precum şi adaptate 

permanent interesului general sunt în măsură să asigure sănătatea 

populaţiei şi calitatea vieţii. 

Aceste principii care stau la baza organizării și funcționării tuturor 

serviciilor publice, sunt completate de principiile specifice serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare statuate în art. 10 din Legea nr. 303 din 
13.12.2013:

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;

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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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.

3. Organizarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu

apă și de canalizare

În Republica Moldova7, 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.  

După cum s-a menționat mai sus, 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. 

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. 

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 consumatorilor de apă, în 

regim de gestiune delegată. 

4. Modalități de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și

de canalizare

Modurile de gestionare a serviciilor publice s-au modificat semnificativ 

atât ca număr cât şi ca diversitate datorită creşterii considerabile a 

nevoilor colective pe de o parte, iar pe de altă parte datorită problemelor 

financiare cu care se confruntă statul şi colectivităţile locale, ceea ce 

determină o dezangajare din ce în ce mai mare a acestora în prestarea 

serviciilor publice. 

Modul de gestiune cel mai tradiţional ar fi cel al gestionării directe de 

către o persoană publică, cu condiţia ca mijloacele de care dispune să-i 

permită prestarea serviciilor publice. În caz contrar, persoanele juridice 

de drept privat vor participa la realizarea administraţiei, fenomen care nu 

este nou, acesta manifestându-se mai ales în instituţia clasică şi centenară 

7 Pentru un studiu mai amplu privind organizarea și gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în 
Republica Moldova a se vedea: Liliana Belecciu, „Gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în 
Republica Moldova”, Materialele conferinţei internaţionale organizate de Universitatea Petrol și Gaze din Ploiesti, 
iunie 2014. 
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a concesiunii. 

Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

reprezintă modalitatea de organizare, funcționare și controlul 

furnizării/prestării acestuia conform condițiilor stabilite de autoritățile 

administrației publice locale. 

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: 

a) gestiune directă

b) gestiune delegată

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. 

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. 

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.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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5. Politica națională de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă

și de canalizare

Sectorul alimentării cu apă și canalizare din Republica Moldova a suferit 

transformări în ultimele decenii, uneori cu impact negativ asupra calității 

vieții și sănătății utilizatorilor. Motiv pentru care se impune o politică de 

redresare națională a acestui sector prin preluarea bunelor practici 

europene. 

Dezvoltarea sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie se bazează pe 

principalul document din sector  - Strategia de alimentare cu apă şi 

sanitaţie (2014-2028)8, care vizează ı̂mbunătăţirea politicilor naţionale şi 

armonizarea cadrului legal în conformitate cu acquis-ul comunitar şi 

standardele europene. 

Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028) statuează că: 

“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.” 

Politica adoptată de Republica Moldova, în acest sens,  constă în 

regionalizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, 

care sunt fragmentate și dispersate în prezent. Regionalizarea constă în 

concentrarea serviciilor furnizate către un grup de municipii/orașe într-o 

anumită zonă geografică definită de un bazin hidrografic sau/și de limite 

(granițe) administrative (municipii, orașe, comune, raioane)9. Realizarea 

cu succes a acestui proces, va conduce, cu siguranță, la îmbunătățirea 

eficienței infrastructurii și serviciilor locale de apă și canalizare, a  calității 

și a costurilor accesibile, atragerea investițiilor, dezvoltarea strategiei de 

dezvoltare armonioasă a comunităților locale pe termen lung etc.   

Pentru operatorii (prestatorii) de servicii de alimentare cu apă şi de 

canalizare, regionalizarea înseamnă reorganizare a doi sau mai mulţi 

operatori locali - de obicei municipali - într-un singur operator regional. 

8 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 

9 www.posmediu.ro/upload/pages/Ghid-Regionalizare.doc 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352311
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352311
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Consiliile locale respective nu vor mai deţine 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.  În 

acest caz, în loc de câțiva operatori (agenți economici) cu afaceri mici va 

funcționa unul singur care va deservi toate comunitățile asociate. 

Strategia stimulează cooperarea inter-municipală 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. Drept urmare, 

întreprinderile municipale se vor reorganiza în societăți comerciale, își 

vor extinde aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și 

canalizare către alte unități administrativ-teritoriale, devenind operatori 

regionali viabili economic. 

Practica internațională arată că elementul cheie pentru îmbunătățirea 

eficienței infrastructurii și serviciilor locale de apă și canalizare, sub 

aspectul calității și costurilor, îl reprezintă organizarea și operarea 

serviciilor la nivel regional prin utilizarea de resurse și facilități comune. 

Potrivit Ordinulului Ministerului Mediului nr. 122 din 04.12.201510, 

regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare urmează a 

fi înfăptuită prin următoarele elemente  : 

1.Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) , care, ı̂n viziunea 
legiuitorului nostru, reprezentă o structură de cooperare cu personalitate 
juridică, ı̂nfiinta̦tă prin asocierea a două sau mai multe unităti̦ 
administrativ-teritoriale, ı̂n scopul realizării ı̂n comun a unor proiecte de 
dezvoltare regională  și furnizării ı̂n comun a  serviciilor  publice de

alimentare cu apă și de canalizare.

2.Operatorul Regional este o societate comercială cu capital social public,

ı̂nfiinţată de toti̦ sau de o parte din membrii Isociati̦ei de Dezvoltare

Intercomunitară, căruia i se atribuie ı̂n mod direct contractul de delegare a

gestiunii.   Conform art. 13 alin. (12) din Legea nr. 303 din 13.12.2013,

gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare poate fi

delegată direct, fără licitati̦e publică, operatorilor cu capital social public

majoritar(societăţi comerciale, ı̂ntreprinderi municipale şi de stat, ı̂
ı̂nfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de organul

central de specialitate, după caz, cu capital social al unităţilor 
administrativ-teritoriale sau de stat).

10 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. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363617
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363617
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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3.Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor către operatorul

regional. Unităţile administrativ-teritoriale, membre a Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară, toate sau o parte acţionari ai Operatorului

Regional, deleagă împreună, prin Asociația de dezvoltare

intercomunitară, gestiunea serviciilor lor de alimentare cu apă şi de

canalizare către Operatorul Regional, printr-un contract unic de delegare

a gestiunii. Prin contractul de  delegare a gestiunii serviciilor, operatorul

regional deține dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciile publice de

alimentare cu apă și de canalizare în cadrul ariei de competență

teritorială a autorității delegante. De asemenea, operatorul preia dreptul

exclusiv de a exploata, întreține și administra bunurile delegate, precum

și investițiile privind reabilitarea bunurilor existente și cu extinderea ariei

delegării.

Exerciții 
practice 

Sectorul de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova a 

suferit transformări în ultimele decenii, uneori cu impact negativ asupra 

calității vieții și sănătății utilizatorilor. Care credeți că ar trebui să fie 

factorii principali care trebuie luați în considerare în dezvoltarea 

sectorului de alimentare cu apă și de canalizare. Notați ideile D-voastră în 

spațiul de mai jos. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Formulați o definiție pentru serviciul public de alimentare cu apă

și de canalizare/sistem public de alimentare cu apă și de

canalizare.

2. Cui aparține competența privind înființarea, organizarea și

gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare?

3. Care sunt  principiile de organizare și funcționare a serviciilor

publice? Dar a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare?

4. Care sunt modurile de gestiune a serviciului de alimentare cu apă

și de canalizare.

5. Numiți elementul cheie al politicii de dezvoltare a sectorului de

alimentare cu apă și de canalizare.
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MODULUL I.  LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 
SERVICIILOR ABONAŢI PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

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

Obiective • evidenţierea condițiilor și termenelor în care Republica
Moldova urmează să-și alinieze legislația națională la aquis-
ul comunitar de mediu;

• familiarizarea cu prevederile Directivelor Uniunii
Europene;

• analiza cadrului legal și normativ din Republica Moldova
care regelementează sectorul de alimentare cu apă și de
canalizare;

• generalizarea proiectelor de modificare a legislației în
vigoare.

Cuvinte cheie Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, reglementare 
națională/internațională, Directivele Uniunii Europene, lege, 
Hotărâri de Guvern, Regulament. 

Conținut 1. Reglementări internaționale

Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora  
la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia. Acordul a fost ratificat11 de 
Parlamentul RM pe 2 iulie 2014, iar de Parlamentul European pe 13
noiembrie 2014. 

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană stabilește  
cadrul juridic pentru avansarea relațiilor spre o treaptă calitativ 
superioară, cea a asocierii politice și integrării economice cu Uniunea 
Europeană. 

Prin semnarea Acordului de Asociere, Republica Moldova s-a angajat să 
transpună, inclusiv, legislaţia relevantă de mediu a Uniunii Europene în 
sistemul naţional de ordine legală, prin adoptarea sau schimbarea 
legislaţiei naţionale, regulamentele şi procedurile.    

Angajamentele de mediu din Acordul de Asociere sunt stabilite în 
Capitolul 16 „Mediul Înconjurător”, care prevede activităţi concrete în 
domeniul protecţiei mediului. Astfel, urmează armonizarea şi 
implementatea a 25 de Directive şi Regulamente ale  Uniunii Europene, 
într-un termen care variază de la minimul 3 ani până la maximul 10 ani de 
la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere. 

Domeniul apelor este unul dintre cele mai reglementate domenii în 
Uniunea Europeană, pentru a asigura utilizarea cu grijă a resurselor de 
apă, a reduce la minimum impactele adverse pe care le au producția și 
consumul asupra calității apei. 

Cele mai importante Directive ale Uniunii Europene care reglementează 

11 Lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte nr. 112  din 
02.07.2014//publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.  185-199  din  18.07.2014. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353829
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353829
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sectorul de alimentare cu apă și de canalizare sunt: 

• Directiva 98/83/CE privind calitatea apelor destinate
consumului uman

• Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane
reziduale

Directiva 98/83/CE privind calitatea apelor destinate consumului 
uman stabilește standarde pentru apa potabilă. 

Obiectivele Directivei sunt protejarea sănătăţii populaţiei de efectele 
oricărui tip de contaminare a apei destinate consumului uman12, prin 
asigurarea calităţii acesteia. 

Directiva impune stabilirea unui program de măsuri ı̂n scopul ı̂
ı̂mbunătăţirii calităţii apei potabile. Statele Membre trebuie să monitorizeze 
calitatea apei potabile şi să ia măsurile necesare pentru a asigura 
conformitatea cu standardele reglementate. Istfel, tă̦rile Uniunii Europene 
trebuie13: 

• să ia măsurile necesare pentru a asigura că apa nu conține
concentrații de microorganisme, paraziți sau substanțe dăunătoare
care ar putea constitui un pericol pentru sănătatea umană, precum
și că respectă standarde microbiologice și chimice minime;

• să asigure respectarea standardelor atunci când apa curge dintr-un
robinet sau rezervor;

• să monitorizeze apa în mod regulat la punctele de prelevare
stabilite pentru a verifica dacă valorile parametrilor
microbiologici, chimici și indicatori sunt respectate;

• să efectueze imediat investigații în cazul nerespectării
standardelor și să ia măsurile corective necesare;

• să interzică sau să restricționeze aprovizionarea cu apă dacă
aceasta este considerată a fi o posibilă amenințare pentru
sănătatea publică;

• să informeze publicul la luarea acțiunii corective;
• să publice la fiecare trei ani un raport privind calitatea apei

potabile. Aceste informații pentru public se transmit Comisiei
Europene.

ln̦ 2015, Comisia a adoptat Directiva (UE) 2015/1787 introducrnd noi 
norme ale Uniunii Europene pentru a îmbunătăți monitorizarea apei 
potabile. Directiva permite țărilor o mai mare flexibilitate în ceea ce 
privește modul de monitorizare a apei potabile în Uniunea Europeană și 
constituie un răspuns la apelurile cetățenilor Uniunii Europene pentru 
acte legislative care să asigure o aprovizionare cu apă mai bună, echitabilă 
și cuprinzătoare. 

Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale are 
obiectivul de a asigura tratarea corespunzătoare a apelor reziduale 
pentru a proteja sănătatea umană și mediul.  

12 Apă destinată consumului uman: apă în starea sa inițială sau după tratare, destinată băutului, gătitului, 
preparării de alimente sau altor scopuri casnice. Aceasta poate fi furnizată la robinet, dintr-un rezervor, în sticle 
sau în recipiente. 
13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV%3Al28079 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV%3Al28079
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1503310113861&uri=CELEX:31998L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1503309970113&uri=CELEX:32015L1787
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1503310113861&uri=CELEX:31998L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l28079
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
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Directiva este principalul document de politici care are drept scop 
protejarea apelor de suprafaţă din teritoriu şi cele costiere prin 
reglementarea colectării şi tratării apelor reziduale urbane şi deversării 
apelor industriale biodegradabile (provenind în principal de la industria 
agro-alimentară). 

Directiva este adesea considerată costisitoare, însă propune soluţii de 
depăşire a acestor provocări care presupun beneficii enorme pentru 
sănătatea noastră şi pentru mediu. 

Asemenea celorlalte acte legislative privind apa ale Uniunii Europene, 
această directivă prevede obiective clare şi obligatorii, fiind totodată 
foarte flexibilă în ceea ce priveşte mijloacele de realizare a acestora. 
Totodată, Directiva permite soluţii alternative şi încurajează inovarea, 
atât în ceea ce priveşte colectarea apelor reziduale, cât şi tratarea 
acestora. 

Întru asigurarea prevederilor Directivei, țările Uniunii Europene 
trebuie14: 

• să colecteze și să trateze apele reziduale din așezările urbane
cu o populație de cel puțin 2 000 de persoane și să aplice
tratarea secundară asupra apelor reziduale colectate;

• să aplice tratamente mai riguroase în așezările urbane cu o
populație de peste 10 000 de persoane, situate în zone
sensibile;

• să vegheze ca stațiile de epurare să fie întreținute în mod
corespunzător, astfel încât să aibă un randament suficient și să
poată funcționa în toate condițiile climatice normale;

• să solicite autorizarea pentru evacuările de ape urbane
reziduale provenite de la industria agroalimentară și din
evacuările de ape industriale în sistemele de colectare a apelor
urbane reziduale;

• să ia măsuri pentru a limita poluarea apelor receptoare din
cauza supraîncărcării cu apă ca urmare a furtunilor în situații
extreme, cum ar fi precipitațiile neobișnuit de intense;

• să supravegheze performanța stațiilor de epurare și a apelor
receptoare;

• să supravegheze evacuarea și reutilizarea nămolurilor de
epurare.

Un raport din 2013 al Comisiei Europene precizează că, în ciuda 
îmbunătățirilor deja realizate, punerea în aplicare a acestui act legislativ 
continuă să constituie o provocare, în principal din cauza investițiilor 
majore implicate ı̂n infrastructură. 

In Republica Moldova, Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor 
urbane reziduale este transpusă parţial ı̂n: 

• 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

14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/NIM/?uri=CELEX:31991L0271 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342978
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350537
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
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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.

2. Reglementări naționale

Pe parcursul ultimelor decenii, serviciile publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare în Republica Moldova au fost influenţate de diversele 
transformări organizatorice, tehnice şi administrative, cauzate de evoluţia 
instituţională în domeniu şi de particularităţile activităţilor economice. 

În urma reformei aplicate în anul 2000,  serviciile publice de alimentare 
cu apă și de canalizare au fost descentralizate în Republica Moldova.  
Astăzi, competența privind înființarea, organizarea și gestiunea 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aparține 
autorităților administrației publice locale. 

Reforma în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare continuă, fiind 
un angajament esențial asumat de către Republica Moldova prin 
semnarea Acordului de Asociere, care implică armonizarea legislației 
interne cu acquis-ul comunitar și restructurarea instituțională. 

Problema aprovizionării cu apă potabilă și a canalizării este recunoscută 
la toate nivelurile ca importantă şi printre priorităţile naţionale, fiind 
considerată, în acelaşi timp, factor de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi de 
reducere a sărăciei. În ultimii ani au fost depuse eforturi pentru 
consolidarea cadrului legislativ şi normativ, care ar permite eficientizarea 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, însă această 
activitate urmează a fi continuată, cu ţintă spre transpunerea cerinţelor 
directivelor europene din domeniul apelor în legislaţia naţională. 

Reglementarea juridică a serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare nu fac obiectul unui singur act legislativ/normativ, acestea 
regăsindu-se în mai multe acte legislative și normative. 

Principalele documente care reglementează sectorul de alimentare cu apă 
și de canalizare sunt următoarele: 

I. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 303 din 13 decembrie 2013.

Legea nr. 303 din 13.12.2013 stabileşte cadrul legal pentru ı̂nfiinţarea, 
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. 

Noua reglementare asigură condiții optime pentru organizarea, 
funcționarea și exploatarea acestor servicii, respectiv pentru delegarea 
gestiunii acestor servicii operatorilor privați, ceea ce are un impact 
pozitiv asupra dezvoltării durabile a localităti̦lor. 

Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350537
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350109
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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303 din 13.12.2013 reglementează: 

• competenţele autorităţilor publice în sectorul de alimentare cu
apă şi de canalizare (Guvernului (art. 5), organului central de
specialitate al administrației publice (art. 6), Agenția Națională
pentru Reglementare în Energetică (art. 7), autorităţile publice
locale (art. 8));

• instituirea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în
Energetică drept autoritate națională de reglementare a
sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare (art. 7 alin. 1);

• autoritățile abilitate cu supravegherea și controlul de stat al
serviciului public de alimnetare cu apă și de canalizare (art. 9);

• principiile de înființare, organizare și funcționare a serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare (art. 10);

• formele de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și
de canalizare (art. 11-13): gestiunea directă, gestiunea
delegată;

• contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat între
autoritatea publică locală şi operator, unde sunt stabilite
drepturile şi obligaţiile părţilor (art.13).

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor este actul juridic, încheiat în 
formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în 
asociere, după caz, în calitate de delegatar atribuie, pe o perioadă 
determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, dreptul și 
obligația de a furniza / presta integral serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare, inclusiv dreptul și obligația de a exploata 
infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității 
furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. 

Principiul pentru atribuirea unui astfel de contract de delegare a gestiunii 
îl constituie licitația publică, cu respectarea procedurilor aplicabile.  Prin 
excepție, contractul de delegare a gestiunii poate fi atribuit direct (fără 
organizarea licitației publice) întreprinderilor municipale, 
întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital social integral 
de stat sau al unităților administrativ-teritoriale. 

Obiectul contractului de delegare a gesiunii serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare îl constituie: 

- dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciile publice de alimentare cu
apă și de canalizare ı̂n cadrul ariei de competentă̦ teritorială a 
autorităti̦i delegante.

- dreptul exclusiv de a exploata, ı̂ntreti̦ne și administra bunurile 
delegate, precum și investiti̦ile privind reabilitarea bunurilor existente
și cu extinderea ariei delegării.

- Potrivit art. 13 alin. (7) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, contractul de
delegare a gestiunii este ı̂nsoti̦t obligatoriu de următoarele anexe:

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului, care
stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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alimentare cu apa şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi 
condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de 
eficienţă şi siguranţă.;  

b) regulamentul de furnizare/prestare a serviciului, care  stabilește
cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare, definind condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite 
pentru asigurarea serviciului, precum și relațiile dintre Operator și 
utilizatorii acestor servicii;  

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).

• atributi̦ile, drepturile şi obligaţiile operatorului (art. 14-16);

• drepturile și obligati̦ile consumatorului (art. 17-18);

• condiţiile de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, facturarea şi achitarea serviciului (ART.
19-31);

• procedura de obţinere a licenţelor de către operatori (art. 32-34).

• eliberarea licenţei, prelungirea termenului ei de valabilitate,
reperfectarea licenţei, eliberarea duplicatului de pe licenţă, 
suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi 
retragerea licenţelor se efectuează de Agenţia nati̦onală pentru 
Reglementare ı̂n Energetică conform procedurilor stabilite de 
Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de ı̂ntreprinzător;

• modalitatea de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor(art.
35);

• potrivit art. 35 alin. (5) din Legea nr. 303 din 13.1.2.2013 tarifele
pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru 
serviciul public de canalizare furnizate la nivel de regiune, raion,
municipiu şi oraş, se determină anual de către operator ı̂n 
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.

Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
furnizat/prestat la nivel de sat/comună sunt determinate anual de 
operator, examinate şi aprobate de consiliile locale ı̂n conformitate cu art. 
35 alin. (17) din Legea nr. 303 din 13.12.2013. 

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 ı̂n modul stabilit (art. 35 alin. 
(13) din Legea nr. 303 din 13.12.2013.).

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313293
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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• finanţarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (art.
36).

Finanțarea serviciului public de alimnetare cu apă și de canalizare 
reprezintă o componentă esențială a serviciilor publice, având menirea de 
a contribui la buna funcționare a serviciilor în colectivitățile locale. 

Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare, precum și pentru 
ı̂ntreti̦nerea/exploatarea sistemelor aferente se asigură prin ı̂ncasarea de 
la consumatori a contravalorii serviciului furnizat, ı̂n corespundere cu art. 
36 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13.12.2013. 

Finanțarea investițiilor pentru înlocuirea, întreținerea și dezvoltarea 
sistemelor de alimnetare cu apă și de canalizare se realizează, potrivit 
legislației în vigoare, din următoarele surse: autoritățile administrației 
publice centrale de specialitate; autoritățile administrației publice locale; 
fonduri financiare nerambursabile din partea donatorilor/Uniunii 
Europene; împrumuturi de la organisme financiare internaționale(BERD, 
BEI, BM); participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de 
parteneriat public-privat; fonduri ale consumatorilor; alte surse. 

Im acest moment, Legea nr. 303 din 13.12.2013 este supusă modificării ı̂n 
vederea eliminării unor contradicții cu alte normative în vigoare, 
reglementării unor aspecte legate de procedura delegării gestiunii, 
precum și modalitatea de finanțare a serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare15. 

II. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din
24.10.2002.

Această lege a fost elaborată în scopul stabilirii cadrului juridic unitar 
privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi 
controlul funcţionării lor.  

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1402 din 24.10.2002,  serviciile publice 
de gospodărie comunala ̆ asigura ̆ furnizarea/prestarea următoarelor 
servicii: 

a) alimentarea cu apă;

b) alimentarea cu energie termică;

c) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;

d) salubrizarea, înverzirea localităţilor;

e) asigurarea cu transport public local;

f) administrarea fondului locativ public şi privat.

Atât la momentul adoptării, cât şi la momentul actual rămâne a fi legea 
generală pentru toate serviciile publice de gospodărie comunală, din 
categoria cărora face parte şi serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare. Astfel, această lege se aplică serviciului de alimentare cu apă și 

15 http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3487 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312769
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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de canalizare de fiecare dată cı̂nd Legea nr. 303 din 13.12.2013 nu 
reglementează anumite instituţii juridice. 

Legea nr. 1402-XV din 24.10.2002 reglementează: 

• aspecte generale privind serviciile publice de gospodărie comunală
(art. 1-12);

• atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţlor administraţiei publice
centrale si locale (art. 13-15);

• modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de
gospodărie comunală (art. 16-26).

Legea-cadru a serviciilor publice de gospodărie comunală necesită a fi 
supusă unui proces de revizuire și aliniere la principiile europene privind 
serviciile de interes general, asigurând condiții optime pentru 
organizarea, funcționarea și exploatarea acestor servicii. 

III. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea
Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028) nr. 199 din
20 martie 2014

Dezvoltarea sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie se bazează pe 
principalul document din sector Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie 
(2014-2028), precum şi alte politici de dezvoltare a Republicii Moldova.
Acest cadru vizează ı̂mbunătăţirea politicilor naţionale şi armonizarea 
cadrului legal ı̂n conformitate cu acquis-ul comunitar şi standardele 
europene.  

Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a 
accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile din 
Republica Moldova, contribuind astfel la dezvoltarea economică a ţării, la 
îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii si calităţii vieţii pentru toată 
populaţia. 

Realizarea acestui obiectiv necesită adoptarea și implementarea unor 
politici adecvate de dezvoltare, concentrate pe nevoile reale ale 
populației, având  în rezultat servicii mai eficiente și mai bine organizate. 

Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  
reprezintă un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului, care 
își propune îmbunătățirea performanțelor din sector printr-un 
management mai bun și prin profesionalism, precum și beneficierea de 
economii de scară. 

Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie include noi abordări privind  
structurarea,  planificarea financiară şi identificarea proiectelor, pe care 
ar trebui să se bazeze dezvoltarea sectorului.  

Strategia prevede reforme instituţionale  în sector, inclusiv 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 
performanţă, după implementarea cărora va putea fi reanimat sectorul.  

Strategia statuează, de asemenea, 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 
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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. 

Astfel, întreprinderile municipale se vor reorganiza în societăți 
comerciale, își vor extinde aria de prestare a serviciilor de alimentare cu 
apă și canalizare către alte unități administrativ-teritoriale, devenind 
operatori regionali viabili economic. 

De asemenea, strategia pune accentele pe elaborarea Planurilor de 
alimentare cu apă și sanitație (Master Plan), a studiilor de fezabilitate, 
pentru a atrage investiţii justificate  în sector. Însă acţiunile indicate în 
Strategie necesită un angajament financiar important, care este dincolo de 
sursele naționale disponibile. 
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
Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de 
apă are drept scop reglementarea condiţiilor de deversare, de 
introducere a substanţelor specifice într-un corp de apă de suprafaţă, 
într-un corp de apă subterană sau în terenurile fondului de apă. 
Regulamentul stabilește: 

• 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
(capitolul II);

• 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 şi
subterane sau pe terenuri ale fondului apelor (capitolul III);

• substanţele periculoase, altele decît substanţele prioritar
periculoase (capitolul IV);

• cerinţele tehnice 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 (capitolul V);

• valorile-limită de emisie pentru evacuarea apelor uzate
(capitolul VI);

• formele de monitorizare a evacuării apelor uzate (capitolul VII).

Anexele Regulamentului privind condiţiile de deversare a apelor uzate în 
corpurile de apă reglementează valorile-limită de emisie: pentru abatoare 
şi prelucrarea cărnii şi a peştelui (anexa nr. 1); pentru tratarea și 
prelucrarea laptelui (anexa nr. 2);  pentru procesele de la fabricile de bere 
şi casele de malţ (anexa nr. 3); pentru prelucrarea fructelor, a legumelor 
şi a cartofilor (anexa nr. 4); pentru producerea băuturilor (anexa nr. 5); 
pentru producerea alcoolului şi băuturilor alcoolice destinate consumului 
uman (anexa nr. 6); pentru producerea furajelor din legume (anexa nr. 7); 
pentru producerea gelatinei şi adezivilor din piei brute şi prelucrate şi din 
oase (anexa nr. 8). 
V. Hotărârea 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
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canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi 
rurale 
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:

• 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;

• identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare,
desemnate ca zone sensibile sau mai puţin sensibile;

• obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un
sistem de colectare în localităţile urbane, care trebuie să aibă loc în
baza unui contract şi/sau aviz eliberat de operator. Potrivit p. 10
din Regulament,  consumatorii, alții decît cei casnici, au obligaţia
epurării locale a apelor uzate, astfel încît în punctul de control să
fie asigurată respectarea condiţiilor prevăzute în avizul de
branşare/racordare eliberat de operator, în contractul de
furnizare/prestare a serviciilor, precum şi în normativele de
evacuare, cu respectarea CMA;

• condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul
de epurare;

• obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a
monitorizării efectelor acestora, precum şi faţă de cerinţele de
raportare;

• 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, inclusiv a cerinţelor de exploatare a sistemelor de
colectare locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a
tehnologiilor şi a proceselor adecvate.  Atunci cînd instalarea unui sistem
de colectare a apelor uzate nu se justifică, fie pentru că nu produce
beneficii pentru mediu, fie pentru că necesită costuri ridicate, se utilizează
sisteme individuale sau alte sisteme adecvate care să asigure acelaşi nivel
de protecţie a mediului. Sistemele individuale de colectare a apelor uzate
recomandate sunt bazine de colectare sau alte tipuri de containere, care
sînt impermeabile, iar apele uzate sînt colectate şi transportate în mod
regulat la o staţie de epurare. De asemenea, pot fi utilizate bazinele de
stocare a apelor uzate de tip etanş vidanjabil, iar calitatea apelor uzate
colectate şi epurate să respecte cerinţele în vigoare.
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
Regulamentul stabileşte modul de achitare de către proprietarii, chiriaşii
şi locatarii de apartamente, încăperi locuibile în cămine şi încăperi cu altă
destinaţie decît aceea de locuinţe a plăţilor pentru serviciile locative,
comunale şi necomunale şi reglementează relaţiile contractuale între

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350537
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295931


27 

furnizorii (gestionarii) şi consumatorii acestor servicii. 
În acest moment, pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, 
Regulamentul reglementează modul de stabilire a volumelor de apă 
consumată, plata pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate. 
În urma adoptării Legii cu privire la locuințe nr. 75 din  30.04.2015 se 
impune necesitatea adoptării unui nou Regulament privind modul de 
furnizare/prestare a serviciilor comunale/necomunale în blocurile 
locative. 
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
Prevederile Regulamentului se aplică tuturor raporturilor juridice
apărute în legătură cu achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi
exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă și 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.
Anexele 1-14 cuprind o multitudine de acte-model necesare în procesul
de proiectare, instalare, recepție și exploatare a aparatelor de evidență a
consumurilor de apă.
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
Metodologia se aplică la determinarea tarifelor de către operatorii care
furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare.
Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor
uzate stabilește:

• principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor
reglementate pentru serviciul public de alimentare cu apă
tehnologică;

• 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);

• principiile, modul de calculare, aprobare şi de aplicare a tarifelor
pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate;

• principiile generale de efectuare a investiţiilor aferente serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de
recuperare a acestora prin tarif;

• modul de separare a consumurilor, cheltuielilor şi a rentabilităţii
între activităţile practicate şi serviciile furnizate de către
operatori;

• componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor aferente
furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
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• 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;

• metoda de calculare a rentabilităţii;
• metoda de repartizare a cheltuielilor comune ale întreprinderii

între activităţile practicate şi serviciile furnizate.
Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă tehnologică, de 
alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi 
epurare a apelor uzate furnizate/prestate la nivel de regiune, raion, 
municipiu şi oraş,  se determină de către operatori, pentru fiecare an,  în 
conformitate cu prezenta Metodologie,  se avizează de ANRE, după care  
se prezintă autorităților competente pentru aprobare. 
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 şi de canalizare
Regulamentul este destinat 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.
Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare reglementează:

• proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor interne de apă
şi de canalizare ale consumatorilor;

• delimitarea instalaţiilor operatorului de instalaţiile interne de apă
şi de canalizare;

• condiţiile de branşare/racordare;
• 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 la soluţionarea

neînţelegerilor dintre operatori şi consumatori.
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
Regulamentul stabileşte 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 şi deepurare a apelor uzate.întrebări de
auto-valuare.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365854


29 

Exerciții 
practice 

Identificați/expuneți situații practice întâlnite în activitatea serviciilor 
abonați, nereglementate în legislația în vigoare. Notați-le în spațiul de mai 
jos: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Determinaţi nivelul Dvs de cunoaștere a legislației în vigoare ce

reglementează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare de la

1 la 10 puncte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - cunosc domeniul

2. Care sunt căile pe care le folosiți pentru a afla despre noile
modificări ale legislației în vigoare ?

Referinţe 
bibliografice 

1. Directiva 98/83/CE privind calitatea apelor destinate consumului
uman

2. Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate urbane are 
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costiere prin reglementarea colectării și tratării apelor uzate 
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3. Lege pentru ratificarea Acordului de Asociere ı̂ntre Republica
Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de
altă parte nr. 112  din  02.07.2014, publicată ı̂n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.  185-199  din  18.07.2014.

4. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 303 din 13 decembrie 2013, publicată ı̂n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014.

5. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din
24.10.2002, publicată ı̂n Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.14-17/49 din 07.02.2003.

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

7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 802 din 09.10.2013 
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de deversare a
apelor uzate ı̂n corpurile de apă, publicată ı̂n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 243-247 din 01.11.2013.

8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 25 noiembrie
2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele  de
colectare, epurare şi deversare a apelor uzate ı̂n sistemul de
canalizare şi/sau ı̂n corpuri de apă pentru  localităţile urbane şi
rurale, publicată ı̂n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
284-289 din 06.12.2013.

9. 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
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publicată ı̂n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 33-38 din
13.02.2015.
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MODULUL I.  LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 
SERVICIILOR ABONAŢI PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 3: Reglementarea sectorului de alimentare cu apă si canalizare 
Obiective • evidenţierea autorităti̦lor publice competente ı̂n 

reglementerea sectorului de alimentare cu apă și de 
canalizare;

• familiarizarea cu atributi̦ile Ministerului Mediului, Agenti̦ei
Nati̦onale de Reglementare ı̂n Energetică, autorităti̦lor
administrati̦ei publice locale;

• descrierea succintă a  prevederilor Regulamentului cu 
privire la serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului de 
administrati̦e al ANRE nr. 271 din 16.12.2015

• analiza legislati̦ei secundare de reglementare a sectorului de
alimentare cu apă și de canalizare.

Cuvinte cheie Reglementare, sectorul alimentare cu apă și de canalizare, 
autoritate publică, agenție, furnizor, operator, consumator. 

Conținut 1. Autorităţi de reglementare a sectorului de alimentare cu apă și de
canalizare

Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se înființează pentru 
satisfacerea intereselor locuitorilor unei comunități locale, fiind în 
competența autorităților administrației publice locale constituite la 
nivelul unităților administrativ-teritoriale, care acționează în numele și pe 
seama acestora. 

Însă, actualul cadru legislativ atribuie un rol deosebit de important 
Guvernului, autorităților publice centrale de specialitate, Agenției 
Naționale de Reglementare în Energetică, menit să asigure continuitatea 
și buna funcționare a serviciului. 

Competente̦le autorităti̦lor publice ı̂n domeniul serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare sunt reglementate prin Legea nr. 303 din 
13.12.2013; aceste dispoziti̦i completându-se cu dispoziti̦ile legale 
generale în materie de servicii publice de gospodărie comunală și, după 
caz, alte acte normative adoptate în baza reglementărilor speciale.  

Guvernul Republicii Moldova 

Potrivit art. 5 din Legea nr. 303 din 13.12.2013, Guvernul asigură 
realizarea politicii generale de stat în domeniul serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare conform programului de guvernare. 

Din aceste prevederi rezultă că Guvernul, prin realizarea politicii generale 
a statului în asigurarea populaţiei cu servicii de alimentare cu apă și de 
canalizare, are menirea de a ţine sub control acest sector, pentru a putea 
interveni în caz de necesitate fie la nivel de ţară (dacă este o problemă 
generală), fie la nivel local (când este o problemă regională). 

Intervenţia Guvernului poartă un caracter reglementator, indirect, 
deoarece ministele de resort  sunt cel ce deţine informaţia despre starea 
serviciului respectiv, o prezintă Guvernului, pregătesc proiecte de acte 
normative necesare pentru reglementarea funcţionării eficiente a 
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serviciilor publice. 

La rândul său, Guvernul aprobă aceste acte normative, le adoptă sau le 
înaintează Parlamentului spre adoptare, în cazul actelor legislative. 

Regulile stabilite prin actele normative (ale autorităţilor publice centrale 
sau locale) sunt obligatorii spre executare, atât pentru întreprinderile 
municipale care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare, cât şi pentru agenţii privaţi cărora li s-a delegat 
gestiunea serviciului. 

Atribuţiile Guvernului în domeniul serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare, enumerate expres în art. 5 alin. (2), sunt următoarele: 

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 socio-economică, 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.

Este cunoscut faptul că, în statul modern multitudinea nevoilor sociale 
este deosebit de mare aşa încât administraţia publică nu mai poate, ea 
însăşi, să le rezolve pe toate, ci recurge la autorizarea anumitor persoane 
private să presteze servicii de interes general. 

Unul din scopurile statului, indiferent de perioada sa de existenţă, şi cu 
atât mai mult în perioada modernă,  este acela de a satisface interesele 
generale ale societăţii, fie direct prin servicii publice ale statului, raionului 
sau comunei, fie prin asigurarea cadrului legal, ca şi particularii să 
contribuie la satisfacerea intereselor generale ale societăţii. 

Modurile de gestionare a serviciilor publice s-au modificat semnificativ 
atât ca număr cât şi ca diversitate datorită creşterii considerabile a 
nevoilor colective pe de o parte, iar pe de altă parte, datorită problemelor 
financiare cu care se confruntă statul şi colectivităţile locale, ceea ce 
determină o dezangajare din ce în ce mai mare a acestora în prestarea 
serviciilor publice. 

Atragerea capitalului privat se poate face prin delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Deşi proasta 
gospodărire a acestor servicii în ultimii zece ani a condus la  pierderea 
rentabilităţii, agenţii economici privaţi ar putea să intervină în acest 
sector, dacă li s-ar crea un mediu concurențial favorabil. 

Referitor la privatizarea serviciilor publice, considerăm că cele care sunt 
de importanţă vitală pentru  populaţie (cum ar fi serviciul de alimentare 
cu apă și de canalizare) nu pot fi transmise persoanelor de drept privat în 
proprietate, ci doar transmise în gestiune, cu păstrarea regimului de drept 
public în executarea acestora. 
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De asemenea, în vederea realizării politicii generale a statului în domeniul 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Guvernul 
examinează periodic starea serviciului și stabilește măsuri pentru 
dezvoltarea durabilă și creșterea calității acestora, corespunzător 
cerințelor consumatorilor și nevoilor localităților, pe baza unor strategii 
sectoriale specifice. 

Aliniatul (3) a articolului 5 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 vine să 
confirme asumarea responsabilităţii Guvernului pentru realizarea politicii 
naționale în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare. Astfel: 
„Guvernul   sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea 
înființării, dezvoltării și îmbunătățirii serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare, promovării parteneriatului și asocierii unităților 
administrativ-teritoriale pentru crearea și exploatare unor sisteme tehnico-
edilitare de interes comun. Sprijinul se acordă, la solicitarea acestora, prin 
intermediul organelor centrale de specialitate ale administrației publice,  
sub formă de asistenţe tehnice și/sau financiare, metodologice și 
consultativ-informaționale, în condițiile legii”. 

Ministerul Mediului 

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. 

Potrivit art. 6 din Legea nr. 303 din 13.12.2013,  Ministerul Mediului are 
următoarele  competențe în domeniul serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare: 

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 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.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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După cum putem observa, una din activitățile principale ale Ministerului 
Mediului o reprezintă elaborarea, promovarea și implementarea cu 
succes a politicii nati̦onale din domeniul de alimentare cu apă și de 
canalizare. In acest context a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 199 
din 20.03.2014 pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi 
sanitaţie (2014-2028). Ministerul Mediului, ı̂mpreună cu alte autorităti̦ 
publice, este responsabil de implementarea cu succes a Strategiei, 
conform Planul de acţiuni pentru anii 2014-2018 privind implementarea 
Strategiei de alimentare cu apă și sanitație(2014-2028).   

De asemenea, Ministerul Mediului elaborează cadrul legislativ şi normativ 
care reglementează sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare, 
asigurînd compatibilitatea acestora cu tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte şi  cu legislaţia comunitară. 

Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică este o autoritate 
publică centrală de reglementare şi monitorizare a sectoarelor din 
domeniul energetic, are statut de persoană juridică şi nu se subordonează 
niciunei alte autorităţi publice sau private, cu excepţia cazurilor stipulate 
de lege. 

Conform art. 7 alin.(1) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) este autoritatea 
naţională de reglementare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 

Întru exercitarea competențelor sale, Agenţia exercită următoarele 
atribuţii ı̂n domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, statuate ı̂n art. 7 alin. (2) din Legea nr.303 din 13.12.2013:  

a) eliberează, ı̂n 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. Odat ă cu 
intrarea ı̂n vigoare a Legii nr. 303 din 13.12.2013, furnizarea/prestarea
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este supusă 
licenti̦erii. Astfel, operatorii care desfășoară activităti̦ din sectorul de 
alimentare cu apă și de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu sau
oraș au obligati̦a să solicite eliberarea licente̦i ı̂n conformitate cu Legea 
privind reglementarea prin licenti̦ere a activităti̦i de ı̂ntreprinzător nr.
451-XV din 30 iulie 2001.

b) prelungeşte, modific ă, suspendă temporar sau retrage licenţele eliberate ı̂
ı̂n cazurile şi ı̂n condiţiile prevăzute de lege (art. 33-3 4 din legea nr. 303
din 13.12.2013). Licente̦le pentru furnizarea/prestarea  serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare se eliberează pe un termen de 25 de
ani. In cazul ı̂n care, expiră termenul, Agenti̦a poate prelungi licenta̦, dacă 
titularul ı̂ndeplinește toate conditi̦ile prevăzute de legislati̦a ı̂n vigoare. 
Licenta̦ poate fi modificată ı̂n cazul intervenirii unor circumstante̦ 
esenti̦ale, care n-au putut fi prevăzute la momentul eliberării licente̦i.
Suspendarea/retragerea licente̦i intervine ı̂n cazul nerespectării
obligati̦ilor prevăzute ı̂n licentă̦. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352311
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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c) desemnează, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice 
locale, titularul de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiat ă ı̂n 
locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost suspendată, retrasă 
sau a expirat;

d) monitorizează şi controleaz ă, ı̂n modul şi ı̂n limitele stabilite de lege,
respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru
desfăşurarea activit ăţilor licenţiate;

e) elaborează şi aprob ă 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 servicii le auxiliare
furnizate de către operatori. Prin Hotărârea Consiliului de
Administrati̦e a ANRE nr. 741 a fost adoptată Metodologia de
determinare, aprobare şi aplicare a  tarifelor pentru serviciul  public de
alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate16 ı̂n data
de 18 decembrie 2014. Un an mai târziu, Metodologia privind
aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate
consumatorilor de către operatorii serviciului  public de alimentare cu
apă şi de canalizare17  a fost aprobată  prin Hotărârea Consiliului de
Administrati̦e a ANRE nr. 270 din 16.12.2015.

f) elaborează şi aprob ă Regulamentul cu privire la serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare.  Regulamentul cu privire la serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare18 a fost    aprobat prin 
Hotărârea ANRE nr. 271 din 16.12.2015, ı̂n scopul reglementării
raporturilor juridice dintre operator şi consumator  cu privire la
branşarea/racordarea instalaţiilor interne de ap ă şi  de canalizare, la
contractarea, la furnizarea şi plata serviciului  public de alimentare cu
apă potabilă, apă tehnologică şi serviciul  public de canalizare.;

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

h) elaborează şi aprob ă Regulamentul cu privire la procedurile de
achiziţie de către operatori a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor
utilizate ı̂n activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către
aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime.
Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor
şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul
electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi a
operatorilor care furnizează serviciul public de

16 Hotar̆   a r̂ea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare ı̂n Energetica ̆nr.741 din 18.12.2014  cu privire la aprobarea
Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a  tarifelor pentru serviciul  public de alimentare cu apa,̆ de canalizare şi 
de epurare a apelor uzate, publicata ı̆̂n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 33-38 din 13.02.2015. 
17 Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare ı̂n Energetică nr.270  din 16.12.2015  cu privire la aprobarea
Metodologiei privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii 
serviciului  public de alimentare cu apă şi de canalizare, publicată ı̂n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-58 din 
11.03.2016. 
18 Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare ı̂n Energetică nr.271 din 16.12.2015  cu privire la aprobarea
Regulamentului cu privire  la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, publicată ı̂n 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 69-77 din 25.03.2016.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356819
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356819
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363699
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363699
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369950
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alimentare cu apă şi de canalizare a fost aprobat la data de 10 iunie 
2016; 

i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi 
aprobarea, ı̂n scop de determinare a tarifelor, a consumului
tehnologic şi a pierderilor de apă ı̂n sistemele publice de
alimentare cu apă. Prin Hotărârea ANRE nr.  180 din 10.06.2016 a 
fost aprobat  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 apă19;

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 ı̂n 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, in cazul in 
care consiliile locale respective au delegat Agenţiei dreptul deplin
de aprobare a tarifelor;

m) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş ı̂n 
cazul neaprobării acestora de către consiliile locale, ı̂n baza cererii
operatorului şi a avizului prezentat de Agenţie, ı̂n 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 sı̂nt
aprobate de Agenţie, a indicatorilor de calitate a serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare, stabiliţi ı̂n regulamentul
aprobat de Agenţie;

q) monitorizează şi controlează, ı̂n modul şi ı̂n 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, ı̂n scop de determinare a tarifelor şi pentru garantarea 

19 Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare ı̂n Energetică nr.180 din 10.06.2016  cu privire la 
aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, ı̂n scop de determinare a tarifelor, a consumului 

tehnologic şi a pierderilor de apă ı̂n sistemele publice de alimentare cu apă, publicată ı̂n Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 206-214 din 15.07.2016. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365854
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365854
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369950
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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.

ln̦tru ı̂ndeplinirea eficientă a atribuţiilor sale, Agenti̦a are următoarele 
drepturi stipulate ı̂n art. 7 alin. (3) din Legea nr. 303 din 13.12.2013: 

a) să solicite de la operatorii care ı̂şi 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 ı̂şi 
desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş 
copii şi extrase din documentaţia primară;

c) să pună ı̂n 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, ı̂n limitele competenţelor prevăzute de lege, hotărâri,
decizii şi să emită avize privind cuantumul tarifelor pentru 
aprobarea acestora de către consiliile locale;

e) să ı̂nainteze prescripţii privind lichidarea ı̂ncălcărilor depistate;

f) să aplice sancţiuni ı̂n condiţiile prevăzute de lege. ln̦ proiectul de
modificare20 a Legii nr. 303 din 13.12.2013 sunt instituite situati̦ile
ı̂n care Agenti̦a poate să aplice sancti̦uni21 operatorilor(inclusiv

20 http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3487 
21 “Articolul 73 .Răspunderea pentru încălcarea legislației serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 
(1)Titularii de licențe ce prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare poartă răspundere
pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a funcţiilor şi obligaţiilor stabilite prin
prezenta lege, precum şi prin actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în
prezenta lege.
(2)Agenția este în drept să aplice titularilor de licențe, sancțiuni financiare în cazul nerespectării prevederilor
prezentei legi. Mijloacele bănești obținute din aplicarea sancțiunilor financiare se fac venit în bugetul de stat.
Articolul  74 . Sancțiuni privind încălcarea prevederilor legale
(1) În temeiul prezentei legi, Agenția este în drept să aplice, prin hotărîre, sancțiuni de la 1% pînă la 5 % din cifra
de afaceri anuală a titularilor de licență, pentru încălcarea obligațiilor manifestate prin:
a) refuzul repetat al titularului de licenţă de a prezenta informaţiile şi rapoartele solicitate de Agenţie,
b) prezentarea incompletă și /sau întîrziată a informațiilor și a rapoartelor solicitate de Agenție, precum și
prezentarea de date eronate ;
c) neexecutarea de către titularul de licenţă a prescripției privind lichidarea încălcărilor ce țin de activitatea
licențiată;
d) refuzul titularului de licenţă de a permite efectuarea controalelor şi a inspecţiilor dispuse de către Agenţie sau
obstrucţionarea Agenţiei în efectuarea acestora;
e) refuzul repetat al titularului de licență (operatorului) de eliberare a avizului de branșare/racordare ale unui
solicitant;
f) refuzul repetat al titularului de licență (operatorului) de a încheia contractul de furnizare a serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare;

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3487
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3487
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073


38 

financiare) pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate sau 
nerespectarea legislației în vigoare. 

Menti̦onăm că potrivit Legii nr. 303 din 13.12.2013, intră sub incidenta̦ de 
reglementare, licențiere,  control și monitorizare, avizare și aprobare a 
tarifelor de către ANRE doar operatorii care activează la nivel de regiune, 
raion, municipiu sau oraș. Operatorii din sate/comune sunt controlați și 
monitorizați de autoritățile publice locale. Consiliile locale au și 
competența aprobării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare. 

Prin derogare de la cele expuse mai sus, art. 7 alin.(5) din Legea nr.303 
din 13.12.2013 stabilește că: “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”. 

Autoritățile administrației publice locale 

Reglementarea atribuțiilor și competențelor autorităților administrației 
publice locale ı̂n materia serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare trebuie analizată prin raportare la Legea privind administraţia 
publică locală nr. 436 din 28.12.2006, care reglementează principiul 
autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice, precum și 
organizarea și functi̦onarea administrati̦ei publice locale. Aceste 
prevederi se completează cu dispoziti̦ile Legii nr. 303 din 13.12.2013 și 
Legii nr. 1402 din 24.20.2002. 

Dispoziti̦ile art. 14 alin. (2 lit. h din Legea nr. 436 din 28.12.2006 
stabilesc competența consiliilor locale  privind organizarea serviciilor 
publice de gospodărie comunală, asigurând cadrul necesar pentru 
funcționarea următoarelor servicii publice de interes local: alimentarea 
cu apă; alimentarea cu energie termică; canalizarea şi epurarea apelor 
uzate şi pluviale; salubrizarea, înverzirea localităţilor; asigurarea cu 
transport public local; administrarea fondului locativ public şi privat. 

Prin art. 8 alin. (1 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 este instituită 
competența autorităților administrației publice locale, în tot ceea ce 
privește înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

g) refuzul repetat al titularului de licenţă de a executa hotărîrile individuale şi deciziile Agenţiei.
(2) Încălcările prevăzute în alin (1) din prezentul articol, săvîrşite în mod repetat se sancționează cu amendă în
valoare de 5 % din cifra anuală de afaceri a titularului de licență.
(3) În temeiul prezentei legi, Agenția este în drept să aplice, prin hotărîre, sancțiuni de la 5% pînă la 10% din
cifra de afaceri anuală a companiei, pentru încălcarea obligațiilor manifestate prin:
a) desfășurarea activității reglementate de furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare fără
licență sau fără autorizaţie în acest sens;
b) întreruperea furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, cu excepția cazurilor de
neplată, din motive tehnice și de securitate prevăzute în lege, în licență și în contracte;
c) nerespectarea indicatorilor de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare stabiliți de
Agenție.
(4) Încălcările prevăzute la alin (3) din prezentul articol, săvîrşite în mod repetat se sancționează cu amendă în
valoare de 10 % din cifra anuală de afaceri a titularului de licență.”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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precum și în ceea ce privește administrarea și exploatarea sistemelor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

Astfel, serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este înfiinţat, 
organizat şi gestionat sub conducerea, coordonarea, controlul şi 
responsabilitatea autorităţilor publice locale de nivelul I, reprezentate de 
consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primari, ca autorităţi 
executive. 

ln̦ sprijinul celor afirmate mai sus, vin dispoziti̦ile art. 8 alin.(2) din Legea 
nr.303 din 13.12.2013, potrivit căruia, ı̂n exercitarea competente̦lor și 
atribuțiilor ce le revin în sfera serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare, autoritățile administrației publice locale: 

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;

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;

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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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. Regulamentul cu privire la serviciu public de alimentare cu apă şi
de canalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al
ANRE nr. 271 din 16.12.2015

Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare 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 neînţelegerilor dintre 
operatori şi consumatori. 

Regulamentul este structurat în 9 secţiuni, incluzând, de asemenea, 4 
anexe. 

Secţiunea 1. Dispoziţii generale - stabileşte scopul şi obiectul 
Regulamentului;  în p. 3 este stabilită semnificaţia  noţiunilor folosite în 
textul Regulamentului; etc. Un aspect foarte important este statuat la p. 4 
potrivit căruia, furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare se efectuează în bază de contract încheiat între 
operator şi consumator. Altfel spus, raporturile juridice dintre operator și 
consumator sunt stabilite în contractul de furnizare/prestare a serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare. Încheierea contractului se face 
ulterior sau concomitent cu branșarea/racordarea la sistemul public de 
alimentare cu apă și de canalizare. În lipsa unor stipulări exprese în acest 
sens, se recomandă, încheierea în formă scrisă a contractului. 

Secţiunea 2. Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de 
canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare - 
determină condiţiile de branşare/racordare la sistemul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare; detalierea activităţilor premergătoare 
branşării/racordării; actele necesare eliberării avizului de 
branşare/racordare . 

Secţiunea 3. Delimitarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare 
de instalaţiile operatorului - reglementează punctul de delimitare 
dintre instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului şi 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Menționăm că 
potrivit prevederilor Regulamentului, 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 stabilesc de comun 
acord între părți, respectiv se indică obligatoriu în contractul de 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
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furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 

Secţiunea 4. Contractarea serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare - instituie condiţiile de încheiere a contractelor de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare va conţine clauzele obligatorii, specificate în Anexa nr. 2 la 
Regulament. Clauzele obligatorii vor fi detaliate şi completate cu alte 
clauze care n-au fost specificate, necesare reglementării raporturilor 
dintre operator și consumator privind drepturile și obligațiile părților vis-
a-vis de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare. Orice contract încheiat poate fi modificat prin acte adiţionale.  

Secţiunea 5. Drepturile şi obligaţiile părţilor - enumeră drepturile şi 
obligaţiile consumatorului; drepturile şi obligaţiile operatorului 
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Secţiunea 6. Evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor şi a 
volumelor de ape uzate evacuate în sistemul public de canalizare - 
reglementează modalitatea de evidenţă a volumelor de apă furnizată 
consumatorilor de către operator şi recepţionarea apei uzate. Potrivit p. 
69 din Regulament, fiecare loc de consum cu apă potabilă sau tehnologică 
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. Referitor la serviciul 
de canalizare, nu este obligatorie instalarea contoarelor pentru evidenţa 
volumelor de ape uzate. 

Secţiunea 7. Facturarea şi plata serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare - stabileşte forma de plată pentru serviciul furnizat, 
inclusiv achitarea serviciului în cazul constatării consumului fraudulos. 

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 - indică condiţiile în 
care operează suspendarea, limitarea şi întreruperea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. Regulamentul interzice 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 mod expres. 

Secţiunea 9. Reclamaţiile consumatorilor şi procedurile de 
soluţionare a neînţelegerilor - statuează procedura de soluţionare a 
neînţelegerilor dintre operator şi consumator care apar pe parcursul 
derulării contractului privind furnizarea serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare. Neînțelegerile consumatorului cu operatorul 
legate de furnizarea/prestarea serviciului de alimnetare cu apă și de 
canalizare sunt soluționate pe cale amiabilă şi în termene cât mai 
restrânse. În cazul în care neînțelegerea dintre consumator şi operator nu 
este soluţionată pe cale amiabilă, consumatorul este în drept să se 
adreseze Agenţiei, pentru soluţionarea neînţelegerii sau în instanţa de 
judecată pentru soluţionarea litigiului. 

Regulamentul cu privire la serviciu public de alimentare cu apă şi de 
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canalizare este completat cu 4 anexe: 

• Anexa nr. 1  - conține un aviz de branșare/racordare-model

• Anexa nr.2  - cuprinde clauzele obligatorii ale contractului de
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

• Anexa nr.3  - conține un proces-verbal de dare în exploatare a
contorului

• Anexa nr.4 – conține un act de depistare a consumului fraudulos

Exerciții 
practice 

Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare 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, 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. Notați alte aspecte care ar trebui sa fie reglementate de 
Regulament/situațiile care ridică probleme de aplicare în practică. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Care sunt principalele autorități publice competente în
reglementarea sectorului de alimentare cu apă și de canalizare ?

2. Care este nivelul de implicare a autorităților publice în procesul de
reglementare a sectorului ?

3. Necesitatea  participării autorităților publice locale în
reglementarea/dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și de
canalizare ?

4. Enumerați principalele domenii statuate prin  Regulamentul cu
privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
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Republicii Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014.

3. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din
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MODULUL I.  LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 
SERVICIILOR ABONAŢI PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 4. Consumatori. Operatori. Drepturi şi obligaţii în asigurarea 
furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
Obiective • evidenţierea și definirea termenilor consumator/operator;

• familiarizarea cu tipurile de consumatori/formele de
organizare juridică a operatorilor;

• prezentarea și descrierea succintă a drepturilor și
obligațiilor consumatorilor;

• analiza drepturilor și obligațiilor operatorului;
• dezvoltarea abilităților de soluţionare a problemelor ce pot

apărea în relaţiile dintre operatorul serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare și consumatori (persoane
fizice şi juridice care solicită furnizarea/prestarea
serviciului);

• evidențierea necesității asigurării transparenţei în relaţiile
dintre operator  şi consumator.

Cuvinte cheie 

Conținut 

Consumator, operator,  furnizori intermediari, drepturi, obigații. 

1. Consumatorii. Categoriile de consumatori. Drepturile şi obigaţiile
consumatorilor.

Noțiunea de consumator 

Menționăm că în legislația în vigoare găsim mai multe definiții date 
noțiunii de consumator. În continuare vom expune doar definițiile 
reglementate în actele legislative sau normative care au o legătură directă 
cu  serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

Potrivit art. 1 din Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.199922, 
consumator de  apă potabilă este persoană fizică sau  juridică ce utilizează 
apă potabilă pentru satisfacerea necesităţilor (fiziologice, menajere, 
tehnologice). 

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 la/reconectării la 
sistemele de ı̂ncălzire şi alimentare cu apă23 stabilește ı̂n p. 2: 

“consumator – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau 
locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin 
sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care beneficiază de 
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract 
încheiat cu operatorul, precum și de servicii locative, comunale și 
necomunale în baza contractelor încheiate cu prestatorul acestor servicii; 

Consumator casnic - persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau 
locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin 

22 Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.1999, publicată ı̂n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
39-41 din 22.04.1999.
23 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 ı̂ncălzire şi alimentare cu

apă, publicată ı̂n Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din 28.02.2002.
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sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care utilizează 
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract 
încheiat cu furnizorul/operatorul sau gestionarul fondului locativ, precum 
și servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate 
cu alți prestatori de servicii pentru necesități nelegate de activitatea de 
întreprinzător sau de cea profesională. 

Prin art. 4 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 sunt conceptualizate legal 
noțiunile de consumator și consumator casnic, astfel: 

„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”. 

Fără a intra prea mult în dezbateri pe marginea acestor noțiuni, 
constatăm o unitate în toate definițiile expuse mai sus, potrivit carora 
calitatea de consumator aparține  persoanelor fizice sau juridice care 
beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în 
baza unui contract încheiat cu operatorul. 

Totuși, această definiție nu este completă, fiind lipsită de unele elemente 
caracteristice, care pot crea dificultăți juridice în activitatea de executare 
a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimnetare cu apă și 
de canalizare. 

Acest aspect este legat în special de noțiunea de consumator casnic. În 
practica furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare la blocurile locative, apare un tip de consumator care nu 
folosește direct acest serviciu, fiind un intermediar între operator și 
conumatorul final. Deși nu beneficiază de o reglementare legală, este 
cunoscut sub numele de furnizor intermediar, executorul fiind gestionarul 
fondului locativ (Asociații de coproprietari în condominiu (ACC, SEL 
etc.)/Întreprnderi municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL)).  

Din punct de vedere juridic, operatorul încheie contract cu acest furnizor 
intermediar (care apare în calitate de consumator), prin care se obligă să-
i furnizeze/presteze serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. La 
rândul său, acesta trebuie să încheie contracte de furnizare/prestare cu 
fiecare consumator casnic; acestea, însă, lipsesc cu desăvârșite în practică. 

Atunci, în situația în care, operatorul își încalcă obligațiile privind 
furnizarea/prestarea serviciului, consumatorul din blocurile locative nu-l 
poate acționa în judecată pe operator, deoarece lipsește contractul 
încheieat între aceste părți. Și viceversa, operatorul nu-l poate acționa în 
judecată pe consumator pentru neachitarea serviciului, deoarece acest 
lucru se poate face doar prin încheierea contractului de 
furnizare/prestare a serviciului între operator și consumator, care 
lipsește. 

Din aceste considerente, se impune încheierea contractului de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la 
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blocurile locative, între operator pe de o parte, și consumator, pe de altă 
parte, individual(cu fiecare în parte) sau colectiv(un singur contract cu 
toți locatarii blocului locativ, unde apare și Asociația de coproprietari în 
condominiu, ÎMGFL, etc. ) 

În temeiul celor expuse mai sus, concluzionăm următoarele: consumator    
este persoana fizică sau juridică care beneficiază de serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare, individual sau colectiv, direct sau 
indirect, în baza unui contract încheiat cu operatorul. 

Clasificarea consumatorilor 

Cu referință la categoriile de consumatori ai serviciului de alimentare cu 
apă și canalizare, legislația în vigoare este unitară, fiind reglementate 
doar noțiunile de consumator și consumator casnic.  

După cum s-a menționat mai sus, calitatea de consumator aparține 
tuturor persoanelor fizice sau juridice care beneficiază de serviciul public 
de alimentare cu apă și de canalizare, individual sau colectiv, direct sau 
indirect, în baza unui contract încheiat cu operatorul. 

Cât privește noțiunea de consumator casnic, în temeiul legislației în 
vigoare și a celor expuse mai sus, acesta este  persoana fizică care 
beneficiază de  serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
individual sau colectiv,  în bază de contract încheiat cu operatorul, pentru 
necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea 
profesională. 

Prin execludere, toți consumatorii care nu fac parte din consumatorii 
casnici, vor forma o altă grupă a consumatorilor care beneficiază de  
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, individual sau 
colectiv, direct sau indirect, în bază de contract încheiat cu operatorul, 
pentru necesităţi legate de activitatea de întreprinzător sau de cea 
profesională. 

În Republica Moldova, au calitatea de consumatori ai serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare: 

a) consumatorii casnici, persoane fizice;

b) Asociații de coproprietari în condominiu (ACC, SEL
etc.)/Întreprnderi municipale de gestionare a fondului locativ
(ÎMGFL);

c) agenți economici

d) instituții publice

e) persoane fizice/juridice care desfășoară activitatea profesională
fără scop lucrativ (liberi profesioniști)

Drepturile și obligațiile consumatorilor 

Drepturile și obligati̦ile consumatorilor sunt reflectate ı̂n Legea nr. 303 
din 13.12.2013, Codul civil24, Regulamentul cu privire la serviciul public 
de alimentare cu apă și de canalizare, alte acte legislative și normative ı̂n 
vigoare, precum și în contractul de furnizare/prestare a serviciului de 

24 Codul civil al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86 din 22.06.2002. 
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alimnetare cu apă și de canalizare. 

Potrivit art. 18 din Legea nr.303 din 13.12.2013, 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 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.

Este greu a fi interpretat termenul „expres” enunțat mai sus, deoarece nu 
este specificată expres modalitatea juridică prin care poate fi efectuată 
această desemnare. Din aceste considerente, este permisă orice 
modalitate (verbal, scris, acte juridice, telefon), din care să poată fi dedusă 
cu certitudine persoană care va reprezenta consumatorul. 
Potrivit p. 82 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare 
cu apă și de canalizare, 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. 
În înțelesul Codului familiei al Republicii Moldova, prin familie se înțelege 
soții, fie soții și copiii acestora. Astfel, operatorul poate efectua controlul 
și în prezența copiilor consumatorului, care au împlinit 18 ani, respectiv 
locuiesc împreună. 

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.

Comunicarea poate fi făcut prin orice mijloc: presă, mass-media, internet. 
Indiferent de modalitate de comunicare aleasă, aceasta trebuie să-și 
atingă scopul, să ajungă la consumator. 

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.

Modificarea prevederilor contractului de furnizare/prestare a serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare poate fi făcută ori de câte câte 
ori apar aspecte noi în raporturile dintre operator și consumator, care nu-
și găsesc reflectare în contract sau în legislația în vigoare. 

e) 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
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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.

Pot fi solicitate despăgubiri pentru daunele provocate de către operatori 
prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin 
furnizarea/prestarea unor servicii infrioare, calitativ și cantitativ, 
parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în 
vigoare; 

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.

Irt.17 din Legea nr.303 din 13.12.2013 stabileşte următoarele obligaţii ale 
consumatorului: 

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.
In conformitate cu p. 105 din Regulamentul cu privire la serviciul public 
de alimentare cu apă și de canalizare, ı̂n cazul ı̂n 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. 

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.
Această obligati̦e ı̂și are temeiul ı̂n Directiva 2000/60/CE de stabilire a 
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unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, în adoptarea căreia 
Parlamentul european și Consiliul Uniunii Europene consideră că “apa nu 
este un produs commercial, ci este un patrimoniu care trebuie protejat, 
tratat și apărat ca atare”; 

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.

Potrivit p. 10 din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi 
deversare a apelor uzate ı̂n sistemul de canalizare şi/sau ı̂n corpuri de 
apă pentru localităţile urbane şi rurale (Hotărı̂rea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 950 din 25 noiembrie 2013),  consumatorii, alti̦i decı̂t cei 
casnici, au obligaţia epurării locale a apelor uzate, astfel încît în punctul 
de control să fie asigurată respectarea condiţiilor prevăzute în avizul de 
branşare/racordare eliberat de operator, în contractul de 
furnizare/prestare a serviciilor, precum şi în normativele de evacuare, cu 
respectarea CMA.  

k) sa menţină curăţenia şi sa întreţină in 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.

2. Operatorii.  Drepturile şi obligaiile operatorului

In confromitate cu dispoziti̦ile art. 4 din Legea nr. 303 din 13.12.2013, 
operator este persoana 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 de 
canalizare în baza unui contract. 

Menționăm că în mod eronat s-a plecat de la faptul că operatorul deține și 
exploatează sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare. 
Principalul aspect de la care pornim în definirea operatorului îl reprezintă 
obiectul de activitate al acestuia. Pentru toți operatorii de servicii de 
alimentare cu apă și de canalizare din Republica Moldova, fie că sunt 
întreprinderi municipale, societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere 
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limitată, asociații ale consumatorilor de apă etc, obiectul principal de 
activitate îl reprezintă dreptul și obligația de a furniza/presta acest 
serviciu consumatorilor. 

În temeiul celor menționate mai sus, putem susține că  operator este 
persoana juridică care are competența și capacitatea recunoscută prin 
licență de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare, care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea 
sistemului public aferent acestuia.  

Proiectul de modificare a Legii nr. 303 din 13.12.201325 propune 
instituirea unei noțiuni noi, pe lîngă cea existentă de operator, și anume 
operator regional. Astfel, operator regional este operatorul organizat ca 
societate comercială, cu capital social al uneia sau mai multor unități 
administrativ-teritoriale, care asigură furnizarea/prestarea serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a mai 
multor unități administrativ-teritoriale, inclusiv administrarea și 
exploatarea sistemelor aferente acestui serviciu public. Reglementarea 
noțiunii de operator regional este făcută în contextul politicii de 
regionalizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 

Cine poate avea calitatea de operator? 

Conform art. 12 alin. (2) şi art. 13 alin. (4) gestiunea serviciului de 
alimentare cu apă şi 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.

Atribuţiile operatorului. Drepturile și obligațiile operatorului 

Pentru început se impune precizarea că obligațiile operatorilor serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare sunt prezentate atât ı̂n Legea 
nr. 1402 din 24.10.2002, aceste obligati̦i fiind deopotrivă aplicabile 
tuturor operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală, urmând 
ca, prin Legea nr. 303 din 13.12.2013 să fie instituite obligații detaliate ale 
operatorilor prin raportare la serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare.  

Astfel, prin dispoziti̦ile art. 14 din Legea nr.303 din 13.12.2013, ı̂n 
domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
operatorul trebuie să asigure: 

a) captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei,
respectiv, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate.

25   http://www.particip.gov.md 
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În sectorul alimentării cu apă și a canalizării, una din obligațiile foarte 
importante ale operatorilor este aceea ca în procesul de activitate să fie 
respectate reglementările în vigoare privind calitatea apei potabile, 
protecției mediului și sănătății populației. 

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.

Odată cu transmiterea dreptului și obligației de furnizare/prestare a 
serviciului public către operator, autoritățile publice locale transmit și 
dreptul de exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare, proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale. 
Operatorul se obligă să folosească aceste bunuri cu diligența unui bun 
proprietar; prin contractul de delegare a gestiunii poate fi transmis 
operatorului și obligația de investiții capitale în sistemele publice de 
alimentare cu apă și de canalizare. 

c) instituirea, supravegherea şi ı̂ntreţinerea, ı̂n 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;

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, ı̂n conformitate cu normele
igienico-sanitare in vigoare şi cu concentraţiile maximal admisibile
ale substanţelor poluante ı̂n apele uzate la deversarea lor ı̂n 
reţeaua publică de canalizare, ı̂n staţia de epurare sau ı̂n emisar.
Calitatea apei potabile trebuie să corespundă Normelor sanitare 
privind calitatea apei       potabile, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 934 din 15 august 200726 .

e) captarea apei brute şi deversarea apelor uzate ı̂n receptorii
naturali cu respectarea strictă a condiţiilor indicate ı̂n autorizaţia
de utilizare a apei;

f) ı̂ntreţinerea şi menţinerea ı̂n 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 ı̂n Legea metrologiei nr. 647-XIN din
17 noiembrie 1995;

h) creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare ı̂n scopul reducerii cheltuielilor, pierderilor ı̂n 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

În domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

26 Hotărı̂rea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 pentru aprobarea Normelor sanitare privind calitatea 

apei potabile, publicată ı̂n Monitorul Oficial nr.  131-135 din 2007.
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conform art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, 
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.
h) 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;

i) 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;

j) 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;

k) 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;

l) 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;

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

n) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic
contoarele de apă conform prevederilor art. 26;

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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o) 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);

p) 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;

q) 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;

r) 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.

Drepturile operatorului statuate în art. 16 alin. (1) din Legea nr.303 
din 13.12.2013: 

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.

Potrivit art. 27 alin. (5) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 operatorul poate 
aplica penalități consumatorului pentru neachitarea serviciului în 
termenul indicat în factură. Penalitățile se calculează pentru fiecare zi de 
întârziere și 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. 

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

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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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.

Exerciții 
practice 

Auto-
evaluarea 

Dreptul de servitute 

In conformitate cu dispoziti̦ile art.16 alin. (2) şi (3) din Legea nr.303 din 
13.12.2013, operatorul beneficiază de dreptul de servitute ı̂n următoarele 
cazuri: 

“(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”.

În cadrul sesiunii nr. 2 ați prezentat o serie de situații întâlnite în 
activitatea D-voastră, care nu-și găsesc reflectare în legislația în vigoare. 
Arătați/identificați/argumentați modalitatea de soluționare a acestor 
lacune în cadrul operatorului în care activați. Este necesară o 
reglementare ulterioară? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Determinaţi pe o scară de la 1 la 10 puncte, poziţia Dvs. la cunoașterea 
drepturilor și obligațiilor consumatorului și operatorului, precum și 
nivelul aplicării acestora în activitatea practică. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - cunosc  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – aplic în practică 
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 
CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 1. Montarea şi exploatarea contoarelor de apă 

Obiective • conştientizarea  necesităţii contorizării;
• descrierea procedurilor tehnice de contorizare;
• activităţi de achiziționare, montare şi întreținere a

contoarelor;
• familiarizarea cu tipurile şi caracteristica generală a

contoarelor de apă;
• descrierea cerinţelor şi prezentarea  modalităţilor de

montare a contoarelor;
• abilităţi  de alegere corecta a diametrului contorului.

Cuvinte cheie  Contorizare, apometre/contoare de apă; alegere apometrului; 
dimensionare apometru;  montare apometru. 

Conţinut 1. Scopul contorizării

Gestionarea eficientă  de către operator  a unui sistem de alimentare cu

apă  depinde de volumul încasărilor obţinute de acesta prin  apa livrată

consumatorilor. În majoritatea cazurilor volumul de apă facturat este mai

mic decât volumul de apă furnizat în rețeaua de distribuție, aceasta se

datorează pierderilor de apă care au loc in reţea. Pierderile de apă din

reţele reprezintă o risipă, dar sunt inevitabile, acestea pot fi: pierderi

reale (fizice) şi perieri  apărente.  Pierderile reale (fizice) sunt   scurgerile

din sistemele de alimentare cu apă, pe când  pierderile apărente sunt

descrise uneori drept pierderi “non-fizice” sau pierderi „comerciale”.

Principala diferenţă dintre  “pierderile reale” şi “pierderile apărente”

constă în faptul că “pierderea reală” reprezintă apă produsă de  operator

care se pierde în mod real, pe când “pierderea apărentă” reprezintă apa

utilizată de către  consumatori, dar care nu este facturată.  Pierderile de

apă  sunt determinate din bilanţul apei, care constituie: Volumul de apă

furnizată în reţeaua de distribuţie minus Volumul de apă facturată la toţi

consumatorii, in mc, sau raportat la Volumul de apă furnizată în reţeaua

de distribuţie înmulțit cu 100 ,in  %.

Principalele elemente componente ale pierderilor apărente sunt

consumul neautorizat şi  imprecizia apometrelor.

Consumul neautorizat este în general dificil de determinat, dar aceasta

depinde de capacitatea operatorului de a  identifica potențialii utilizatori

de apă  nefacturată prin utilizarea  diferitor tehnici în vederea  depistării

branşamentelor neînregistrate, branşamentelor ilegale, apometrelor

falsificate, etc. Prin  acreasta, Operatorul poate întreprinde  acţiuni de

instalare a apometrelor, înregistrarea unor astfel de branşamente, şi

drept rezultat să obtină venituri suplimentare.

Imprecizia apometrelor poate fi evaluată  prin verificărea   corectitudinii

alegerii diametrului, duratei de funcţionare şi a modelului.

Dimensionarea apometrelor pe baza normativelor de apă utilizate în
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trecut a condus, la supradimensionarea acestora. Datorită trecerii la 

economia de piaţă şi schimbărilor apărute în şistemul de facturare  prin  

majorarea  tarifelor, consumatorii şi-au redus  consumul de apă, 

respectiv  şi volumul de apă uzată evacuat, şi astfel,  consumul  de apă s-a 

redus substanţial. 

Elaborarea şi monitorizarea corespunzătoare a politicii de 

contorizare a clienţilor sunt principalele componenete ale 

programului de control  al pierderilor aparente şi respectiv,  a 

programului de creştere a veniturilor operatorilior de apă şi 

cănalizare.  

Procedura tehnică pentru contorizarea clienţilor  trebuie elaborată  de 

către operator prin urmatoarele activitaţi: 

• determinarea  funcţiilor  serviciilor tehnice, căre se vor ocupa de

contorizarea consumatorilor  şi determinarea clară a

responsabilităţilor ;

• planificarea şi stabilirea reglementărilor de proceduri pentru

verificărea tehnică şi a modului de instalare a apometrelor

consumatorilor;

• analiza datelor referitoare la tipul şi diametrele apometrelor

instalate;

• frecvenţa verificării și înlocuirii apometrelor la consumatori în

funcţie de termenul de exploatare, diametrul, tipul şi clasa de

precizie;

• organizarea reetalonarii de rutină a apometrelor, cu un accent

special pe apometrele consumatorilor unor volume mari de apă;

• programarea verificării apometrelor şi insţalării de noi apometre.

Dar,  căre sunt  beneficiile controlului  activ al pierderilor apărente? 

• volumul de apă facturat din totalul apei produse poate fi majorat;

• de asemenea, venitul  Operaturului poate fi majorat , iar pierderile

pot fi reduse;

• percepere mai bună a  Operatorului din partea clienţilor.

Dupa stabilirea volumului de apă nefacturat, acesta poate  fi împărţit in 

pierderi apărente şi în pierderi reale, care poate înbunătăți indicătorii de 

performanţă a operaturului,  inclusiv şi performanţa financiară  în baza 

cărora acesta îşi poate direcţiona necesarul de reabilitare a reţelei. 

Contorizarea este esentială pentru vitalitatea operatorului. Pe baza 

acestei contorizări se stabileşte venitul  încasărilor  de la consumatori,  se 

poate evalua cererea de apă,  se pot face planificări de viitor. Prin 

programele de reducere a apei nefacturate  se poate stabili nivelul de 

performanţă a sistemului în baza căruia să se dezvolte programele de 

reabilitare a reţelelor.  

2. Achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

apăratelor  de evidenţă a consumurilor de apă.
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27 Cod practic in construcţii   CP G.03.07-2013  Instalaţii interioare de apă şi canalizare 
28 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1228    din  13.11.2007    cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind achiziţionarea,  proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor 
de apă.Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183 

29 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/reconectării acestora de la sistemele de ı̂ncălzire şi 
alimentare cu apă, publicată in Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din 28.02.2002. 

30 Regulament provizoriu Nr.1239-08-01 privind contorizarea  consumului  de apă rece şi caldă utilizată  de 
populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate. Publicat : 28.01.1999 in Monitorul Oficial Nr. 007 

31 Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013, publicată ı̂

ı̂n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014. 

Conform   Codului Practic  CP G 02.07.201427, precum şi a      

Regulamentului privind achiziţionarea,  proiectarea, instalarea, recepţia 

şi exploatarea apăratelor  de evidenţă a consumurilor de apă28,  precum 

şi a altor documente29,30,31,  evidenţa volumului de apă furnizat prin 

reţelele publice de alimenţare cu apă şi cănalizare se efectuează prin 

contoarele de apă (mijloace de masurare), al căror tip este sţabilit de 

către furnizor, din cele incluse in Registrul de Stat, cu respectarea 

normelor metrologice recomandate de Serviciul Standardizare şi 

Metrologie al Republicii Moldova. 

 Obligatoriu se prevede instalarea apăratelor de evidenţă pentru fiecăre 

utilizator:  

• la proiectarea construcţiilor noi, reconstrucţiei sau reparaţiei

căpitale a obiectivelor existente;

• la racordarea noilor utilizatori la reţelele centralizate de 

alimenţare cu apă; 

Activităţile de achiziţionare, instalare, exploatare  (intreţinere şi 

reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică, în termenele indicăte în 

lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic 

legal a apăratelor de evidenţă), se efectuează:    

• la branşamentele obiectivelor ce apărţin instituţiilor publice

în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator

şi operator, din contul mijloacelor financiare prevazute în

bugetele publice;

• la branşamentele obiectivelor ce apărţin agenţilor economici

- in conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator

şi operator, din contul mijloacelor financiare proprii ale agenţilor

economici;

• la branşamentele blocurilor locătive, aflate in exploatare - de

către operator, din contul mijloacelor financiare, prevăzute în

tarifele respective de alimentare cu apă şi cănalizare, calculate

conform Metodologiei  aplicării tarifelor pentru serviciile de

alimentare cu apă şi  de cănalizare;

• in apărtamentele blocurilor locătive - în incăperile locuibile în

cămine, precum şi în case individuale - de către operator

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325964
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295931
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286376
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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(furnizor) in baza contractului bilateral, prin aplicarea unui tarif 

distinct, aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale 

pentru contorizarea consumului de apă. În lipsa contractului 

respectiv, toate lucrările de achiziţionare, instalare, exploatare, 

întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică a 

contoarelor de apă se execută din contul consumatorului. 

3. Tipuri de contoare de apă

Contor de apă - mijloc de măsurare destinat să masoare, să memoreze şi

să afişeze, în condiţiile de măsurare, volumul apei care trece prin

interiorul aparatului de măsurare.

In prezent există mai multe tipuri de apometre/contoare de apă.

Dupa principiul de funcţionare contoarele de apă pot fi: mecanice,

turbionare (cu diferenţă de prsşiune), ultrasonore şi

electromagnetice.

Mecanice : apometre de viteză şi apometre volumetrice 

• Apometre de viteză:  Aparat montat pe conducte închise, compus

dintr-un organ mobil - unei roţi cu palete sau cu elice (turbină) a

cărui viteză depinde direct de viteza apei.  Mişcărea organului

mobil este transmisă mecanic sau în alt mod la dispozitivul

indicator, care totalizează volumul de apă livrat. Apometrele  de

viteză pot fi monojet şi multijet

• Apometre volumetrice: acestea sunt cele care înregistrează

volumul de apă prin miscarea de umplere şi de golire în mod

succesiv a unor compartimente cu un volum determinat.

Apometre  monojet carcăsa este facută în aşa fel încăt jetul de apă 

lovește tangential turbina, adică într-un singur punct, care îl face să se 

rotească.  Numărul de rotație al rotorului este afişat pe dispozitivul de 

calcul  folosind cuplaj magnetic, acesta este protejat de apă (cadran 

uscat), care măreşte  durata de viață.  Costul relativ scăzut, este posibil să 

se instaleze sensor  de impulsuri pentru citire la disţanță. De obicei  sunt 

fabricate  cu diametre  de 15 și 20 mm. 

• Apometre   multijet: debitul de apă este împărţit în debite mai

mici în aşa fel jetul de apă loveşte întreaga suprafaţă a turbinei.

Ca avantaje:

- 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 disţanță (modul impulsului poate fi  instalat în

interiorul corpului contorului de apă).
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• Apometre cu admişie tangenţială (cu palete): acestea se

diferentiază de celelalte prin direcţia de curgere a apei. În cazul

lor direcţia de curgere a apei este perpendiculară pe axul

turbinei.

• Apometre cu admisie axială (cu turbină): acestea au direcţia de

curgere a apei în mod paralel pe axul turbinei.

Figura.1  Apometre cu admisie ţangentială (cu palete); cu 

admisie axială (cu turbină) 

• Apometre combinate: acestea au montate, fie în serie, fie în

paralel ambele turbine. Ele sunt folosite în instalaţii cu diferenţe

mari între consumul minim de apă şi consumul maxim al acesteia.

Măsurarea se face în funcţie de fluxul de apă, astfel pentru un

debit mic contorizează apometrul secundar cu o precizie ridicată

în timp ce pentru un debit mai mare va contoriza apometrul

principal Contoarele combinate sunt concepute pentru a măsura

debitele de apă extrem de variabile. Acestea se instalează  de

obicei  in şcoli, cămine, imobile de birouri sau pe conductele de

distribuţie din  zone rezidenţiale  mici, pentru care consumul de

apă trebuie măsurat foarte precis pe timpul nopţii.

Contoarele combinate cu supapã de comutare şi contor multijet conţin 

două circuite hidraulice legate in paralel: un circuit principopal în care  

se instalează  un contor  cu turbină  orizontalã şi o supapã de comutare  

cu pretensionare calibratã a arcului supapei şi un circuit secundar în  

care se monteazã un contor multijet.  În funcţie de mãrimea debitului de  

apã şi a presiunii, supapa de comutare dirijeazã, dupa caz, curgerea şi  

mãsurarea cãtre circuitul principal sau cel secundar, sau cãtre ambele 

circuite. Volumul de apã mãsurat se determină prin  însumarea 

îndicaţiilor de pe cadranele  contorului  principal  şi celui secundar. 

După modul de montare al cadranelor pentru citirea consumului de apă 

se disting: cu cadran uscat şi cu cadran înecat.   

Apometre cu cadran uscat: acestea au cadranele montate într-o casetă 

separată de corpul apometrelor.   

• Apometre cu cadran înecat: la acestea cadranele sunt în contact
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cu apa. Sunt protejate de un geam care are o rezistenţa deosebită 

la presiunea apei. 

a) contorizare la debit mic; b) contorizare la debit mare

Figura.2  Apometre combinate 

Avantajele apometrelor mecanice: 

• Ușor de serviciu;

• 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 de apă mecanice permit măsurarea

consumului de lichid cu conţinut de impurităţi

Dezavanţajele  apometrelor mecanice: 

• Grilă scăzută de măsurare a debitelor;

• Pierdere  inaltă de presiune ;

• Lipsa indicației  debitului instantaneu;

• Prezența pieselor în mișcare, în secțiunea de curgere;

• Necesitatea de a instala un filtru in fața unui contor de apă,

• Viață scurtă şi acuratețe scăzută

Elementele componente  a contorului de apă, fig.3: 

1. corp din alamă nichelată cu canal de intrare-ieşire a apei;

2. elice - dispozitiv de măsurare ce functionează sub acţiunea apei,

conceput special pentru o rezistenţă deosebită la depunerile de

calcar;

3. cuplaj magnetic care aşigură transmiterea mişcării între turbină

şi integratorul mecănic;

4. scut  de ermetizare a  părţii hidraulice;

5. capac  de acoperire a inelului din magnet;

6. inel de stopare;

7. integrator mecanic (care poate fi rotit cu 360* pentru o mai bună

citire directă) alcătuit din  tamburi cifraţi şi un cadran cu ac

indicator şi scară gradată ;

8. capac de protecţie.
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Figura.3 Elementele componente  a contorului de apă  

 cu cadran uscat 

Marcări obligatorii  pe contoarele de apă, fig.4: 

Contorul de apă în mod obligatoriu trebuie să aibă scrise şi fară a putea  

fi şterse, grupate sau repartizate pe carcasă, pe cadranul dispozitivului de 

afişare, pe placa semnalizatoare sau pe capac urmatoarele informaţii: 

1. numărul de serie  şi anul fabricăţiei;

2. simbolul aprobării de model;

3. denumirea sau numele comercial al producătorului (marca

comercială) ;

4. domeniul de temperatură a  apei;

5. debitul nominal, mc/h;

6. debitul  raportat la un impuls;

7. clasa metrologică;

8. capac de protecţie;

9. indicator rotativ;

10. scară cu săgiată;

11. scara cu cifre negre şi roşii.

Literele V sau H dacă contorul poate funcţiona numai in poziţie verticăla 

sau orizonţala 

Figura.4 Marcarea contoarelor 
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Figura.5   Contor cu indicăţii electronice 

Figura 6.   Contor de apă cu  cu opţii de citire a indicăţiilor prin 

impulsuri. 

 Contorul  de apă cu   opţii de citire a indicăţiilor prin impulsuri este dotat 

cu un bloc electronic aparte amplasat pe perete in care se înregistrează 

indicăţiile volumului de apă. Pentru apă firbinte se dotează suplimentar 

cu sensor de temperatură, unde se înregistrează nu numai consumul de 

apă dar şi calitatea acesteia. 

Contorul de apă ultarsonor  determină   debitul  în funcţie de timpul  

trecerii impulsurilor  ultrasonore. Informaţia este prelucrată de un 

microprocesor care indică datele  debitului. 

Debitmetrul electromagnetic este un instrument de masurare bazat pe 

inducţia electromagnetică pentru a măsura fluxul de lichide  în conducte. 

Caractreristicile debitmetrelor ultrasonore sun indicate  în tabelul Nr.1. 

Figura7. Debitmetru  ultarsonor  Figura.8   Debitmetru 

lectromagnetic 
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Tabelul 1:  Caracteristici ale debitmetrelor ultrasonore 

comunicaţie în timp real, nu masoară aerul 
 stabilitate de lungă durată insensibil la depunerile de sedimente 
 capacităţi ale sistemului 
nelimitate 

posibilitatea de montare în orice 
poziţie 

 performanţe mai mari decât 
cerinţele clasei D  

 recomandat pentru montarea în 
exterior 

nu neceşită tronson de liniştire afişarea codurilor de eroare şi 
alarma. 

Contoarele de  apă cu citire la disţanţa – cu transmisie radio permit 

citirea exactă a consumului de apă (atât apă rece cât şi apă caldă) de la o 

distanţă cuprinsa între 20m şi 200m faţă de locul unde este amplasat acel 

contor. Citirea acestora se face cu ajutorul unui dispozitiv la o dată exactă 

sau la o interogare. Folosirea acestor contoare de apă cu citire la distanţă 

permite evitarea fraudelor sau semnalarea consumurilor dubioase de 

apă. O serie de accesorii vin sa completeze aceste produse noi lansate: 

modul radio RFM-MB, transmiţator radio, receptor date. 

Calculul şi alegerea apometrelor 

Diametrul contorului se alege conform caracteristicilor hidraulice ale 

acestuia:  

• Debitul minim,  Qmin - Cea mai mică valoare a debitului la care

contorul de apă furnizează indicaţii care se îndeplinesc.

Figura.9   Contoarele de apă cu citire la disţanţă 

• Debit de tranziţie, Qt -Valoarea debitului situată între debitul

permanent şi debitul minim, la care domeniul de debit este

împărţit în două zone, "zona superioară" şi "zona inferioară",

м³/h. Fiecăre zonă are o eroare maximă admisibilă .

• Debit nominal, Qn - Debitului la care contorul de apă
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funcţionează într-o manieră satisfăcătoare, în condiţii normale de 

utilizare, adică în condiţii de curgere constantă sau intermitentă, 

м³/h.  Debitul nominal este egal cu jumatatea debitului maxim. 

Acesta este  utilizat pentru dimensionarea  contorului  de apă.  

• Debitul maxim, Qmax -  Cea mai mare valoare a debitului la care

contorul de apă funcţionează intr-o maniera satisfăcătoare pentru

o perioadă scurtă de timp, fără să se deterioreze, м³/h

Alegerea preventivă a diametrului contorului de apă trebuie efectuată 

în funcţie de debitul mediu zilnic de apă, care nu trebuie sa depăşească 

cel nominal,  conform tabelului 6. [1]. 

Debitul mediu zilnic de apă rece, in  м3/h,  se determină cu relaţia: 

q
q u

T

q N

T
T

c u

c

u

c









1000 1000
.
, (1) 

➢ In care,  qu
c

 - normativul consumului de apă rece  pe zi de către o

persoana, în ziua cu consum maxim, in l/zi, conform anexei C [1]

funcţie de gradul de dotaţii cu utilităţi tehnico-sanitare; N – numărul

de locuitori; T – timpul de calcul, ore. Contorul cu diametrul

convenţional adoptat preliminar, conform pct.13.10 [1], trebuie

verificat:

a) la capacitatea de trecere a debitului de calcul orar maxim;

- prin aceasta pierderile de sarcină în contoarele de apă rece nu

trebuie să depaşească, pentru cele cu palete 0,05 MPa, iar

pentru cele cu turbine      0,025 MPa.

b) la capacitatea de trecere sumară a debitului de calcul orar maxim

a apei reci şi a debitului de calcul de apă pentru stingerea

incendiilor;

- prin aceasta  pierderile de sarcină în contor nu trebuie să

depaşească, pentru cele cu palete 0,1 MPa, iar pentru cele cu

turbine 0,05 MPa.

c) la posibitatea de măsurare a debitelor de calcul orare minime de

apă rece şi căldă;

- prin aceasta  debitul minim de apă pentru contorul ales

(conform fişei tehnice a aparatelor, funcţie de clasa

metrologică) nu trebuie să depaşească debitul de calcul orar

minim de apă.

• Dacă contorul ales nu corespunde condiţiilor din aliniatele а)

sau b),  atunci pentru montare trebuie adoptat un contor cu cel

mai apropiat diametru mai mare.

• Dacă contorul de apă ales nu corespunde condiţiei din aliniatul

c) atunci pentru instalare trebuie adoptat un contor cu cel mai

apropiat diametru mai mic.

• Dacă contorul nu corespunde concomitent condiţiilor din

aliniatele а) şi c) sau b) şi c), atunci trebuie prevazută

instalarea:
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- unui contor combinat (cu turbină şi cu palete, cu supapă

incorporată care comutează fluxul de apă);

- unui contor de clasa metrologică corespunzatoare;

- câtorva contoare cu acelaşi diametru (montate în paralel),

numarul cărora se determină prin calcul cu condiţia să

îndeplinească cerinţele date).

Pierderile de sarcina, h, în m,  în contoarele de apă rece şi căldă trebuie 

determinate în funcţie de valoarea debitelor de calcul q (qtot, qc, qh), 

conform  nomogramelor din normativ.  

Exerciții 
practice 

Una din elementele componente ale pierderilor apărente sunt   

imprecizia apometrelor .  Cum  credeţi  D-voastra,  care sunt pricinile  de 

imprecizie, cauza acestora şi modul de soluţionare. Formula-ţi răspunsul   

in una – doua propoziţii mai jos. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Ce prezintă pierderile de apă din sistemul  de alimentare cu apă?

2. Care este necesitatea contorizării?

3. Căre sunt cele mai utilizate contoare de apă din compania D-

voastra?

4. Care sunt cerinţele de montare a contoarelor de apă?

5. Cum se face alegerea preventivă a contorului?
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deconectării/reconectării acestora de la sistemele de ı̂ncălzire şi
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populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate. Publicat :
28.01.1999 in Monitorul Oficial Nr. 007

4. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 
CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 2. Branșamente si noduri de evidenţă 

32 Cod practic in construcţii  CP G.03.07-2013. Instalaţii interioare de ap ă şi canalizare. 

Obiective • familiarizarea cu noţiuni de branşamente şi noduri apometrice;
• analiza tipurilor de branșamente și modul de execuție;
• descrierea elementelor componente ale nodurilor apometrice;
• cerinţele de amplasare a  nodurilor apometrice;
• evidenţierea necesităţii nodurilor  apometrice cu conductă de

ocolire

Cuvinte cheie Brasnşamente, noduri apometrice; noduri de evidenţă, elemente 
noduri apometrice, montare branşamente,  montare noduri 
apometrice. 

Conţinut 1. Branşamente. Construcţia branşamentelor.

Conducta care face legătură între instalaţia interioară de alimentare cu 
apă şi reţeaua exterioară poartă denumirea de branşament.32 

 Locul amplasării branşamentului se stabileşte în dependenţă   de 
sistemul exterior de  alimentare cu apă, exzistenţa căminelor pe rețeaua 
exterioară, condiţiile amplasării contorului  de apă. Un bransament poate 
alimenta o clădire sau un ansamblu de clădiri. 

Branşamentul este montat sub în unghi drept față de clădire cu  intrarea 
în subsolul clădirii sau în etajul tehnic, disponibil pentru inspecție. 

Pentru golirea conductei  branşamentului, aceasta este pozat cu o  pantă 
de 0,002 ... 0,005 înspre rețeaua exterioară.  

Numărul de branşamente  este determinat funcţie de destinaţia clădirii si  
echipamentul instalat. Asa, ca clădiri (social-culturale, idustruiale), unde 
nu se admite întreruperea  alimentării cu apă se adoptă cel puțin două 
branşamente. 

În cazul, în care clădirea are două branşamente acestea  sunt racordate  la 
diferite tronsoane ale reţelei inelare, sau la o conductă magistrală, unde se 
prevede  o vană de înghidere între conducte. 

La intersecţia conductei branşamentului cu reţeaua de canalizare, 
branşamentul se pozează deasupra reţelei de canalizare cu 0,4m mai sus, 
în caz că această distanţă este mai mică,   branşamentul se  montează într-
un tub de protecţie,  lungimea acestuia se adoptă egală cu cîte:  5m în 
terenuri argiloase şi 10m în terenuri filtrante în ambele părți de la 
punctul de intersecție. 

Branşamentul se realizează din  țevi de oțel galvanizat cu  diametru sub 
50 mm; atunci când diametrul este mai mare de 50 mm -  tuburi din fontă. 
Se permite realizarea branşamentului din tevi de plastic (PVC,PE)  cu un 
diametru de până la  500 mm, în zone cu o temperatură de  până la 30 ° C,  
în cazul cînd  clădirile  nu sunt echipate cu instalații interioare  de 
combatere a incendiului,  

Adâncimea minimă de pozare a conductei branşamentului  depinde de 
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adâncimea rețelei exterioare de alimentare cu apă, care se adoptă de  
obicei, cu 0,3 - 0,5 m sub adâncimea de îngheț a solului. 

Distanța pe orizontală de la conducta branşamentului  (cu diametrul până 
la 200 mm), până la  celelalte conducte edilitare se adoptă  de cel puțin: 

• pînă la   conducta reţelei  de canalizare .. .1,5m

• pînă la  conducta de gaz de resiune joasă .. .1,0m

• până la  conducta de gaz de presiune medie   ..  1.5m

• pînă la  conductele de căldură .1.5 m

• pînă la  cablu telefonic ... 0,50m

• pînă la  cablu electric cu tensiune de până la 35 kW .. .1,0m

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: spațiu necesar  pentru efectuarea  lucrărilor de  verificare a 
stării tehnice a echipamentului  nodului,  verificarea  funcționării corectă 
a contorului, sigelării,  citirea datelor contorului. 

Dacă nodul apometric  este instalat în subsolul unei case, trebuie să se 
asigure următoarele condiții: 

- coborâre uşoară şi în condiţii de siguranţă 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.

Dacă nu este posibilă instalarea contoarelor de apă rece şi/sau caldă în 
clădiri, se admite instalarea lor în afara clădirilor, în cămine speciale doar 
în cazul în care în fişa tehnică a contorului este specificat că 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, în care este amplasat ventilul (vana)  
de închidere pentru  deconectarea  acestuia   în timpul reparării. 

2. Noduri de evidenţă (apometrice).
Cerinţe de montare a nodurilor apometrice: 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, de regulă la hotarul de delimitare al reţelelor sau,
conform înţelegerii părţilor, la limita răspunderii de exploatare a
consumatorului şi furnizorului.
Instalarea contoarelor  se efectuează în conformitate cu documentaţia de
proiect de către agenţii economici ce deţin licenţă pentru desfăşurarea
activităţii de lucrări speciale în construcţie cu  respectarea cerinţelor de
montare a aparatelor de evidenţă:



69 

• Contoarele de apă se instalează pe branşamentele de apă rece şi
caldă, în fiecare clădire şi construcţie, în fiecare apartament al
clădirilor de locuit şi la ramificaţiile conductelor în oricare încăperi
nelocuibile, construcţii sau anexe ale clădirilor de locuit,
industriale sau publice.

• La conductele de legătură cu obiectele sanitare şi utilajele
tehnologice contoarele se instalează conform sarcinii de
proiectare.

• Contoarele de apă caldă (apă cu temperatura până la 90 °С)
trebuie instalate pe conductele de alimentare şi de recirculaţie a
apei calde, cu instalarea unei clapete de reţinere pe conducta de
recirculare.

• La sistemele automate de combatere a incendiului instalarea
contoarelor nu este necesară.

 Nodul  de contorizare se compune din: robinet de închidere (1); filtru 
(2); clapetă reversibilă (3); contor de apă (4) care se vor monta conform 
fig. 10: 

Figura 10. Schema instalaţiei de contorizare (nod apometric) 

1. înaintea contorului, după ventilul de închidere, este necesar de
instalat un filtru mecanic pentru  reţinerea impurităţilor, cu
capacul  de curăţire în  jos pentru a fi curățat de cel puțin 2 ori
pe an şi a unui dispozitiv de sens unic;

2. filtrul pentru impurităţi  şi clapeta de reţinere vor fi sigilate;  de
asemenea se va  sigila  toate  racordurilor prin care s-ar putea
utiliza apa, fără ca aceasta să fie înregistrată  de contor;

3. contorul  se montează, de obicei, pe-o conductă orizontală  cu
cadranul  în sus.

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

Poziţia de montre trebuie să fie respectată cu stricteţe nefiind permisă 
vre-o abatere de la aceasta decât dacă această posibilitate este explicită în 
documentaţia de montaj dată de producător şi dacă prin aceasta nu se 
modifică clasa metrologică;  direcția de curgere,  care  trebuie să 
corespundă cu săgeata de pe corpul contorului. 
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Figura 11. Elementele unui nod  apometric 

1-(кран шаровый) - robinet sferic; 2 – (обратный клапан) -  clapetă de unic 

sens ; 3 – (фильтр грубой очистки) -  filtru mecanic;  4 – (водосчетчик) -  

contor de apă; 5 – (трубопровод) - сonductă; 6 – (комплект 

присоединителей) -  complet de racorduri 

• conectarea contorului la o conductă cu un diametru mai mare sau
mai mic decât diametrul nominal al contorului se realizează  cu
ajutorul unor reducţii, în aşa fel încît să  fie realizată o lungime
rectilinie fără armături înainte şi după contor  conform indicaţiilor
producătorului;

• contoarele de apă trebuie să fie protejate contra vibraţiilor
(parametrii admisibili ai vibraţiei se iau conform fişei tehnice a
dispozitivului). Contoarele nu trebuie să fie supuse unor solicitări
mecanice din partea conductelor şi armăturii de închidere şi
trebuie să fie instalate pe suporturi sau console.

Figura 12. Montarea  nodului apometric 

a) orizontală    şi   b)vertivcală

• 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 poziţia de montaj;

• sigilarea se va  realiza cu sigilii de unică folosinţă, în aşa fel încât să
nu se poată  interveni neautorizat fără deteriorarea vizibilă  a
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sistemului de sigilare; 

• acces liber la contor, filtru, supapă de reținere, robineţi (vane)  de
închidere pentru întreținere, reparații, înlocuire; eliminarea
eventualelor scurgeri la racordurile filetate; posibilitatea de
demontare a contorului pentru înlocuirea acestuia sau  verificării
metrologice.

• contoarele de apă rece şi caldă instalate în clădiri de locuit şi
publice (inclusiv pe racordurile la apartament), trebuie să aibă
dispozitive de formare a impulsurilor electrice, precum şi senzori
de impulsuri electrice demontabili sau staţionari.

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

• înainte de nodul apometric, pe conductă,  nu  trebuie să fie
racordări la armături de alimentare cu apă.

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

• în cazul în care nodul apometric este închis de un perete decorativ
(panou), atunci în  acesta se va prevedea o fereastră  cu
dimensiunea de 400 × 400 mm, pentru a avea acces la apometru în
scopul sigelării, testarii de control, întreținerii, reparației sau
demontării.

• la instalarea contorului în dulapul de sub chiuveta (la bucătărie)
trebuie să fie prevăzut acces liber la contor, să nu fie blocat cu
obiecte străine și armături de scurgere de la obiectele sanitare.

• Contoarele de apă rece şi caldă se recomandă de a fi instalate într-
o singură încăpere (de preferat, combinată cu încăperea unde se
instalează termocontoarele reţelei de încălzire a clădirii).

• contoarele de apă trebuie instalate în aşa fel încât să fie accesibile
pentru a putea citi indicaţiile, efectua deservirea, scoaterea şi
demontarea pe loc, pentru verificarea metrologică. Pentru
contoarele cu masa peste 25 kg trebuie să fie prevăzut spaţiu
pentru instalarea mecanismului de ridicare. Pardoseala unde
urmează a fi instalate contoarele trebuie să fie dreaptă şi rigidă.

• în punctele de termoficare (centralizate sau individuale) pentru
măsurarea consumului de apă caldă trebuie instalate contoare pe
conductele de apă rece care alimentează instalaţiile de preparare a
apei calde

La proiectarea conductelor de legătură a nodurilor apometrice  trebuie 
ca: 

- de fiecare parte a contorului  se prevede instalarea armăturii de
închidere, care să asigură oprirea alimentării cu apă pe tronsonul
cu contor instalat; pentru contoarele de apă, la conductele de
legătură spre apartamente, armatura de închidere se instalează
numai în amonte de acesta;
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- între contor (cu excepţia contoarelor apartamentelor) şi a doua
(în direcţia mişcării apei), armătură de închidere să se instaleze
un robinet de control cu bilă (cu dop) prevăzut pentru conectarea
dispozitivelor de verificare metrologică a contoarelor, un astfel de
robinet trebuie instalat la o distanţă de cel mult 0,5 m, în aval de
robinetul de închidere; pentru contoare de apă cu palete (cu un
diametru până la 50 mm), diametrul robinetelor de control este
de 15 mm, pentru cele cu turbine (cu diametrul peste 50 mm) - 25
mm;

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

Nodul apometric este  prevăzut cu o conducta de ocolire (by-pass), în 
cazul cînd: 

• există un singur racord pentru apă de consum menajer sau o
conductă comună și pentru combatere a incendiului;

• contorul de apă nu este prevăzut pentru debitul de apă maxim de
calcul (luând în calcul debitul pentru stingerea incendiului).

În acest caz, pe conducta principală se prevăd vane de închidere  pe 
ambele părți ale contoprului, astfel încât să poată fi scos la reparaţie sau 
înlocuit, dacă este necesar. Noduri apometrice cu linie de ocolire se 
recomandă de adoptat în cauzul cînd se prevede numai un branşament. 

În cazul, când  clădirea este dotată cu sistem antiincendiu cu un debit de 
apă care depăşeşete capaciattea de trecere a contorului, nodul apometric 
trebuie să fie echipat cu o linie de rezervă pentru incendiu pe care se 
montează o vană cu acţionare electrică la distanţă pentru deschiderea 
liniei de rezervă în caz de incendiu  

Figura 13. Nod apometric  cu  conducta de ocolire (by-pass) 
1-vană;  2 - filtru;  3 – linie dreaptă;  4 - contor de apă;  5 -reducţie;

6 - teu;  7 - robinet cu trei căi;  8 - cot;  9 - linie de ocolire 
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Figura 14. Nod apometric  cu  conductă de ocolire  şi 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. 

 Toate dispozitivele de închidere ale nodurilor apometrice trebuie să fie 
sigilate în poziţie deschisă, iar robinetul de închidere de pe conducta de 
ocolire în poziţie închisă.  

În cazul în care nu se îndeplinesc cerinţele respective, armăturile de 
închidere de pe  conducta de ocolire  trebuie prevăzute cu acţionare 
electrică cu pornire de la butoanele instalate pe hidranţii antiincendiu sau 
de la dispozitivele (sistemele) automate antiincendiu.  

Dacă în conductele clădirilor şi construcţiilor nu este o presiune suficientă 
pentru stingerea incendiului, trebuie asigurată deschiderea armăturilor 
de închidere de pe conductele de ocolire concomitent cu pornirea 
pompelor antiincendiu. 

În reţelele de apă caldă instalarea conductelor de ocolire a contoarelor nu 
este necesară. 

NOTĂ: În cazul când sunt prevăzute două racorduri ale sistemelor de 
alimentare cu apă se admite instalarea contoarelor de apă la fiecare 
racord fără conductă de ocolire. 

Destul de des, există cazuri în care presiunea în conducta de alimentare cu 
apă rece  depășește presiunea  admisibilă  de 6 bari. Presiunea crescută 
provoacă lovitura de berbec și, în consecință, ruperi și scurgeri în 
conducte, care afectează buna funcţionare a  sistemului interior, inclusiv 
funcţionarea robineţilor şi bateriilor amesticatoare.    

Soluția la această problemă este instalarea unei clapete de reducere a 
presiunii (regulator de presiune), care  reduce  presiunea  "după sine (în 
spate)"   la valoarea dorită.  

Pentru funcționarea normală a presiunii de alimentare cu apă caldă și 
rece, este suficient de o presiune  nu mai mare de 3 bari (3 atmosfere) 
însă de fapt, aceasta  presiune poate  ajunge pînă la 8 atmosfere.  
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33 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova  Nr. 1228    din  13.11.2007  cu privire la aprobarea    

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

a consumurilor de apă.Publicat : 23.11.2007 ı̂n Monitorul Oficial Nr. 180-183   

Figura 15. Elementele componenete a unui  nod apometric 

1 – coloana de apă; 2- robinet sferic cu filtru mecanic; 3 – racord cu filet 
exterior; 4 – reductor de presiune; 5- contor de apă; 6 – clapetă de unic 
sens; 7- conducta de distribuţie în apartament.  

Figura 16. Nod apometric  cu reductor de presiune şi filtru  de 
corectare a calităţii apei. 

1 – filtru mecanic; 2 – clapetă de unic sens; 3 – contor de apă; 
4 – dedurizator; 5 – reductor de presiune. 

3. Exploatarea contoarelor de apă33

 Exploatarea contoarelor de apă include lucrările de întreţinere, 
reparaţie, verificare metrologică şi înlocuire a acestora. 

 Întreţinerea contoarelor de apă 

Întreţinerea contoarelor de apă prevede următoarele proceduri: 

• cercetarea vizuală şi controlul asupra stării sigiliilor aplicate

• înscrierea indicaţiilor contoarelor;

• întocmirea actelor necesare, după caz.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325964
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După finalizarea lucrărilor de instalare a apometrelor se întocmesc actele 
respective  privind îndeplinirea lucrărilor.   

Actul (procesul verbal) al lucrarilor executate este semnat de angajatul  
organizației specializate și se prezintă   

Beneficiarului pentru semnare după finalizarea lucrărilor şi inspecției 
vizuale în timpul funcționării  în lipsa observațiilor și a deficiențelor. 
Angajatul  explică Beneficiarului instrucțiunile referitor la regulile de 
utilizare  a instalaţiei cu contor, prezintă integritatea sigiliului contorului 
şi a certificatului tehnic în original, care este păstrat la Beneficiar. 

În timpul funcționării, în cazul în care Abonatul observă  că contorul nu 
funcționează  normal (eronat), acesta se adresează în scris către operator 
(departamentul de abonaţi)  referitor la  deficiențele constatate pentru a 
elimina sigiliile și reparația ulterioară.  

Cheltuielile de  înlocuire a contoruui  cu unul nou, sau  reparația  și 
verificărea acestuia se realizează în  organizațiile respective, având licența 
corespunzătoare  şi sunt suportate de catre Abonat.  

Pe toată perioada de executare a lucrărilor de instalare a aparatelor de 
evidenţă, pînă la recepţia acestora, responsabilitatea pentru integritatea 
şi păstrarea aparatelor de evidenţă o poartă executantul lucrărilor. 

După darea în exploatare a instalţiei de contorizare  consumatorul  duce 
responsabilitatea  privind asigurarea  integrităţii contorului şi a sigiliilor 
de pe nod  si  este obligat să asigure accesul reprezentantului furnizorului 
(gestionarului) pentru inspectarea instalaţiei de contorizare, citirea 
indicaţiilor contoarelor, precum şi pentru verificarea condiţiilor tehnice 
de exploatare a sistemelor interioare de alimentare cu apă şi canalizare 
ale consumatorului. Lucrările respective se execută de către 
reprezentantul furnizorului (gestionarului) în prezenţa reprezentantului 
consumatorului, cu înscrierea rezultatelor cercetării în actul respectiv. 

Examinarea obiectivelor persoanelor juridice se efectuează în 
prezenţa reprezentantului acestora, numit prin ordin, care este 
responsabil pentru instalaţia de contorizare, păstrarea intactă a 
elementelor lui, integritatea sigiliilor de pe contoare şi de pe vana 
montată pe conducta de ocolire a contorului sau la conducta 
antiincendiară şi împuternicit să semneze documentele respective. 

Demontarea contoarelor aflate în gestiunea consumatorului se 
efectuează doar cu acordul furnizorului (gestionarului) sau în baza 
prescripţiei înaintate pentru executarea lucrărilor respective, cu fixarea 
indicaţiilor contoarelor. Pentru executarea lucrărilor de demontare a 
contoarelor aflate în gestiunea sau deservirea furnizorului, reprezentanţii 
lui sunt obligaţi să aibă legitimaţii de serviciu şi fişă pentru executarea 
lucrărilor. În lipsa acestora consumatorul este în drept să nu permită 
executarea lucrărilor. 

Verificarea neplanificată a instalaţiilor de contorizare se poate 
efectua la cererea consumatorului sau a furnizorului (gestionarului).  În 
cazul confirmării deranjamentului contoarelor, toate cheltuielile pentru 
demontare, verificare şi reinstalare sunt suportate de către partea care le 
exploatează, iar în cazul confirmării funcţionabilităţii contorului – partea 
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care a solicitat efectuarea verificării speciale. 

În cazul demontării contoarelor, ca şi la montarea şi  darea în exploatare a 
instalaţiilor de contorizare ale consumatorilor, se întocmeşte un proces-
verbal, semnat bilateral, forma căruia se stabileşte de către furnizor 
(gestionar) în funcţie de particularităţile contoarelor şi cerinţele actelor 
normative.   

Un exemplar al fişei de evidenţă a funcţionării contoarelor se păstrează la 
consumator, al doilea - la furnizor (gestionar), în care se înregistrează 
periodic indicaţiile curente ale contoarelor, confirmate de ambele părţi. 

În cazul în care volumul de apă utilizat de către consumator nu mai 
corespunde  prevederilor din condiţiile tehnice sau contract, furnizorul 
solicită de la acesta înlocuirea contorului cu altul şi, dacă este necesar, 
înlocuirea branşamentului, cheltuielile respective fiind suportate de către 
consumator. 

Consumatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru 
asigurarea protecţiei şi integrităţii fizice a căminului instalaţiei de 
contorizare, a contorului de apă şi a vanelor cu care este  echipat. 

În cazul modificărilor operate în legislaţie sau în actele normative, 
referitoare la contoarele de apă sau ape uzate, furnizorul are dreptul să 
solicite înlocuirea contoarelor utilizate de către consumatori cu altele, 
conform cerinţelor actelor legislative şi normative nou adoptate. 

Reparaţia aparatelor de evidenţă 

Reparaţia aparatelor de evidenţă se efectuează în ateliere  specializate şi 
include următoarele: 

- 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 contoarelor de apă: 

Verificarea metrologică a contoarelor de apă se efectuează la expirarea 
termenului de verificare, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal, sau, la cererea operatorului, 
utilizatorului (verificare metrologică de expertiză), în laboratoare 
specializate şi acrediate. 

Exerciţii 
practice 

1. Identificaţi şi argumentaţi obiectivele (agenţii economici), care  sunt
deserviti de compania D-voastră şi ar necesita contoare combinate.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
2. Argumentaţi necesitatea  liniei de ocolire  la unele noduri  apometrice

deservite de D-voastră.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Ce este branşamentul  şi locul amplasării lui.

2. Care sunt componentele minime ale unui nod apometric?

3. Care sunt cerinţele de montare a unui nod apometric?

4. Care sunt cerinţele de amplasare verticală a contorului de apă?

5. În care  cauzuri nodul apometric este dot cu linie de ocolire ?

6. Ce armături se prevăd pe linia de ocolire  şi care este modul de
funţionarea a acestora ?

7. Ce prevede întreţinerea şi exploatarea  nodurilo apometrice?
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2. Hotărrrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1228    din  13.11.2007
cu privire la aprobarea    Regulamentului privind achiziţionarea,
proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor  de
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 
CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL 

Sesiunea 3.  Citirea indicațiilor contoarelor 
Obiective • descrierea procedurilor tehnice de citire a datelor

contoarelor;
• conştientizarea  citirii corecte a datelor contoarelor;
• familiarizarea cu modalităţile  de citire a datelor contoarelor;
• descrierea problemelor cu care se confruntă operatorul la

citirea datelor de pe contoare.

Cuvinte cheie Contorizare, apometre/contoare apă, citire contoare, indicaţii 
contoare. 

Conţinut 1. Controlul branşamentelor şi contoarelor.
Citirea indicatiilor contoarelor. Toate contoarele de apă instalate la
consumători necisită să fie citite în baza  unui Regulament, sau în
conformitate cu  procedurile stabilite de către operator. De regulă citirea
contoarelor se face în fiecare lună. Datele citite de pe contoare înainte de a
le întroduce în baza de date generale, necesită să fie  verificate la erori de
către pesoanele responsabile din departamentul de facturare.
Deseori se practică întroducerea datelor de pe contoare estimativ, în
asemenea cazuri ar fi de dorit ca aceste date să fie verificate şi confirmate
nu mai rar odată în 3 luni.

Necesită de prevenit erorile de citire a datelor de pe contoare, în multe 
cazuri ele sunt frecvente, din motiv că personalul responsabil al 
operatorului pentru citirea şi prezentarea datelor de pe contoare, nu 
întotdeauna îşi onorează cu demnitate funcţiile sale de serviciu. În 
asemenea cazuri necesită de întreprins careva măsuri pentru a îmbunătăţi 
calitatea de citire a contoarelor:34 

• Să desemneze persoane de încredere care vor verifica calitatea de
citire a datelor de pe contoare.

• Să invite consumătorii la întreprindere pentru confirmarea datelor
citite.

• Să debranşeze consumătorii care nu permit acces la citirea
contoarelor şi nu reacţionează la avertismente.

Contorizarea la sursa de apă oferă informaţii despre cantitatea de apă 
pompată din sondă (sau altă sursă). Aceste date pot fi utilizate pentru a 
monitoriza limitele, capacitatea sondei, performanţa pompelor inclusiv şi 
volumul de apă întrat în sistem. De asemenea pot fi folosite pentru 
evaluarea eficienţei întregului sistem, a costurilor şi pentru determinarea 
sub raport cantitativ a scurgerilor. 

Citirea datelor de pe contoare instalate la nivel de stradă oferă date pentru 
evaluarea bilanţului fluxului de apă şi determinarea exactităţii contorizării 

34 Hotărı̂rea 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 ı̂ncălzire şi 

alimentare cu apă, publicată ı̂n Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din 28.02.2002. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295931
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totale (suma tuturor contoarelor de la nivel de stradă). 

De asemenea pot fi utilizate pentru a identifica dezechilibrul, potenţiala 
utilizare ilegală a apei, scurgerile şi oferă informaţii cu privire la condiţiile 
hidraulice din conductele principale(debitul) şi profilurile încărcărilor 
locale. 

De regulă, datele de pe contoare la nivel de utilizator sunt folosite pentru 
facturare şi pentru întocmirea bilanţului total. 

 Este foarte important să se înţeleagă principiile de funcţionare a 
contoarelor de apă, precizia lor, limitările şi condiţiile de bază pentru 
instalare. 

În perioada de citire a contoarelor operatorul se confruntă cu cauze care 
conduc la formarea diferenţei dintre indicaţiile contorului comun şi sumei 
indicaţiilor contoarelor din apartamente care pot fi: 

- De la început nu corect a fost determinată sistemul de organizare a
evidenţei consumului de apă în localităţi, inclusiv citirea subiectivă
şi nesimultantă a datelor de pe contor;

- Ca rezultat nu s-a ţinut cont de un şir de factori tehnici, dintre care

putem menţiona:

a) Clasele metrologice a contoarelor de apă;

b) Corespunderea dimensiunilor contorului cu diametrul de facto a

reţelelor;

c) Asigurarea condiţiilor tehnice de instalare a contorului:

- poziţia contorului (orizontală, verticală sau înclinată);

- respectarea secţiunii drepte pînă şi după contor;
Ce măsuri urmează a fi întreprinse în cazul în care apare diferenţa dintre 

indicaţiile contoarelor comune de la blocul locativ şi suma indicaţiilor 

contoarelor din apartamente?  Se recomandă de întreprins următoarele 

măsuri:35 

• De a efectua controlul privind corectitudinea instalării contoarelor

în apartamente;

• Să vă asiguraţi că contoarele de apă măsoară corect şi înregistrează

întreg volumul consumat de apă din apartamente;

• Pînă la contor nu ar trebui să fie montate furtunuri flexibile şi filtre

nesigilate;

• Verificaţi integritatea sigiliilor şi a sîrmei aplicate;

• Consemnaţi rezultatele citirii contoarelor de la consumători în fişele

de înregistrare a datelor;

• Urmăriţi dacă nu este risipă de apă şi că toate instalaţiile sunt

etanşe.

 Metode de citire a contoarelor. 

• Citirea  datelor de pe contoare direct de către personalul 

35 Regulament provizoriu  Nr.1239-08-01 privind contorizarea  consumului  de apă rece şi caldă utilizată  

de populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate.Publicat : 28.01.1999 ı̂n Monitorul Oficial Nr. 

007 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286376
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operatorului; 

• Citirea datelor de pe contoare de la distanţă.

Avantajele citirii datelor de pe contoare la distanţă sunt: 

- Citirea corectă a datelor.

- Nu deranjază consumătorii.

- Citirea contoarelor  100%.

- Urmărirea după consum.

Problemele cu care se confruntă operatorul la citirea datelor de pe 

contoare  pot fi: 

- Accesul la citirea contorului.

- Prezentarea datelor eronate.

- Cazuri cînd sunt utilizate date (volum) estimativ mai mult de 6

luni.

 Măsuri-Soluţii-Sfaturi 

1. Preavizarea consumătorului de a permite acces pentru verificare şi

examinare a aparatului de evidenţă;

2. Efectuaţi controale adăugătoare cu întocmirea fişelor de control;

3. Monitorizaţi cel puţin odată la 3 luni citirea indicaţiilor contoarelor

în scopul evitării consumurilor ilicite;

4. Ridicaţi responsabilitatea personalului de citire şi prezentare a

datelor de pe contoare.

Exerciții 
practice 

Reieșind din practica  D-voastră,   descrieţi  acţiunile care pot fi întreprinse 
pentru a mări rata de sporire a încasărilor la întreprindere.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Care sunt metodele de citire a indicaţiilor contoarelor?
2. Care sunt problemele cu care se confruntă Operatorul la citirea

datelor de pe contoare?
3. Măsurile care urmează a fi intreprinse în cazul în care apare

diferenţa dintre indicaţiile contoarelor comune de la blocul locativ şi
suma indicaţiilor contoarelor din apartemente?

4. Care ar putea fi acţiunile întreprinse pentru a susţine creştrea ratei
de facturare şi colectare?

Referinţe 
bibliografice 

1. Hotărrrea Guvernului 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 ı̂ncălzire şi alimentare cu apă, 
publicată ı̂n Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din
28.02.2002.

2. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr. 303 din 13 decembrie 2013, publicată ı̂n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014.

3. Regulament cu Privire la Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi de

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295931
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
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4.

Canalizare  (Anexă la Hotărrrea Consiliului de Administrare al 
ANRE,nr.271/2015 din 16 decembrie 2015). 
Regulament provizoriu  Nr.1239-08-01 privind contorizarea  
consumului  de apă rece şi caldă utilizată  de populaţie şi modul de 
achitare pentru serviciile prestate.Publicat : 28.01.1999 ı̂n 
Monitorul Oficial Nr. 007 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286376
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR 
RELAŢII CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL 

Sesiunea 4.  Calculul  volumului de apa consumat 
Obiective • descrierea procedurilor tehnice de calcul al consumului de apă;

• conştientizarea  achitarării a volumului de apă consumat;
• familiarizarea cu modalităţi de calculare al consumului  facturat de

apă;
• familiarizarea  cu procedurile de calcul al consumului ilicit de apă;
• descrierea  modalităţilor de sporire a ratelor de colectare

Cuvinte cheie  Contorizare, apometre/contoare apă, citire contoare, consum 
facturat, consum ilicit. 

Conţinut Calculul  volumului de apă consumat.  

Calculul consumului de apă la consumător se determină în baza indicaţiilor 

înregistrate de  contor în modul descris mai jos: 

• La consumatorii care dispun de contoare instalate ı̂n apartamente sau la
casele individuale şi care au ı̂ncheiate contracte individuale cu

Operatorul, se determină conform indicati̦ilor ı̂nregistrate de aceste 
contoare;

• La consumătorii care nu dispun de contoare individuale, se determină 
conform indicaţiilor contoarelor instalate la hotarele delimitării (la 
blocul locativ), dar nu mai mult decı̂t normele sanitare de consum,

conform Regulamentului igienic, aprobat de Consiliul de expertiză al 
Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale din 31 octombrie 1996.

Calculul şi achitarea volumului de apă consumat se va face în temeiul 

indicaţiilor contoarelor, începând cu ziua în care s-a efectuat recepţia 

contoarelor şi în baza procesului-vebal de recepţie finală. 

Pentru a determina corect calculul volumului de apă la distribuție se 

recomandă de efectuat unele măsurători care vor sta la stabilirea unor 

indicatori de performanţă: 

- variaţia zilnică a consumului;

- determinarea pierderilor în instalaţiile interioare prin analiza

consumului de noapte;

- variaţia consumului de apă pe număr de locuitori(l/om x zi);

- selectarea contoarelor de clasa de precizie joasă  instalate la

consumători, elaborarea programului de înlocuire.

Operatorul serviciului de apă şi de canalizare trebue să adopte o politică 

strictă privind calculul volumelor de servicii prestate, achitarea serviciului 

inclusiv şi pentru cei care nu achită. 

Se sugerează unele acţiuni care ar putea fi întreprinse pentru a susţine 

creşterea ratei de facturare şi colectare: 

- indentificarea  zonelor de utilizare ilegală a consumului de apă.

- elaborarea unui program de contorizare pe întreprindere,

inclusiv şi extragerea la verificare a contoarelor cu termenul



83 

expirat. 

- selectaţi contoarele de o clasă de precizie înaltă (ex.clasa de

precizie C, sau volumetrice).

- elaboraţi fişe de control pentru a reduce la minimum cauzele de

necitire a contoarelor.

- faceţi bilanţul apei  pentru fiecare zonă, cartier, bloc, în scopul

identificării conectărilor ilicite, scurgerilor de apă, reducerea

pierderilor.

Calculul volumului de apă consumat facturat 

Facturarea şi colectarea datelor. Veniturile din exploatare ale 

întreprinderii sunt direct legate de practicile de facturare şi colectare 

aplicate, sugerăm ca facturarea şi colectarea (contorizarea, dacă 

întreprinderea dvs. are capacitatea de contorizare) să fie parte a unui 

departament mai extins al deservirii clientelei. Atunci angajaţii vor vedea o 

legătură clară între serviciile prestate direct pentru clienţi şi operaţiunile 

întreprinderii de alimentară cu apă. Pentru întreprinderile moderne, 

indicaţiile contoarelor la intervale periodice de timp constituie baza 

facturii la apă.  

Contoarele pentru locuinţe sau pentru întreprinderi de regulă sunt 

instalate la hotarul proprietăţii sau în clădire. Pentru blocurile de 

apartamente costul apei poate fi inclus în plata pentru chirie sau alocat 

fiecărui apartament în funcţie de suprafaţa apartamentului. Datele 

contoarelor sunt introduse în computerele întreprinderii, care calculează 

facturile pentru fiecare consumator.  

Departamentul de facturare trimite mai apoi facturile prin poştă fiecărui 

client, deşi un număr tot mai mare de clienţi pot să-şi plătească facturile în 

regim on-line. 

Pentru sistemele necontorizate facturarea se va baza pe suprafaţa 

apartamentului sau a casei ori pe numărul de persoane din locuinţă, 

avîndu-se în vedere o rată nominală de utilizare.  

Clienţii pot plăti direct la întreprindere, încasatorii de facturi pot merge de 

la casă la casă pentru a colecta plata sau facturile pot fi trimise prin poştă. 

Întreprinderea dvs. trebuie să adopte o politică strictă privind neplata 

pentru a asigura ca toate veniturile datorate întreprinderii să ajungă la 

întreprindere în timp util. Sugerăm mai jos unele acţiuni posibile care ar 

putea fi întreprinse pentru a susţine creşterea ratei de colectare a plăţilor. 

 Modalităţile de sporire a ratelor de colectare 

• pe o perioadă limitată de timp (de ex., 6 luni) declaraţi un moratoriu

la penalităţi pentru plata întîrziată a facturilor. În cazul în care,

clienţii achită toate facturile datorate întreprinderii, atunci

penalităţile acumulate pentru perioada anterioară vor fi anulate.

• invitaţi clienţii la întreprindere pentru a discuta problemele
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alimentării cu apă şi serviciile de canalizare. 

• deconectaţi clienţii cu datorii foarte vechi şi care nu răspund

avertizărilor. Politica de încetare a prestării serviciului trebuie

aplicată faţă de toate categoriile de clenţi (de ex., rezidenţiali,

comerciali, industriali şi instituţionali).

• identificaţi zonele de utilizare ilegală potenţială. Urmăriţi în

instanţele judecătoreşti pe cei care nu plătesc şi pe consumatorii

ilegali pentru a recupera datoriile/daunele.

• măriţi claritatea facturilor la apă.

• cereţi achitarea datoriei scadente înainte de instalarea unui contor.

În cazurile în care clienţii întîmpină dificultăţi de plată, conveniţi

asupra unor condiţii de achitare parţială.

• elaboraţi fişe de control pentru a reduce numărul de refuzuri de a

plăti din cauza consumului indicat incorect.

• în cazul în care clienţii nu pot fi contactaţi, controlorii trebuie să lase

o înştiinţare la uşa locuinţei. Elaboraţi un model de înştiinţare care

s-ar distinge prin vizibilitate sporită, în scopul de a-l stînjeni pe

client astfel încăt acesta cel puţin să contacteze întreprinderea.

Calculul volumului de apă consumat ilicit 

 Se consideră consumuri ilicite sau frauduloase în următoarele cazuri: 

• Executarea de către consumători a lucrărilor de branșare/conectare

în lipsa avizului de branșare, proiectului de execuție;

• Lucrări de branșare în lipsa contractului de furnizare a serviciului

de alimentare cu apă și de canalizare;

• Conectarea branșamentului în lipsa contorului;

• Conectarea branșamentului înainte de contor;

• Intervenţie la aparatele de evidenţă;

• Folosirea ilegală a hidranţilor.

Acţiunile operatorului în caz de depistare a consumurilor de apă ilicit. 

- Deconectarea racordărilor ilegale;

- Informaţie în masă despre cazurile de consum ilicit depistat;

- Sigilarea şi controlul permanent al hidranţilor.

Calculul consumului de apă ilicit se efectuează în baza Regulamentului cu 

Privire la Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare  

(Anexă la Hotărîrea Consiliului de Administrare al ANRE, 

nr.271/2015 din 16 decembrie 2015). 

Consumul de apă consumat ilicit se efectuiază după secţiunea 

branşamentului, viteza mişcării apei şi se ia în calcul durata consumului 

ilicit.   

Pentru volumul de canalizare calculul consumului ilicit se calculează 

conform Legii 303 din 13.12.2016 „Privind serviciul public de alimentare 

de apă şi de canalizare”.  

Calculul consumului de apă ilicit la volumul de ape pluviale diversat în 

sistemul centralizat de canalizare se calculează în dependenţă de 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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suprafeţele de scurgere, după normativele stabilite şi în baza certificatului 

solicitat de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat. 

Model de calcul a consumului ilicit: 

Ca model de calcul al consumului de apă  ilicit: s-a adoptat un branşament  

cu diametrul  de 32 mm executat din ţeavă de  Polietilenă. Consumatorul s-

a folosit de apă câte 4 ore pe zi pe parcursul a unei luni. Debitul de calcul, se 

determină cu relaţia (1). Reeşind din secţinea transversală a  ţevii de 

polietilenă cu diametrul exterior de 32mm şi cel interior de 27mm debitul  

constituie: 

Q= SxV,  l/s                                                                                       (1) 

în care:  S- secţiunea transversală, dm2

V - viteza medie, m/s =1,5 m/s. =15dm/s 

 Qzi =3.1x4=12.4 m3/zi; 

 Qlună =12.4x30= 372.0m3/lună 

Bilanţul apei şi estimarea cererii de apă. 

 Este necesar ca bilanţul apei să fie facut nu mai rar decît o dată în trei luni, 

pentru  fiecare zonă, cartier, bloc şi pe întregul sistem de alimentare cu apă, 

începînd de la sursă pînă la consumator. 

Model de estimare a cererii de apă, Tabelul 1. 

1. Numărul de conectări 2014, 2015, 2016.

2. Estimarea numărului 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 pentru 2017

Tabelul 2. Bilanţul consumului de apă la bloc şi la contoarele 

individuale 

Perioada de 
facturare 

Consum total  pe 
apartamente,   m3 

Volum înregistrat de contor 
instalat la bloc,    m3 

Diferenţa,
% 

Iunie 178 181 0,02 

Iulie 188 193 0,03 

August 145 149 0,03 
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Exerciții 
practice 

Reieșind din practica  D-voastră, descrieţi  cosumurile frauduloase 
întîlnite în timpul activităţii.  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Care ar putea fi acţiunile întreprinse pentru a susţine creştrea ratei
de facturare şi colectare?

2. Ce modalităţi  de calcul al consumului ilicit de apă cunoaşteţi?
3. Ce reprezintă bilanţul apei şi cum se determină?

Referinţe 
bibliografice 

1. Hotărârea Guvernului 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 ı̂ncălzire şi alimentare cu apă, 
publicată ı̂n Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din
28.02.2002.

2. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr. 303 din 13 decembrie 2013, publicată ı̂n Monitorul Oficial al

Republicii Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014.

3. Regulament cu Privire la Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi de

Canalizare  (Anexă la Hotărı̂rea Consiliului de Administrare al 
ANRE,nr.271/2015 din 16 decembrie 2015).

4. Regulament provizoriu  nr.1239-08-01 privind contorizarea
consumului  de apă rece şi caldă utilizată  de populaţie şi modul de 
achitare pentru serviciile prestate.Publicat : 28.01.1999 ı̂n Monitorul
Oficial Nr. 007

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295931
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286376


87 

MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 

CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 5. Legislaţia Republicii Moldova privind verificarea 

metrologică a contoarelor 

Obiective • familiarizarea cu  dispoziţiile generale privind Legea Metrologiei
în Republica Moldova ;

• descrierea  sistemului naţional de Metrologie;
• identificarea   mijloacelor de măsurare legale;
• obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrologiei

legale;
• familiarizarea cu  contravenţiile administrative din domeniul

metrologiei

Cuvinte cheie 

Conținut 

Contorizare, apometre/contoare de apă, sistemul naţional de 
metrologie, verificare metrologică. 

1.Legea  metrologiei  în  Republica  Moldova. Dispoziţii generale

Legea  metrologiei 36, prima dată a fost adoptată de către Parlament la 17 
noiembrie 1995 şi a intrat ţı̂ vigoare ı̂n  Republica  Moldova la 29 
februarie1996. Politica statului în domeniul metrologiei, conform legii 
menţionate, a fost promovată de Guvern prin intermediul 
Departamentului Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica 
(Moldovastandard), organism national de metrologie. 

Dinamica evoluţiei economiei de piaţă, precum şi importanţa procesului 
de globalizare condiţionează, în mod inevitabil, necesitatea armonizării 
sistemelor de reglementare una din care este metrologia. 

Aşa dar, a apărut int-o ediţie specială la 15 aprilie 2008 prima modificare 
a Legii metrologiei 37, apoi la 15 octombrie 2016 a intrat ı̂n vigore Legea 
metrologiei Nr. 19, armonizată cu cerinţele metrologice europene .38 

2. Reglementări ale legii metrologiei în vigoare

Sistemul naţional de metrologie. Sistemul naţional de metrologie este 
prezentat in figura 17. 

Marcăm unele funcţii ale componenţilor din structura Sistemului naţional 
de metrologie ce ţin de mijloace de măsurare. 

Autoritatea centrală de metrologie – Ministerul Economiei, este 
organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de 
infrastructura calităţii și are următoarele atribuții: 

- elaborează şi coordonează implementarea politicii de stat în
domeniul metrologiei, inclusiv privind asigurarea trasabilității
metrologice;

36 Legea metrologiei nr.647 din 17.11.1995  (publicat: 29.02.1996 în Monitor Oficial, nr. 13/124). 
37 Legea metrologiei nr.647 din 17.11.1995 (publicat: 15.04.2008 ı̂n Monitor Oficial, editi̦e specială). 
38 Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016 (publicat: 15.04.2016 ı̂n Monitor Oficial, nr. 10 0-105, art. Nr. 190, 

data intrării in vigoare: 15.10.2016). 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342106
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342106
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342106
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312859
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312859
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364214
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364214
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364214


88 

  Figura. 17  Structura Sistemului Naţional  de Metrologie 

- aprobă, în limitele competenţei sale, regulamentele generale de
metrologie legală și normele de metrologie legală;

- desemnează persoanele juridice pentru efectuarea verificărilor
metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal şi pentru efectuarea măsurărilor în domeniile de
interes public, monitorizează persoanele juridice desemnate;

- ţine Registrul de stat al etaloanelor unităţilor de măsură şi
Registrul entităţilor desemnate în sistemul naţional de metrologie,
de asemenea gestionează baza de date a documentelor
normative din domeniul metrologiei legale.

Institutul Naţional de Metrologie este o instituţie publică subordonată 
autorității centrale de metrologie, care îşi desfăşoară activitatea conform 
regulamentului aprobat de Guvern şi care exercită, prin altele, 
următoarele funcţii: 

- asigură trasabilitatea metrologică a rezultatelor măsurărilor,
efectuate în Republica Moldova, precum și conservarea şi
diseminarea unităţilor de măsură legale de la etaloanele naționale
la etaloanele de nivel ierarhic inferior pînă la etaloanele de lucru;

- organizează comparările interlaboratoare la nivel național;

- exercită controlul metrologic legal prin aprobări de model,
verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare în situaţii
speciale, în cazul în care doar Institutul Naţional de Metrologie
este dotat tehnic pentru efectuarea acestora, prin expertize
metrologice şi expertize ale proiectelor de documente normative
din domeniul metrologiei legale;

- ţine Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, gestionează baza
de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare;

- eliberează avize tehnice de înregistrare în scopul evidenței
persoanelor fizice sau juridice care repară, pun în funcţiune şi
montează mijloace de măsurare, precum şi a celor care produc
preambalate și sticle utilizate ca recipiente de măsură.

Sistemul Naţional de Etaloane reprezintă baza tehnică care asigură 
preluarea, conservarea şi diseminarea unităţilor de măsură. Institutul 
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Naţional de Metrologie este deţinător de Etalonul naţional al unităţii de 
măsură a debitului lichidelor, figura 18: 

           Figura 18.  Instalație etalon ENBRA (Cehia) 

Caracteristice metrologice ale instalatiei:  

- verificarea/etalonarea contoarelor de apă, debitmetrelor –
etaloane de lucru;

- unitatea de masură este transmisă prin două metode: gravimetrică
şi debitmetrică;

- erorile instalației: 0.04% - metoda de măsurare a masei; 0.2% -
metoda debitmetrică.

Consiliul Naţional de Metrologie este un organ consultativ în cadrul 
autorităţii centrale de metrologie, în care sînt reprezentate toate părțile 
interesate și care înaintează propuneri de politici în domeniul 
metrologiei. 

Serviciile de metrologie ale persoanelor juridice (laboratoare de 
verificări metrologice) se creează pentru asigurarea uniformităţii şi 
exactităţii măsurărilor în domeniile de activitate corespunzătoare și 
exercită, prin altele, următoarele funcții: 

- efectuează verificarea metrologică inițială, periodică și după
reparare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic
legal;

- efectuează măsurările în domeniile de interes public.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor exercită, ı̂n numele statului, 
supravegherea metrologică ı̂n condiţiile Legii nr.7 din 26 februarie 2016, 
este subordonată autorităţii centrale de metrologie și efectuează, fără a 
percepe tarife sau taxe, supravegherea metrologică a respectării de către 
persoanele fizice şi juridice a prevederilor documentelor normative din 
domeniul metrologiei legale, ce ţin, prin altele, de: 

- utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi a simbolurilor
acestora în conformitate cu prezenta lege;

- obligaţiile utilizatorilor mijloacelor de măsurare supuse
controlului metrologic legal;

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363991
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corectitudinea efectuării măsurărilor ce ţin, de tranzacţiile comerciale sau 
măsurările pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităţi publice, 
tarife, daune, impozite 

Domeniile de interes public. Controlului metrologic legal se supun, 
conform prevederilor prezentei legi, mijloacele de măsurare și măsurările 
din domeniile de interes public specificate mai jos: 

- sănătatea publică;

- ordinea și siguranța publică;

- protecţia mediului;

- protecţia consumatorilor;

- perceperea taxelor şi impozitelor;

- corectitudinea tranzacţiilor comerciale.

Contoarele de apă se unilizează în domeniile de interes public ce ţin de 
protecţia consumatorilor şi corectitudinea tranzacţiilor comerciale la 
concret în măsurările efectuate în transferurile de utilităţi publice. 

 Mijloace de măsurare legale 

Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de 
interes public este una din modalităţile de exercitare a controlului 
metrologic legal, are ca scop legalizarea mijloacelor de măsurare şi 
asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurărilor efectuate pe teritoriul 
Republicii Moldova, la introducerea pe piaţă şi darea în folosinţă a 
mijloacelor de măsurare în cauză, şi se acordă în urma susţinerii cu succes 
a încercărilor metrologice în scopul aprobării de model.  

Aprobarea de model se acordă mijloacelor de măsurare utilizate în 
domeniile de interes public, produse sau importate în Republica Moldova 
în loturi mari, loturi mici (până la 10 buc.) sau în exemplare unice, şi care 
anterior nu au fost în exploatare şi nu deţin aprobarea de model.  

Procedura aprobării de model este descrisă în 39. 

 Mai jos,  se prezintă Certificatele de aprobare, de model a contoarelor de 

apă (producător ”Service Energy Natural Sistems” S.R.L., Republica 

Moldova) , figura11-14.  

Marcajul aprobării de model se aplică pe mijloc de măsurare și pe 

documente de producere a lui. Locul aplicării marcajul aprobării de model 

pe mijloc de măsurare se determină în descrierea de tip, care este 

elaborată de către INM. 

Mijloacele de măsurare care au susţinut încercările metrologice în scopul 

aprobării de model şi deţin Certificatul de aprobare de model se 

introduce  în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare. 

39 Regulamentul general de metrologie legală – RGML 16:2016 „ Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare ı̂

ı̂n cadrul Sistemului Naţional de Metrologie” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 177 din 18.08.2016, publicat: 

07.10.2016 ı̂n Monitorul Oficial, Nr. 347-352, art Nr. 1631, data intrării in vigoare: 15.10.2016). 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366982
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Figura 19. Familia de mijloace de măsurare     Figura 20. Contor de apă cu turbină 
de de model SW cu modificarea DS, WS, WM   model SW-T 

Figura 21. Contor de apă combinat de  Figura 22. Model ЭХО-Р-02 pentru 
model SW-K        ape uzate 

Registrul de stat al mijloacelor de măsurare care deține certificat de 

aprobare de model (Registrul de stat) – totalitatea informaţiilor 

documentate (document de evidenţă) ţinute manual şi în sisteme 

informaţionale automatizate (în format electronic), în care se 

înregistrează mijloacele de măsurare şi materialele de referinţă certificate 

permise spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate în 

domeniul de interes public. 

Deţinător şi registrator al Registrului de stat este Institutul Naţional de 

Metrologie. Proprietar al Registrului de stat este statul. 

Posesor al Registrului de stat este Autoritatea Centrală de Metrologie, 

organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de 

infrastructura calităţii din cadrul Guvernului – Ministerul Economiei 

Deţinător şi registrator al Registrului de stat este Institutul Naţional de 

Metrologie. Registru de stat este compus din trei părţi: 

• Partea I.   Mijloace de măsurare incluse ı̂n „Registru de stat al

mijloacelor de măsurare care deti̦ne certificat de aprobare de 
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model; extras din Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, 

partea I (Anexa 1) 

• Partea II.   Materiale de referinţă certificate incluse ı̂n „Registru de

stat al mijloacelor de măsurare care deti̦ne certificat de aprobare

de model”; (Anexa 2)

• Partea III.   Mijloace de măsurare importate ı̂n loturi mici sau

exemplare unice, incluse ı̂n „Registrul de stat al mijloacelor de 
măsurare care deti̦ne certificat de aprobare de model”. (Anexa 3)

Principiile de bază şi modul de ţinere a Registrului de stat al mijloacelor 
de măsurare, vezi.40 

Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse 
controlului metrologic legal (LO)  

LO stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii metrologiei : 
1. categoriile şi sortimentele mijloacelor de măsurare supuse

controlului metrologic legal (indicate în coloanele 1-4 din tabel);
2. modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment de

mijloace de măsurare, intervalul maxim admis între două verificări
metrologice succesive (indicate în coloanele 5-6 din tabel);

3. categoriile de măsurări efectuate în domeniile de interes public
specificate la art. 11 alin. (1) din [3].

Principale noţiuni privind LO sunt: 
• categorie de mijloace de măsurare – grup de mijloace de

măsurare cărora li se impun, prin unul sau mai multe documente
normative de metrologie legală, aceleaşi cerinţe metrologice şi
tehnice;

• sortiment de mijloace de măsurare – grup de mijloace de
măsurare aparţinînd aceleiaşi categorii de mijloace de măsurare,
asociate pe baza similitudinii principiilor de funcţionare, soluţiilor
constructive, domeniilor de utilizare, condiţiilor de funcţionare
şi/sau domeniilor/intervalelor de măsurare.

Categoriile şi sortimentele mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal 

Abrevieri utilizate: VP – verificare periodică (inclusiv după reparare). 

În pct.1141 din  sun desfăşurate şi concretizate, la concret, domeniile de 
interes public d) şi f), în care se utilizează contoarele de apă, sunt 
prezentate în felul următor: măsurările efectuate în scopul asigurării 
corectitudinii tranzacţiilor comerciale şi a protecţiei consumatorilor:  

a) măsurările efectuate în transferurile de utilităţi publice;

b) măsurările efectuate în cadrul activităţilor de comercializare directă

a produselor şi mărfurilor către populaţie;

40 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 ı̂n 
Monitorul Oficial   Nr. 185-199, art Nr. 955). 
41 Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (Hotărı̂rea 
Guvernului R. Moldova nr. 1042 din 13 septembrie 2016, publicat:  16.09.2016 ı̂n Monitorul Oficial Nr. 306-313 
art Nr. 1130,   data intrării in vigoare: 15.10.2016) 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353859
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366685
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c) măsurările de masă în tranzacţii comerciale;

d) măsurările referitoare la preambalate, precum şi la produsele care

au gramajul declarat;

e) măsurările efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru

transportul de persoane şi de mărfuri;

f) măsurările efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi

organismelor abilitate în scopul determinării concentraţiei de zahăr

şi a concentraţiei de alcool în băuturi, a concentraţiei de grăsimi în

produsele alimentare etc.;

g) măsurările efectuate în scopul determinării masei hectolitrice a

cerealelor;

h) măsurările efectuate pentru determinarea umidităţii grăunţelor de

cereale, seminţelor oleaginoase, eşantioanelor de lemn sau de tutun;

i) măsurările efectuate pentru stabilirea sumelor de plată pentru

trimiterile poştale.

Conform informaţiei prezentată, contoarele de apă se utilizează în 

măsurările din domeniul de interes public: 

Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrologiei 
legale 

Obligaţie principală a persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrolo-
giei legală este: „Se interzice introducerea pe piaţă, darea în folosință sau 
utilizarea mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice sau cu 
marcaje metrologice deteriorate, înlăturate, de interzicere sau cu 
termenul de verificare metrologică expirat pentru măsurările efectuate în 
domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1).  

Deţinătorii și utilizatorii unor astfel de mijloace de măsurare sînt 
obligaţi să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din uz.”, art. 13, alin. 
25) 

Persoanele fizice sau juridice care repară, montează şi dau în folosinţă 

mijloacele de măsurare (contoare de apă) supuse controlului 

metrologic legal, înainte de a începe să desfăşoare aceste activităţi, sînt 

obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie, depunînd o 

cerere însoțită de declaraţia pe proprie răspundere privind 

îndeplinirea cerințelor stabilite la [3], art. 16 alin. (1) și (2) în vederea 

obținerii avizului tehnic de înregistrare (în continuare - aviz). 

Modul de eliberare, suspendare şi retragere a avizelor, precum şi 

modalitatea de extindere/restrîngere a domeniului de activitate şi/sau a 

sortimentelor mijloacelor de măsurare din anexa la avizul pentru 

activităţile de reparare, montare, dare în folosință a mijloacelor de 

măsurare utilizate în domeniul de interes public, este stipulat la .42 

42 Regulamentul general de metrologie legală -  RGML 02:2016 “Sistemul naţional de metrologie. Acordarea 

avizului tehnic de ı̂nregistrare” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 143 din 08.07.2016, publicat: 21.10.2016 ı̂n 

Monitorul Oficial,   Nr. 361-367,  art. Nr.1717). 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367160
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Noţiune de aviz tehnic de înregistrare 

Document eliberat unei persoane fizice sau juridice de către Institutul 
Naţional de Metrologie prin care se acordă dreptul pentru exercitarea 
unor activităţi ce fac obiectul controlului metrologic legal (repararea, 
montarea, darea în folosință a mijloacelor de măsurare utilizate în 
domeniul de interes public).  

Cerinţe pentru primirea avizului tehnic de înregistrare: 

• pentru activitatea de reparare a mijloacelor de măsurare supuse
controlului metrologic legal, solicitantul trebuie să îndeplinească
următoarele cerinţe:

1) să deţină condiţii tehnico-organizatorice adecvate reparării
mijloacelor de măsurare, pentru care se solicită avizul:

a) încăperi care să corespundă cerinţelor de organizare a
reparării mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal şi condiţiilor de păstrare a lor;

b) utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi
documentaţia de reparare;

c) cadre calificate pentru executarea lucrărilor de reparare.

2) să dețină acordul cu producătorul/reprezentantul autorizat al
acestuia în vederea asigurării cu piese de schimb, pe o perioadă
egală cu cel puţin durata de exploatare a mijloacelor de măsurare
declarată de producător;

3) să asigure şi să efectueze reparaţia mijloacelor de măsurare
supuse controlului metrologic legal, pentru care se solicită avizul;

4) să asigure garanţia reparaţiei;

5) să asigure efectuarea verificării metrologice după reparare în
condiţiile prevăzute de documentele normative aplicabile;

6) să prezinte la solicitarea laboratorului de metrologie, în care
urmează să se  efectueze verificarea metrologică după reparare,
fişa de reparaţii referitoare la conţinutul lucrărilor efectuate;

7) să efectueze înregistrări referitor la mijloacele de măsurare
reparate;

8) să asigure condiţii de exercitare a controlului metrologic legal;

9) îndeplinirea cerinţelor de la enumerările 1) – 9) se confirmă de
către solicitant prin prezentarea unei declaraţii pe proprie
răspundere.

• pentru activitatea de montare și/sau dare în folosință a
mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public,
solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

1) să dispună de utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi
documentaţie de montare şi/sau dare în folosinţă;

2) să dispună de personal calificat pentru executarea lucrărilor de
montare şi dare în folosinţă;
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3) să asigure şi să execute montarea şi/sau darea în folosință numai
a mijloacelor de măsurare verificate metrologic în condiţiile
prevăzute de documentele normative aplicabile;

4) să asigure executarea cerinţelor producătorului şi, după caz, a
prevederilor specificate în certificatul aprobării de model pentru
mijloacele de măsurare montate și/sau date în folosință;

5) să asigure garanţia lucrărilor efectuate pentru fiecare mijloc de
măsurare montat și/sau dat în folosinţă, în condiţiile prevăzute de
documentele producătorului;

6) să efectueze înregistrări referitor la mijloacele de măsurare
montate și/sau date în folosință;

7) să asigure condiţii de exercitare a controlului metrologic legal;

8) îndeplinirea cerinţelor de la enumerările 1) – 8) se confirmă de
către solicitant prin prezentarea unei declaraţii pe proprie
răspundere.

Mai jos, în figura 23,  este prezentat modelul Avizului tehnic de 
înregistrare cu Anexa pentru reparare, montare, dare în folosință a 
contoarelor de apă rece şi caldă de tip SW-K, SW-T, SW-(modificarea DS, 
WS, WM), producător „SERVICE ENERGY NATURAL SISTEMS” S.R.L. 
(Moldova). 

Figura 23. Avizului tehnic de înregistrare cu Anexa pentru reparare 

Transparenţa informaţiei metrologice 

Cetăţenii şi alte părţi interesate pot avea acces gratuit la orice rezultat al 
măsurărilor în domeniile de interes public atîta timp cît comunicarea 
acestei informaţii nu aduce prejudiciu vreunei persoane fizice sau 
juridice. 

Responsabilii de publicarea sau transmiterea către public a rezultatelor 
măsurărilor pot fi solicitaţi să justifice pertinenţa şi siguranţa acestor 
rezultate.  

Din sus menţionate reiese că măsurarea şi facturarea volumului de apă 
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consumat prin contoarele de apă casnice este rezultat al măsurării şi 
facturării transparent însă, volumul de apă facturat adăugător (cota 
parte) fără indicarea în factură datelor suplimentare (datele contorului de 
apă de la bloc şi alte date) nu este pentru consumator rezultat al 
măsurărilor transparente. 

Contravenţiile administrative din domeniul metrologiei 

Contravenţiile administrative din domeniul metrologiei (art. 345, alin. (1), 
lit. a), d), e), g), h)) sunt uemătoarele: 

• Plasarea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea la măsurări
în domenii de interes public a mijloacelor de măsurare nelegale

• Lipsa documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru
activitatea care are ca obiect mijloace de măsurare şi măsurări
utilizate în domeniile de interes public (avizul tehnic de
înregistrare)

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

• Repararea, montarea, dare în folosință 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
înșelătoare

• se sancţionează cu amendă de 200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice [literele a)–f)] şi persoanei cu funcţie de
răspundere [literele f)–h)].

Exerciții 
practice 

În rezultatul verificării metrologice se  prezintă un buletin  de verificare 
metrologică, iar pe contor se aplică un marcaj.   Descrie-ţi ce reprezintă 
marcajul  aplicat pe contor.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Auto-evaluarea 1. Care sunt domeniile de interes public ce ţin de controlul 

metrologic legal?

2. Care sunt mijloacele de măsurare legală?

3. Ce reprezintă aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

utilizate în domeniile de interes public?

4. Care este modul de efectuare a verificării metrologice a mijloacelor

de măsurare?

5. Care sunt marcajele de verificare  metrologică?

6. Ce obligaţii au persoanele fizice şi juridice în domeniul metrologiei

legale?
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4. Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016 (publicat: 15.04.2016 ı̂n 
Monitor Oficial, nr. 10 0-105, art. Nr. 190, data intrării in vigoare:
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http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367160
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 

CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 6. Verificarea metrologică a contoarelor 
Obiective • descrierea  regimurilor de curgere a apei;

• familiarizarea cu metode de măsurare a debitelor de apă;
• evedenţierea domeniului de utilizare a diferitor metode de

măsurare;
• analiza tipurilor de  contoare.

Cuvinte  cheie Flux de apă,  regim de curgere,  măsurare debite, contoare de apă, 
noduri de evidenţă. 

Conținut 1. Metode de măsurare a debitelor de apă   cu scurgere sub presiune
şi  liberă.
Alegerea echipamentului de măsurare.
După aprecierea   necesităţii de organizare a posturilor de contorizare a

apei, următorul pas care stă în faţa specialiştilor în afaceri este alegerea

metodei de măsurare şi a echipamentului specific. Pentru specialiştii

experientaţi, problema utilizării aparatelor şi echipamentelor de măsură

nu este complicată  sau nerezolvată, însă  pentru un număr mare de

utilizatori de apă şi  abonaţi  ai organizaţiilor  de eficientizare a resurselor

energetice apare problema  (din diferite motive) pentru  prima dată, cu

sarcinile metrologice.

Vom prevedea  algoritmul de alegere a  metodei de măsurare şi a 

echipamentului  respectiv în  organizarea unităților (posturilor) de 

evidenţă. 

Mai întâi trebuie să  luăm în considerare modul de mişcare a fluxului de 

apă - sub presiune sau cu scurgere liberă. 

1. Flux sub presiune - din toate părţile este limitat de pereţii

conductei  (forma secțiunii nu este importantă), presiunea în orice punct

al fluxului este diferită de presiunea atmosferică - cu alte cuvinte,

conducta este umplută complet. De regulă, acestea sunt conductele

reţelelor sistemelor de alimentare cu apă şi încălzire.

2. Flux cu scurgere liberă - are o suprafață liberă, asupra căruia

acţionează presiunea atmosferică - conducta de apă este  liberă sau pur şi

simplu nu  este umplută  complet. Circulația fluidului, în acest caz, are loc

sub influenţa forţei  de greutate a  însuşi fluxului  de lichid. În natură,

exemplu de fluxuri cu  curgere liberă sunt pârăile şi râurile.  Reţelele de

canalizare sunt în cele mai multe cazuri cu scurgere liberă, aşa ca,  reţelele

de evacuare a apelor meteorice, de drenare şi  menajere.

După definirea  modului  de curgere, trecem  la principiile şi metodele de 

bază  de măsurare a debitelor. Pe scurt ne vom  opri  la termenii şi 

conceptele principale. 

Nodul de evidenţă este  un set de instrumente şi dispozitive care asigură  o 

evidență a cantităţii de  fluid care curge printr-o secţiune. 
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Instrument de măsurare (contoare, debitmetre) reprezintă  mijloacele 

tehnice de măsurare a debitului.  Se caracterizează prin  caracteristicile 

metrologice reglementate, este capabil să stocheze şi/sau să afişeze o 

anumită cantitate fizică  măsurată  în limita erorii admisibile. În acest caz, 

valoarea de măsurare de bază este cantitatea de fluid care curge. 

Traductor de debit primar  - o componentă a instrumentului de măsurare 

care asigură măsurarea inițială a parametrilor fluidului care curge, şi care 

le transmite la unitatea secundară. 

Traductor  secundar - o componentă a mijloacelor de măsurare, care 

primeşte informații cu privire la parametrii fluidului care curge de la 

traductorii  primari şi calculează direct debitul.  Anume traductorul  

secundari  stiochează şi/sau reproduce informații privind cantitatea 

fluidului care curge. 

2. Metodele cele mai utilizate de măsurare a fluxurilor sub presiune.

Pentru  determinarea  debitului de curgere a fluxului sub  presiune este 

suficient măsurarea unui parametru al fluidului care curge - viteza.  Prin 

aceasta, aria secțiunii transversale este întotdeauna cunoscută.  Debitul  

de curgere se determină prin înmulțirea vitezei fluxului  fluidului cu aria 

secţiunii transversale  prin care curge fluidul. 

Traductoarele pentru măsurare a debitelor de fluide în conducte au la 

baza funcţonării lor diferite fenomene şi efecte, cum ar fi: generarea unei 

presiuni diferenţiale pe o strangulare de secţiune constantă sau variabilă, 

crearea unei presiuni dinamice în centrul conductei, inductia 

electromagnetică a ultrasunetelor în mediul fluid, rotirea unei elice sau 

turbine aflate în contact cu mediul fluid în mişcare, umplerea succesivă a 

unor camere de volum constant, încălzirea mediului fluid de la o sursă 

termică etc. 

Metoda tahometrică (mecanică) - sau aşa numitele debitmetre 

mecanice, printre care putem  menţiona  cele cu elice,  turbină si cu şurub. 

Ea se bazează pe măsurarea vitezei elementului mobil care se roteşte sub 

influența fluidului care curge.  Acesta este cel mai accesibil echipament 

din punct din punct  de  vedere al costului,  dar are o serie de limitări în 

utilizare. 

Avantaje: 

• traductorul  de debit primar nu are nevoie de energie, poate
funcţiona  în mod autonom;

• uşor de întreținut şi  reparat;
• cerinţe reduse pentru lungimi de sectiuni drepte;
• interval de verificare  relativ mare - 5 ani.

Dezavantaje: 

• piesele  în mişcare  a aparatului sunt  exigente la calitatea
fluidului care curge -  permit doar apa pura.

Precizie: ± 0,5% - ± 5%. 
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 Debitmetre cu strangulare 

Debitmetre cu strangulare constantă 

Cele mai cunoscute traductoare cu strangulare cu secţiune constantă sunt 

traductoarele cu diafragmă normală (fig.24). 

Fig.24 Debitmetru cu diafragmă 

Q – debitul de fluid;  P1– presiunea fluidului înaintea diafragmei;  P2– 

resiunea fluidului după diafragmă;   I’ – curent electric dependent de 

pătratul debitului;  I –curent electric dependent liniar de debit;  TPD – 

Traductor de presiune diferenţială;  D – diafragmă 

Traductoarele de acest tip se utilizează numai în cazul fluidelor omogene, 

care curg în regim turbulent prin conducte orizontale, cu secţiune 

circulară. La baza concepţiei acestor traductoare stă dependenţa dintre 

căderea de presiune pe care o suferă fluidul vehiculat prin strangulare şi 

debitul masic de fluid. 

Debitmetre cu strangulare variabilă 

Funcţionarea acestui tip de traductoare, numite rotametre, se bazeazăpe 

dependenţa dintre deplasarea pe verticalăha unui imersor într-un tub 

tronconic şi debitul de fluid Q care circulă prin tub (fig.25). 

Fig.25  Debitmetru  de tip rotametru 

Q – debitul de fluid, h – deplasarea pe verticală a imersorului. 

Debitmetre ultrasonore  

 La baza funcţionării acestor traductoare se află fenomenul de modificare 
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a vitezei sau direcţiei de propagare a undelor ultrasonice în medii fluide 

aflate în mişcare. Primul tip de traductor determină debitul prin 

măsurarea timpului de propagare a undelor ultrasonice între două puncte 

fixe aflate pe direcţia de curgere. Viteza Cm de propagare a undelor 

ultrasonice într-un mediu în mişcare este dată de relaţia: 

Cm =C+δ v ,           (1)

 unde:  C -  viteza de propagare a undelor în mediul respectiv considerat 

fix; 

V -  viteza de mişcare a mediului; 

δ  -  1 (când sensul de mişcare a undelor coincide cu cel al 

mediului) sau −1 (când cele două sensuri sunt opuse).  

Pentru reducerea erorilor determinate de necunoaşterea exactă a vitezei 

C, de regulă se recurge la transmiterea între două puncte fixe, situate de o 

parte şi de cealaltă a conductei, a două fluxuri de unde ultrasonore, unul 

orientat în sensul de curgere, celălalt în sens opus. Diferenţa timpilor de 

propagare constituie o măsură  a vitezei medii de curgere, deci a 

debitului. Al doilea tip de traductor determină debitul printr-o conductă 

prin măsurarea deviaţiei unui fascicol de unde ultrasonice emise 

perpendicular pe direcţia de curgere. Piezoelementul emiţător şi cel 

receptor se află fixate de o parte şi de alta a conductei, uneori chiar în 

exteriorul acesteia. Valoarea deviaţiei fascicolului este proporţională cu 

viteza de curgere a fluidului prin conductă. Traductoarele cu ultrasunete 

permit măsurarea debitelor fluidelor corozive, vâscoase, neomogene, fără 

a genera pierderi de presiune.. 

Avantaje: 

• universalitate relativă - sunt instalate la conductele de apă, cu
diametre de la 15 mm pana  la 5000mm;

• posibiitatea de  măsurare a mediilor  agresive prin utilizarea
sondelor;

• precizie ridicată pentru măsurarea unui mediu omogen, fără
suspensii şi bule de gaze.

Dezavantaje: 

• cerințe ruidicate de întreținere a senzorilor  imersaţi  - curățarea
periodică;

• cerințe ridicate privind  întreținerea  senzorilor aplicaţi  -
înlocuirea periodică a gelului acustic şi curățarea secțiunii interne
a conductei de măsurare;

• stabilitate scăzută de  măsurare la  saturația  fluidului măsurat cu
impurităţi şi  bule de gaze,  până la incorecţia completă;

Precizie: ± 0,5% - ± 2% 

Debitmetru cu flux magnetic 

Traductoarele cu flux magnetic, numite şi traductoare electromagnetice, 

funcţionează pe principiul inducţiei electromagnetice şi permit 
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măsurarea debitelor de lichide conductibile electric, cu rezistivitatea mai 

mică de 10 kΩcm. Din punct de vedere constructiv, traductorul 

electromagnetic este realizat dintr-un tub de oţel inoxidabil, căptuşit în 

interior cu teflon şi fixat între polii unui circuit magnetic, a cărui 

înfăşurare este alimentată în curent alternativ (fig. 26). 

Fig.26  Debitmetru cu flux magnetic. 

U – current cu tensiune alternativă;   B – inducţia câmpului magnetic; 

 e – tensiune electromotoare 

 Lichidul care circulă prin tub poate fi considerat un conductor care se 

deplasează cu viteza v perpendicular pe direcţia câmpului magnetic de 

inducţie B. Pe direcţia perpendiculară pe vectorii B  şi v  apare o tensiune 

electromotoare: 

e= 4BQ/ π D           (2)       

 unde: D – diametrul interior al tubului; 

           Q - debitul volumic 

Tensiunea electromotoare este  proporţională cu debitul volumic Q, care   

poate fi culeasă prin intermediul a doi electrozi metalici. Aşa cum reiese 

din relaţia obţinută, rezultatul măsurării nu este influenţat de densitatea 

şi viscozitatea lichidului. In plus, operaţia de măsurare nu generează 

pierderi de presiune în conductă. Pentru evitarea fenomenului de 

polarizare a electrozilor, alimentarea circuitului magnetic se face în 

alternativ , la 50 Hz. În zona electrozilor şi în zona polilor magnetici, tubul 

de oţel este prevăzut cu ferestre izolatoare din teflon. Cu acest tip de 

traductor se pot măsura debite de lichide cu presiunea mai mică de 30 

bar, într-o gamă destul de largă (de la 0,1 m3 /h până la 2000 m3 /h). Ele 

nu se pot utiliza însă la măsurarea debitelor de ulei cu înaltă puritate, 

alcool, produse petroliere, lichide cu particule magnetice în suspensie. 

   Avantaje: 

• universalitate - măsurării pot fi supuse orice lichide  
conductoare;

• precizie şi stabilitate ridicată (în cazul unui sistem de electrozi de
auto-curăţare);

• cerinţe mai reduse privind calitatea lichidului -  metoda dată se
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utilizează, inclusiv şi pentru a măsurarea debitelor  apelor de 
canalizare; 

   Dezavantaje: 

• costul depinde de diametrul conductei - executarea dispozitivului
primar este întotdeauna legată de secţiunea plină;

• posibile  măsurători instabilitate  la  interferenţe electromagnetice
puternice.

   Precizie: ± 0,25% - ± 2%. 

Debitmetru de  tip Vortex. 

Pulsaţiile presiunii din zona elementului Vortex sunt sesizate cu ajutorul 

unui senzor piezoelectric, amplasat în interiorul elementului Vortex şi 

protejat de fluid prin intermediul unei membrane elastice speciale 

(fig.27). Frecvenţa pulsaţiile este proporţională cu debitul, putând varia în 

gama 10…1000 Hz. Cea mai bună liniaritate a caracteristicii statice a 

traductorului se obţine pentru valori ale numărului Re cuprinse între 4 10 

şi 5 10 . Diametrul mediu şi lungimea elementului Vortex se aleg în jurul 

valorilor 0,30D şi respectiv 0,38D, unde D este diametrul interior al 

conductei. 

Fig. 27  Debitmetru de tip Vortex 

3. Metode de măsurare a debitelor  de apă  cu  curgere liberă
În ceea ce priveţte măsurarea debitului fluidului cu curgere liberă, nu este

atât de evident. Până nu demult se credea că  măsurarea debitelor

fluxurilor cu curgere liberă nu este posibilă, cu toate acestea, odată cu

apariția pe piața metrologică a echipamentelor, care pot măsura

concomitent  viteza şi nivelul,  situaţia sa schimbat radical. Mai amănunţit

vom prevedea  două metode de măsurare, care sunt utilizate în prezent în

peste 90% din cazuri

Metoda acustică (fără contact)  - cea mai utilizată metodă care are un  

cost relativ scăzut la nivelul aparatelor de măsură de acest   gen, care este 

pe larg cunoscută. Determinarea vitezei de curgere, prin această metodă 

se realizează prin măsurarea nivelului apei şi valoarea de conversie 

obţinută prin funcția "nivel-debit", utilizând tabelele de calibrare. Nivelul 

este calculat prin măsurarea timpului de propagare a semnalului 

ultrasonic de la traductorul primar localizat deasupra fluxului pe 

suprafaţa de curgere şi semnalul ecou reflectat la senzor. Trebuie 

remarcat faptul că viteza, prin metoda dată,  nu se măsoară în mod 
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explicit, ceea ce duce la rezultate incorecte, în cazul apariţiei unor 

depuneri pe fundul conductei de apă şi/sau apariţia suprapresiunii. 

Această metodă are mai multe avantaje şi dezavantaje. 

   Avantaje: 

• metoda fără contact permite măsurarea fluidelor  cu medii
agresive; este posibil  măsurare  volumelor chiar foarte mici.

Dezavantaje: 

• cerinţe mărite privind lungimea  tronsoanelor liniare - 20 de
niveluri maxime de umplere a conductei până  la convertorul
primar şi 10 după;

• cerinţe mărite privind mediul de gaz între dispozitivul primar şi
suprafaţa (efectul de  vaporizare acţionează  asupra calităţii
transmisiei semnalului) fluidului măsurat (spuma face o mare
contribuţie la eroarea de măsurare);

• necesitatea de a respecta panta constantă a tronsonului  de
măsurare; în caz de suprapresiune (debitul se opreşte sau este
inversat), echipamentul este considerat întotdeauna un consum
"în plus"; de obicei, pentru instalarea utilajului este necesar de  a
prevedea suplimentar  o cameră (cămin ) de măsurare.

Precizie: ± 3% - inclusiv până indicaţiile incorecte. 

Debitmetre ultrasonore cu efefct Doppler 
La baza funcţionării acestui tip de traductor se află fenomenul de 

modificare a  vitezei sau direciei de propagare a undelor ultrasonice în 

medii fluide aflate în mişcare (fig.28).  

Primul tip de traductor determină debitul prin măsurarea timpului de 

propagare a  undelor ultrasonice între două puncte fixe aflate pe direcţia 

de curgere.  Al doilea tip  traductor dtermină debitul de fluid prin 

măsurarea deviaţiei unui fascicul de unde ultrasonice emise 

perpendicular pe direcţia de curgere. 

Piezoelementul emiţător şi cel receptor se află fixate de o parte şi de alata 

a  conductei, uneori chiar în exteriorul acesteia. Valoarea deviaţiei 

fascicolului este proporţională cu viteza de curgere a fluidului prin 

conductă.  

Acest tip de traductor permite măsurarea debitelor fluidelor corozive, 

vâscoase, neomogene, fără a genera pierderi de presiune 

Fig.28 Debitmetru ultrasonor cu efect Doppler 
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Exerciții 
practice 

În cadrul sesiunii s-a discutat despre regimurile de curgere a apei şi metodele 

de măsure a   debitelor de apă. 

 Studii de caz: 

1. Descrieţi tipurile de contoare  care sunt deservite de compania
Dvoastră şi la care metode de măsurare a debitelor se referă
acestea?___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Auto-evaluarea 1. Care sunt regimurile de curgere a lichidelor? 

Referinţe 
bibliografice 

2. Ce metode de mas̆urare a debitelor voi cunoaşte-ţi?
3. Care sunt metodele de măsurare a debitelor fluidelor sub presiune?
4. Prin ce metode putem determina debitele de ape uzate din reţelele de

canalizare?
5. Care sunt avantajele debitmetrelor ultrasonore?

1. Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016 (publicat: 15.04.2016 ın̂ Monitor
Oficial, nr. 10 0-105, art. Nr. 190, data intrării in vigoare: 15.10.2016).
2. Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse
controlului metrologic legal (Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 1042 din
13 septembrie 2016, publicat:  16.09.2016 ı̂n Monitorul Oficial Nr. 306-313
art Nr. 1130,   data intrării in vigoare: 15.10.2016).
3.Regulamentul general de metrologie legală - RGML 16:2016
„ Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare ın̂ cadrul Sistemului
Naţional de Metrologie” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 177 din
18.08.2016, publicat: 07.10.2016 ı̂n Monitorul Oficial, Nr. 347-352, art Nr.
1631, data intrării in vigoare: 15.10.2016).
4. Regulamentul general de metrologie legală - RGML 12:2013
„ (Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 1042 din 13 septembrie 2016,
publicat:  16.09.2016 ın̂ Monitorul Oficial Nr. 306-313  art Nr. 1130, data
intrării in vigoare: 15.10.2016).
5. Regulamentul general de metrologie legală -  RGML 02:2016
“Sistemul naţional de metrologie. Acordarea avizului tehnic de
ın̂registrare” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 143 din 08.07.2016,
publicat: 21.10.2016 ın̂ Monitorul Oficial,   Nr. 361-367, art. Nr.1717

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364214
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366685
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366982
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366685
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367160
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 

CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 7. Sigilarea contoarelor 
Obiective • descrierea sigiliilor contorelor de apă;

• familiarizarea cu modul de efectuare a verificării metrologice a
contoarelor de apă;

• evedenţierea principalelor noţiuni de verificare metrologică;
• familiarizarea cu buletine de verificare metrologică.

Cuvinte  cheie Contoare,   metode de măsursre, verificare metrologică,  bulletin de 
verificare, sigelare contoare. 

Conținut 1.Verificare metrologică

Principale noţiuni de verificare metrologică 

• verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal,
executat prin procedura de evaluare a conformității (alta decât
examinarea de tip), conform documentelor normative aplicabile
din domeniul metrologiei legale, care are ca rezultat emiterea unui
buletin de verificare metrologică și/sau aplicarea marcajelor de
verificare metrologică;

• verificare metrologică iniţială – verificare metrologică a unui
mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior;

• verificare metrologică inițială CE – examinare și stabilire a
conformității unui mijloc de măsurare nou sau recondiționat cu
modelul ce deține aprobare de model CE și/sau cu dispozițiile
directivelor europene referitoare la mijlocul respectiv, confirmate
prin marcajul de verificare inițială CE;

• verificare metrologică periodică – verificare metrologică a unui
mijloc de măsurare efectuată periodic, la intervale de timp
specificate, conform documentelor normative aplicabile din
domeniul metrologiei legale;

• verificare metrologică de expertiză – ansamblu de operaţiuni
efectuate cu scopul de a examina şi a demonstra starea mijloacelor
de măsurare, precum şi de a determina caracteristicile lor
metrologice, inclusiv prin raportarea la documentele normative
aplicabile din domeniul metrologiei legale.

În figurile 29 și 30 se prezintă modele de buletin de verificare metrologică 
şi buletin de inutilizabilitate. 

Noţiune de marcaj de verificare metrologică- semn distinctiv care, 
aplicat pe un mijloc de măsurare în mod vizibil, confirmă că verificarea 
metrologică a fost efectuată în conformitate cu documentele normative 
aplicabile din domeniul metrologiei legale, cu rezultate satisfăcătoare.  
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Figura 29. Buletin de verificare metrologică (recto și verso) 

Figura 30. Buletin  de  inutilizabilitate 
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Reprezentarea grafică a marcajelor de verificare metrologică: 

Figura 31. Marcaj aplicat cu şitampilă din cauciuc vulcanizat 
 cu Ш 15 mm 

unde: 
MD – cod unde:     MD – codul internaţional al Republicii Moldova; 
YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice; 
 X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de 
Metrologie sau al persoanelor juridice, desemnate pentru 
efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare 
legale, stabilit de către autoritatea Centrală de metrologie;  
Z – indicativul de identificare al verificatorului metrolog;  
T – indicativul trimestrului verificării metrologice.  

Figura 32  Marcaj aplicat cu şitampilă din cauciuc vulcanizat  
cu Ш 8 mm 

unde: MD – codul internaţional al Republicii Moldova; 
YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice; 
X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional     de 
Metrologie sau al persoanelor juridice, desemnate pentru 
efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare 
legale, stabilit de către autoritatea centrală de metrologie  
Z – indicativul de identificare al verificatorului metrolog.  

Figura 33  Marcaj aplicat cu tipă şi contratipă din oţel cu Ø 8 mm 

unde:  MD – codul internaţional al Republicii Moldova; 
 YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice;  
 X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de  
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Metrologie sau al persoanelor juridice, desemnate pentru 
efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare 
legale, stabilit de către autoritatea centrală de metrologie;  
 Z – indicativul de identificare al verificatorului metrolog; 
 T – indicativul trimestrului verificării metrologice.  

Figura 34 Marcaj aplicat pe etichetă autocolantă, destructibilă 
prin dezlipire 

unde:       xxxxxxx – seria etichetei alcătuită din şapte caractere numerice;  
În circumferinţa din centrul etichetei se aplică marcajul de verificare 
metrologică cu ştampilele de cauciuc cu Ø 15 mm (la dimensiunile 
etichetei de 40 mm × 20 mm) şi cu Ø 8 mm (la dimensiunile etichetei de 
20 mm × 10 mm).  

Vedere din faţă                    Vedere din spate        

 Figura 35  Marcaje metrologice speciale – sigilii de tip Super-Scut 

Notă:   
Culorile: 

• carcasa – transparentă
• mecanismul rotitor – albastru
• bucşa – albă.

Aplicarea inscripţiilor: pe partea proeminentă a mecanismului rotitor – 
numărul sigiliului, care se rupe după instalare; pe partea anterioară a 
bucşei – marcajul aprobării de model de culoare albastră pe fon alb; pe 
partea verso a bucşei – numărul sigiliului pe fon alb.  
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Exerciții 
practice 

În cadrul sesiunii s-a discutat despre verificrea metrologică a contoarelor de 

apă. 

Descrieţi tipurile de sigilii întâlnite la  contoarele  deservite de compania 

Dvoastră şi care sunt avantajele şi dezavantajele cestora? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Auto-evaluarea 1. Ce reprezontă verificarea metrologica? 

Referinţe 
bibliografice 

2. Care sunt tipurile de verificări metrologice?;
3. Noţiune de marcaj de verificare metrologică
4. Descrierea de marcage  de verificare metrologică 

1. Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016 (publicat: 15.04.2016 ın̂
Monitor Oficial, nr. 10 0-105, art. Nr. 190, data intrării in vigoare:
15.10.2016).
2. Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse
controlului metrologic legal (Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.
1042 din 13 septembrie 2016, publicat:  16.09.2016 ı̂n Monitorul
Oficial Nr. 306-313 art. Nr. 1130,   data intrării in vigoare: 15.10.2016).
3. Regulamentul general de metrologie legală - RGML 16:2016
„Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare ın̂ cadrul Sistemului
Naţional de Metrologie” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 177 din
18.08.2016, publicat: 07.10.2016 ı̂n Monitorul Oficial, Nr. 347-352, art.
Nr. 1631, data intrării in vigoare: 15.10.2016).
4. Regulamentul general de metrologie legală - RGML 12:2013
„ (Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 1042 din 13 septembrie 2016,
publicat:  16.09.2016 ın̂ Monitorul Oficial Nr. 306-313     art. Nr. 1130,
data intrării in vigoare: 15.10.2016).
5. Regulamentul general de metrologie legală -  RGML 02:2016
“Sistemul naţional de metrologie. Acordarea avizului tehnic de
ın̂registrare” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 143 din 08.07.2016,
publicat: 21.10.2016 ın̂ Monitorul Oficial,   Nr. 361-367,  art. Nr.1717

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364214
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366685
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366685
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366982
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367160
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MODULUL III. CONTRACTAREA PRIVIND FURNIZAREA/PRESTAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

Sesiunea 1: Branșarea și racordarea consumatorilor la rețelele publice de 

alimentare cu apă și de canalizare 
Obiective • evidenţierea/stabilirea bazei juridice, tehnico-economice şi

organizatorică de activitate a persoanelor fizice şi juridice
în domeniul construcţiilor.

• familiarizarea cu obligaţiunile şi răspunderea lor privind
calitatea în construcţii şi recepţia construcţiilor şi
instalaţiilor aferente.

• analiza cererii consumatorului, condiţiilor tehnice de
branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă
şi canalizare.

• identificarea actelor necesare care urmează a fi întocmite.
Cuvinte  cheie Branşare, racordare, cerere, contract de executare, recepţia 

lucrărilor, condiţii tehnice, aviz de branşare. 

Conținut 1.Branşarea şi racordarea consumatorilor la reţelele publice de

alimentare cu apă şi de canalizare.

Orice persoană fizică sau juridică este ı̂n  drept să solicite branşarea/

racordarea instalaţiilor interioare de apă şi de canalizare ce-i aparţin la

sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare al operatorului care ı̂şi 

desfăşoară activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi

de canalizare ı̂n limitele teritoriului unităţii administrativ-teritoriale.

In scopul branşării/racordării instalaţiilor interioare 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    (Anexa

4). Obţinerea avizului de branşare/racordare este necesară şi ı̂n cazul

solicitării majorării debitului de apă la un loc de consum.

Pentru eliberarea avizului de branşare/racordare, solicitantul trebuie să

depună o cerere, ı̂n scris, la oficiul operatorului, care trebuie să cuprindă

următoarele43:

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 ı̂n reţeaua publică de canalizare,

regimul deversării;

43 Hotărârea ANRE nr.271 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul public de 

alimentare cu apa ̆şi de canalizare. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
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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.

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;

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. 

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  sistemului 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 interioare 

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. 

Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de 

branşare/racordare, eliberat de către operator, este obligatorie pentru 

solicitant şi pentru proiectant. Proiectul instalaţiilor interioare de apă şi 

de canalizare, a branşamentului de apă, a racordului de canalizare, 

elaborat în baza avizului de branşare/racordare, se coordonează, 

obligatoriu, de către operator. 

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 
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tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite branşarea mai multor 

instalaţii interioare de apă ale consumatorilor  la acelaşi branşament de 

apă. 

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.  

Branşarea/racordarea instalaţiilor interioare 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 construcţii44 şi Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu 

privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi 

instalaţiilor aferente45. 

Până la realizarea branşării/racordării, solicitantul trebuie să asigure 

executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interioare de 

apă şi de canalizare şi să prezinte operatorului procesul-verbal de 

recepţie a acestor instalaţii în conformitate cu legislația în vigoare. 

În momentul în care solicitantul a asigurat executarea de sine stătător a 

branşamentului de apă, racordului de canalizare şi montarea instalaţiilor 

interioare de apă şi de canalizare, în conformitate cu proiectul coordonat 

cu operatorul, el se adresează operatorului cu cererea pentru a realiza 

branşarea/racordarea instalaţiilor interioare 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

44 Legea Republicii Moldova 721 din 02.02.1996 privind calitatea ı̂n construcţii; 
45 Hotărârea Guvernului 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor 
şi instalaţiilor aferente; 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311715
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296059
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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. 

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. 

Cererea consumatorului.  

Orice persoană fizică sau juridică, 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. 

Pentru a încheia contractele prevăzute la punctul 38 din Regulamentul 

privind serviciul public de AAC, solicitantul depune o cerere, în forma 

prevăzută de operator, care va conţine46: 

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.

2. Executarea lucrărilor de branșare/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

46 Hotărârea ANRE 271 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul public de 

alimentare cu apă şi de canalizare.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
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canalizare şi montarea instalaţiilor interioare 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 Operatorului la obiect. 

• Reprezentantul Operatorului efectuează controlul calităti̦i 
lucrărilor ı̂ndeplinite la pozarea rete̦lelor de apă și/sau canalizare,

precum și conformitatea lucrărilor efectuate ı̂n conformitate cu 
avizul  de branşare/racordare  și proiectul;

• După finalizarea lucrărilor de constructi̦e a rete̦lelor, colaboratorul

Operatorului, ı̂n baza pachetului integral de documente

(documentati̦a de proiect, conditi̦ile tehnice, actul de examinare a

lucrărilor latente, actul testărilor hidraulice, etc.) ı̂ntocmește 

”Avizul” cu privire la finalizarea lucrărilor de constructi̦e, ı̂n care,

de asemenea, se indică diametrul și materialul te̦vilor la care se

efectuează conectarea. Abaterile  de la proiect nu se acceptă;

• Dacă ı̂n cazul cercetării rete̦lelor consumatorului a fost depistată 
branșare neautorizată, colaboratorul  Operaturului ı̂ntocmeşte

Actul de depistare a consumului fraudulos, (Anexa 5);

• Dacă ı̂n procesul de control al rete̦lelor și instalati̦ilor au fost

depistate unele devieri de la avizul de branşare/racordare sau

proiect (lipsește căminul de racordare sau branșare a fost efectuată 

la rete̦a din altă stradă, rete̦lele și instalati̦ile sunt pozate cu ı̂

ı̂ncălcări etc.), nu se ı̂ntocmește ”Avizul”, se va perfecta un act (ı̂n 

două exemplare, din care un exemplar se ı̂nmânează 
consumatorului) cu privire la ı̂ncălcările constatate cu prescripti̦e 
de remediere a ı̂ncălcărilor;

• Reprezentantul Operatorului  ı̂ntocmeşte şi semnează Actele de 
examinare a lucrărilor latente şi Procesele-verbale de recepţie a ı̂
ı̂ncercărilor hidraulice pentru ı̂ntocmirea procesului-verbal de

recepţie a reţelelor (Procesul-verbal privind gradul de pregătire

pentru exploatarea PERMANENTA a instalati̦ilor și rete̦lelor de

alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate);

• Dacă din anumite motive procesul-verbal privind gradul de

pregătire pentru exploatarea permanentă a instalaţiilor şi reţelelor

de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate nu poate fi
perfectat şi aprobat, reprezentantul Operatorului informează 
solicitantul, ı̂n formă scrisă, cu motivaţiile argumentate;

• Totodată, reprezentantul Operatorului, la ı̂ntocmirea  procesului-

verbal de recepţie a reţelelor, efectuează anexa la contract

(Delimitarea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de

canalizare ı̂ntre Operator  şi Consumator);
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• Solicitantul depune la Operator  (inginerului pentru încheierea

contractelor) cerere conform formularului stabilit pentru

realizarea branşării/racordării instalaţiilor interioare la reţeaua

comunală de alimentare cu apă şi de canalizare şi în vederea

încheierii contractului de furnizare a serviciului public de alimentare

cu apă şi de canalizare, la care anexează:

a) procesul-verbal de recepţie a instalaţiilor interioare 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).

• Având documentele necesare (inclusiv scanate de către Operator  şi

introduse de colaboratorii Operatorului în dosarul electronic al

consumatorului), inginerul pentru contracte  va întocmi Fişa de lucru

pentru branşare  şi va întocmi Contractul;

• 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;

• După achitarea de către solicitant  a costului lucrărilor şi semnării de

către solicitant a Contractului de furnizare a serviciului public de

alimentare cu apă şi de canalizare, este formată sarcina  de lucru a

Echipei racordări şi deschisă Fişa de lucru – acces la executarea

lucrărilor cu pericol sporit;

• În termen pînă la 4 zile lucrătoare, reprezentantul Operatorului

(echipa racordări) efectuează pentru solicitant  lucrările de

branşare/racordare la reţea;

• Reprezentantul Operatorului întocmeşte, în dependenţă de

circumstanţe, actele conform Formularelor, recepţionează şi ia la

evidenţă în conformitate cu Instrucţia  privind sigilarea, contoarele  de

apă (inclusiv şi contorul pentru determinarea volumului de ape uzate

evacuate), montate conform coordonării Operatorului  şi predă lucrul

executat inginerului pentru contracte;

• În cazul în care construcţia branşamentului de apă, racordului de
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canalizare este executat de către Operator, solicitantul, după 

primirea Avizului de branşare/racordare se adresează la Operator   

cu cerere privind executarea lucrărilor de construcţie a 

branşamentului de apă/racordului de canalizare în conformitate cu 

proiectul aprobat, inclusiv, de către Operator, montarea contorului 

de apă şi executarea branşării/racordării  instalaţiilor interioare  ale 

Solicitantului la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

şi cerere privind  încheierea contractului de furnizare a serviciului 

public de alimentare cu apă şi de canalizare la finisarea lucrărilor de 

construcţie a branşamentului de apă/racordului de canalizare şi 

executării branşării/racordării instalaţiilor interioare ale 

Solicitantului la reţelele publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare; 

• Operatorul  în termen de 2 zile lucrătoare emite devizul de cheltuieli

la executarea lucrărilor de construcţie a branşamentului de

apă/racordului de canalizare în conformitate cu proiectul aprobat de

Operator, montarea contorului de apă şi executarea

branşării/racordării  instalaţiilor interne  ale Solicitantului la reţelele

publice de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu

tarifele aprobate şi invită Solicitantul în formă scrisă pentru

achitarea devizului de cheltuieli la efectuarea lucrărilor,  cu indicarea

termenilor de achitare (sau expediază solicitantului devizul de

cheltuieli prin poştă cu scrisoare de însoţire);

• În termen de 2 zile lucrătoare din data achitării devizului de

cheltuieli de către solicitant, Operatorul  întocmeşte, pentru

consumatorul noncasnic, Actul de stabilire a punctului de delimitare;

• Operatorul  execută lucrările de construcţie a branșamentului de

apă/racordului de canalizare, montarea contorului de apă şi

executarea branşării/racordării instalațiilor interioare ale

Solicitantului la reţelele comunale de alimentare cu apă şi de

canalizare în termen de până la 30 zile calendaristice din data

achitării de către solicitant a devizului de cheltuieli a lucrărilor

respective şi tarifelor pentru branşare/racordare în cazul

consumatorilor casnici şi în termen de până la 45 zile calendaristice;

• La finalizarea lucrărilor de construcţie a branşamentului de apă,

racordului de canalizare, Operatorul, în baza pachetului integral de

documente (documentația de proiect, Avizul de branşare/racordare,

actul de examinare a lucrărilor latente, actul testărilor hidraulice,

etc.)  întocmește ”Avizul”,  procesul-verbal de recepție a

instalaţiilor interioare de alimentare cu apă/canalizare şi

branşamentului de apă/racordului de canalizarer;

• Având pachetul integral de documente, inginerul pentru contractare

întocmește contractul, care se încheie în ziua branșării/racordării.

Reprezentantul Operatorului, în ziua executării branşării/racordării
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întocmeşte, în dependenţă de circumstanţe, actele conform 

Formularelor, recepţionează şi ia la evidenţă în conformitate cu  

Instrucţia   privind sigilarea,  contoarele  de  apă (inclusiv şi contorul  

pentru determinarea volumului de ape uzate evacuate), montate 

conform coordonării Operatorului şi avizului de branşare/racordare  şi 

predă lucrul executat inginerului pentru contracte; 

Exerciții 
practice 

Elaborați Avizul de branșare/racordare la sistemul public de alimentare 

cu apă și la sistemul public de canalizare în scopul finalizării lucrărilor de 

construcție, având pachetul integral de documente al solicitantului 

(exemplu : a) condițiile tehnice pentru proiectarea rețelelor de alimentare 

cu apă și evacuarea apelor uzate; b) proiectul de execuție a rețelelor 

exterioare de alimentare cu apă și canalizare). 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Auto-evaluarea 1. Care sunt paşii spre a obţine avizul de branşare/racordare de la

operator ?

2. Care sunt actele ce trebuie sa fie anexate la cererea solicitantului

depuse la oficiul operatorului ?

3. Care sunt actele necesare care urmează a fi întocmite de operator

la executarea lucrărilor de branşare/racordare ?

Referinţe 

bibliografice 

1. Hotărârea ANRE 271 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea
Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi
de canalizare.

2. Legea Republicii Moldova 721 din 02.02.1996 privind calitatea ın̂ 
construcţii;

3. Hotar̆ar̂ea Guvernului 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea
Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;

4. Legea Republicii Moldova 303 din 13.12.2013 privind serviciul
public de alimentare cu apa ̆și de canalizare.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311715
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296059
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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MODULUL III. CONTRACTAREA PRIVIND FURNIZAREA/PRESTAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

Sesiunea 2: Contractarea și litigiile 

Obiective • evidenţierea/stabilirea bazei juridice privind structura şi
clauzele contractului;

• reglementarea raportului juridic dintre operator şi
consumator cu privire la branşare/racordarea
consumatorilor;

• familiarizarea cu obligaţiunile şi drepturile operatorului şi
consumatorului;

• analiza clauzelor contractuale, modificarea, suspendarea şi
rezilierea contractului

• identificarea şi soluţionarea litigiilor.

Cuvinte  cheie Contract, litigii, deconectare, reconectare,  clauze. 

Conținut 1. Structura și clauzele contractului.

Orice persoană fizică sau juridică, instalaţiile interioare 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.

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.

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.

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
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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 interioare 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 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, ı̂n mod imperativ, va conţine clauzele 

obligatorii, specificate ı̂n (Anexa 6). 

2. Modificarea, suspendarea și rezilierea contractului.

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.

Contractul poate fi suspendat  în următoarele cazuri:

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
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47 Legea Republicii Moldova  INRE 271 din 16.12.2015 privind prestarea serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare; 
48 Legea Republicii Moldova  303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 

deconectare47. 

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 din48.

Contractul poate fi reziliat în următoarele cazuri : 

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

instalațiilor 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 instalațiile interne de apă şi de

canalizare şi nu a solicitat reconectarea lor.

3. Penalitatea (clauză penală)

Penalitatea Contractuală este atunci crnd părţile evaluează anticipat

prejudiciul, stipulı̂nd că debitorul, ı̂n cazul neexecutării obligaţiei, urmează

să remită creditorului o sumă de bani.

Penalitatea legală este penalitatea stabilită de lege și nu poate fi exclusă,

şi nici micşorată anticipat prin acordul părţilor.

Clauza penală se face ı̂n scris și nerespectarea formei scrise atrage 
nulitatea clauzei penale.

Termenul de prescripție a penalităti̦i conform art. 268, lit.a)  Cod Civil

este de 6 luni.

Modalitatea de calcul a penalității:

• Calculul penalităţii se efectuează lunar la ı̂nchiderea lunii contabile.

• Datoria la data de 1 (ı̂ntı̂i) a lunii se ı̂mparte ı̂n 2 părţi:

• Datoria pentru luna precedentă.

• Restul datoriilor, pentru lunile  premergătoare lunii precedente.

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

• Numărul de zile pentru alte datorii neachitate se calculează din data

de 1 (ı̂ntı̂i) prnă la sfrrşitul lunii de calcul.

• Dacă ı̂n decursul lunii s-a efectuat plata, numărul  de zile expirate a

datoriei plătite se calculează prnă la data primei plăţi efectuate.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325085
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• Valoarea penalităţii se determină ca rezultatul înmulţirii sumei

datoriei respective la numărul de zile expirate  şi la  0,1%.

4. Soluționarea litigiilor

Litigiile apărute ı̂ntre Părţi se soluţionează pe cale extrajudiciară 
(amiabilă), prin negocieri. In cazul ı̂n care  nu se ajunge la consens părti̦le

sunt ı̂n drept  să se adreseze la ANRE  sau ı̂n instanta̦ de judecată conform

competente̦i.

Calea extrajudiciară (somația) cuprinde (Anexa 7):

• numărul, data;

• numele/denumirea, adresa;

• motivarea ı̂n fapt – detalii cu privire la dreptul pretins ı̂ncălcat;

• motivarea ı̂n drept – dispoziţiile legale pe care se ı̂ntemeiază;

• măsurile și termenul  propuse pentru soluti̦onarea litigiului,

indicı̂ndu-se consecinţele;

• semnătura.

• 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.

Actele care se anexează la cererea de chemare în judecată (conform 

art.167 Codul de procedură civilă a RM) : 

• 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;

Calea judiciară  - acțiunea ın̂ justitie̦ (Anexa 8): 
 Forma și cuprinsul cererii de chemare în judecată 
(conform art.166, Codul de procedură civilă a RM):

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
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• 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.

Exerciții 
practice 

Exemplu de calcul a penalității : 

Calculul  penalităţii pentru luna ianuarie. Calculul pentru luna ianuarie nu 

participă la calcularea penalităţii şi va fi luat în consideraţie în luna 

februarie. 

Consumatorul  care nu a achitat în decursul lunii ianuarie serviciile de 

apă şi canalizare: 

SRL  „NOROC” 

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

Auto-evaluarea 

Referinţe 

bibliografice 

1. Care sunt obligati̦unile şi drepturile operatorului şi ale

consumatorului?

2. Care sunt condiţiile pentru deconectările şi reconectările

consumatorilor noncasnici?

3. Care sunt căile de soluţionare a litigiilor?

1. Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002;
2. Codul de procedură civilă a Republicii Moldova nr.225 din

30.05.2003;
3. Legea Republicii Moldova 256 din 09.12.2011 privind clauzele

abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;
4. Legea Republicii Moldova 105/2003 privind protecţia 

consumatorului;
5. Legea Republicii Moldova  ANRE 271 din 16.12.2015 privind

prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
6. Hotărrrea Guvernului 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea

Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
7. Legea Republicii Moldova  303 din 13.12.2013 privind serviciul

public de alimentare cu apă și de canalizare.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325085
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296059
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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MODULUL III. CONTRACTAREA PRIVIND FURNIZAREA/PRESTAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

Sesiunea 3: Facturarea și plata serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare. 
Obiective • reglementarea raportului juridic la furnizarea şi plata

serviciului public de alimentare cu apă potabilă, apa
tehnologică şi serviciul public de canalizare;

• familiarizarea cu modul de calcul a plăţilor;
• analiza şi evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor

şi a volumelor de ape uzate evacuate în sistemul public de
canalizare;

• identificarea şi analiza penalităţilor.
Cuvinte  cheie Factură, plăți, termen de achitare, consum fraudulos, cuantum,

volum prognozat, norme de consum.

Conținut 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. 

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 Agenţia Națională pentru 

Reglementare în Energetică, cu respectarea prevederilor legale49 

inclusiv la emiterea facturilor pentru plata preventivă.  

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 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. 

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/locatar de apartament în parte, 

49 Hotărârea Consiliului ANRE 271 din 16.12.2015 privind prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
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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. Citirea 

indicati̦ilor se efectuează lunar de către operator ı̂n prezenta̦ persoanei 

responsabile și se introduc datele ı̂n fișa de evidentă̦ (Anexa 9).  Factura 

emisă de către Operator trebuie să conti̦nă următoarele date: 

• numele şi prenumele (denumirea) consumatorului;

• adresa pentru fiecare loc de consum şi numărul contractului;

• indicaţiile actuale şi cele precedente ale contoarelor şi perioada

pentru care este emisă factura;

• volumul de apă potabilă, volumul de apă tehnologică, volumul

serviciului de canalizare şi de epurare a apelor uzate furnizate în

perioada de facturare;

• tarifele aplicate;

• plata pentru fiecare serviciu furnizat;

• data expedierii facturii;

• data-limită de plată a facturii;

• datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;

• suma totală spre achitare ce include şi datoriile pentru perioadele

precedente, dacă există;

• 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.

Operatorul NU este în drept să includă în factura de bază alte servicii 

decât serviciile prestate. 

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. Penalitatea nu se aplică în 

cazul facturilor eronate.  

Când consumatorul depistează că a fost emisă o factură eronată în 

defavoarea sa, operatorul este obligat să restituie suma încasată 

suplimentar sau, la solicitarea consumatorului, să o considere drept 

plată pentru următoarele decontări.  

Când 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.  

Când operatorul constată consum fraudulos de către consumator, 
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operatorul este în drept să calculeze volumul serviciului public furnizat, 

care urmează să fie facturat de către operator consumatorului şi care se 

determină în funcție de secțiunea branșamentului, viteza mișcării apei şi 

de durata consumului fraudulos. 

Pentru 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 interioare 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. 

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 recalcul şi 

se scad sumele facturate şi achitate de consumator pentru perioada 

respectivă. 

Operatorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul 

de apă, pentru volumul de ape uzate ce urmează a fi deversat în sistemul 

public de canalizare de la consumatorii care solicită reconectarea 

instalaţiilor interioare 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 penalităților stabilite în contract.  

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. 

Plata preventivă se va efectua de către consumatorul instalaţiile 

interioare de apă şi de canalizare ale căruia au fost deconectate de la 

sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în contextul 

prevederilor din legislația în vigoare, înainte de reconectare şi de 

reluarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de 

canalizare. 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 plății 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 plății preventive se indică în 

mod obligatoriu într-o anexă la contractul de furnizare a serviciului 
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public de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Exerciții practice Efectuați calculul necesar pentru consumul fraudulos depistat (deteriorarea 

contorului) și completați actul de constatare a consumului fraudulos în 

baza  Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi 

de canalizare, aprobat prin hotărârea ANRE nr. 271 din 16.12.2015. 

Date inițiale: La data de 07.09.2016, ora 1500 în rezultatul inspectării 

locului de consum a consumatorului Guţul Dumitru, domiciliat în or. 

Ialoveni, str. Vasile Mahu, nr. 112, de către reprezentantul Operatorului s-a 

depistat deteriorarea contorului (sticlă crăpată), de tip Maddalena-TRP cu 

dn-15 mm, materialul ţevii fiind din oţel, instalat în căminul de branşare 

pentru evidență consumului de apă, indicaţiile contorului la momentul 

controlului fiind 00078. Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare din adresa indicată efectuându-se în baza Contractului nr. 

2000633. În baza informației raportate de către consumator, care a 

refuzat să semneze actul, deteriorarea contorului a avut loc din vina 

acestuia, aruncând din greșeală o piatră în căminul de branșare, prin 

urmare, deteriorând contorul. Lucrările de schimbare, instalare, sigilare a 

contorului efectuându-se la data de 20.09.2016 iar ultimul control fiind la 

06.08.2016. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Auto-evaluarea 1. Cum sunt determinate volumele serviciilor de alimentare cu apă

şi de canalizare furnizate ?

2. Care este modalitatea de calcul a facturilor furnizate

consumatorului ?

3. Care este modul de calcul a penalităţilor pentru întârzierea

plăţilor serviciilor furnizate?

4. Cum se stabilesc termenii de achitare a facturilor?

Referinţe 

bibliografice 

1. Hotărârea Guvernului 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea

Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

2. Legea Republicii Moldova 721 din 02.02.1996 privind calitatea ı̂n 
construcţii

3. Legea Republicii Moldovei 256 din 09.12.2011 privind clauzele

abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;

4. Hotărârea Consiliului ANRE 271 din 16.12.2015 privind prestarea

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

5. Legea Republicii Moldova 303 din 13.12.2013 privind serviciul

public de alimentare cu apă și de canalizare.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296059
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311715
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363962
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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MODULUL III. CONTRACTAREA PRIVIND FURNIZAREA/PRESTAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

Sesiunea 4: Petiții și audiență 
Obiective • evidenţa petiţiilor scrise şi orale;

• familiarizarea cu cerinţele ce trebuie să corespundă o

petiţie;

• familiarizarea cu drepturile petiţionarului, obligaţiile şi

drepturile organului sau persoanei oficiale cui sunt

adresate petiţiile;

• analiza petiţiilor  şi etapele de lucru cu petiţiile;

• identificarea persoanelor responsabile de examinarea petiţiilor.

Cuvinte  cheie Petiţii, petiţionar, executor, responsabilităţi, obligaţiuni, cerere, 

demers, plângere, reclamație, scrisori informaționale, evidență, 

înregistrare, examinare. 

Conținut 1. Generalități

Petiţia poate fi adresată de către toți cetățenii R. Moldova, cetățenii

străini şi apatrizi, ale căror drepturi şi interese legitime au fost lezate.

Petiţiile pot fi depuse către organul de resort:

• în formă scrisă (pe suport de hârtie sau în formă electronică) în

limba de stat sau într-o altă limbă  în conformitate cu Legea cu

privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii

Moldova50;

• în formă de adresare verbală (orală), prin telefon, prin

adresarea personală la oficiul organului de resort  sau în timpul

audienței consumatorilor. In afară de aceasta, petițiile poartă de

asemenea caracter:

- comunicativ: asigură legătura externă dintre întreprindere şi

consumator;

- juridic:  pot fi utilizate pentru soluționarea întrebărilor

contestabile în calitate de dovadă sau atestare (ex.: cererea

prealabilă).

După conținutul său, petițiile  pot fi în formă de:  cerere, demers, 

plângere (reclamație), scrisori informaționale, propuneri;  

După cantitatea persoanelor ce se adresează, petițiile pot fi: individuale 

(semnatarul este un singur petiţionar); colective (semnează doi sau mai 

mulţi petiţionari). 

După nivelul de complexitate: simple (se examinează o problemă); 

complicate (se examinează mai multe probleme). 

Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, 

prenumele şi domiciliul. Petiţia în formă electronică trebuie să 

50 Legea Republicii Moldova „Cu privire la petiţionare” Nr.190- XIII din 19.07.1994 publicat    ă ı̂n MO Nr. 6-8 din 

24.01.2003 (cu modificările operate ulterior); 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313313
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corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea 

semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Petițiile NU sunt examinate în următoarele cazuri:  

- în cazul în care petiţiile nu întrunesc condiţiile prevăzute în

legislația în vigoare și  nu este semnată de autor cu indicarea

numelui, prenumelui, domiciliul, care se consideră anonime;

- 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;

- dacă petiţiile conţin un limbaj necenzurat sau ofensator.

Petiționarul are dreptul: 

a) să expună personal argumente organului sau persoanei oficiale

care examinează petiţia;

b) să beneficieze de serviciile avocatului;

c) să prezinte organului sau persoanei oficiale care efectuează

examinarea materiale suplimentare ori să solicite organului sau

persoanei oficiale de a cere aceste materiale;

d) să ia cunoștință de materialele examinării dacă aceasta nu aduce

atingere intereselor, drepturilor şi libertăților altor persoane;

e) să primească răspuns în scris, oral sau în formă electronică

despre rezultatele examinării şi/sau înștiințarea despre

remiterea petiției organului sau persoanei oficiale, de

competența căreia ţine soluţionarea chestiunilor abordate.

f) să ceară repararea pagubei în modul stabilit de legislaţie;

g) să solicite în scris sau în formă electronică sistarea examinării

petiţiei.

Organul sau persoana oficială cărora le-au fost adresate petițiile 

sunt obligate : 

a) să examineze petiţiile, inclusiv cererile prealabile, în termenul

stabilit de lege;

b) să asigure restabilirea drepturilor lezate şi recuperarea, în

condițiile legii, a prejudiciului cauzat;

c) să asigure executarea deciziilor adoptate în urma examinării

petițiilor;

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
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repună în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să anuleze 

actul administrativ emis cu acordul său. 

2. Evidența petițiilor. Etapele de lucru.

Evidenţa, înregistrarea, examinarea, efectuarea controlului asupra

soluţionării şi păstrării petiţiilor, organizarea audienţei petiţionarilor

sunt puse în sarcina cancelariei, subdiviziunilor interioare,

secretarului sau persoanei desemnate pentru  aceasta.

Mai jos sunt descrise etapele de evidență ale petițiilor, ı̂n (Anexa 10)

este arătată diagrama de flux a petițiilor:

a) Recepţionarea şi înregistrarea petiţiilor:

- petiţiile pot fi recepţionate de la consumatori direct (prin

intermediul personalului desemnat de conducerea organului),

prin intermediul oficiului poştal, poştei electronice,  fax.

- petiţiile primite de organe se înregistrează centralizat în aceeaşi

zi de către cancelarie în registrele de evidenţă pe suport de hârtie

şi/sau format electronic, acolo unde este utilizat computerul, în

dependenţă de tipul petiţiei;

- la înregistrarea petiţiilor, pe prima pagină se aplică ştampila de

înregistrare, în care se indică data primirii petiţiei şi indicele de

înregistrare. Indicele de înregistrare constă din litera iniţială a

numelui petiţionarului, numărul şi anul de înregistrare a petiţiei

(de exemplu: c-509/16). Indicele de înregistrare poate fi

constituit ori completat cu alte semne distinctive care asigură

sistematizarea şi integritatea petiţiilor, facilitează selectarea şi

analiza acestora.

- persoanele responsabile de ţinerea lucrărilor de secretariat

parcurg cu atenţie textul petiţiei întru clasificarea ei (stabileşte

tipul şi tema petiţiei).

- informaţia referitoare la petiţiile primite (nr. de înregistrare,

tipul petiţiei, expeditorul, adresa locului de consum, nr. de ieşire,

metoda recepţionării, executorul, termenul limită de executare,

note) se introduce în registrele de evidenţă, iar versiunea

electronică parvenită se înregistrează în arhiva electronică a

organului.

- 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 petiționarul nu a primit răspuns

sau nu este de acord cu răspunsul primit.

- petițiile unei persoane în care se abordează una şi aceeași

problemă, expediate către diferiți adresanți şi primite pentru
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examinare în una şi aceeaşi organizaţie, se înregistrează cu 

indicele primei petiții, 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.

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 petiției, autorul rezoluției şi termenul

de soluționare se trec în mod obligatoriu în rubricele registrelor

de evidenţă. În cazul în care în rezoluţie sînt indicaţi cîţiva

executori, responsabilitatea pentru soluţionarea corectă şi în

termen o poartă în măsură egală toţi executorii indicaţi.

- transmiterea petiţiilor spre soluţionare se efectuează exclusiv

prin intermediul persoanei responsabile (cancelariei), cu

indicarea numelor de familie ale executorilor în registrele de

evidenţă, iar petiţiile parvenite în formă electronică se copiază în

fişierul de arhivă cu indicarea datei şi orei de recepţie şi se

transmit spre executare în aceeaşi zi executorului desemnat de

conducător în forma accesibilă de informare a acestuia.

c) Stabilirea termenelor de examinare. Examinarea petiţiilor;

Cancelaria stabileşte termenele de examinare a petiţiilor, indicând

obligatoriu pe petiţie termenul presupus.

În dependenţă de tipul petiţiei se stabilesc următoarele termene de

examinare:

- petiţiile (cerere), prin care se solicită o informaţie oficială se

examinează în termenele stabilite în legislaţia privind accesul la

informaţie – 15 zile lucrătoare 51, art.16, alin.(1);

- cererile prealabile - 30 de zile calendaristice de la data

înregistrării ei 52, art.8, alin.(3);

- petiţiile (reclamaţii), prin care se exprimă un dezacord şi alte

tipuri de petiţii (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 de la data înregistrării53, art.8, alin.(1).

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: 

51 Legea „Privind accesul la informaţie” Nr. 982 din 11.05.2000, MO Nr. 88-90/664 din  28.07.2000; 
52 Legea Republicii Moldova „Cu privire la petiţionare” Nr.190- XIII din 19.07.1994 publicată ı̂n MO Nr. 6-8 din 
24.01.2003 (cu modificările operate ulterior); 
53 Idem

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311759
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313313
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a) sânt necesare consultări suplimentare pentru întocmirea

răspunsului la petiţie;

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 răspunsului54 art.8,

alin.(2).

d) Controlul asupra executării petiţiilor;

- controlul asupra examinării în termen a petiţiilor în organe 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 aceste

cazuri, în colţul de sus din dreapta al tuturor petiţiilor se aplică

semnul controlului ,,c”.

- petiţiile parvenite în formă electronică se iau sub un control

special, în acest caz, se aplică marcajul ,,f.e”.

- controlul asupra executării documentelor se efectuează cu ajutorul

computerului sau verificând zilnic registrul de evidenţă şi control.

Persoanele responsabile sunt obligate să avertizeze executorii, cu o 

săptămână înaintea expirării termenului, despre prezentarea 

rezultatelor. 

- dacă la petiţie se dă un răspuns intermediar, aceasta continuă să

fie sub control. Controlul se consideră încheiat numai după

adoptarea deciziei şi luarea de măsuri eficiente în vederea

soluţionării tuturor chestiunilor abordate în petiţie şi expedierea

răspunsului conform legislaţiei în vigoare.

- 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.

Responsabilitatea administrării procesului de înregistrare, gestionare 

şi control este atribuit Cancelariei.  

Cancelaria efectuează controlul în ansamblu asupra termenelor de 

executare a petiţiilor. 

Fiecare unitate structurală implicată în examinarea petiţiei, în frunte cu 

conducătorul acesteia, este responsabilă pentru soluţionarea petiţiei în 

termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Lipsa executorului nemijlocit 

54 idem 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313313
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(incapacitatea temporară de muncă, aflare în delegaţie, concediu etc.) nu 

scuteşte organizaţia sau subdiviziunea sa de examinarea în termen şi 

adecvată a petiţiilor. 

În cazul întârzierii nejustificate a soluţionării petiţiilor în termenele 

stabilite, pentru nerespectarea normelor de evidenţă şi păstrare se vor 

aplica sancţiuni administrative faţă de persoanele, care n-au respectat 

termenele stabilite, în conformitate cu Codul Muncii al R. Moldova, care 

pot fi: avertizare, mustrare, mustrare aspră, concediere.   

e)Perfectarea şi expedierea răspunsurilor petiţionarilor.  

Constituirea dosarelor; Răspunsurile 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 dispoziţie55 şi cerinţelor faţă de documentul 

electronic, inclusiv faţă de aplicarea semnăturii digitale, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 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 

Răspunsul la petiţii se aduce la cunoştinţa petiţionarului în scris (prin 

intermediul oficiului poştal) şi este semnat de conducătorul organului 

sau de o altă persoană autorizată, ori în formă electronică, cu aplicarea 

semnăturii digitale. Cu consimțământul petiţionarului, răspunsul poate 

fi comunicat acestuia în formă verbală. 

Răspunsul la petiţie este expediat, de regulă, de către cancelaria 

organului. 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.  

În cazul petiţiilor primite în formă electronică, se constituie dosarul 

electronic care se păstrează în arhiva electronică a petiţiilor în modul 

stabilit de organul respectiv. 

În cazul în care rezultatele examinării petiţiei urmează a fi comunicate şi 

organului ierarhic superior, acestuia i se expediază o informaţie amplă 

despre rezultatele examinării şi copia de răspuns prezentat 

petiționarului. 

Persoanele responsabile de efectuarea lucrărilor de secretariat verifică 

corectitudinea perfectării răspunsurilor (semnătura, data, indicele, 

destinatarul, vizele etc.) şi fac consemnările necesare în registrele de 

55 Regulile de ı̂ntocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea 
lucrărilor de secretariat ı̂n organele administrati̦ei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale 

ale Republicii Moldova. Decizia Guvernului R. Moldova Nr. 618 din 05.10.1993; 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=303445
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evidenţă şi control. 

După examinarea şi soluţionarea definitivă, pe fiecare petiţie trebuie să 

fie operată menţiunea ,,La dosar” şi aplicată semnătura persoanei 

responsabile de efectuarea controlului. 

Petiţiile, copiile de pe răspunsurile la acestea şi documentele cu privire 

la examinarea petiţiilor, precum şi documentele privind audienţa 

petiţionarilor se constituie în dosare conform nomenclatorului 

dosarelor aprobat de organul respectiv. 

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. 

3. Organizarea audienței consumatorilor

Persoanele de stat de rang superior primesc petiţionarii în audienţă în

modul stabilit de ei, dar nu mai rar de o dată pe lună.

Conducătorii de ministere şi departamente organizează primirea

petiţionarilor nu mai rar de două ori pe lună, iar conducătorii organelor

de autoadministrare locală, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor -

nu mai rar de o dată pe săptămînă.

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.

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. În procesul audienţei, petiţionarilor li se dau

explicaţiile respective.

Petiţiile prezentate în audienţă sânt examinate în modul stabilit de

Legea cu privire la petiţionare şi de instrucţiuni56.

4. Analiza lucrului cu petițiile și audiențelor acordate

Persoanele responsabile de ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare

la petiţii pregătesc materialele pentru analiză şi generalizare, le

sistematizează sub formă de informaţii analitice. Operaţiile nominalizate

pot fi efectuate şi de alte persoane oficiale, desemnate în aceste scopuri.

Conducătorii organelor analizează sistematic tematica petiţiilor,

generalizează rezultatele examinării acestora, iau măsuri în vederea

înlăturării cauzelor şi condiţiilor care generează petiţii întemeiate.

56 Hotărârea Guvernului Republicii Мoldova nr. 208 din 31.03.1995 publicată ı̂n 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, ı̂ntreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova; 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295953
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Auto-evaluarea 1. Ce este o petiție şi cine poate adresa o petiție ?

2. Enumerați căile legale posibile de depunere a unei petiții.

3. Menționați patru tipuri de petiții, în funcție de conținutul lor.

4. Care sunt termenele legale de examinare a petițiilor? Dați

exemple.

5. Ce presupune evidența petițiilor?

Exerciții 
practice 

Parcurgeți textul petiției cu atenție și stabiliț: 

- tipul petiției: ______________________________________________

- tematica petiției:__________________________________________

- termenul de examinare a petiției conform prevederilor legislației în

vigoare: ______________________________________________________

Către S.A. ”Apă – Canal Chișinău” 

De la Cernii V. 

Str.Vasile Alecsandri, 87 

Petiție  

Prin prezenta, Vă aduc la cunoștință că la data de 15.04.2016 în adresa S.A. ”Apă-

Canal Chișinău” am expediat o cerere prin care am informat despre noua adresă 

pentru recepționarea corespondenței (facturi, scrisori etc.), bd. Decebal, 20, 

ap.238. 

Solicit în termenul stabilit de lege să mă informați dacă au fost efectuate 

modificările necesare în contract pentru a expedia facturile de plată la noua 

adresă indicată. 

Cu respect,  

Referinţe 

bibliografice 

1. Hotărârea Guvernului Republicii Мoldova nr. 208 din 31.03.1995
publicată ı̂n 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, ı̂ntreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii
Moldova;

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

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

4. Regulile de ı̂ntocmire a documentelor organizatorice şi de
dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de 
secretariat ı̂n organele administrati̦ei publice centrale de 
specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova.
Decizia Guvernului R. Moldova Nr. 618 din 05.10.1993;

5. Legea Republicii Moldova cu privire la „Protecţia drepturilor
consumatorilor” Nr. 105-XV din 13.03.2003;

6. Legea Republicii Moldova „Legea contenciosului administrativ”
Nr.793- XIV din 10.02.2000;

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

8. Legea cu privire la registre Nr. 71-XVI din 22.03.2007, publicată 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295953
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313313
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311759
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=303445&lang=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=350170&lang=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312813
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325732
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în MO Nr. 70-73/314 din 25.05.2007. 
9. Regulamentul cu privire la modul de gestionare a Registrului de

reclamaţii. Decizia Guvernului Republicii Moldova  Nr. 1141 din
04.10.2006, publicată ı̂n MO Nr. 161/1233 din 06.10.2006

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325732
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317663
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GLOSAR DE TERMENI 

Achitare - îndepinirea unei obligațiuni materiale față de serviciul prestat de către Operator. 

Branșament de apă - Ansamblul de lucrări cuprins între conducta publică de alimentare cu 

apă şi instalația unui consumator: începe de la punctul de legare la rețeaua publică şi se 

termină la punctul de ieșire din apometru. Branșamentul include şi căminul de montare a 

apometrului; 

Cămin pentru racord de apă - Cămin amplasat la capătul din amonte al racordului de apă, în 

care se poate amplasa robinetul de concesie, apometrul şi robinetul de închidere; 

Cămin pentru racord de canalizare - Cămin amplasat la capătul din amonte al racordului 

de canalizare; 

Cerere - sesizare adresată unui organ de jurisdicție sau unui alt organ de stat pentru 

valorificarea, recunoașterea sau apărarea unui drept. 

Clauze - prevedere cuprinsă într-un act juridic (tratat, contract). 

Contract - acord încheiat între două sau mai multe persoane (fizice sau juridice), din care 

decurg anumite drepturi și obligații; 

Consum fraudulos - consum de apă sau deversare a apelor uzate prin conectare 

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. 

Facturarea - calculul volumului de apă și de canalizare efectuat lunar în baza tarifelor 

aprobate și a cantităților efective sau estimative, potrivit prevederilor contractuale. 

Evidență - activitate care asigură informarea permanentă și precisă despre situația dintr-un 

anumit domeniu prin înregistrarea și controlul proceselor, lucrurilor, bunurilor, persoanelor 

etc. din punct de vedere cantitativ și calitativ. 

Litigiu - conflict între persoane, instituții, state etc. care poate forma obiectul unui proces, 

unui arbitraj; 

Petiţie - 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. 

Racord  de canalizare - Ansamblul de lucrări cuprins între punctul de ieșire din căminul de 

racord al canalizării unui consumator şi canalizarea publică;  

Reţea exterioară de canalizare - Totalitatea conductelor şi accesoriilor de evacuare a 

apelor uzate şi meteorice, de la punctul de legătură al reţelei interioare de canalizare până la 

racordul de canal; 
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Reţea exterioară de distribuţie a apei - Totalitatea conductelor şi accesoriilor care servesc 

la transportul apei, de la racordul la reţeaua publică până la conductă de legătură a reţelei 

interioare de distribuţie; 

Reţea interioară de canalizare - Totalitatea conductelor  şi accesoriilor de evacuare a 

apelor uzate şi meteorice, de la punctele de consum sau de colectare până la reţeaua 

exterioară de canalizare; 

Reţea interioară de distribuţie a apei - Totalitatea conductelor şi accesoriilor pentru 

transportul apei, de la conducta de racord la reţeaua exterioară de distribuţie până la 

punctele de consum ale clădirilor. 

Reclamaţie - 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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Anexe 



Asociaţia 
Întreprinderilor de Alimentare cu 

Apă şi Canalizări 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 

Direcţia Executivă 

MD-2009, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 1
tel./fax: 022 28-84-32; 022 28-84-33

Site: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
cod AGRNMD2X444, elf 1002600032811 

BC "Moldova - Agroindbanc" S.A., fii. nr.17 
mun. Chişinău 

Nr. J,f}-tJ./-t?I/ din �6-19/. J&lf 

La Nr. din 
-----

------

Acconaanm1 
BO,IJ;OIIpOBO,IJ;HO-KaHaJIBlanaoeHblX 

IIpe,IJ;IIpBHTBH 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 
U:cIIOJIHBTeJibHall ,IJ;BpeKnHH 

M,ll;-2009, MyH. KHWHH:JY, yJ1. B. AJ1eKcaH�pu,l 
TeJI.lcj,aKc: 022 28-84-32; 022 28-84-33 

CaiiT: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
KO� - AGRNMD2X444, cj,/K 1002600032811 

Kli "Moldova - Agroindbanc" A.O., cj,uJI . .N"! 17 
MYH- KHWHH3Y 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

În conformitate cu art. 4 lit. a) a Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 

autoritatea centrală de metrologie este Ministerul Economiei, care, conform art. 5 alin. 

(3) lit. 1 ), are funcţia de desemnare a persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor

metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi pentru

efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public, precum şi de monitorizare a

persoanelor juridice desemnate.

Reieşind din cele menţionate, Direcţia Executivă a Asociaţiei «Moldova 

Apă-Canal» solicită prezentarea Listei entităţilor desemnate pentru vericarea 

metrologică a contoarelor de apă la situaţia din 01.02.2018 pe adresa: MD-2009, mun. 

Chişinău, str. V. Alecsandri, 1. 

Cu profund respect, Iuri Nistor, 
Director Executiv 



• 
I Ministerul Economiei

. .. şi Infrastructurii 

I al Republicii Moldova

nr. # - _/'/I'� 

co.S Pd 201s AÎAAC "MOLDO V A APĂ-CANAL" 

Directia Executivă 

MD-2009, str. V. Alecsandri 1,
mun. Chişinău, Republica Moldova

La solicitarea Dvs. nr. 20-01-04 din 26.01.2018 Ministerul Economiei si Infrastructurii 

Vă aduce la cunoştinţă că pentru verificarea metrologică a contoarelor de apă sunt 

desemnate în Sistemul Naţional de Metrologie următoarele persoane juridice (situaţia la 

01.02.2018): 

1. Laboratorul de verificări metrologice (LVM) din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie

Aplicată şi Certificare"; 

2. LVM din cadrul „AQUATEH" SRL;

3. LVM din cadrul „TEHLAB SERVICE" SRL.

Informaţia suplimentară cu privire la adresa, telefonul, numele şi prenumele 

conducătorului laboratoarelor respective precum şi intervalele de măsurare, clasa, ordinul, 

valoarea diviziunii, incertitudinea şi/sau eroarea mijloacelor de măsurare vizate poate fi 

vizualizată pe site-ul oficial al Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC 

(www.acreditare.md/Registre OEC Acreditate/Laboratoare de verificări metrologice). 

Secretar de Stat Iuliana DRĂGĂLIN 

Ex. Marina Gavrilovici, 

tel. 022 250-645 

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2033, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64 

E-mail: mineconcom@mec.gov.md Pagina web: www.mec.gov.md

http://www.acreditare.md/pageview.php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-acreditate


Asociaţia 
Întreprinderilor de Alimentare cu 

Apă şi Canalizări 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 

Direcţia Executivă 

MD-2009, mun. Chişiniu, str. V. Alecsandri, 1
tel./fax: 022 28-84-32; 022 28-84-33

Site: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
cod AGRNMD2X444, c/f 1002600032811 

BC "Moldova -.Agroindbanc" S.A., fii. nr.17 
mun. Chişiniu 

La Nr. din 
----

-----

Acconeane11 
BO.Z.ODpOBO.Z.HO-KaHaJIH3aneoeeLIX 

npe.z.npHJITHÎÎ 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 
HcnOJIHHTe.JILHaB .z.epeKnHB 

M)J;-2009, MyH. KHWHHJY, yn. B. AneKcaa.i.pe,1 
Ten./4,aKc: 022 28-84-32; 022 28-84-33 

CaAT: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
KOJl - AGRNMD2X444, 4'/K 1002600032811 

Kl, "Moldova - Agroindbanc" A.O., 4'HJ1 . .N"1 17 
MyH. KHWHHJY 

Dlui Anatolie Melenciuc 
Director general al Institutului 

Naţional de Metrologie 

Stimate Domnule Director general, 

În legătură cu necesitatea acordării suportului, corect şi amplu, necesar 
operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare şi altor persoane fizice şi 
juridice în vederea selectării, achiziţionării, instalării, exploatării, întreţinerii, reparaţiei, 
înlocuirii şi verificării metrologice a contoarelor de apă, conform Legii nr. 303 din 
13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 271 din 16.12.2015, solicităm respectuos să ne 
prezentaţi (adresa: MD-2009, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 1) următoarele 
documente: 

1. Extrasul oficial din Lista oficială a mijloacelor de măsurare a debitului de apă şi
apă uzată şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal la situaţia din
O 1.02.2018;
2. Lista entităţilor deţinătoare de certificate de aprobare de model, valabile pentru
contoarele de apă la situaţia din 01.02.2018;
3. Lista entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare la situaţia din
01.02.2018.

Vă mulţumim anticipat. 

Cu profund respect, luri Nistor, 
Director Executiv 



�ii Institutul

National 

de Metrologie 

Nr. JO·· i/4/ 
7 

Stimate Domnule Director, 

MINISTERUL 

ECONOMIEI SI 

INFRASTRUCTURII 

Asociaţia de Alimentare cu Apă şi Canalizare 

"Moldova Apă-Canal" 

Domnului Juri NISTOR, 

Director executiv 

Prin prezenta, I.P. "Institutul Naţional de Metrologie" (INM), în calitate de răspuns la 

adresarea Dvs. nr. 19-01-04 din 26.01.2018 (număr de intrare 66 din 07.02.2018), de 

prezentare a informaţiilor referitor la mijloacele de măsurare a debitului de apă şi entităţile 

deţinătoare de avize tehnice de înregistrare, Vă comunică următoarele. 

1. Informaţiile referitor la mijloacele de măsurare a debitului de apă legalizate în Republica

Moldova şi a entităţilor deţinătoare de Certificate de aprobare de model a contoarelor de apă

sunt trecute în "Registrul de stat a mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica

Moldova", care este plasat pe site-ul INM -

www.metrologie.md/state-register-measuringinstrum ents-ro/.

2. Informaţiile referitor la entităţile deţinătoare de avize tehnice de înregistrare sunt trecute în

"Nomenclatorul entităţilor înregistrate în sistemul naţional de metrologie, deţinătoare de avize

tehnice de înregistrare", care este plasat pe site-ul INM

www.metrologie.md/nomenclature-technical-advice-ro/.

3. Odată cu intrarea în vigoare (la 10.07.2017) a Reglementării tehnice privind punerea la
dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (aprobată prin HG nr. 408 din 16.06.2015 cu
completările şi modificările ulterioare), contoarele de apă se pun la dispoziţie pe piaţă şi/sau se
dau în folosinţă dacă posedă certificate de conformitate, emise de Organisme de evaluare a
conformităţii, şi marcajul corespunzător (marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar M) şi
respectiv nu se înregistrează în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare.
Contoarele de apă care posedă certificate de aprobare de model în termen, se plasează pe piaţă
după efectuarea verificării metrologice iniţiale.

Cu respect, 

Director 

Ex. T. Bîrsa 
Tel. 022 903 I 04 

tel U:2' <JO, !OU 

Rs:puhlica 

_) _ __uq/ Anatolie MELENCIUC 

rnun. Chi ') inău MD-2064. Str. lugcn Coca nL 28 

mei 

http://www.metrologie.md/state-register-measuring-instruments-ro/
http://www.metrologie.md/nomenclature-technical-advice-ro/
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=359711&lang=1
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ANEXĂ 

LISTA TIPURILOR CONTOARELOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ, INCLUSE ÎN REGISTRUL DE STAT AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE PERMISE 
SPRE UTILIZARE ÎN REPUBLICA MOLDO V A, CARE POSEDĂ CERTIFICATE DE APROBARE DE MODEL V ALABJLE 

situaţia la 16.02.2018 
Tabelul 1 

Denumirea mijlocului Tipul mijlocului de N!! din Registrul N!! hotărârii, 
Termenul de 

N!! Producătorul Importatorul cert., data 
de măsurare măsurare de stat 

eliberării 
valabilitate 

Contor de apă familia CD ONE TRP, tip CD Maddalena SpA, 
035 

1. 
Maddalena SD PLUS, tip OS TRP, Republica Italiană 

,,Servostal" S.R.L. 1-0790:2011 nr. 1004 28.12.2026 
tip WMAP 28.12.2016 

0010-M 
2. Contor de apă MUL TICAL® 62 1-0836:2013 nr. 843 

Kamstrup A/S, Regatul 08.04.2013 
08.04.2018 Danemarcei 

"Techno Test" S.R.L., 0010-M 
3. Contor de apă MUL TICAL® 21 [-0837:2013 nr. 844 

mun. Chişinău 08.04.2013 
GSD 8, tip GSD 8-45, "Bmeters" S.R.L., 

0010-M 
4. Contor de apă tip GSD 8-RFM, GSD Republica [taliană [-0838:2013 nr. 845 08.04.2018 

5 08.04.2013 

SW- (modificarea OS, "MARTÎNEŢ "MARTÎNEŢ 012 
5. Contor de apă ANDREI" Î.L, mun. ANDREI" Î.L, mun. 1-0891:2014 nr.908 28.02.2019 WS, WM) Chişinău Chişinău 28.02.2014 

Kamstrup A/S, Regatul ,,TECHNO TEST" 
040 

6. Contor de apă flowlQ ™ 3 I 00 [-0906:2014 nr.926 16.07.2019 Danemarcei S.R.L., mun. Chişinău 16.07.2014 

MADDALENA S.p.A., 
S.R.L. 018 

7. Contor de apă rece MVM ,,SERVOSTAL", I-0926:20 l 5 nr. 95 l 03.07.2020 
Republica Italiană mun. Chişinău 03.07.2015 
BA YLAN Ol9li 018 

8. Contor de apă rece TY-5 
Aletleri San. Ve S.R.L. ,,LAIOLA" [-0927:2015 nr. 952 03.07.2020 Ticaret Ltd. Şti, mun. Chişinău 
Republica Turcia 

03.07.2015 



Tabelul 1 (continuare) 

Contor de apă rece şi 
.022 

9. CPR-RP 1-0930:2015 nr. 955 24.07.2020 
caldă 

B METERS s.r.l., S.R.L. ,,TECHNO 24.07.2015 

GMB 
Republica Ita! iana TEST", mun. Chişinău 022 

10. Contor de apă rece GMB-RP 
I-0931:2015 nr. 956 24.07.2020 

24.07.2015 

Contor de apă rece şi G. GIOANOLA S.r.l., S.R.L. ,,TERMOSTAL 
028 

11. DBRF şi DBRC f-0935:2015 nr. 961 08.11.2020 
caldă Republica Italiana [mpex", mun. Chişinău 08.09.2015 

Contor de apă rece şi 
GMC8, tip GMC8-45, B METERS s.r.l., S.R.L. ,,TECHNO 

028 
12. tip GMC8-RFM, tip I-0936:2015 nr. 962 08.11.2020 

caldă 
GMDX, tip GMDM 

Republica Italiana TEST", mun. Chişinău 08.09.2015 

Contor de apă rece şi 
,,Apator Powogaz" SRL 034 

13. JS S.A., ,,METRONOM-COM", 1-0943:2015 nr. 969 16.10.2020 
caldă Republica Polonia mun. Chişinău 16.10.2015 

Contor de apă rece şi 
034 

14. SW-T 1-0944:2015 nr. 970 16.10.2020 
caldă I 6.10.2015 

Contor de apă rece şi SW-(modificarea DS, ,,SERVICE ENERGY NATURAL SISTEMS" 
034 

15. 1-0945:2015 nr. 971 16.10.2020 
caldă WS, WM) SRL, Republica Moldova 16.10.2015 

Contor de apă rece şi 
037 

16. SW-K 1-0947:2015 nr. 972 18.11.2020 
caldă l 8. l l .2015 

037 
17. Contor de apă rece MJ-LFC 1-0948:2015 nr. 973 18.11.2020 

18.11.2015 
Ningbo Water Meter ,,MARCEL SUVAC" 

037 
18. Contor de apă rece PD-LFC Co. LTD, Republica Î.I., Republica Moldova 1-0949:2015 nr. 974 18.11.2020 

Populară Chineză 18.11.2015 
037 

19. Contor de apă rece PD-SOC 1-0950:2015 nr. 975 18.11.2020 

18.l l .2015



, I 

Tabelul 1 (continuare) 
.. 

1-0951:
037 

20. Contor de apă rece SJ- LFC 
2015

nr. 976 18.11.2020 

18.11.2015 

Ningbo Water Meter ,,MARCEL SUV AC" I-0952:
037 

21. Contor de apă rece SJ- SDC 
Co. LTD, Republica Î.I., Republica Moldova 2015

nr. 977 18.11.2020 

18.11.2015 

Contor de apă rece şi I-0953:
037 

22. WP- SDC nr. 978 18.11.2020 caldă 2015
18.ll.2015

I-0974:
035 

23. Contor de apă rece DS-CC 
2016

nr. 1001 28.12.2026 

28.12.2016 

Contor de apă rece şi DS- (modificarea SU, "SERVOSTAL" S.R.L., I-0975:
035 

24. nr. 1002 28.12.2026 caldă SRP, MRP) mun. Chişinău, Republica Moldova 2016
28.12.2016 

Contor de apă rece şi OSF- (modificarea CF, (-0976: 
035 

25. nr. 1003 28.12.2026 caldă CI) 2016 
28.12.2016 

02 

26. 
Contor de apă rece şi 

JS; JS130 
APATOR POWOGAZ S.R.L. ,,METRONOM- I-0978: nr. 1009 

26.01.2027 
caldă S.A., Republica Polonia COM,,, mun. Chişinău 2016 26.01.2017 

APATOR POWOGAZ 
,,Satir -Corn" SRL, mun. 

I -0982: 09 nr. 1015 
27. Contor de apă MWN 

S.A., Republica Polonia
Chişinău, Republica 

2017 30.05.2017 
30.05.2027 

Moldova 
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Anexa 4. Aviz de branșare/racordare 

Anexa 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.  
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Anexa 5. Act de depistare a consumului fraudulos

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 __________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

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.  
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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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Anexa 6. Clauzele contractului de furnizare a serviciului de apă și canalizare 
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

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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:
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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

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;
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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;

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
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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.

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
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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:

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
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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

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;
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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 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.
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Anexa 7. Somație

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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Anexa 8. Cerere de chemare în judecată 

 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 1000000000000 
 Cod IBAN 00000000000000000 
 BC  „ProCreditBank”,  

  Pîrît:    S.R.L.  _________________ 

  C/F 10000000000000 
  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. 



155 

        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,
2. copia actului de cercetare din 05.04.2015,
3.copia reclamației  nr.11.5-08/2007 din 10.07.2016 și avizul de recepție,
4.calculul desfăsurat al datoriei pentru perioada 04.2015-01.08.2016,
5.dispoziția de plată a taxei de stat nr.364 din 10.08.2016,
6.copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice,
7.copia procurii.

   Director   ______________ 
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Anexa 9. Fișa de evidență
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Anexa 9. Fișa de evidență (continuare)
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Anexa 10. Diagrama de flux
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Introducere 

La baza elaborării prezentului Normativ în construcţii (MSN) este proiectul CH1,1n-ului «BHyrpeHH"1Lii 
BOAonpoBo.Q 1,1 KaHan1,1Jal.("1R» actualizat, elaborat de colectivul de autori sub conducerea 
OAO «CaHTexHl/1111- npoeKT». 

Lucrarea a fost executată cu scopul: 

- înlăturării erorilor şi interpretării neunivoce a anumitor prevederi, observate în procesul aplicării do
cumentului în vigoare;

_ aducerii prevederilor învechite în conformitate cu condiţiile actuale, caracterul relaţiilor economice şi 
legislaţia în vigoare; 

- luării în consideraţie dezvoltarea materialelor şi tehnologiilor în domeniul construcţiilor.

Normativul cuprinde recomandări care permit sporirea siguranţei obiectelor proiectate şi îmbunătăţirea 
considerabilă a calităţii de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă rece şi caldă. Coloanele de 
apă rece şi caldă, la care se racordează obiectele sanitare, se recomandă a fi amplasate în afara limi
telor apartamentelor de locuit, în nişele reţelelor edilitare fiind amenajate la fiecare etaj cu cutii colec
toare, dimensiunea cărora trebuie să fie suficientă pentru efectuarea lucrărilor necesare de exploata
re. 

Acest lucru oferă posibilitatea deconectării conductei de apă rapide în orice apartament sau alte încă
peri cu ajutorul robinetelor de închidere - deschidere, unde a avut loc o avarie (fără a fi deconectată 
toată coloana), indiferent de prezenţa sau lipsa locatarilor din apartament. În afară de aceasta, perso
nalul de întreţinere va avea posibilitatea unui control asupra parametrilor necesari ai sistemelor de 
alimentare cu apă: presiunea şi debitul de apă în fiecare apartament rezidenţial, parte a clădirii sau 
spaţiilor publice de destinaţie specială, în orice moment al zilei şi operativitatea remedierii defecţiunilor 
apărute, precum şi să efectueze o verificare profilactică a sistemelor de alimentare cu apă în conformi
tate cu graficele aprobate, şi în caz de necesitate, să schimbe armătura veche sau defectă, aparatele 
de măsură şi control etc. 

IV 
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NORMATIV j N CONSTRUCTII 

Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare 

Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare 

YcTaHOBKIII III ceTIII BOAOCHa6>KeHlll51 III KaHaJ11113al..ţllllll 

BHyi-peHHllll4 BOAOnpOBOA III KaHaJ111138L.ţlll51 

lnstallations and networks of water supply and sewerage 

Internai installation of water supply and sewerage 

Data punerii în aplicare: 2015-11-27 

1 Domeniu de aplicare 

Prezentul Normativ în construcţii (în continuare - Normativ) se referă la sistemele interioare de alimen
tare cu apă rece şi caldă, canalizarea apelor menajere, industriale şi meteorice a clădirilor şi edificiilor 
de diferite destinaţii cu înălţimea până la 75 metri. 

Prezentul Normativ nu se referă la: 

- sistemele de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor ale întreprinderilor, care produc sau
depozitează substanţe explozive, uşor inflamabile şi combustibile, precum şi la alte obiecte, la care
cerinţele pentru sistemul interior de combatere a incendiilor sunt stabilite de documentele normative
corespunzătoare;

- sistemele automate de stingere cu apă a incendiilor;

- punctele de termoficare;

- instalaţiile de tratare a apei calde de consum;

- sistemele de alimentare cu apă caldă, ce distribuie apa pentru nevoi tehnologice ale întreprinderilor
industriale (inclusiv pentru tratamente) şi la sistemele de alimentare cu apă în limita utilajului tehnolo
gic;

- sistemele speciale de alimentare cu apă industrială (apă deionizată, răcire profundă etc.).

2 Referinte normative 

Lista documentelor normative, la care se fac referinţe în prezentul Normativ, este prezentată în anexa 
A. 

3 Termeni si definitii ' ' 

Termenii şi definiţiile care se aplică în prezentul Normativ sunt prezentate în anexa B. 

1 
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4 Prevederi generale 

4.1 Conductele, montate în afara clădirii, inclusiv cele destinate pentru stingerea incendiilor exteri-
oare, trebuie să corespundă normativelor pentru reţelele exterioare de alimentare cu apă şi canaliza
re. La proiectarea sistemelor interioare de alimentare cu apă, canalizarea apelor menajere, industriale 
şi meteorice trebuie respectate cerinţele altor documente normative în vigoare. 

Prepararea apei calde trebuie prevăzută în conformitate cu NCM G.04.07. 

4.2 La toate tipurile de clădiri, construite în zonele canalizate, trebuie prevăzute sisteme interioare 
de alimentare cu apă şi canalizare. 

Calitatea apelor uzate după epurare în instalaţiile locale de epurare trebuie să corespundă condiţiilor 
tehnice de recepţionare a acestora în reţeaua exterioară de canalizare şi normativelor departamenta
le. 

În zonele necanalizate ale localităţilor trebuie prevăzute reţele interioare de alimentare cu apă şi cana
lizare cu instalaţii locale de epurare a apelor uzate pentru clădirile de locuit cu peste două etaje, hote
luri, aziluri de invalizi şi bătrâni, spitale, maternităţi, policlinici, ambulatorii, dispensare, staţii sanitaro
epidemiologice, sanatorii, case de odihnă, staţiuni balneare, instituţii de învăţământ preşcolar, şcoli 
internat, instituţii şcolare primare şi secundar-profesionale, licee, cinematografe, cluburi şi alte localuri 
de agrement, unităţi de alimentaţie publică, instituţii sportive, băi şi spălătorii. 

NOTE: 

1. În clădirile industriale şi auxiliare sistemele interioare de alimentare cu apă şi canalizare se permite a nu fi prevăzute în cazu
rile, în care întreprinderea nu are sistem centralizat de alimentare cu apă şi numărul de angajaţi nu depăşeşte 25 de muncitori
pe schimb. 

2. În clădirile dotate cu reţea interioară de alimentare cu apă pentru consum menajer şi industrial este necesar să se prevadă 
reţeaua interioară de canalizare.

4.3 În zonele necanalizate ale localităţilor, se admite dotarea cu haznale a următoarelor clădiri şi 
construcţii dacă debitul apelor uzate nu va depăşi 1 m3 pe zi: 

- clădiri de producţie şi auxiliare ale întreprinderilor industriale, al căror număr de muncitori nu depă
şeşte 25 pe schimb;

- case de locuit cu înălţimea de 1-2 etaje;

- cămine de locuit cu înălţimea de 1-2 etaje, pentru un număr de maximum 50 de persoane;

- obiecte cu destinaţie sportivă şi recreativă prevăzute pentru un număr de 240 de locuri, exploatate
doar pe timp de vară;

- cluburi şi alte localuri de divertisment, pentru un număr de maximum 50 de persoane;

- construcţii cu destinaţie sportivă cu suprafeţe deschise.

- întreprinderi de alimentaţie publică pentru un număr de maximum 25 de locuri.

4.4 Necesitatea amenajării reţelelor interioare de canalizare a apelor meteorice se reglementează 
prin NCM C.04.03 şi CH111n 2.08.01. 

4.5 Ţevile, armaturile, echipamentele şi materialele utilizate la construirea reţelelor interioare de 
alimentare cu apă rece şi caldă, canalizarea apelor uzate şi meteorice, trebuie să corespundă cerinţe
lor prezentului normativ, standardelor naţionale, regulilor sanitara-epidemiologice şi altor documente 
conform legislaţiei în vigoare. 

4.6 Nu se admite pozarea conductelor reţelelor interioare de alimentare cu apă, canalizarea apelor 
uzate şi meteorice, în locurile, unde accesul în timpul exploatării acestora şi în cazuri de avarie, impu-
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ne slăbirea structurilor şi elementelor portante ale clădirii şi construcţiei (fundaţiilor, elementelor de 
protecţie şi planşeelor). 

5 Determinarea debitelor de calcul de apă şi de ape uzate 

5.1 Pentru calculul hidraulic al reţelelor instalaţiilor interioare de alimentare cu apă şi determinarea 
parametrilor utilajului trebuie utilizate următoarele debite de calcule de apă caldă şi rece: 

- debitele zilnice medii (anuale) de apă (total - q1011, apă caldă - qh
1, apă rece - qc

1) pe durata de calcul
de consum de apă (t, h), m3/zi);

- debitele zilnice maxime (total - Q101max, apă caldă - Ohmax, apă rece - ocmax), m3/zi;

- debitele orare maxime (total - q101
hr, apă caldă - qh

hr, apă rece - qc
hr), m3/h;

- debitele orare minime (total - q101
hrmin, apă caldă - qh

hrmin, apă rece - qc
hrmin), m3/h;

- debitele secundare maxime (total - q10', apă caldă - qh, apă rece - qc), m3/s;

Debitele de calcul (specifice medii anuale) zilnice de apă pentru diferiţi consumatori se adoptă în con
formitate cu tabelele C.1 şi C.2 din anexa C. 

Debitele de calcul (medii orare) de apă pentru diferite obiecte sanitare şi tehnice se adoptă în confor
mitate cu tabelul C.3 din anexa C. 

Debitele zilnice maxime de apă (total, apă caldă, apă rece) se determină prin produsul valorilor medii 
corespunzătoare debitelor zilnice de apă cu coeficientul maxim de neuniformitate (Kd), adoptate con
form tabelului C.4 din anexa C. 

Debitele de calcul orare şi secundare maxime se determină în conformitate cu tabelul C.5 - C.9 din 
anexa C, luând în calcul pct.5.2. 

Debitele de calcul orare medii de apă (total - q10'r, apă caldă - qhr, apă rece - q�) se determină prin 
divizarea debitelor zilnice medii de calcul de apă corespunzătoare la durata calcul a consumului de 
apă (T, h). 

Debitele zilnice medii de apă (total - Q101r, apă caldă - Qhr, apă rece - Q�) se determină prin însuma
rea valorilor debitelor zilnice medii de apă ale diferiţilor consumatori şi/sau a obiectelor sanitare, insta
laţiilor de alimentare cu apă a totîntreg sau în părţi separate. 

5.2 Debitele de calcul a apei rece în instalaţiile de alimentare cu apă (total, a apei reci) se determi-
nă în funcţie de: 

a) debitul specific mediu orar de apă, 1/h, raportat la un singur consumator sau obiect sanitar;

b) numărul consumatorilor de apă U şi/sau numărul obiectelor sanitare N (pentru instalaţie integrală şi
pentru porţiuni separate ale schemei de calcul a reţelei de alimentare cu apă). Dacă nu se cunoaşte
numărul de obiecte sanitare (de puncte de distribuţie a apei) N, se admite de a se adopta numărul lor
ca fiind egal cu cel al consumatorilor U.

c) numărul consumatorilor U în clădirile de locuit şi clădirile cu multe apartamente, conform tabelelor
C.6 - C.9 din anexa C. La utilizarea tabelelor C.6 - C.9 debitele medii zilnice trebuie adoptate în con
formitate cu tabelul C.1 pentru clădiri de locuit în funcţie de gradul de dotare cu instalaţii tehnico
sanitare.

Debitele de calcul de apă în instalaţiile interioare de alimentare cu apă caldă se determină conform 
capitolului 1 O: 
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_ pentru regimul de distribuţie a apei similar cu cele specificate în a) b) şi c) ţinând cont de debitul de 
circulaţie vehiculat pe tronsoanele de la punctul de încălzire până la primul punct de consum al apei: 

- pentru regimul de circulaţie la calculul termohidraulic;

Debitele de calcul orare minime (total, apă caldă, apă rece), m3/h, se determină cu formula: 

Qhr min = QT x Kmin , (1) 

în care K min- se adoptă conform tabelului 1 în funcţie de valoarea lui Kmax, calculate cu formula: 

K = qhr max , (2) 
max qT 

în care Qhr max - debitul de calcul orar maxim de apă, se adoptă ca fiind egal cu Qh/01 sau cu Qhrhşi, res
pectiv, Qhrc . 

Tabelul 1 

Kmax 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,25 2,5 2,75 3,00 >3.00

Kmin 0,74 0,54 0,4 0,29 0,21 0,14 0,10 0,07 0,04 0,02 

5.3 Pentru coloanele sistemelor de canalizare, în calitate de debit de calcul, se consideră debitul 
secundar maxim de la obiectele sanitare racordate la coloană, care nu provoacă aspiraţia gărzii hidra
ulice la oricare obiect sanitar (receptor de apă uzată). Acest debit trebuie determinat ca suma debitului 
de calcul maxim exprimat în 1/s de apă pentru toate obiectele sanitare, la care apele uzate intră în 
coloană (determinat conform cerinţelor pct.5.1) şi debitului de calcul maxim de la obiectul cu debit 
maxim (tabelul C.3 anexa C, de exemplu de la vasul de closet 1,6 1/s). 

5.4 Pentru conductele de legătură ale sistemelor de canalizare în calitate de debit de calcul trebuie 
considerat debitul qs1, 1/s, al cărui valoare se calculează în funcţie de numărul obiectelor sanitare N, 
racordate la tronsonul proiectat al conductei, şi lungimea acestui tronson de conductă L, m, cu formu
la: 

în care: 

qh/01 - debitul orar maxim total de apă, m3/h;

Ks- coeficient, adoptat conform tabelului 2; 

lot 

q ,1 =�+K xq ,.2, 
3,6 '

0 
(3) 

qo5
•

2 
- debitul de calcul maxim, 1/s, de la obiectul sanitar cu capacitatea maximă (tabelul C.3 anexa C). 

N 
1 

4 0,61 

8 0,63 

12 0,64 

16 0,65 

20 0,66 

24 0,67 

28 0,68 

32 0,68 

36 0,69 

40 0,70 

Tabelul 2. Valorile lui Ks în funcţie de numărul obiectelor sanitare N 
şi lungimea conductei de legătură L 

Valorile lui Ks la L, m, egală cu 

3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 

0,51 0,46 0,43 0,40 0;36 0,34 0,31 0,27 0,25 0,23 

0,53 0,48 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,28 0,26 0,24 

0,54 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 

0,55 0,50 0,47 0,43 0,39 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25 

0,56 0,51 0,48 0,44 0,40 0,38 0,34 0,30 0,28 0,25 

0,57 0,52 0,48 0,45 0,41 0,38 0,35 0,31 0,28 0,26 

0,58 0,53 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,31 0,29 0,27 

0,59 0,53 0,50 0,47 0,43 0,40 0,36 0,32 0,30 0,27 

0,59 0,54 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37 0,33 0,30 0,28 

0,60 0,55 0,52 0,48 0,44 0,41 0,37 0,33 0,31 0,28 

4 

500 1000 

0,15 0,13 

0,16 0,13 

0,16 0,14 

0,17 0,14 

0,17 0,14 

0,17 0,15 

0,18 0,15 

0,18 0,15 

0,19 0,16 

0,19 0,16 
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Tabelul 2 (continuare) 

N 
Valorile lui Ks la L, m, egală cu 

1 3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 500 1000 

100 0,77 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34 0,23 0,20 

500 0,95 0,92 0,89 0,88 0,86 0,83 0,81 0,77 0,73 0,70 0,66 0,50 0,44 

1000 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 0,77 0,71 

NOTĂ - Drept lungime, L, trebuie adoptată distanţa de la ultima coloană a tronsonului de calcul până la cea mai apropiată 
racordare a următoarei coloane sau, în lipsa unor astfel de racordări, până la cel mai apropiat cămin de canalizare. 

6 Calitatea, temperatura şi presiunea apei în sistemele de alimentare cu apă 

6.1 Calitatea apei reci şi calde (indicatorii sanitara-epidemiologici şi fizico-chimici) livrate în scopuri 
menajere şi potabile, trebuie să corespundă normelor în vigoare. Calitatea apei furnizate pentru nece
sităţi industriale se determină prin tema de proiect (cerinţele tehnologice). 

6.2 Temperatura apei calde în conductele de distribuţie trebuie să fie de minimum 60°C şi de ma
ximum 75°C. 

NOTĂ- Cerinţele prezentului punct nu se referă la punctele de distribuţie a apei pentru nevoi industriale (tehnologice), precum 
şi la punctele de distribuţie a apei pentru nevoile personalului de deservire a instituţiilor specificate. 

6.3 În încăperile instituţiilor preşcolare temperatura apei calde, furnizate la armatura de distribuire a 
duşurilor şi lavoarelor, nu trebuie să depăşească 37°C. 

6.4 Alegerea schemei de preparare a apei calde şi, după caz de tratare a ei, trebuie să se facă în 
conformitate cu cerinţele documentului normativ NCM G.04.07 şi cu normativele de proiectare a punc
telor termice. 

6.5 În sistemele de alimentare cu apă caldă a unităţilor de alimentaţie publică şi altor consumatori, 
unde este nevoie de apă caldă cu temperatura mai mare decât cea specificată în pct.6.2, trebuie pre
văzută încălzirea suplimentară a apei cu instalaţii locale de preparare a apei calde. 

6.6 Temperatura apei calde, distribuită de instalaţiile de preparare a apei calde în conductele de 
distribuţie ale sistemelor centralizate de apă caldă, trebuie să corespundă cerinţelor de proiectare a 
punctelor de termoficare. 

6.7 Presiunea hidrostatică în sistemul de alimentare cu apă pentru consum menajer sau pentru 
consum menajer şi combaterea incendiilor, la cota inferioară de poziţionare a obiectelor sanitare nu 
trebuie să depăşească 0,6 MPa, la cota superioară de poziţionare a obiectelor sanitare - conform 
datelor tehnice ale acestor obiecte, iar în lipsa unor astfel de date - de minimum 0,04 MPa. 

6.8 În localităţile şi la întreprinderile, unde sursele de alimentare cu apă potabilă nu asigură toate 
necesităţile consumatorilor, în urma unui studiu de fezabilitate şi în baza temei de proiectare, se admi
te ca la pisoare şi la rezervoarele vaselor de closet să se alimenteze cu apă de calitate nepotabilă. 

7 Sisteme de alimentare cu apă rece şi caldă 

7 .1 Sistemele de alimentare cu apă rece şi caldă pot fi centralizate sau locale. 

7.2 Sistemul interior de alimentare cu apă (apă menajeră şi potabilă, industrială, pentru combaterea 
incendiilor) cuprinde: branşamente la clădiri, noduri pentru măsurare şi înregistrare a consumului de 
apă rece şi caldă, reţea de distribuţie, coloane, conducte de legătură la obiectele sanitare şi instalaţiile 
tehnologice, armatură de distribuţie, de închidere şi reglare a apei. În funcţie de condiţiile locale şi 
tehnologia de producţie, în sistemele interioare de alimentare cu apă se admite prevederea unor re
zervoare de acumulare (înmagazinare) şi de compensare. 
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7.3 În clădiri (construcţii), în funcţie de destinaţia acestora, trebuie prevăzute următoarele sisteme 
interioare după scopul întrebuinţării apei cum ar fi: 

- pentru consum menajer;

- pentru consum menajer şi combaterea incendiilor;

- pentru combaterea incendiilor;

- pentru consum industrial (unul sau mai multe).

Sistemele pentru combaterea incendiilor în clădiri şi construcţii, care dispun de reţele de alimentare cu 
apă menajeră sau industrială, se recomandă de a fi combinate cu una din aceste reţele. 

7.4 În sistemele centralizate de alimentare cu apă caldă, pentru menţinerea temperaturii la punctele 
de distribuţie a apei la nivelul specificat în pct.6.2, trebuie prevăzută circulaţiei apei calde în perioada 
opririi distribuţiei de apă. 

Se admite de a nu se prevedea circulaţia apei calde în sistemele centralizate de alimentare cu apă 
caldă cu un consum reglementat în timp, dacă temperatura în reţelele de distribuţie nu va coborî sub 
cea indicată în capitolul 6 din prezentul normativ. 

7.5 În clădirile, unde presiunea de calcul a apei la obiectele sanitare, armăturile obiectelor sanitare 
(robinete, baterii de amestec) depăşeşte valorile admisibile, indicate în pct.6.7, trebuie instalate regu
latoare de presiune la fiecare etaj (apartament) sau armatură cu regulator de debit de apă încorporat. 

7.6 În camerele de baie şi duşuri trebuie instalate uscătoare de prosoape. 

Soluţiile de planificare arhitecturală trebuie să permită instalarea uscătoarelor de prosoape într-un loc 
comod pentru exploatare. 

Uscătoarele de prosoape pot fi conectate la conductele de distributie ale sistemelor de alimentare cu 
apă caldă, la sistemele de încălzire, la sistemul de alimentare cu e�ergie electrică. În cazul unei justi
ficări, se admite ca uscătoarele de prosoape să fie instalate pe conductele de circulaţie a apei calde. 

7.7 În clădirile de locuit şi publice care au mai mult de patru etaje se recomandă interconectarea 
coloanelor de distribuţie a apei calde cu conductele de circulaţie. 

7.8 La distribuirea apei menajere nu se admite racordarea obiectelor sanitare şi a instalaţiilor tehno-
logice la conductele de circulaţie a apei calde. 

7.9 Conductele sistemelor de alimentare cu apă caldă, cu excepţia conductelor de racordare la 
obiectele sanitare, trebuie să fie izolate contra pierderilor de căldură. Conductele sistemului de alimen
tare cu apă rece (cu excepţia conductelor ramificate destinate combaterii incendiilor), care se insta
lează în canale, nişe, grupuri sanitare, tunele, precum şi în încăperile cu umiditate ridicată, trebuie să 
fie izolate pentru evitarea formării de condens. 

7.1 O La pozarea ascunsă a conductelor în şliţuri, în elementele pardoselilor, în tavane suspendate 
trebuie utilizate ţevi din materiale plastice, care trebuie montate fără îmbinări demontabile. 

Îmbinarea acestor ţevi cu alte conducte şi montarea dispozitivelor de închidere trebuie executate în 
locuri deschise pentru a uşura montarea şi exploatarea acestora. 

8 Sisteme de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor 

8.1 Pentru clădirile de locuit, publice, administrativ-sociale, precum şi pentru clădirile administrativ
sociale ale întreprinderilor industriale necesitatea unui sistem interior de alimentare cu apă pentru 
combaterea incendiilor, precum şi debitul minim de apă pentru stingerea incendiilor trebuie să se de-
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termine în conformitate cu tabelul 3, iar pentru clădirile industriale şi depozite - în conformitate cu ta
belul 4. 

Necesitatea prevederii unui sistem de stingere automată a incendiilor trebuie adoptată conform NCM 
E.03.03. În acest caz trebuie luată în considerare funcţionarea concomitentă a hidranţilor de incendiu,
instalaţiilor cu sprinkler/drencer, precum şi pulverizatoare.

Tabelul 3 

Clădiri de locuit, clădiri publice, clădiri şi încăperi 
Debitul minim de apă pentru 

pentru instituţii şi organizaţii , instituţii culturale, de Numărul 
divertisment, clădiri sociale şi încăperi ale de jeturi 

stingerea interioară a incendiilor, 

întreprinderilor industriale 
1/s, pentru un singur jet 

1. Clădiri de locuit:

la înălţimea de la 28 până la 50 m 1 2,5 

idem, cu lungimea totală a culoarelor peste 1 O m 2 2,5 

la înălţimea de la 50 până la 75 m 2 2,5 

idem. cu lungimea totală a culoarelor peste 10 m 3 2,5 

înălţimea de la 75 până la 100 m 4 2,5 

2. Clădiri administrativ-publice

înălţimea de la 15 până la 28 m, inclusiv şi volumul până 
1 2,5 

la 25 OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

înălţimea de la 28 până la 50 m, şi volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 3 2,5 

3.lnstituţii culturale, de divertisment, biblioteci, arhive şi
conform CH1-1n 2.08.02 

edificii sportive
4. Cămine şi clădiri publice, nespecificate în poziţiile 2
si 3:
înălţimea până la 28 m şi volumul de la 5 OOO până la 25

1 2,5 
OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

înălţimea de la 28 până la 50 m şi volumul până la 25 OOO m3 2 2,5 

idem. cu volumul peste 25 OOO m3 3 2,5 

5. Clădiri administrativ-sociale ale întreprinderilor indus-
triale:

volumul de la 5 OOO până la 25 OOO m3 1 2,5 

volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

6. Clădiri multifuncţionale

înălţimea până la 28 m şi volumul de la 5000 până la 
2 2,5 

25 OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 3 2,5 

înălţimea de la 28 până la 50 m şi volumul până la 
3 2,5 

25 OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 4 2,5 

Volumul clădirii se determină conform CH1.1n 2.08.02, iar înălţimea conform CH1.1n 2.08.1. 

Dacă există ţevi şi furtunuri de refulare sau alte echipamente cu diametrul de 38 mm, debitul minim de 
apă pentru clădirile de locuit se admite de a fi adoptat egal cu 1,5 I/s pentru un singur jet. 

7 



NCM G.03.03:2015 

Tabelul 4 

Gradul de rezistenţă 
Numărul de jeturi şi debitul minim, 1/s, ce revine unui jet, pentru 

Categoria combaterea incendiilor în interiorul clădirilor industriale şi depozite 
la foc a clădirilor de pericol cu înăltimea până la 50 m şi volumul, mii m3 

industriale şi de incendiu de la 0,5 de la 5 până de la 50 de la 200 de la 400 
depozitelor până la 5 la 50 până la 200 până la 400 până la 800 

I şi li A, 6,8 2x2,5 2x5 2x5 3x5 4x5 

III B 2x2,5 2x5 2xs - -

III r, .Q, - 2x2,5 2x2,5 - -

IV şi V B 2x2,s 2x5 - - -

IV şi V r, .Q, - 2x2,5 - - -

NOTĂ- Pentru fabrici-spălătorii sistemul interior de combatere a incendiilor trebuie prevăzut în încăperile de prelucrare i,;i depo
zitare a rufelor uscate. 

Debitul minim de apă pentru combaterea incendiilor interioare, în clădirile cu înălţimea şi volumul pes
te cele indicate în tabelele 3 şi 4, trebuie justificat şi avizat în modul stabilit. 

Numărul de jeturi şi debitul specific al unui jet pentru clădiri: 

- preponderent de construcţie tip carcasă cu elementele scheletului din lemn masiv sau stratificat şi
elemente de închidere din lemn, care au fost supuse unui tratament ignifug, se adoptă în funcţie de
categoria de explozie şi incendiu a încăperilor amplasate în acestea, privind pericolul de explozie şi
incendiu, ca pentru clădirile de gradul IV de rezistenţă la foc ţinând cont de cerinţele din pct.8.3;

- preponderent cu schelet metalic neprotejate şi elemente de îngrădire din foi de material necombusti
bil protejate cu termoizolant, grupa de combustibilitate C1, se adoptă conform tabelului prezentat în
funcţie de categoria pericolului de explozii şi incendiu a încăperilor amplasate în aceste clădiri, ca
pentru clădirile de gradul de rezistenţă la foc 111, ţinând cont de cerinţele din pct.8.3;

Debitul de apă pentru combaterea incendiilor, în funcţie de înălţimea părţii compacte a jetului şi dia
metrul ajutajului de pulverizare trebuie precizat conform tabelului 5. 
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Tabelul 5 

Debitul jetului 
Presiunea, MPa la 

Debitul jetului 
Presiunea, MPa la hidrantul 

Debitul jetului de 
Presiunea, MPa la hidrantul 

hidrantul de incendiu cu de incendiu cu furtunuri de de incendiu cu furtunuri de 
Înălţimea 

de stingere a furtunuri de lungimea, m de stingere a lunaimea, m stingere a lunaimea, m 
părţii 

incendiilor, 1/s 10 15 20 incendiilor, 1/s 10 15 20 incendiilor, 1/s 10 15 20 
compacte a Diametrul ajutajului ţevii de refulare, mm 

jetului 
13 16 19 

Hidranţi de incendiu d=50 mm 

6 - - - - 2,6 0,092 0,096 0,100 3,4 0,088 0,096 0,104 

8 - - - - 2,9 0,120 0,125 0,130 4,1 0,129 0,138 0,148 

10 - - - - 3,3 o, 151 0,157 0,164 4,6 0,160 0,173 0,185 

12 2,6 0,202 0,206 0,210 3,7 0,192 0,196 0,210 5,2 0,206 0,223 0,240 

14 2,8 0,236 0,241 0,245 4,2 0,248 0,255 0,263 - - - -

16 3,2 0,316 0,322 0,328 4,6 0,293 0,300 0,318 - - - -

18 3,6 0,390 0,398 0,406 5, 1 0,360 0,380 0,400 - - - -
I 

Hidranţi de incendiu d=65 mm 

6 - - - - 2,6 0,088 0,089 0,090 3,4 0,078 0,080 0,083 

8 - - - - 2,9 o, 110 o, 112 0,114 4,1 o, 114 o, 117 o, 121 

10 - - - - 3,3 0,1470 0,143 0,146 4,6 0,143 0,147 O, 151 

12 2,6 0,198 0,199 0,201 3,7 0,180 0,183 0,186 5,2 0,182 0,190 0,199 

14 2,8 0,230 0,231 0,233 4,2 0,230 0,233 0,235 5,7 0,218 0,224 0,230 

16 3,2 0,310 0,313 0,315 4,6 0,276 0,280 0,284 6,3 0,266 0,273 0,280 

18 3,6 0,380 0,383 0,385 5,1 0,338 0,342 0,346 7 0,329 0,338 0,348 

20 4 0,464 0,467 0,470 5,6 0,412 0,418 0,424 7,5 0,372 0,385 0,397 
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8.2 Pentru clădiri publice, administrativ-publice şi administrativ-sociale: 

_ cu o înălţime peste 50 m şi volumul până la 50 OOO m3,debitul de apă trebuie adoptat nu mai puţin de 
40 I/s, din care de la hidranţii de incendiu - 4 jeturi a câte 2,5 I/s fiecare şi 30 I/s la coloana sistemului 
de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor. 

- cu o înălţime peste 50 m şi volumul peste 50 OOO m3,debitul de apă trebuie adoptat nu mai puţin de
50 I/s, dintre care de la hidranţii de incendiu - 8 jeturi a câte 2,5 I/s fiecare şi 30 1/s la coloana sistemu
lui de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor.

Pentru clădirile industriale (indiferent de categorie) cu o înălţime de peste 50 m şi volumul până la 50 
OOO m3 trebuie adoptat nu mai puţin de 4 jeturi a câte 5 I/s fiecare; la volume mai mari ale clădirilor - 8 
jeturi a câte 5 I/s fiecare. 

Pentru clădirile care au numărul de jeturi de calcul egal cu 8 calculul reţelei de apă se efectuează, 
reieşind din condiţia ca 4 să acţioneze la etajul incendiat şi câte 2 la etajul inferior şi superior celui 
incendiat. 

Coloanele sistemelor de apă pentru combaterea incendiilor se alimentează cu ajutorul unor pompe 
individuale şi se instalează în locuri accesibile, vestibule, culoare tip I, în faţa scărilor tip H3 sau în 
ghene adiacente tip I, în faţa lifturilor care lucrează în regim de .transportare a pompierilor". 

Presiunea apei la racordurile fixe şi de îmbinare trebuie să fie de cel puţin de 0,2 MPa şi maxim de 
0,5 MPa. Racordurile fixe trebuie să fie amplasate în cutii care au uşi cu lacăte interioare. 

8.3 În clădirile industriale şi depozite, pentru care în conformitate cu tabelul 4 este necesară instala
rea unui sistem interior de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor, debitul minim de apă 
pentru stingerea incendiilor interioare, determinat conform tabelului 4, trebuie majorat: 

- în cazul utilizării elementelor scheletului clădirii din elemente metalice neprotejate, iar la construcţiile
de îngrădire a materialului termoizolant din materiale necombustibile sau greu combustibile, precum şi
din material lemnos masiv sau stratificat (inclusiv cele ignifugate)- cu 5 I/s;

- în cazul utilizării elementelor scheletului clădirii din elemente metalice neprotejate, iar la elementele
de închidere a materialului termoizolant din materiale combustibile - cu 1 O I/s pentru clădiri cu volumul
până la 1 O mii m3

, la un volum de peste 1 O mii m3 se mai adaugă încă 5 I/s pentru fiecare volum ulte
rior de 100 mii m3 complet sau incomplet;

8.4 În încăperile cu o capacitate de peste100 de persoane, finisate cu materiale combustibile, nu
mărul de jeturi de apă pentru stingerea incendiilor interioare trebuie adoptat cu unul mai mult decât 
cele specificate în tabelul 3. 

8.5 Sisteme interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor nu se prevăd în: 

a) clădirile şi încăperile cu volumul sau înălţimea mai mici decât cele specificate în tabelul 3 şi 4;

b) clădirile şcolilor generale (cu excepţia şcolilor internat), inclusiv şcolile cu săli de festivităţi, utilate cu
aparatură staţionară de proiectare a filmelor, precum şi în băi;

c) cinematografele cu funcţionare sezonieră, indiferent de numărul de locuri;

d) clădirile industriale unde utilizarea apei poate conduce la explozii, incendii sau răspândirea focului;

e) clădirile industriale cu rezistenţa la foc de gradul I şi li de categoria C şi F indiferent de volumul lor,
şi în clădirile industriale cu rezistenţa la foc de gradul III-V, cu volumul sub 5000 m3,de categoria C, F;

f) clădirile de producţie şi administrativ-sociale ale întreprinderilor industriale, precum şi în spaţiile
pentru depozitarea fructelor şi legumelor şi în frigidere, la care nu sunt prevăzute instalaţii de alimen
tare cu apă cu consum menajer sau industrială, pentru care se prevede stingerea incendiilor din reci
piente (rezervoare, bazine);
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g) clădirile cu depozite furajere, pesticide şi îngrăşăminte minerale.

Se admite neprevederea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor în 
clădirile industriale destinate prelucrării produselor agricole de categoria B, cu gradul I şi li de rezisten
ţă la foc, cu volumul sub 5000 m3

• 

8.6 Pentru părţi de clădiri cu număr diferit de etaje sau pentru clădiri cu destinaţie diferită, separate în 
secţiuni individuale prin pereţi şi planşee antifoc tip I, necesitatea de instalare a sistemului interior 
pentru combaterea incendiilor şi debitul de apă la stingerea incendiului trebuie adoptat separat pentru 
fiecare parte a clădirii, conform pct.8.1 şi pct.8.2. 

În acest caz debitul de apă pentru stingerea incendiilor interioare trebuie adoptat: 

- pentru clădirile, care nu au pereţi antifoc tip I, separaţi prin alte tipuri de ecrane antifoc- pe întreg
volumul clădirii;

- pentru clădirile, separate prin pereţi antifoc tip I şi li - pe volumul acelei părţi a clădirii, unde se cere
debitul cel mai mare de apă;

La îmbinarea clădirilor de gradul I şi li de rezistenţă la foc cu treceri din materiale incombustibile şi 
instalarea uşilor antifoc, volumul clădirii se calculează separat pentru fiecare clădire; în absenţa uşilor 
antifoc - pentru volumul total al clădiri şi categoria cea mai periculoasă. 

8.7 Presiunea hidrostatică în sistemul interior de consum menajer şi de combaterea incendiilor tre-
buie să corespundă cerinţelor din pct.6.7. 

Presiunea hidrostatică la cota hidrantului de incendiu amplasat la cota cea mai joasă în sistemul sepa
rat de combatere a incendiilor, precum şi în schemele, unde coloanele de hidranţi se folosesc pentru 
tranzitarea debitelor de apă şi menajeră la etajul superior (în schemele cu distribuţie superioară), nu 
trebuie să depăşească 0,9 MPa. 

În cazul în care presiunea la hidranţii de incendiu depăşeşte 0,4 MPa, între hidrant şi racordul fix tre
buie prevăzută instalarea unor diafragme care reduc surplusul de presiune. Se admite instalarea 
acestor diafragme de acelaşi diametru al orificiului la 3-4 etaje ale clădirii. 

8.8 Presiunea liberă la hidranţii de incendiu interioare trebuie să asigure obţinerea unor jeturi com
pacte cu o înăltime, care ar permite stingerea incendiilor în orice moment al zilei si în cel mai îndepăr
tat loc al clădidi. Înălţimea cea mai mică şi raza de acţiune a părţii compacte a jetului de incendiu tre
buie adoptate egale cu înălţimea încăperii, calculată de la pardoseală până la cel mai înalt punct al 
planşeului, dar nu mai mic de: 

- 6 m la clădirile de locuit, publice, administrativ-publice, administrativ-sociale, industriale şi auxiliare
ale întreprinderilor industriale, cu înălţimea sub 50 m;

- 8 m la clădirile de locuit, administrativ-publice, administrativ-sociale, cu înălţimea peste 50 m;

- 16 m la clădirile publice, industriale şi auxiliare ale întreprinderilor industriale, cu înălţimea peste 50
m. 

NOTE: 

1. Presiunea necesară la hidranţii de incendiu trebuie determinată luând în consideraţie pierderile de sarcină în furtunurile cu
lungimea de 1 O, 15 sau 20 m.

2. Pentru obtinerea unor jeturi de apă cu debitul de până la 4 1/s trebuie folosite robinete de incendiu si furtunuri cu diametrul de
50 mm, pentru obţinerea unor jeturi de apă cu un debit mai mare - cu diametrul de 65 mm. În cazul unei justificări tehnico
economice se admite utilizarea unor robinete de incendiu cu diametrul de 50 mm şi cu debitul peste 4 1/s.

3. Pentru jeturile cu debitul de 1,5 1/s se vor utiliza robinete de incendiu şi furtunuri cu diametrul de 38mm. 

8.9 Poziţionarea şi capacitatea rezervoarelor de înălţime ale clădirii trebuie să asigure obţinerea în 
orice moment a unui jet de apă cu înălţimea de minim 4 m, la etajul superior sau la etajul amplasat 
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sub rezervor, şi de minim 6 m la celelalte etaje; în acest caz numărul jeturilor de apă trebuie adoptat 
egală cu două la debitul de 2,5 I/s la fiecare timp de 1 O min, la un număr total de calcul de jeturi de 
două şi mai multe, şi egal cu un jet în celelalte cazuri. Pentru asigurarea înălţimii jeturilor compacte 
specificate se admite utilizarea schemelor interioare de alimentare cu apă prin instalarea unor pompe 
de alimentare suplimentară. 

În cazul montării unor senzori de poziţie la hidranţii interiori pentru pornirea automată a pompelor de 
incendiu, precum şi la utilizarea schemelor cu pompe de alimentare suplimentară, prevederea rezer
voarelor de înălţime nu este obligatorie. 

8.10 Durata de funcţionare a hidranţilor trebuie adoptată egală cu 3 h. În cazul sistemelor cu funcţio
narea automată de combatere a incendiilor, durata de funcţionare a hidranţilor trebuie adoptată egală 
cu durata de funcţionare a sistemelor automate. 

8.11 În clădirile cu sase si mai multe etaje cu sistem comun de apă menajeră si pentru combaterea 
incendiilor, coloane!� de �pă trebuie legate într-un circuit închis la partea sup�rioară. În acest caz, 
pentru asigurarea schimbului de apă în clădiri, este necesară legarea într-un circuit închis coloanele 
de apă pentru incendiu cu una sau câteva coloane de apă menajeră, prevăzându-se robinete de în
chidere. 

Coloanele sistemului separat de alimentare cu apă pentru stingerea incendiului se recomandă de a fi 
interconectate, prin punţi de conexiune, cu alte sisteme de alimentare cu apă în cazul când această 
interconectare este permisă. 

La sistemele de combatere a incendiului cu conductă uscate, în clădiri neîncălzite, armatura de închi
dere trebuie prevăzută în încăperi încălzite. 

8.12 La stabilirea locurilor de amplasare şi a numărului de coloane şi de hidranţi în clădiri, trebuie 
ţinut cont de următoarele: 

- în clădirile industriale şi cele publice, la un număr de jeturi de apă de calcul de cel puţin 3, iar în clă
dirile de locuit - cel puţin 2, pe coloane se admite instalarea unor hidranţi dubli.

- în clădirile de locuit cu lungimea coridoarelor comune mai mică de 10 m, la un număr de calcul de
două jeturi de apă, fiecare punct al încăperii se admite a fi stropit cu două jeturi, alimentare din ace
eaşi coloană de apă.

- în clădirile de locuit cu lungimea coridoarelor comune mai mare de 1 O m, precum şi în clădirile indus
triale şi publice cu un număr de calcul de două sau mai multe jeturi de apă, fiecare punct al încăperii
trebuie stropit cu două jeturi, câte unul din două coloane adiacente (cutii de incendiu diferite).

În mod obligatoriu trebuie prevăzută instalarea unor hidranţi în holuri, holuri ale lifturilor, destinate 
pentru ridicarea echipelor de pompieri. 

Hidranţi interiori la etajele tehnice, în poduri şi subsoluri tehnice, trebuie prevăzuţi în cazul existenţei în 
acestea a unor materiale şi elemente combustibile. 

Numărul de jeturi, alimentate din fiecare coloană, trebuie adoptat nu mai mult de două. 

NOTE: 

1. La un număr de patru şi mai multe jeturi, pentru obţinerea debitului total necesar de apă se admite utilizarea hidranţilor de la
etajele vecine.

2. Lungimea totală a coridorului cuprinde suma lungimilor ale coridoarelor inter apartament, holurilor de iluminare, trecerilor,
galeriilor şi altor încăperi similare de la acelaşi etaj (cu excepţia casei scărilor şi holurilor lifturilor).

8.13 Hidranţii interiori se instalează la o înălţime de 1,35 m de la nivelul pardoselii în cutii, care au 
guri de aerisire, sunt adaptate pentru sigilarea lor şi inspectarea vizuală fără a fi deschise. Hidranţii 
dubli pot fi instalaţi unul deasupra altuia, al doilea hidrant fiind instalat la o distanţă nu mai mică de 1 
m de la pardoseală. 
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8.14 În cutiile hidranţilor de incendiu ale clădirilor industriale, auxiliare şi publice, trebuie prevăzută 
posibilitatea amplasării a două extinctoare n:ianuale. 

Fiecare hidrant trebuie să fie dotat cu furtun de acelaşi diametru, cu lungimea de 1 O, 15 sau 20 m şi 
ţeavă de refulare. 

În clădiri sau părţi ale acestora, separate prin pereţi antifoc, trebuie utilizate ajutaje de pulverizare, ţevi 
de refulare, robinete de acelaşi diametru, şi furtunuri de o anumită lungime. 

8.15 Reţelele interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor din fiecare zonă a clădi
rii, cu înălţimea de 50 m şi mai mult, trebuie să aibă două racorduri de ţeavă scoase în exterior de 
diametrul 80 mm pentru conectarea furtunurilor maşinilor pompierilor, cu instalarea în clădire a unei 
clapete de reţinere şi a unei vane, amplasate în imediata apropiere de intrarea exterioară. 

8.16 Hidranţii interiori trebuie amplasaţi predominant la intrări, pe paliere încălzite (cu excepţia celor 
antifum) a casei scărilor, în vestibuluri, coridoare, treceri, holuri ale lifturilor, destinate transportării 
echipelor de pompieri, şi alte locuri uşor accesibile, astfel încât amplasarea acestora să nu împiedice 
evacuarea oamenilor. 

8.17 În încăperile, dotate cu sisteme automate de combatere a incendiilor, hidranţii interiori se admi
te a fi instalaţi pe reţeaua cu sprinkler, după nodurile de comandă. 

9 Conducte si armături 

9.1 Drept material pentru conductele interioare de alimentare cu apă rece, trebuie să fie adoptate: 

- pentru alimentarea cu apă de consum potabil- ţevi metalice zincate cu diametrul până la 150 mm şi
ne zincate în cazul diametrelor mari sau din alte materiale, inclusiv material plastic, admise în acest
scop.

- pentru alimentarea cu apă de consum tehnologic - luând în considerare cerinţele pentru calitatea
apei, presiunea şi economia de metal.

- îmbinarea ţevilor trebuie prevăzută prin sudare, cu flanşe, filetare sau lipire

În cazul sudării ţevilor zincate remedierea stratului de zinc trebuie prevăzută cu vopsea, ce conţine 
minim 94 % pulbere de zinc. 

NOTE: 

1. Se interzice pozarea ţevilor, din material plastic pentru sistemele comune şi separate de combatere a incendiului, cu excepţia
conductelor de racordare la obiectele sanitare, sub cablurile electrice în canale tehnice circulabile, canale vizitabile sau tunele.

2. Se admite înlocuirea ţevilor zincate cu ne zincate în baza unei justificări corespunzătoare.

3. Ţevile din polietilenă, după rezistenţă, trebuie să corespundă mărcii PN10 bari pentru apa rece şi nu mai puţin de PN16 bari
pentru apa caldă.

9.2 În sistemele comune destinate alimentării cu apă pentru combaterea incendiilor, racordările şi 
reţelele de distribuţie în subsoluri, poduri, etaje tehnice, etc., trebuie executate din ţevi metalice (cu 
excepţia celor din fontă), iar coloanele şi conductele de legătură în apartamente pentru alimentarea cu 
apă de consum menajer, conform pct.9.1. 

Sistemul separat de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor (racordările, reţelele, coloanele) 
trebuie executate din ţevi metalice (cu excepţia celor din fontă). 

9.3 Pe reţelele de alimentare cu apă menajeră, în caz de necesitate, trebuie prevăzute armături de 
închidere, robinete, de amestec şi amestecătoare termice (vane, robinete cu ventile şi bile, amestecă
toare, clapete de reţinere, regulatoare de presiune şi de debit de apă), certificate în modul prevăzut. 

9.4 Instalarea armăturii de închidere la reţelele interioare de alimentare cu apă trebuie prevăzută: 
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- la fiecare branşament;

- la reteaua de distributie inelară (cu circuit închis), pentru a asigura posibilitatea de închidere pentru
repara'ţie a unor tronsoane separate (nu mai mult de jumătate din inel);

- la reţeaua inelară (cu circuit închis) a sistemului de apă rece industrial, în scopul asigurării alimentării
bilaterale a agregatelor, care necesită alimentarea continuă a apei;

- la baza coloanelor sistemelor de combatere a incendiilor cu un număr de 5 hidranţi şi mai mult;

- la baza coloanelor în reţelele de apă menajeră în clădirile cu 3 şi mai multe etaje; la branşamentele
care alimentează 5 sau mai multe puncte de distribuţie;

- pe ramificaţiile spre coloane de la conductele magistrale de distribuţie;

- pe conductele de legătură care duc spre apartamente şi (sau) pe conductele de alimentare la fiecare
obiect sanitar.

- la baza coloanelor de alimentare şi recirculare a apei în clădirile şi construcţiile cu 3 şi mai multe
nivele;

- la branşamentele separate pentru fiecare secţiune;

- înainte de hidranţii de grădină (pentru stropit);

- înainte de dispozitivele, aparatele şi agregatele cu destinaţie specială (de producţie, medicale, de
cercetare etc.), în caz de necesitate în schemele nodurilor de evidenţă a consumului.

Armături de închidere trebuie prevăzute la partea inferioară şi partea superioară a coloanelor inelate 
pe verticală. 

Pe tronsoanele inelate trebuie prevăzută armătură, care ar permite trecerea apei în două direcţii. 

Armătura de închidere pe coloanele, care trec prin magazine, cantine, restaurante şi alte încăperi, 
care nu sunt accesibile pe timp de noapte, trebuie montate în subsoluri, sau etaje tehnice, la care este 
acces permanent. 

9.5 În cazul instalării a armăturii cu diametrul mai mare de 50 mm, la o înălţime de 1,6 m de la par
doseală ar trebui prevăzute platforme fixe sau punţi pentru deservirea lor. 

9.6 În caz de necesitate a montării unor regulatoare de presiune pe racordurile reţelelor de alimen
tare cu apă a clădirilor şi cartierelor, acestea trebuie prevăzute în aval de vană de închidere a contoru
lui de apă, sau în aval de pompele de apă potabilă şi menajeră, iar în aval de regulator trebuie prevă
zută o vană. Pentru a putea monitoriza şi ajusta regulatorul de presiune în amonte şi în aval de acesta 
trebuie montate manometre. 

în cazul instalării pompelor cu acţionare reglabilă nu se prevăd regulatoare de presiune. 

Instalarea regulatorului de presiune pe racordările la apartamente trebuie prevăzută până la contorul 
de apă şi după armătura de închidere a racordului şi fără manometre de monitorizare şi ajustare a 
regulatorului de presiune. 

9.7 În punctele de distribuţie a apei trebuie prevăzută montarea unor baterii de amestec cu conec-
tarea apei calde şi reci. 

9.8 Instalarea clapetelor de reţinere în sistemele de apă caldă trebuie prevăzute: 

- la tronsoanele care alimentează cu apă un grup de baterii de amestec;

- pe conducta de circulaţie înainte de racordul încălzitoarelor;
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- pe ramificaţiile de la conducta retur a reţelei termice către regulatorul termic;

- la nodurile de montare a contoarelor de apă în conformitate cu capitolul 13.

9.9 Montarea robinetelor pentru stropit (amestecătoarelor) trebuie prevăzută: 

- în vestiarele pentru îmbrăcămintea murdară;

- în toaletele publice;

- în încăperile pentru spălat cu 5 şi mai multe lavoare;

- în încăperi, dacă e necesară curăţarea umedă a pardoselii.

În clădirile şi construcţiile, dotate cu sisteme de alimentare cu apă caldă, la robinetele pentru stropit 
(amestecătoare) trebuie prevăzută racordarea de apă rece şi caldă. 

9.10 La reţeaua interioară de alimentare cu apă rece trebuie prevăzut, la fiecare 60-70 m ai perime
trului clădirii, câte un hidrant de stropit, amplasat în nişa peretelui exterior. 

9.11 La montarea reţelei de alimentare cu apă utilizând ţevi din materiale polimerice, instalarea con
ductoarelor de compensaţie, între cada de baie, chiuvetă etc, şi conducta de alimentare cu apă, nu 
este obligatorie. 

9.12 Fixarea conductelor de apă trebuie să se efectueze cu piese de fixare corespunzătoare fiecărui 
tip de ţeavă şi în conformitate cu recomandările producătorului. 

1 O Reţele interioare de alimentare cu apă rece şi apă caldă de consum 

10.1 Reţele interioare de alimentare cu apă rece pot fi adoptate: 

- ramificate, dacă se admite întreruperi în livrarea apei şi la un număr de hidranţi mai mic de 12;

- inelare sau cu racorduri inelate în cazul a două retele ramificate cu bransamente la consumatori, de
la fiecare dintre ele pentru a asigura alimentarea pe�manentă cu apă.

Reţelele inelare de apă rece trebuie să fie conectate la reţeaua inelară exterioară cu minim două ra
corduri. Două sau mai multe racorduri trebuie prevăzute pentru: 

- clădirile, în care sunt instalate 12 sau mai mulţi hidranţi;

- clădirile de locuit cu peste 400 de apartamente, cluburi şi alte localuri de divertisment, cinematografe
cu mai mult de 300 locuri;

- teatre, cluburi şi localuri de distracţie cu scenă, indiferent de numărul de locuri;

- clădirile, dotate cu sisteme sprinkler şi drencer la un număr de posturi de comandă mai mare de trei;

- băi publice cu 200 sau mai multe locuri;

- curăţătorii cu capacitatea mai mare de 2 t de albituri pe schimb.

10.2 La proiectarea a două sau mai multe racorduri trebuie prevăzută conectarea lor, după posibili
tăţi, la diferite tronsoane ale reţelelor inelare exterioare. Între racordurile de la reţeaua exterioară tre
buie instalate armături de închidere pentru a asigura alimentarea cu apă a clădirilor în caz de avarie 
pe unul din tronsoanele retelei. 
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10.3 Dacă există necesitatea de instalare în clădiri a pompelor pentru ridicarea presiunii în reţeaua 
interioară de alimentare cu apă, racordurile trebuie să fie unite înainte de pompe fiind prevăzută o 
vană pe conducta de legătură pentru a asigura alimentarea apei la fiecare pompă de la fiecare racord. 

La instalarea la fiecare racord a instalaţiilor de pompare independente unirea racordurilor nu este ne

cesară. 

10.4 Pe branşamentele reţelei interioare trebuie prevăzută instalarea unor clapete de reţinere, în 
cazul în care, pentru reţeaua interioară de apă sunt prevăzute câteva branşamente care au noduri 
apometrice şi sunt unite în interiorul clădirii. 

10.5 Distanţa pe orizontală dintre racordurile reţelelor de apă menajeră, de canalizare, şi a apelor 
meteorice, trebuie să fie cel puţin de 1,5 m la diametre până la 200 mm inclusiv şi cel puţin de 3 m - la 
diametre mai mari de 200 mm. Se admite instalarea în comun a racordurilor sistemelor de alimentare 
cu apă de destinaţie diferită. 

10.6 Pe branşamentele instalaţiilor trebuie prevăzute reazeme la cotiturile ţevilor în plan vertical sau 
orizontal, atunci când eforturile generate nu pot fi preluate de îmbinările conductelor. 

10.7 Intersecţia racordului cu pereţii clădirii trebuie executată în pământuri uscate, cu un spaţiu de 
0,2 m între conductă şi elementele construcţiei cu astuparea ulterioară a găurii din perete cu materiale 
elastice impermeabile la apă şi la gaz (în zonele gazificate), în pământuri umede - cu instalarea unei 
garnituri de etanşare. 

10.8 Montarea reţelelor de distribuţie ale sistemelor de alimentare cu apă rece şi caldă în clădirile de 
locuit şi publice trebuie prevăzută în subsoluri tehnice, subsoluri, poduri şi pardoseli, etaje tehnice, iar 
în caz de lipsă a podurilor - la primul etaj în canalele sub pardoseală împreună cu conductele de în
călzire sau sub pardoseală cu executarea unui friz demontabil şi pregătirea unei bucşe de material 
plastic sub pardoseală, precum şi pe pereţii clădirilor, unde se admite montarea deschisă a conducte
lor, sau sub tavanul încăperilor nelocuibile a etajului superior. Montarea coloanelor ascendente şi de 
distribuţie trebuie prevăzută, în canale, deschis - pe pereţii camerelor de duş, bucătăriilor şi altor încă
peri similare cu instalarea dispozitivelor de oprire, reglare şi măsurare. 

Pentru încăperile cu finisaj care impune cerinţe mai ridicate, şi pentru toate reţelele la care se utilizea
ză conducte din materiale polimere (exceptând cele utilizate la grupurile sanitare), trebuie prevăzută 
montarea ascunsă a conductelor. 

Montarea ascunsă a conductelor, îmbinate prin filet, nu se admite dacă nu se asigură accesul la toate 
îmbinările (exceptând cornierele, utilizate la fixarea armăturii de distribuţie pe perete). 

Coloanele sistemelor de apă rece şi caldă, la care se unesc obiectele sanitare (cu excepţia coloanelor 
destinate doar pentru conectarea uscătoarelor de prosoape), se recomandă să se amplaseze în afara 
apartamentelor, în canalele reţelelor edilitare amenajate cu uşi de deschidere la fiecare etaj, dimensi
unile cărora trebuie să fie suficiente pentru a putea efectua lucrările de exploatare necesare. 

Coloanele de distribuţie şi racordurile de apă în apartamente şi alte încăperi, cu instalarea armăturii de 
închidere, contoarelor de apă, regulatoarelor de presiune se recomandă de a fi montate în afara apar
tamentelor în canale de comunicaţie sau în dulapuri speciale cu posibilitatea de acces liber la ele în 
orice moment al personalului de intervenţie, care deservesc aceste reţele. 

10.9 Montarea reţelelor interioare de apă în interiorul clădirilor industriale, de regulă, trebuie prevăzu
tă de tip deschis - pe ferme, coloane, pereţi şi sub acoperiş. Dacă nu este posibilă montarea deschi
să, atunci se admite instalarea în canale comune împreună cu alte reţele inginereşti, cu excepţia celor 
prin care se transportă gaze şi lichide uşor inflamabile, combustibile şi toxice. 

Montarea comună a conductelor de apă menajeră cu conductele de canalizare se admite doar în ca
nale de trecere şi atunci conducta de canalizare trebuie instalată sub conducta de apă. 

Canale speciale pentru montarea conductelor de alimentare cu apă trebuie să se prevadă doar în 
cazuri justificate şi cazuri excepţionale. 
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Conductele care transportă apa pentru utilsijul tehnologic, se admite a fi montate în pardoseală sau 
sub aceasta. 

10.10 În cazul montării în comun în acelaşi canal a conductelor care transportă apă caldă sau aburi, 
conductele de apă rece trebuie montată mai jos de acestea cu aplicarea unei termoizolaţii. 

10.11 Conductele orizontale trebuie prevăzute cu o pantă de cel puţin 0,002 (spre coloane). 

10.12 Conductele, cu excepţia coloanelor pentru combaterea incendiilor, montate în canale, cămine, 
cabine, tunele precum şi în încăperi cu umiditate ridicată, trebuie izolate anti condens. 

10.13 Montarea retelei interioare de apă rece trebuie prevăzută în încăperi cu temperatura pe timp de 
iarnă peste 2°C. Î� cazul montării reţelei interioare într-o încăpere unde temperatura este sub 2 °C 
trebuie prevăzute măsuri antiîngheţ. 

Atunci când este posibilă căderea temperaturii de scurtă durată a încăperii sub 0°C, precum şi la in
stalarea conductelor în zona de influenţă a aerului rece exterior (aproape de uşile exterioare şi porţi), 
trebuie prevăzută izolarea termică a conductelor. 

10.14 Dispozitive pentru evacuarea aerului trebui prevăzute în punctele superioare ale reţelelor de 
apă caldă. 

În punctele inferioare ale reţelelor de apă trebuie prevăzute robinete de golire, cu excepţia cazului în 
care în aceste puncte se prevăd robinete simple. 

10.15 Pentru sistemele de alimentare cu apă caldă trebuie prevăzute măsuri de compensare a varia
ţiei termice a lungimii conductelor. 

10.16 Pe reţelele interioare de apă caldă şi de recirculare inclusiv pe coloane (cu excepţia conductelor 
de legătură la obiectele sanitare), trebuie prevăzută izolarea termică. 

11 Calculul reţelelor interioare de alimentare cu apă rece 

11.1 Calculul hidraulic al reţelelor interioare de alimentare cu apă rece trebuie efectuate la un debit 
maxim de apă exprimat în 1/s. 

Pentru ansamblurile de clădiri, prevăzute cu prepararea apei calde şi/sau ridicarea presiunii apei în 
sistem, care se efectuează cu staţii de pompare amplasate în puncte de termoficare separate (sau 
încorporate în una din clădiri), determinarea debitelor de calcul de apă şi calculul hidraulic al conduc
telor trebuie efectuat în conformitate cu capitolul 5 al prezentului normativ. 

11.2 Reţelele comune de apă menajeră, cu apă pentru combaterea incendiilor, şi de apă industrială 
cu apă pentru combaterea incendiilor, trebuie să fie verificate pentru cazul debitului de calcul de apă 
pentru combaterea incendiului la un debit de calcul maxim pentru necesităţile comunale şi cele indus
triale. Consumul de apă pentru duşuri, spălatul pardoselilor, stropirea teritoriului nu se ia în calcul. 

Calculul hidraulic al reţelelor de alimentare cu apă se face pentru reţelele inelare, fără excluderea unor 
tronsoane ale reţelei, coloane sau instalaţii. 

NOTĂ - Livrarea apei reci în reţeaua închisă de apă caldă se admite de a nu fi prevăzută pentru clădirile de locuit pe durata de 
stingere a incendiilor şi de lichidare a avariilor la reţelele exterioare. 

11.3 La calcularea reţelelor de apă menajeră, industrială şi pentru combaterea incendiilor trebuie 
asigurată presiunea necesară a apei la obiectele sanitare şi hidranţi, aflate în punctele cele mai înalte 
şi îndepărtate de la conducta de racord. 

11.4 Calculul hidraulic al reţelelor de apă, care se alimentează de la câteva racorduri, trebuie efectu
at ţinând cont de deconectarea unuia dintre ele. 
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În prezenţa a două racorduri fiecare dintre ele trebuie să fie calculate la capacitatea de 100% debit de 
apă. 

11.5 Diametrele conductelor interioare de alimentare cu apă trebuie prevăzute conform presiunii 
disponibile în reţeaua exterioară. 

Diametrul bretelelor de conexiune inelară se adoptată egal cu diametrul coloanei de cel mai mare 
diametru. 

11.6 Viteza apei în conductele sistemului interior de alimentare cu apă nu trebuie să depăşească 1,5 
m/s, în caz de stingere a incendiului - 3,0 m/s, iar în sisteme cu sprinklere şi drencere - 10,0 m/s. 

Diametrele coloanelor în nodul de distribuţie trebuie luate în conformitate cu valoarea debitului de apă 
maxim pe secundă în coloană. 

12 Calculul reţelelor interioare de alimentare cu apă caldă de consum 

12.1 Calculul hidraulic de alimentare cu apă caldă de consum cu recirculare se efectuează pentru 
două regimuri (regim de distribuţie şi de circulaţie) şi cuprinde: 

a) determinarea debitelor de calcul;

b) alegerea diametrelor conductelor de alimentare şi determinarea pierderilor de sarcină în conductele
de alimentare în regim de distribuţie a apei;

c) alegerea diametrelor conductelor de recirculare, determinarea debitului necesar de recirculare şi
acordarea pierderilor de sarcină pe diferite inele ale reţelei de alimentare cu apă caldă de consum în
regim de recirculaţie.

12.2 La calcularea instalaţiilor de încălzire a apei şi a tronsoanelor de conducte de la instalaţiile de 
încălzire a apei până la ultimul punct de consum al apei determinarea diametrului conductei în regim 
maxim de distribuţie se face pentru debitul de calcul, egal cu suma dintre debitul de calcul maxim de 
apă caldă şi debitul suplimentar ( circulant), care constituie O, 15 - 0,3 din debitul specificat de apă cal
dă; la calculul coloanelor cu sau fără uscătoare de prosop, precum şi al conductelor cu bretele inelare, 
debitul suplimentar circulant de apă constituie O, 10-0, 15 din debitul de apă de calcul maxim. 

În regimul minim de distribuţie valoarea debitului de calcul de apă caldă de consum trebuie adoptată 
egală cu 0,3-0,4 din debitul secundar maxim de calcul al apei calde. 

12.3 Diametrele coloanelor de apă trebuie alese în funcţie de valoarea debitului de calcul maxim de 
apă. 

Diametrele bretelelor de conexiune inelare trebuie adoptate cel puţin egale cu cel mai mare diametru 
al coloanei de distribuţie. 

12.4 La calculul tronsoanelor de conducte de recirculaţie ale reţelelor de apă caldă, diametrele con
ductelor se determină în funcţie de valoarea debitului de apă caldă în regim de circulaţie (fără consum 
de apă), considerate egal cu 0,3-0,4 din valoarea debitului de calcul maxim pentru acel număr de con
sumatori (obiecte sanitare), care sunt deserviţi de acest tronson de conductă de recirculaţie. 

Modificarea necesară a rezistenţă în coloanele de recirculaţie poate fi obţinută ţinând cont de distribu
ţia discretă a diametrelor, prin utilizarea diafragmelor de obturare (diametrul cel puţin de 10 mm); ven
tilelor de reglare, dispozitivelor (regulatoarelor) automate; 

12.5 Dacă există bretele de conexiune inelare între coloanele de distribuţie la calculul pierderilor de 
căldură, se ţine cont şi de pierderile de căldură în bretele conductelor de conexiune inelare. 

12.6 Pierderile de sarcină în regim de circulaţie în ramuri separate ale reţelei de apă caldă (inclusiv 
conductele de circulaţie) nu trebuie să difere cu mai mult de 10%. 
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12. 7 Viteza de circulaţie a apei calde în c.onductele reţelei de alimentare cu apă caldă nu trebuie să
depăşească 1,5 m/s.

12.8 Pentru asigurarea debitelor de recirculare pe timp de noapte, în locurile de conectare a coloa
nelor de recirculaţie la pe conducta de recirculaţie trebuie să se prevadă clapete de echilibrare. 

13 Aparate de măsurare şi înregistrare a consumului de apă 

13.1 Pentru clădirile nou construite, reconstruite şi reparate capital dotate cu sisteme de alimentare 
cu apă caldă şi sau rece, trebuie prevăzută măsurarea şi înregistrarea consumului de apă prin instala
rea contoarelor de apă rece şi caldă, ale cărora parametri trebuie să corespundă cerinţelor metrologi
ce şi celor din prezentul capitol. 

Contoarele de apă se instalează la branşamentele de apă rece şi caldă, în fiecare clădire şi construc
ţie, în fiecare apartament al clădirilor de locuit şi la ramificaţiile conductelor în oricare încăperi nelocui
bile, construcţii sau anexe ale clădirilor de locuit, industriale sau publice. La conductele de legătură cu 
obiectele sanitare şi utilajele tehnologice contoarele se instalează conform sarcinii de proiectare. 

La sistemele automate de combatere a incendiului instalarea contoarelor nu este necesară. 

Contoarele de apă caldă (apă cu temperatura până la 90°C) trebuie instalate pe conductele de ali

mentare şi de recirculaţie a apei calde, cu instalarea unei clapete de reţinere pe conducta de recircula
re. 

În amonte de contoare trebuie prevăzută instalarea unor filtre mecanice sau mecanice cu magnet. 
Pierderile de sarcină în filtre nu trebuie să depăşească 50% din pierderile de sarcină indicate în 
pct.13.13. 

13.2 Contoarele de apă pe conducta de branşament a apei reci (caldă) la clădiri şi construcţii trebuie 
instalate într-o încăpere uşor accesibilă cu iluminare naturală sau artificială şi cu temperatura aerului 
nu mai joasă de 5°C. 

Contoarele de apă rece şi caldă se recomandă de a fi instalate într-o singură încăpere (de preferat, 
combinată cu încăperea unde se instalează termocontoarele reţelei de încălzire a clădirii). 

Contoarele de apă trebuie instalate în aşa fel încât să fie accesibile pentru a putea citi indicaţiile, efec
tua deservirea, scoaterea şi demontarea pe loc, pentru verificarea metrologică. Pentru contoarele cu 
masa peste 25 kg trebuie să fie prevăzut spaţiu pentru instalarea mecanismului de ridicare. Pardosea
la unde urmează a fi instalate contoarele trebuie să fie dreaptă şi rigidă. 

13.3 Contoarele de apă trebuie să fie protejate contra vibraţiilor (parametrii admisibili ai vibraţiei se 
iau conform fişei tehnice a dispozitivului). Contoarele nu trebuie să fie supuse unor solicitări mecanice 
din partea conductelor şi armăturii de închidere şi trebuie să fie instalate pe suporturi sau console. 

13.4 Dacă nu este posibilă instalarea contoarelor de apă rece şi/sau caldă în clădiri, se admite insta
larea lor în afara clădirilor, în cămine speciale doar în cazul în care în fişa tehnică a contorului este 
specificat că contorul de apă poate funcţiona în condiţii de inundare, iar pentru trecerea debitului de 
stingere a incendiului nu este prevăzută o clapetă cu acţionare electrică pe conducta de ocolire. 

13.5 În punctele de termoficare (centralizate sau individuale) pentru măsurarea consumului de apă 
caldă trebuie instalate contoare pe conductele de apă rece care alimentează instalaţiile de preparare 
a apei calde. 

13.6 Contoarele de apă caldă şi rece trebuie instalate pe tronsoanele orizontale ale conductelor. Se 
admite instalarea contoarelor pe tronsoanele verticale şi înclinate ale conductelor dacă acest tip de 
instalare este indicat în fişa tehnică a contorului. 
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La instalarea contoarelor de apă rece şi caldă pe tronsoanele verticale ale conductelor se utilizează 
contoare conforme cu cerinţele metrologice corespunzătoare. 

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

- de fiecare parte a contorului să se prevadă instalarea armăturii de închidere, care să asigure oprirea
alimentării cu apă pe tronsonul cu contor instalat; pentru contoarele de apă, la conductele de legătură
spre apartamente, armatura de închidere se instalează numai în amonte de acesta;

- între contor (cu excepţia contoarelor apartamentelor) şi a doua (în direcţia mişcării apei), armătură
de închidere să se instaleze un robinet de control cu bilă ( cu dop) prevăzut pentru conectarea dispozi
tivelor de verificare metrologică a contoarelor, un astfel de robinet trebuie instalat la o distanţă de cel
mult 0,5 m, în aval de robinetul de închidere; pentru contoare de apă cu palete (cu un diametru până
la 50 mm), diametrul robinetelor de control este de 15 mm, pentru cele cu turbine (cu diametrul peste
50 mm)- 25 mm;

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

13.8 Conducta de ocolire la contoarele de apă rece trebuie montată, dacă: 

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

- contorul de apă nu este prevăzut pentru debitul de apă maxim de calcul (luând în calcul debitul pen
tru stingerea incendiului).

Toate dispozitivele de închidere ale nodurilor apometrice trebuie să_fie sigilate în poziţie deschisă, iar 
robinetul de închidere de pe conducta de ocolire în poziţie închisă. ln cazul în care nu se îndeplinesc 
cerinţele din pct.13.11, armăturile de închidere de pe conductele de ocolire a contoarelor de apă tre
buie prevăzute cu acţionare electrică cu pornire de la butoanele instalate pe hidranţii antiincendiu sau 
de la dispozitivele (sistemele) automate antiincendiu. Dacă în conductele clădirilor şi construcţiilor nu 
este o presiune suficientă pentru stingerea incendiului, trebuie asigurată deschiderea armăturilor de 
închidere de pe conductele de ocolire concomitent cu pornirea pompelor antiincendiu. 

În reţelele de apă caldă instalarea conductelor de ocolire a contoarelor nu este necesară. 

NOTĂ - În cazul când s11nt prevăzute două racorduri ale sistemelor de alimentare cu apă se admite instalarea contoarelor de 
apă la fiecare racord fără conducte de ocolire, dacă fiecare dintre contoare corespunde cerinţelor din pct.13.11 a). 

13.9 Contoarele de apă rece şi caldă instalate în clădiri de locuit şi publice (inclusiv pe racordurile la 
apartament), trebuie să aibă dispozitive de formare a impulsurilor electrice, precum şi senzori de im
pulsuri electrice demontabili sau staţionari. 

Contoarele de apă, instalate pe racordurile la apartamente, trebuie să aibă o clapetă de reţinere în
corporată sau montată în nodul apometric şi o protecţie împotriva falsificării indicaţiilor contorului sub 
acţiunea magneţilor permanenţi din exterior. 

13.10 Alegerea preventivă a diametrului contorului de apă trebuie efectuată în funcţie de debitul de 
apă mediu zilnic, conform tabelului 6. 
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Diametrele Cu palete 
contoarelor, 

15 20 25 32 
mm 
Debitele zilnice <3. <5 .. <1 o· .. dela dela dela 
medii de apă 9 24 34 
m3/zi până până până 

la 25 la 35 la 50 

NOTE: 

*- pentru contoare conform rocT P 50193.1 cu debitul nominal On = 0,6 m3/h 

**-idem, On = 1,0 m3/h 

••• -idem, On = 1,5 m3/h 

NCM G.03.03:2015 

Tabelul 6 

40 50 40 

dela dela dela 
49 77 49 

până până până 
la 78 la 150 la 78 
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Cu turbine 

50 65 80 100 125 150 200 250 

dela de la dela dela dela dela dela dela 
77 148 400 650 858 1500 3200 4900 

până până până până până până până până 
la 150 la 410 la 680 la 900 la la la la 

1600 5100 5000 9100 
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13.11 Contorul cu diametrul convenţional adoptat preliminar, conform pct.13.1 O, trebuie verificat: 

a) la capacitatea de trecere a debitului de calcul orar maxim; pierderile de sarcină în contoarele de
apă rece nu trebuie să depăşească, pentru cele cu palete 0,05 MPa, iar pentru cele cu turbine
0,025 MPa.

b) la capacitatea de trecere sumară a debitului de calcul orar maxim a apei reci şi a debitului de calcul
de apă pentru stingerea incendiilor; pierderile de sarcină în contor nu trebuie să depăşească, pentru
cele cu palete O, 1 MPa, iar pentru cele cu turbine 0,05 MPa.

c) la posibilitatea de măsurare a debitelor de calcul orare minime de apă rece şi caldă; debitul minim
de apă pentru contorul ales (conform fişei tehnice a aparatelor funcţie de clasa metrologică) nu trebuie
să depăşească debitul de calcul orar minim de apă.

13.12 Dacă contorul ales nu corespunde condiţiilor din aliniatele a) sau b ), ale pct.13.11, atunci pentru 
montare trebuie adoptat un contor cu cel mai apropiat diametru mai mare. Dacă contorul de apă ales 
nu corespunde condiţiei din aliniatul c) atunci pentru instalare trebuie adoptat un contor cu cel mai 
apropiat diametru mai mic. 

Dacă contorul nu corespunde concomitent condiţiilor din aliniatele a) şi c) sau b) şi c) ale pct.13.11, 
atunci trebuie prevăzută instalarea: 

- unui contor combinat (cu turbină şi cu palete, cu supapă încorporată care comutează fluxul de apă);

- unui contor de clasă metrologică corespunzătoare;

- câtorva contoare cu acelaşi diametru (montate în paralel), numărul cărora se determină prin calcul
cu condiţia să îndeplinească cerinţele din pct.13.11.

13.13 Pierderile de sarcină în contoarele de apă rece şi caldă trebuie determinate în funcţie de valoa
rea debitelor de calcul conform anexei D. 

14 Instalaţii de pompare şi sisteme de ridicare a presiunii 

14.1 În cazul când presiunea necesară în reţeaua exterioară de alimentare cu apă este permanent 
sau periodic insuficientă, precum şi la necesitatea de a menţine o circulaţie forţată în reţeaua centrali
zată de apă caldă trebuie prevăzute instalaţii de ridicare a presiunii. 

14.2 Tipul instalaţiei de ridicare a presiunii şi regimul de funcţionare trebuie ales pe baza calculelor 
tehnico-economice de comparaţie a opţiunilor elaborate: 

- pompe cu regim de lucru continuu sau ciclic dacă lipsesc rezervoarele de compensare;

- pompe cu debitul egal sau mai mare decît debitul orar maxim de apă, care să lucreze în regim inter-
mitent concomitent cu recipientele hidropneumatice (hidrofor) sau vase cu membrană elastică;

- pompe cu regim de funcţionare continuă sau ciclică cu debitul mai mic decât debitul orar maxim de
apă, care lucrează concomitent cu rezervorul de stocare.

14.3 Instalaţiile de ridicare a presiunii apei, care alimentează clădirile cu apă de consum menajer şi 
de combatere a incendiilor, se admite de a fi amplasate în aceste clădiri, precum şi în încăperile punc
telor de termoficare. 

Instalaţiile cu pompare de incendiu şi recipientele hidropneaumatice (hidrofor) destinate pentru stinge
rea incendiilor interioare se admite de a fi instalate la primul etaj, la demisol sau la subsolul clădirilor 
cu gradul de rezistenţă la foc I şi li. Încăperile instalaţiilor de pompare şi ale rezervoarelor hidropneu
matice trebuie să fie încălzite, îngrădite cu pereţi antifoc de tipul 1 şi planşee antifoc de tipul 3 şi să 
aibă o ieşire separată în exterior sau în casa scării care are ieşire. 
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Recipientele hidropneumatice (hidrofoarele) se admite de a fi instalate la etajele tehnice. La proiecta
rea recipientelor hidropneumatice trebuie r�spectate cerinţele NRS 35-03-67. 

14.4 Instalaţiile de pompare (cu excepţia celor de incendiu) nu se admite de a fi amplasate sub ca
merele locuibile. camerele pentru copii, inclusiv la grădiniţe şi creşe, şcoli, saloane de spital, încăperile 
administrative, sălile instituţiilor de învăţământ şi alte încăperi de acest tip. 

Nu se admite amplasarea instalaţiilor de pompare de incendiu în clădirile în care alimentarea cu ener
gie electrică se întrerupe în timpul lipsei personalului care o deserveşte. 

Încăperea destinată pentru recipientele hidropneumatice nu se admite de a fi amplasată în apropierea 
(lângă, deasupra, de desubt) încăperilor unde este posibilă aflarea concomitentă a 50 de persoane 
sau mai multe (săli, scene, vestiare etc.); 

14.5 Instalaţiile de pompare, care alimentează cu apă de consum menajer şi menajer combinat cu 
consum pentru combaterea incendiilor şi care funcţionează fără întrerupere de jet nu necesită amena
jarea zonei de protecţie sanitară. 

14.6 Instalaţiile de pompare pentru necesităţile industriale se recomandă de a fi amplasate direct în 
halele cu consum de apă. Funcţie de necesitate trebuie prevăzută îngrădirea instalaţiei de pompare. 

14.7 Debitul instalaţiilor de pompare a apei de consum menajer şi a celei industriale trebuie adoptat: 

- nu mai mic decât debitul maxim de apă, dacă lipsesc rezervoarele de compensare;

- nu mai mic decât debitul orar maxim de apă, dacă există rezervoare de înălţime sau recipiente hi-
dropneumatice şi pompe care lucrează în regim intermitent;

- conform curbei de consum şi graficului de lucru al pompelor (pentru utilizarea maximă a volumului de
compensare a rezervorului de înălţime sau al rezervorului de înmagazinare).

14.8 Dacă în clădiri sau construcţii sunt prevăzute sisteme de alimentare cu apă rece şi apă caldă, în 
cazul sistemelor de încălzire cu circuit închis, se recomandă să se prevadă o instalaţie de ridicare a 
presiunii pentru a asigura debitul total de apă caldă şi rece. 

14.9 Presiunea în sistemul de alimentare cu apă rece şi apă caldă, produsă de către instalaţia de 
ridicare a presiunii trebuie determinată luând în calcul presiunea disponibilă în reţeaua exterioară de 
alimentare cu apă. 

14.10 În sistemele centralizate de alimentare cu apă caldă, în caz de presiune insuficientă în reţeaua 
publică de apă pe timp de noapte, în calitate de instalaţii suplimentare de ridicare a presiunii trebuie 
utilizate pompele de circulaţie, instalate pe conducta de alimentare. 

14.11 Grupurile de pompare, montate pe instalaţiile locale de ridicare a presiunii şi racordate la reţele
le exterioare cu variatia presiunii în ele de peste O, 1 MPa, trebuie prevăzute cu convertizoare de frec
venţă. În clădirile cu ;ezervoare de înălţime sau recipiente hidropneumatice, grupurile de pompare se 
admite a fi instalate fără convertizoare de frecvenţă. 

14.12 În cazul în care presiunile de calcul la conductele de aspiraţie ale pompelor sunt sub 0,05 MPa, 
trebuie prevăzută instalarea amenajarea unui rezervor tampon, a cărui capacitatea trebuie stabilită în 
conformitate cu capitolul 15. 

14.13 Instalarea instalaţiilor de pompare şi determinarea numărului de agregate de rezervă trebuie 
prevăzute conform normelor de instalare a reţelelor exterioare şi a instalaţiilor, aprobate pe teritoriul 
republicii ţinând cont de funcţionarea pompelor în paralel sau în serie, pentru fiecare treaptă. 

14.14 Pe circuitul de refulare, la fiecare pompă trebuie prevăzută o clapetă de reţinere, o vană şi un 
manometru, iar pe cel de aspiraţie - o vană şi un manometru. 
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La funcţionarea pompei cu înălţimea de aspiraţie negativă pe circuitul de aspiraţie nu este nevoie de a 
fi instalată vană. 

14.15 La amplasarea instalaţiilor de pompare în clădiri, încăperile punctelor de termoficare, trebuie 
prevăzută o soluţie care să asigure în încăperile clădirii normele admisibile ale zgomotului şi vibraţiei. 

Grupurile de pompare trebuie instalate pe fundaţii (platforme) vibroizolante. Pe conductele de refulare 
şi de aspiraţie trebuie prevăzută instalarea unor elemente vibroizolante. 

Se admite de a nu fi instalate platforme şi elemente vibroizolante în: 

- clădirile industriale unde nu este nevoie de protecţie împotriva zgomotului;

- la instalaţiile de pompare ale sistemelor de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor;

- clădirile separate ale punctelor de termoficare centrale, dacă acestea se află la o distanţă de cel
puţin de 25 m de la cea mai apropiată clădire.

14.16 Instalaţiile de pompare cu recipiente hidropneumatice trebuie prevăzute cu presiune variabilă. 
Completarea rezervelor de aer în recipient se recomandă să se facă cu ajutorul compresoarelor cu 
acţionare automată sau manuală. 

14.17 Instalaţiile de pompare pentru stingerea incendiilor trebuie să fie prevăzute cu posibilitatea de 
comandă manuală şi de la distanţă de la butoane de lansare la hidranţii de incendiu, iar pentru clădiri 
cu înălţimea de peste 50 m, centre culturale, săli de conferinţe, săli de spectacole şi pentru clădiri, 
dotate cu instalaţii drencer şi sprinkler - cu comandă manuală, automată şi de la distanţă. 

Pentru stingerea incendiilor se admite folosirea pompelor de apă menajeră. La o scădere a presiunii 
sub cea admisibilă, în regim automat trebuie să se pornească pompa de incendiu. 

Odată cu semnalul de pornire automată sau de la distanţă a pompelor de incendiu, prin deschiderea 
hidrantului, trebuie să se emită un semnal (luminos sau sonor) în încăperea postului de pompieri sau 
altă încăpere cu prezenţa non-stop a personalului de serviciu, pentru deschiderea vanei cu acţionare 
electrică de pe conducta de ocolire al contorului de la racordul de alimentare cu apă. 

14.18 Pentru instalaţiile de pompare, ale sistemelor de alimentare cu apă menajeră, industrială şi 
pentru combaterea incendiilor, trebuie adoptate următoarele categorii de siguranţă în alimentarea cu 
energie electrică: 

- I - la un debit de apă pentru stingerea incendiilor în interior peste 2,5 I/s, precum şi pentru instalaţiile
de pompare pentru care nu se admit întreruperi în funcţionare;

- li - la un debit de apă pentru stingerea incendiilor în interior de 2,5 I/s; pentru clădirile de locuit cu
înălţimea de 28-50 m la un debit total de 5 I/s, precum şi pentru instalaţiile de pompare pentru care se
admit întreruperi scurte în funcţionare pentru pornirea manuală a alimentării de rezervă.

Dacă din cauze locale este imposibilă alimentarea instalaţiilor de pompare de categoria I de la două 
surse de electricitate independente condiţiilor reale locale, se admite alimentarea de la o singură sur
să cu conditia de conectare la linii cu tensiunea de 0,4 kV si la diferite transformatoare ale unei statii 
cu două tra�sformatoare sau la transformatoarele celor mai �propiate staţii cu un singur transformat@�. 

Dacă nu este posibilă asigurarea alimentării sigure cu energie electrică a instalatiilor de pompare se 
admite instalarea unor pompe de rezervă cu acţionare de la motoare cu ardere i�ternă. În acest caz 
nu se admite amplasarea lor în încăperi de la subsol. 

14.19 Instalaţiile de pompare ale sistemelor de alimentare cu apă rece, de recirculaţie şi instalaţiile de 
pompare combinate de ridicare a presiunii şi de recirculare ale sistemelor de alimentare cu apă caldă 
trebuie prevăzute cu comandă manuală, de la distanţă şi automată. 
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În cazul dirijării automate a instalaţiilor de pompare trebuie prevăzute: 

- pornirea şi oprirea automată a pompelor în dependenţă de presiunea necesară în reţea;

- pornirea automată a pompei de rezervă în caz de oprire (avarie) a celei în funcţiune;

-emiterea semnalului sonor sau luminos despre oprirea pompei în funcţiune.

14.20 La aspiraţia apei din rezervoare trebuie prevăzute nu mai puţin de două conducte de aspiraţie. 
Calculul fiecăreia dintre ele trebuie efectuat pentru debitul de calcul de apă necesar, inclusiv şi cel 
pentru stingerea incendiilor. 

La aspiraţia apei din rezervoare trebuie prevăzută instalarea pompelor submersibile. În cazul ampla
sării pompelor deasupra nivelului apei din rezervor trebuie prevăzut un dispozitiv de aspiraţie a pom
pelor sau instalarea pompelor autoaspiratoare. 

Prevederea unei singure conducte de aspiraţie se admite la instalarea pompelor fără grupuri de rezer
vă. 

15 Rezervoare de apă 

15.1 Rezervoarele de apă (turnuri/castele de apă, rezervoare de înmagazinare, recipiente hidropne
umatice, acumulatoare de căldură, etc) trebuie să conţină o cantitate de apă suficientă pentru a com
pensa neuniformitatea consumului de apă. 

Dacă există sisteme de combatere a incendiilor rezervoarele de apă rece de asemenea trebuie să 
conţină o rezervă de apă intangibilă pentru stingerea incendiului. 

Tipul rezervoarelor, utilitatea şi locul amplasării lor trebuie determinate pe baza calculelor tehnice şi 
economice. 

NOTĂ - Recipientele hidropneumatice nu se recomandă de a fi folosite pentru păstrarea rezervelor de apă pentru stingerea 
incendiilor. 

15.2 Rezervoarele de acumulare în sistemele de alimentare cu apă rece şi caldă trebuie prevăzute 
pentru crearea rezervei de apă în băi, spălătorii, şi a altor consumatori care au debite de apă concen
trate de termen scurt. 

15.3 În clădirile de locuit şi în încăperile întreprinderilor industriale cu numărul sitelor de duş egal cu 
1 O sau mai mult, în cazul în care reţelele exterioare şi rezervoarele de apă nu pot asigura debitul 
necesar trebuie prevăzute rezervoare de acumulare. Neprevederea instalării rezervoarelor de acumu
lare a apei trebuie să fie argumentat. 

15.4 Înălţimea de amplasare a rezervorului de înălţime (inclusiv a rezervorului de apă caldă) şi presi
unea minimă în recipientul hidropneumatic trebuie să asigure presiunea necesară a apei în amonte de 
armătura de distribuţie, iar în sistemele de combatere a incendiilor sau ale sistemelor comune, presiu
nea necesară la hidranţii interiori trebuie să fie asigurată până la consumul total al rezervei de apă 
pentru stingerea incendiilor. 

NOTĂ - În sistemele centralizate de alimentare cu apă caldă, nu este necesar de prevăzut rezervoare de acumulare, cu excep
ţia cazului când ele sunt necesare pentru a face rezerve de apă (băi, spălătorii, în cabinele de duşurile ale clădirilor sociale ale 
întreprinderilor industriale etc.). 

15.5 Rezervoarele de înălţime şi recipientele hidropneumatice de apă, precum şi rezervoarele de 
acumulare trebuie executate din metal cu protecţie anticorozivă pe interior şi exterior; pentru protecţia 
anticorozivă interioară trebuie utilizate materiale care au trecut expertiza sanitara-epidemiologică şi 
care au fost aprobate în modul corespunzător. 

Pentru rezervoarele de acumulare ale sistemelor de alimentare cu apă caldă, izolaţia termică trebuie 
efectuată conform calculului. "
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15.6 Rezervoarele de înălţime şi rezervoarele de acumulare (fără presiune) trebuie instalate într-o 
încăpere ventilată şi iluminată cu înălţimea de minim 2,2 m şi temperatură pozitivă. 

Elementele portante ale încăperii trebuie executate din materiale neinflamabile. Distanţa dintre rezer
voarele de înălţime şi elementele clădirii trebuie să fie de minim 0,7 m; între rezervoare şi elementele 
clădirii din partea robinetului cu plutitor - de minim 1 m; de la partea superioară a rezervorului până la 
planşeu - de minim 0,6 m. 

Sub rezervoare trebuie prevăzute plăci inferioare. Distanţa dintre placă şi radierul rezervorului trebuie 
să fie de minim 0,5 m. 

15.7 Pentru rezervoarele de înălţime şi rezervoarele de acumulare (fără presiune) trebuie prevăzute: 

a) o conductă pentru alimentarea apei în rezervor cu robinet cu plutitor. În amonte de fiecare robinet
trebuie instalată o clapetă de închidere sau o vană;

b) o conductă de evacuare;

c) o conductă de preaplin conectată la înălţimea celui mai înalt nivel admisibil de apă în rezervor;

d) o conductă de alimentare racordată la radierul rezervorului şi la conducta de preaplin cu clapetă
sau vană pe tronsonul de conductă racordat;

e) un dispozitiv, care să asigure schimbul de apă rece în rezervoarele de înmagazinare a apei potabile
(de maxim 48 h);

f) o conductă de recirculare pentru menţinerea, dacă este necesar, a unei temperaturi constante a
apei calde în rezervorul de acumulare în timpul pauzelor de lucru; pe conducta de circulaţie trebuie
prevăzută instalarea unei clapetă de reţinere cu ventil sau vană;

g) o conductă de ventilare (cu diametrul de 25 mm), care face legătura dintre rezervor şi atmosferă;

h) senzori de nivel al apei în rezervoare pentru pornirea şi oprirea instalaţiilor de pompare;

i) indicatoare de nivel al apei în rezervoare şi dispozitive de transmitere a indicaţiilor la postul de co
mandă;

k) o conductă de evacuare a apei de sub placa inferioară.

Conductele de alimentare şi evacuare a apei pot fi unite în una comună, dar în acest caz la ramura 
conductei de alimentare la radierul rezervorului trebuie prevăzute o clapetă de reţinere şi o vană sau 
un ventil. 

Dacă lipseşte semnalizarea nivelului apei în rezervorul de înălţime trebuie prevăzută o conductă de 
semnalizare cu diametrul de 15 mm la rezervor cu 5 cm mai jos decât conducta de preaplin, cu ieşirea 
în chiuveta din încăperea de serviciu a instalaţiei de ridicare a presiunii. 

15.8 Recipientele hidropneumatice trebuie să fie dotate cu conducte de alimentare, conducte de 
distribuţie şi conducte de golire, precum şi cu supape de siguranţă, manometru, senzori de nivel şi 
dispozitive de completare şi reglare a rezervelor de aer. 

15.9 Recipientele hidropneumatice trebuie instalate în încăperi, unde distanţa de la partea superioa
ră a lor până la planşeu şi între ele şi pereţi este de minim 0,6 m. 

15.1 O Rezervoarele de acumulare a apei în sistemele de alimentare cu apă în circuit închis şi de reuti
lizare a apei, se admite de a fi instalate atât în interiorul cât si în exteriorul clădirii. Rezervoarele trebu
ie prevăzute în conformitate cu regulile aplicabile reţelelor exterioare şi construcţiilor de alimentare cu 
apă. 
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Capacitatea rezervorului trebuie de determinat conform curbei de consum şi celei de funcţionare a 
pompelor. 

16 Cerinţe suplimentare pentru sistemele interioare de alimentare cu apă, în 
condiţii speciale naturale şi climatice 

Pământuri tasabile 

16.1 Conductele sistemului interior de alimentare cu apă din clădiri se recomandă de a fi montate 
mai sus de nivelul pardoselii de la primul etaj sau de la subsol cu pozarea deschisă a acestora, acce
sibilă pentru inspecţie şi reparaţie. 

16.2 Instalarea branşamentelor conductelor de alimentare cu apă sub pardoseală în interiorul clădirii, 
în condiţiile de sol tip 11, trebuie prevăzute în canale impermeabile cu pantă în direcţia căminelor de 
control. Lungimea canalelor impermeabile la branşamentele clădirilor de la fundaţia clădirii până la 
căminul de control trebuie adoptată în funcţie de grosimea stratului de pământ tasabil şi cu o tasabili
tate relativă de peste 20 cm şi diametrul conductei conform tabelului 7. 

Tabelul 7 

Grosimea stratului de pă- Lungimea canalului, m, la diametru conductei, mm 

mânt tasabil, m până la 100 I de la 100 până la 300 I peste 300 

Până la 5 Se adoptă ca pentru pământuri netasabile 

De la 5 până la 12 5 I 7,5 I 10 

Peste 12 7,5 I 10 I 15 

16.3 Instalarea branşamentelor şi reţelelor de apă în cazul construcţiei clădirii în condiţii de sol de tip 
I, şi de tip li cu eliminarea completă a proprietăţii de tasabilitate a pământurilor pe întreaga suprafaţă a 
clădirii trebuie prevăzută ca pentru pământuri netasabile. 

La o tasabilitate relativă sub 20 cm datele indicate în tabelul 7 se micşorează cu 20%. 

16.4 Instalarea branşamentelor de apă mai jos de talpa fundaţiei nu se admite. 

16.5 În locurile de instalare a branşamentelor de apă, fundaţia trebuie adâncită cu cel puţin 0,5 m 
mai jos de rigola conductei. 

16.6 Pentru a controla scurgerile de apă din conductele instalate în canale, trebuie să se prevadă 
construcţia unor cămine de control, cu diametrul de 1 m. Distanţa de la radierul canalului până la radi
erul căminului trebuie să fie de cel puţin 0,7 m. Pereţii căminelor până la înălţimea de 1,5 m şi radierul 
acestora trebuie să fie hidroizolaţi. La construcţia căminelor pe soluri de tip li pământul de sub aces
tea trebuie să fie compactat la o adâncime de 1 m. 

Căminele de control trebuie dotate cu semnalizare automată a apariţiei apei în ele. 

16.7 În locurile de racordare a canalelor la fundaţia clădirii trebuie prevăzute măsuri care să prevină 
posibila scurgere de apă din canale în pământ, totodată trebuie asigurată tasarea liberă a elementelor 
portante. 

16.8 Racordarea branşamentelor la reţelele interioare, instalate mai jos de nivelul pardoselii, trebuie 
prevăzută în puţuri impermeabile la apă. -

16.9 În fundaţiile sau pereţii subsolurilor pentru instalarea conductelor trebuie prevăzute găuri, care 
să asigure un spaţiu liber între conductă şi elementele construcţiei, egale cu 1/3 din valoarea de calcul 
a tasării terenului de fundare a construcţiei, dar cel puţin de 0,2 m. 

Spaţiul dintre goluri trebuie umplute cu un material elastic şi dens impermeabil la apă şi gaze. 
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Zone seismice 

16.1 O Pentru reţelele şi construcţiile de alimentare cu apă, în zonele cu seismicitatea de 7-9 grade 
trebuie prevăzute măsuri speciale pentru a asigura alimentarea cu apă pentru combaterea incendiilor, 
care pot apărea în urma cutremurelor de pământ, furnizarea continuă a apei de consum potabil, pre
cum şi livrarea apei pentru nevoile industriale de urgenţă. 

Din aceste măsuri pot face parte, dacă e posibil, prevederea reţelelor inelare 'de alimentare cu apă, 
protejarea seismică a instalaţiilor electrice şi de pompare, montarea pompelor de siguranţă în locuri 
admisibile, crearea unor rezervoare suplimentare de rezervă şi de compensare etc. 

16.11 Pentru clădirile industriale, amplasate în zone cu seismicitatea de 8 şi 9 grade, când încetarea 
livrării apei poate duce la declanşarea unei avarii sau a unor prejudicii materiale majore, trebuie pre
văzute două branşamente cu surse de alimentare cu apă independente. 

16.12 Încastrarea rigidă a conductei în pereţi sau în fundaţii nu se admite. La trecerea conductelor 
prin pereţi sau fundaţii trebuie asigurat un spaţiu liber de cel puţin 0,2 m. Spaţiul trebuie umplut cu 
material elastic ignifug, impermeabil la apă şi gaze. 

16.13 Instalarea conductelor sub fundaţia clădirilor trebuie prevăzută în tuburi de protecţie de oţel sau 
beton armat, distanţa dintre partea superioară a tubului şi talpa fundaţiei trebuie să fie de cel puţin 
0,2 m. 

16.14 În interiorul clădirilor în locurile de intersecţie a rosturilor de deformaţie pe conducte trebuie 
prevăzută instalarea unor compensatoare. 

16.15 Pe branşamente în amonte de aparatele de măsurare şi control, precum şi în locurile de racor
dare a conductelor la pompe şi la rezervoare, trebuie prevăzute îmbinări flexibile, care permit depla
sări unghiulare şi longitudinale ale capetelor conductelor. 

16.16 Branşamentele sistemelor de alimentare cu apă, reţelele interioare, conductele instalaţiilor de 
pompare, instalaţiile de tratare a apei, precum şi conductele verticale (coloanele) ale rezervoarelor de 
înălţime trebuie executate din ţevi de oţel sau de polimeri având certificatele corespunzătoare. 

Utilizarea în acest scop a ţevilor din fontă, azbociment, precum şi cele din sticlă nu se admite. 

16.17 La executarea lucrărilor de sudare pentru îmbinarea tevilor metalice trebuie asigurată egala 
rezistenţă a sudurii cu cea a ţevii. Îmbinările sudate ale condu�telor, instalate în zone cu seismicitatea 
de 9 grade, trebuie consolidate prin manşoane suprapuse sudate. 

Teritorii cu lucrări de carieră 

16.18 Pentru sistemele interioare de alimentare cu apă rece şi caldă în clădirile, care se construiesc în 
condiţia de teritorii cu lucrări de carieră, trebuie prevăzute măsuri de protecţie contra acţiunii de de
formare a suprafeţei terestre şi a elementelor clădirilor. 

16.19 Valorile probabile ale dislocărilor şi deformaţiilor suprafeţei terestre , pentru stabilirea măsurilor 
de protecţie a conductelor, trebuie adoptate conform datelor de argumentare geologo-minieră pentru 
clădirea proiectată. 

Valoarea deplasării unor secţii separate ale clădirii şi a elementelor ei se adoptă conform datelor cal
culate de geologi. 

16.20 Pentru reducerea tensiunii în conducte, generate de deplasarea elementelor clădirii în urma 
lucrărilor de carieră trebuie majorată flexibilitatea conductei prin utilizarea dispozitivelor de compensa
re, amplasarea raţională şi alegerea tipurilor de noduri de fixare şi de trecere a ţevilor la branşare. 

16.21 Pentru branşamente la clădiri trebuie utilizate toate tipurile de ţevi ţinând cont de calculul desti
naţiei conductei, rezistenţa necesară a ţevilor, capacitatea de compensare a îmbinărilor, precum şi 
rezultatul calculelor tehnico-economice. 
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16.22 Îmbinările cap la cap ale tronsoanelor de conducte trebuie să fie flexibile prin utilizarea unor 
inele şi masticuri de etanşare. 

16.23 La branşamentele sistemelor de alimentare de apă rece la clădirile care se construiesc pe teri
torii cu lucrări de carieră grupa I şi li trebuie prevăzute dispozitive de compensare. La branşamente în 
clădirile, care se construiesc pe teritorii cu lucrări de carieră grupa III şi IV, instalarea dispozitivelor de 
compensare trebuie prevăzută la o lungime a branşamentului de peste 20 m. 

Pe teritoriul clădirii în construcţie, unde în urma lucrărilor de carieră se aşteaptă formarea de praguri, 
instalarea racordurilor subterane trebuie efectuată în canale, spaţiul dintre partea superioară a ţevii şi 
cea a canalului trebuie să fie de minimum înălţimea de calcul a praguri. 

16.24 Pentru conductele sistemului de alimentare cu apă interior al clădirilor sau ale tronsoanelor lor, 
care sunt protejate contra acţiunii cu lucrări de carieră după o schemă constructivă rigidă, nu este 
nevoie de măsuri suplimentare de protecţie. 

La clădirile protejate după o schemă constructivă flexibilă, fixarea conductelor de elementele clădirii 
trebuie să asigure deplasările atât axială cât şi transversală (orizontală, verticală) ale conductei. 

în acest tip de clădiri montarea ascunsă a conductelor nu se admite. 

16.25 În clădirile, protejate prin nivelarea cu cricuri sau alte dispozitive, trebuie să fie prevăzute mă
suri, care să asigure exploatarea normală a conductelor. 

În asemenea clădiri, ca măsuri de protecţie, în locurile de racordare a coloanelor la conducta magis
trală şi de fixare a conductelor de distribuţie de elementele clădirii, amplasate deasupra rostului de 
alunecare, trebuie prevăzute compensatoare, care să asigure deplasarea orizontală şi verticală a 
conductelor. Mărimea deplasării se calculează prin valoarea calculată a maleabilităţii clădirii şi valoare 
alungirii termice a conductei. 

16.26 Branşamentele la clădirile, constituite din mai multe secţii, trebuie prevăzute separat pentru 
fiecare tronson. Se admite prevederea unui singur branşament la una dintre secţii cu condiţia instalării 
compensatoarelor în locurile de intersecţie a conductelor cu rosturile de deformaţie. 

Varianta de instalare a branşamentelor se determină conform indicatorilor tehnico�conomici. 

16.27 La instalarea reţelelor de alimentare cu apă intracartier de tranzit prin subsolurile tehnice sau 
demisoluri ale clădirilor trebuie prevăzute măsuri care exclud interacţiunea de forţă/directă între con
ductă şi elementele clădirilor. 

Compensatoarele la astfel de conducte trebuie amplasate la intersecţiile cu rosturile de deformaţie şi 
la racordurile a conductei de tranzit cu coloanele reţelei interioare. Nu se admite intersecţia conducte
lor cu rosturilor de deformaţie în limitele etajelor clădirilor. 

16.28 În interiorul subsolului şi demisolului clădirilor se admite instalarea conductelor pe reazeme şi 
console independente fixate de pereţi. Fixarea conductelor de reazeme trebuie să permită deplasări 
axiale şi verticale ale conductelor. 

16.29 Pentru clădirile din zonele, unde e posibilă degajarea gazului de mină, la suprafaţa terenului, 
trebuie prevăzută protecţia racordurilor branşamentelor sistemului de alimentare cu apă contra pă
trunderii gazului prin acestea în subsolurile acestor clădiri. 

16.30 La instalarea unor compensatoare flexibile, capacitatea lor de compensare trebuie determinată 
pornind de la valorile de calcul ale deplasării secţiilor adiacente ale clădirii şi ale alungirii termice ale 
conductelor. 

16.31 Montarea ţevilor sub fundaţia clădirilor trebuie prevăzută în tuburi de protecţie din ţevi metalice. 
Calculul la rezistenţă a tuburilor de protecţie trebuie efectuat ţinând cont de solicitările apărute de la 
acţiunea deformaţiilor ale fundaţiilor. 
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16.32 Fixarea rigidă a conductelor pe pereţii şi fundaţiile clădirilor nu se admite. 

Golurile pentru trecerea conductei prin perete şi fundaţie trebuie să asigure un spaţiu liber între ţeavă 
şi elementul construcţiei, egală cu valoarea de calcul a deformaţiei fundaţiei. Găurile din fundaţii trebu
ie umplute cu material elastic dens, impermeabil la apă şi gaze. 

16.33 În locurile de joncţiune a canalelor la fundaţia clădirii trebuie prevăzute măsuri care să pentru 
prevenirea posibilităţii de pătrundere a apei din canale în sol. Trebuie asigurată de asemenea tasarea 
liberă a elementelor portante ale construcţiilor. 

17 Sisteme de canalizare 

17.1 În funcţie de destinaţia clădirii şi construcţiilor auxiliare precum şi de cerinţele pentru evacuarea 
apelor uzate trebuie prevăzute următoarele sisteme de canalizare interioară: 

- menajeră - pentru evacuarea apelor uzate de la obiectele sanitare (vasele de closet, lavoare, căzi
de baie, duşuri etc.);

- industrială - pentru evacuarea apelor uzate industriale;

- combinată - pentru evacuarea apelor uzate menajere şi industriale cu condiţia posibilităţii de tran-
sportare şi epurare a lor în comun;

- de ape meteorice - pentru evacuarea apelor de ploaie şi de la topirea zăpezii de pe acoperişul clădi
rii.

În clădirile industriale se admite de prevăzut câteva sisteme de canalizare pentru evacuarea apelor 
uzate, diferite ca compoziţie, agresivitate, temperatură şi alţi indicatori, pentru care un amestec între 
ele nu este acceptabil sau potrivit. 

17.2 Reţele separate de canalizare menajeră şi industrială trebuie prevăzute: 

- pentru clădirile industriale, apele uzate ale cărora necesită epurare sau tratare şi organizarea reciclă
rii apelor industriale;

- pentru clădiri cu băi şi spălătorii la amenajarea captatoarelor de căldură sau în prezenţa instalaţiilor
de epurare locale;

- pentru clădirile magazinelor, întreprinderilor de alimentaţie publică şi de prelucrare a produselor ali
mentare.

17.3 Apele uzate industriale care urmează să fie evacuate şi epurate în comun cu apele menajere, 
trebuie să îndeplinească cerinţele normelor de recepţie a apelor uzate industriale în reţeaua publică 
de canalizare a localităţilor. 

17.4 Pentru reducerea impactului asupra mediului este necesară efectuarea calculelor balanţei ape
lor evacuate, cu determinarea volumului economic argumentat de evacuare a apelor uzate luând în 
considerare utilizarea la maxim a apelor reciclate, evacuate, epurate şi utilizarea apelor meteorice şi 
provenite din topirea zăpezii. 

18 Obiecte sanitare şi recipiente de ape uzate 

18.1 În clădirile şi construcţiile auxiliare trebuie instalate obiecte sanitare şi recipiente de ape uzate, 
ale căror formă, tip şi număr sunt indicate în partea arhitectural-constructivă sau tehnologică a proiec
tului. 

18.2 Obiectele sanitare şi recipientele de ape uzate trebuie să fie echipate cu sifoane cu gardă hi
draulică care împiedică pătrunderea gazelor din canalizare în încăperi. 
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Pentru fiecare chiuvetă (cadă de spălat) industrial trebuie prevăzut câte un sifon separat cu dimetrul 
de 50 mm pentru fiecare compartiment. 

Nu se admite să se racordeze două lavoare, situate de ambele părţi ale peretelui comun din încăperi 
diferite, la un singur sifon. 

Se admite de a nu se prevedea gărzi hidraulice pentru recipiente de ape industriale nepoluate în pro
cesul de producţie sau poluate cu impurităţi mecanice (zgură, nămol), la evacuarea lor într-o reţea de 
canalizare independentă. 

18.3 Sifoane de pardoseală trebuie instalate: 

- cu diametrul de 50 mm - în băile cu duşuri la un 1-2 duşuri, cu diametrul de 100 mm - la 3-4 duşuri;

- cu diametrul de 50 mm - în pardoseala grupurilor sanitare ale hotelurilor, sanatoriilor, campingurilor,
bazelor turistice, toaletelor cu trei sau mai multe vase de closet şi pisoare, în grupuri sanitare cu cinci
sau mai multe lavoare;

- cu diametrul de 100 mm - în camerele de preluare a gunoiului a clădirilor de locuit, în clădirile indus
triale dacă se prevede curăţarea umedă a pardoselilor sau în scopuri industriale, în toaletele cu numă
rul pisoarelor mai mult de trei, în încăperile destinate igienei personale a femeilor.

NOTE: 

1 în ngolele de scurgere a băilor cu duş se admite de a fi instalat un singur sifon de pardoseală la un număr de cel mult 8 du
şuri. 

2 în încăperile de baie ale clădirilor de locuit şi pensiuni, sifoane de pardoseală nu se instalează. 

18.4 Panta pardoselii, în băile cu duşuri, trebuie adoptată de 0,01-0,02 în direcţia sifonului de pardo
seală sau a rigolei de scurgere. Rigola de scurgere trebuie să aibă lăţimea de cel puţin de 200 mm şi 
adâncimea iniţială de cel puţin de 30 mm. 

18.5 Înălţimea de instalare a obiectelor sanitare de la nivelul pardoselii trebuie să corespundă di
mensiunilor indicate în tabelul 8. 

Tabelul 8 

Înălţimea de instalare de la nivelul pardoselii, mm 

Obiecte sanitare În clădirile de În şcoli şi instituţii ln instituţii preşcolare şi 
încăperi pentru invalizi, locuit, publice curative pentru care se deplasează cu şi industriale copii diferite dispozitive 

lavoar (până la marginea superioară) 800 700 500 

Chiuvete şi spălătoare (până la marginea 
850 850 500 suoerioară) 

Căzi de baie (până la marginea superioa-
600 500 500 ră) 

Pisoare de perete şi tip rigolă (până la 
650 500 400 

maroinea superioară) 
Căzi de duş (până la marginea superioa-

400 400 300 ră) 
Havuzuri suspendate pentru apă potabilă 

900 750 -

(oână la maroinea superioară) 

NOTĂ-Abaterile admisibile ale înălţimii de instalare pentru obiectele sanitare instalate separat nu trebuie să depăşească± 20 
mm, iar la instalarea în grup a obiectelor de acelaşi tip - 45 mm. 

Conductele de spălare a pisoarelor tip rigolă trebuie să fie îndreptate cu orificiile spre perete, sub un 
unghi de 45° în jos. 

La instalarea unei baterii de amestec comun pentru lavoar şi cada de baie înălţimea de montare a 
lavoarului trebuie să fie de 850 mm până la marginea superioară a lavoarului. 
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Înălţimea de instalare a obiectelor sanitare în instituţiile curative se adoptată, mm: 

- chiuvetă din fontă (până la marginea superioară) - 650;

- chiuvete pentru muşamale - 700;

- rezervor pentru soluţie de dezinfectat (până la marginea inferioară a rezervorului) - 1230.

Distanţa între axele lavoarelor trebuie adoptată de cel puţin 650 mm, căzilor de mână şi de picioare, 
pisoarelor - de cel puţin 700 mm. 

În încăperile pentru invalizi lavoarele, spălătoarele şi chiuvetele trebuie să fie instalate la o distanţă de 
la peretele lateral de cel puţin 200 mm. 

19 Reţele interioare de canalizare 

19.1 Evacuarea apelor uzate trebuie prevăzută prin conducte închise cu curgere liberă. 

Apele uzate industriale, care nu au miros urât şi nu degajă gaze şi vapori nocivi, dacă aceasta este 
cauzată de necesităţile tehnologice, se admite să fie evacuate gravitaţional prin rigole deschise prin 
amenajarea unei gărzi hidraulice comune. 

19.2 Tronsoanele reţelei de canalizare se recomandă să se instaleze în linie dreaptă. Schimbarea 
direcţiei de instalare şi racordarea obiectelor trebuie executate utilizând piese de îmbinare. 

19.3 Montarea devierilor la coloanele de canalizare, la care mai jos de devieri sunt racordate obiecte 
sanitare, se admite, în cazul în care gărzile hidraulice de la aceste obiecte garantează rezistenţă la 
rupere (dacă tronsonul aflat mai jos de devierea coloanei poate funcţiona fără ventilare, precum şi în 
cazul prevederii unei conducte ventilate şi a clapetei de ventilare, etc.). 

19.4 Pentru racordarea la coloană a conductelor de legătură trebuie prevăzute, de regulă, ramificaţii 
în cruce şi teuri oblice. Excepţie fac ramificaţiile duble sub unghi. 

19.5 Racordarea bilaterală a conductelor de legătură de la căzi de baie la o singură coloană, la ace
eaşi cotă se admite doar la utilizarea ramificaţiilor în cruce oblice. Nu se admite racordarea obiectelor 
sanitare, amplasate în apartamente diferite pe acelaşi etaj, la o singură conductă de legătură. 

19.6 Utilizarea ramificaţiilor în cruce drepte la utilizarea lor pe suprafaţă orizontală nu se admite. 

19.7 Sistemele de canalizare gravitaţională sau sub presiune, trebuie executate din ţevi şi piese de 
îmbinare cu durata de viaţă de cel puţin 25 ani. 

Dacă în reţeaua de canalizare se utilizează ţevi din materiale polimerice, trebuie prevăzute măsuri sau 
dispozitive, care să împiedice răspândirea focului, în caz de incendiu, prin planşeele dintre etaje, pe
reţi sau pereţi despărţitori. 

19.8 Instalarea reţelelor de canalizare trebuie prevăzută: 

- deschis - în spaţiile dintre planşeu şi sol, în subsoluri, ateliere, încăperi auxiliare şi anexe, coridoare,
etaje tehnice şi în încăperi speciale destinate pentru amplasarea reţelelor, cu fixarea de elementele
clădirii (pereţi, coloane, planşee, ferme etc.), precum şi pe reazeme speciale;

- ascuns - sub pardoseală (în sol, canale), sub panouri, sub placajul stâlpilor (în cutii anexate pe pe
reţi), în căptuşeala tavanelor, în cabine sanitare, în nişe verticale, sub plintă în pardoseală.

În clădirile şi construcţiile cu destinaţie diferită, la utilizarea ţevilor din materiale polimerice, pentru 
reţelele interioare de canalizare şi evacuare a apelor meteorice, trebuie respectate următoarele condi
ţii: 
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a) pozarea coloanelor se prevede a fi ascunsă în canalele de comunicare, şliţuri, canale şi casete, ale
căror elemente de închidere se execută din materiale ignifuge, cu excepţia panoului din faţă, care
asigură accesul la coloane;

b} panoul din faţă al cutiei se execută în ,armă de uşă din materiale inflamabile, care fac parte din
grupa de combustibilitate nu mai mică de C2;

c) în subsolurile clădirilor, dacă lipsesc încăperi de producţie, depozite sau de serviciu, precum şi în
poduri şi grupurile sanitare în case de locuit, instalarea conductelor de canalizare a apelor uzate şi
meteorice din materiale polimerice se admite de a fi pozate deschis;

d) locul pe unde trece coloana prin planşeu trebuie să fie astupat cu mortar de ciment pe toată grosi
mea planşeului;

e) tronsonul de coloană care iese mai sus de planşeu cu 8-10 cm (până la conducta de evacuare ori
zontală) trebuie protejat cu mortar de ciment de 2-3 cm;

f) înainte de astuparea coloanei în mortar, ţeava trebuie învelite cu materiale hidroizolante în rulouri
fără spaţii libere.

19.9 Instalarea deschisă sau ascunsă a reţelelor interioare de canalizare nu se admite: 

- sub tavane, în pereţii şi pardoselile încăperilor de locuit, bucătării, dormitoarele instituţiilor pentru
copii, saloanele de spital, cabinetele medicale, sufrageriile camerele de lucru ale clădirilor administra
tive, sălile de conferinţe, săli de cursuri, biblioteci, săli de clasă, săli de panouri de comandă şi tran
sformatoare electrice, posturilor de comandă a dispozitivelor de automatică, camere de ventilare prin
refulare şi al încăperilor de producţie, care necesită un regim sanitar special(conform sarcinilor tehni
ce);

- sub tavanul încăperilor unităţilor de alimentaţie publică, halelor comerciale, depozitelor de produse
alimentare şi bunurilor de valoare, vestibulelor, încăperilor cu opere de artă valoroase, încăperilor
industriale în locul de amplasare a cuptoarelor industriale, pe care nu se admite umiditate ridicată,
încăperilor în care se produc bunuri şi materiale de valoare, calitatea cărora scade la contactul cu
umezeala.

NOTĂ - În încăperile camerelor de ventilare prin refulare se admite trecerea coloanelor de ape meteorice la instalarea lor în 
afara prizei de aer. 

19.1 O La reţeaua de canalizare trebuie prevăzută o racordare cu o întrerupe a jetului de apă de cel 
puţin 20 mm de la partea superioară a pâlniei receptoare: 

- a utilajul tehnologic de preparare şi prelucrare a produselor alimentare;

- a echipamentelor şi obiectelor sanitare pentru spălarea veselei, amplasate în clădirile publice şi in-
dustriale;

- a conductelor de golire ale bazinelor.

- a echipamentelor de ventilare.

19.11 Coloanele de canalizare menajeră, care trec prin unităţile de alimentaţie publică şi alte încăperi 
incorporate, trebuie prevăzute în nişele de comunicare, fără instalarea pieselor de curăţire. 

19.12 Conductele de canalizare a apelor uzate industriale din halele de producţie şi depozitele unităţi
lor publice de alimentaţie, din încăperile de recepţie, păstrare şi pregătire a mărfurilor pentru vânzare 
şi din încăperile auxiliare ale magazinelor se admite de a fi montate în cutii anexe fără piese de in
specţie. 

De la reţelele canalizării menajere şi industriale ale magazinelor şi unităţilor publice de alimentaţie se 
admite unirea a două racorduri independente la un singur cămin al canalizării exterioare. 
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19.13 La nivelul pieselor de curăţire a coloanelor pozate ascuns trebuie prevăzute capace de acces 
de cel mult O, 1 m2

• 

19.14 Pentru secţiile cu risc ridicat de explozie şi incendiu trebuie prevăzută canalizarea industrială 
separată cu racorduri independente, coloane cu aerisire şi cu gărzi hidraulice pe fiecare dintre ele, 
conform cerinţelor tehnice corespunzătoare. 

Aerisirea sistemului de canalizare trebuie prevăzută prin coloanele de ventilare, unite la punctele cele 
mai înalte ale coloanelor. 

Conectarea canalizării industriale, care transportă ape uzate ce conţin lichide combustibile şi uşor 
inflamabile, la reţeaua de canalizare menajeră şi meteorică nu se admite. 

19.15 Partea de ventilare a coloanei de canalizare se scoate prin acoperiş sau prin coşul de ventilare 
al clădirii la înălţimea de la: 

- acoperiş plat neexploatat - 0,3 m;

- acoperiş în pantă - 0,5 m;

- acoperiş exploatat- 3 m;

- marginea coşului de ventilare - O, 1 m.

Tronsoanele de ventilare ale coloanelor de canalizare scoase mai sus decât acoperişul trebuie ampla
sate la o distanţă de cel puţin 4 m (pe orizontală) de la ferestrele care se deschid şi balcoane. 

19.16 Diametrul tronsonului de ventilare al coloanei individuale trebuie să fie egal cu diametrul coloa
nei de canalizare. 

19.17 La conectarea în comun a grupurilor de coloane într-un singur tronson de ventilare, diametrul 
acestuia si diametrele tronsoanelor colectoare ale conductei de ventilare trebuie adoptate egale cu 
diametrul 'cel mai mare al coloanei din grupul conectat. Tronsonul conductei de ventilare colectoare, 
trebuie instalate cu o pantă spre coloane pentru a asigura scurgerea condensului. În podurile neîncăl
zite, aceste conducte trebui izolate termic. 

19.18 Pozarea unor rezistenţe în formă de deflectoare (cu palete, cu capac simplu, etc.) la capătul 
tronsonului de ventilare a coloanei de canalizare nu se admite. 

19.19 Numărul n ale tronsoanelor de ventilare ale coloanelor de canalizare, care asigură frecvenţa 
schimbului de aer prescrisă în zona de calcul a reţelei de canalizare exterioară, trebuie determinată cu 
formula: 

kW 
n = 

Q ' 

în care k - frecvenţa schimbului de aer pe zi în reţeaua de canalizare, k = 80-100 1 /zi; 

W - volumul tronsonului de calcul al reţelei de canalizare, m3; 

(4) 

Q = 320 m3/zi - debitul de calcul de aer poluat, care iese din tronsonul de ventilare al coloanei indivi
duale de canalizare cu diametrul de 100 mm. 

19.20 La reţelele de canalizare interioare menajere şi industriale trebuie prevăzute instalarea de piese 
de inspecţie sau de curăţire: 

- pe coloanele unde lipsesc devieri - la etajul inferior şi superior, iar dacă aceste devieri sunt - de
asemenea şi la etajele amplasate mai sus de aceste;

- în clădirile de locuit cu 5 sau mai multe etaje pe coloane, nu mai rar decât peste fiecare 3 etaje;
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- la începutul tronsoanelor (pe direcţia de scurgere) a conductelor de legătură la un număr de 3 sau
mai multe obiecte sanitare racordate, sub care nu există instalaţii de curăţare;

- la cotiturile reţelei - când are loc schimbarea direcţiei de scurgere, dacă tronsoanele de conductă nu
pot fi curăţate prin alte tronsoane.

19.21 Pe tronsoanele orizontale ale reţelei de canalizare distanţe dintre piesele de inspecţie de curăţi
re trebuie adoptate în conformitate cu tabelul 9. 

Tabelul 9 

Distanţa, m, dintre piesele de inspecţie şi curăţire în funcţie de 

Diametrul 
tipul apelor uzate 

Tipul instalaţiei 
conductei, mm ape meteorice ne-

ape menajere şi ape industriale cu 
de curăţat 

poluate şi ape uzate 
industriale, ape un conţinut mare de 

similare lor materii în suspensie 

50 15 12 10 
Piesă de inspecţie 

cu caoac 

50 10 8 6 
Piesă de curăţare 

cu dop 

100-150 20 15 12 
Piesă de inspecţie 

cu capac 

100-150 15 10 8 
Piesă de curăţare 

cu doo 

200 şi mai mult 25 20 15 
Piesă de inspecţie 

cu capac 

În locul pieselor de inspecţie pe conductele suspendate de canalizare, montate sub tavan, trebuie 
prevăzute instalarea pieselor de curăţire, scoase în etajul superior, cu instalarea în pardoseală acope
rite cu capac sau deschis, in funcţie de destinaţia încăperii. 

Piesele de inspecţie şi curăţare cu dop trebuie montate în locuri uşor de deservit. 

19.22 Cea mai mică adâncime de pozare a conductelor de canalizare trebuie adoptată cu condiţia de 
a asigura protejarea lor contra distrugerii sub acţiunea unor solicitări mecanice permanente sau tem
porare. 

Conductele de canalizare, pozate în încăperi, unde conform condiţiilor de exploatare, sunt posibile 
deteriorări mecanice, trebuie să fie protejate, iar tronsoanele de reţea, exploatate în condiţii de tempe
raturi negative - izolate termic. 

În încăperile sociale se admite să se prevadă pozarea ţevilor la o adâncime de O, 1 m de la pardoseală 
până la partea superioară a ţevii. 

19.23 Pe reţelele canalizării industriale, pentru evacuarea apelor uzate, ce nu au miros şi nu degajă 
gaze şi vapori nocivi, se admite instalarea unor cămine de inspecţie în interiorul clădirilor industriale. 

Căminele de inspecţie pe reţelele interioare de canalizare industrială cu diametrul de 100 mm şi mai 
mare, trebuie prevăzute la cotiturile conductelor, în locurile de racordare a ramificaţiilor, precum şi pe 
tronsoanele lungi şi rectilinii în conformitate cu normativele în vigoare. 

Pe reţelele de canalizare menajeră pozarea căminelor de inspecţie în interiorul clădirii nu se admite. 

Pe reţelele de canalizare industriale care degajă mirosuri, gaze şi vapori nocivi, posibilitatea instalării 
şi construcţia căminelor trebuie prevăzute conform normativelor tehnologice. 

19.24 Obiectele sanitare, ale căror margini se află mai jos decât nivelul capacului celui mai apropiat 
cămin de inspecţie, trebuie să fie protejate de inundare cu apele uzate în cazul umplerii lor. 

19.25 Lungimea racordului de canalizare de la coloană sau de la piesa de curăţare până la axa cămi
nului de inspecţie trebuie să fie nu mai mare de cea specificată în tabelul 1 O. 
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Tabelul 10 

Diametrul conductei, mm 50 100 150 şi mai mare 

Lungimea racordului de canalizare de la coloană sau de la piesa de 
8 12 15 

curătire oână la axa căminului de insoectie 

La o lungime a racordului de canalizare mai mare decât cea indicată în tabel, trebuie prevăzută insta
larea unui cămin de vizitare suplimentar. 

Lungimea racordului de canalizare a apelor uzate nepoluate şi a apelor meteorice, cu diametrul ţevilor 
de 100 mm şi mai mare, se admite a fi mărită până la 20 m. 

19.26 Diametrul şi panta racordului de canalizare trebuie determinate prin calcul. Din punct de vedere 
constructiv diametrul conductei racordului de canalizare nu trebuie să fie mai mic decât cel mai mare 
diametru al coloanei de canalizare. 

La racordul de canalizare se admite executarea ruperilor de pantă: 

- până la 0,3 m - deschise - pe deversorul de beton în canal, care intră printr-o cotitură lină în căminul
de canalizare;

- peste 0,3 m - închise - sub formă de coloană cu secţiunea nu mai mică decât cea a conductei pe
care o deserveşte.

19.27 Intersecţia racordului de canalizare cu pereţii subsolului şi cu fundaţia clădirii trebuie efectuată 
în conformitate cu pct.10.7. 

20 Calculul retelelor de canalizare 

20.1 Calculul hidraulic al conductelor de evacuare gravitaţionale şi sub presiune a apelor uzate tre
buie efectuat luând în calcul rugozitatea materialului din care sunt executate ţevile, viscozitatea lichi
dului şi legătura dintre legea distribuţiei vitezelor medii de curgere a lichidului şi legea rezistenţei hi
draulice. 

20.2 Calculul conductelor de canalizare gravitaţionale trebuie executat, adoptând viteza de curgere a 
lichidului V, m/s, şi gradul de umplere a conductei h/d în aşa mod, ca să se respecte condiţia: 

(5) 

În care K egal cu 0,5 - pentru conductele din materiale plastice şi 0,6 - pentru conductele din alte 
materiale. 

Viteza de curgere a lichidului trebuie să fie de cel puţin 0,7 m/s, iar gradul de umplere a conductei de 
cel puţin 0,3. 

În cazul în care, respectarea condiţiei (5) nu este posibil din cauza valorii insuficiente a debitului de 
ape uzate, tronsoanele necalculabile ale conductelor de evacuare gravitaţională cu diametrul de 50 
mm trebuie montate cu o pantă de 0,03, iar cu diametrul de 100 mm - cu o pantă de 0,02. 

În sistemele de canalizare industrială vitezele de curgere şi gradul de umplere a conductelor se de
termină în funcţie de necesitatea de transportare a poluanţilor apelor uzate. 

20.3 La o înălţime a gărzii hidraulice de 50-60 mm la obiectele sanitare unite la coloanele de canali
zare-ventilare, diametrul acestora trebuie adoptat în funcţie de materialul din care este executată con
ductă, conform tabelelor 11-14. 
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La o altă înălţime a gărzilor hidraulice diametrul coloanei trebuie determinat prin calcul în funcţie de 
valoarea debitului de calcul al apei uzate,4înălţimea coloanei, diametrul celei mai mari conducte de 
legătură de la fiecare etaj şi unghiul de intrare a lichidelor în coloană. 

La un debit al apelor uzate, ce depăşeşte valorile maxime, specificate în tabelele 11-14, trebuie majo
rat diametrul coloanei, fie redistribuit debitul la mai multe coloane. 

Tabelul 11 - Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare executate din ţevi de polietilenă 
de presiune joasă şi ridicată 

Diametrul exterior 
Unghiul de îmbinare a 

Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul 
al racordurilor de tevilor, mm 

pe fiecare etaj, 
racordurilor de etaj la 

coloane, grade 50 90 110 
mm 

45 1,07 5,10 8,40 
50 60 1,00 4,80 7,80 

87,5 0,66 3,20 5,20 
45 3,90 6,40 

-

90 60 3.60 5,90 
-

87,5 2,40 3,95 
45 - - 5,90 

110 60 - - 5,40 
87,5 - - 3,60 

Tabelul 12 - Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare din ţevi din policlorură de 
polivinil (PVC) 

Diametrul exterior Unghiul de îmbinare a Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul 

al racordurilor de racordurilor de etaj la tevilor, mm 

pe fiecare etaj, mm coloane, grade 50 110 

45 1,10 8,22 
50 60 1,03 7,24 

87,5 0,69 4,83 
45 - 5,85 

110 60 - 5,37 
87,5 - 3,58 

Tabelul 13 - Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare din ţevi din polipropilenă 

Diametrul exterior al Unghiul de îmbinare a Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul 

racordurilor de pe racordurilor de etaj la tevilor, mm 

fiecare etaj, mm coloane, grade 50 110 

45 1,23 8,95 
40 60 1, 14 8,25 

87,5 0,76 5,50 

45 1,07 8,40 
50 60 1,00 7,80 

87,5 0,66 5,20 
45 - 5,90 

110 60 - 5,40 
87,5 - 3,60 
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Tabelul 14 - Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare din ţevi din fontă 

Diametrul exterior al Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul 

conductelor de Unghiul de îmbinare a ţevilor, mm 

legătură de pe conductelor de legătură 

fiecare etaj, mm de etaj la coloane, grade 
50 100 150 

45 0,96 6,26 19,9 

50 60 0,84 5,50 17,6 

90 0,56 3,67 11,7 

45 - 5,50 14,5 

100 60 - 4,90 12,8 

90 - 3,20 8,62 

45 - - 12,6 

150 60 - - 11,0 

90 - - 7,20 

NOTĂ - Diametrul coloanei de canalizare nu trebuie să fie mai mic decât cel mai mare diametru al conductei de legătură de la 
fiecare etaj, branşat la această coloană. 

20.4 În clădiri şi construcţii se admite amplasarea coloanelor de canalizare neventilate cu condiţia de 
păstrare a regimului de ventilare a reţelei de canalizare exterioare la care se unesc racordurile de 
canalizare din aceste clădiri şi construcţii. 

20.5 La o înălţime a gărzilor hidraulice de 50-60 mm la obiectele sanitare unite la coloanele de cana
lizare neventilate, diametrul lor trebuie adoptat în funcţie de materialul din care este executată conduc
ta conform tabelelor 15-17. 

La o altă înălţime a gărzilor hidraulice diametrul conductei neventilate trebuie determinat prin calcul în 
funcţie de debitul de calcul al apelor uzate, înălţimea de lucru a coloanei, diametrul conductelor de 
legătură de la fiecare etaj şi de unghiul de intrare a apelor în coloană. 

Tabelul 15 - Capacitatea de evacuare a coloanelor neventilate din ţevi din polietilenă de 
presiune joasă, din clorură de polivinil şi din polietilenă de presiune ridicată 

Capacitatea de evacuare, 1/s, a 
Unghiul de coloanelor cu diametrul exterior al Capacitatea de evacuare, 1/s, a 
îmbinare al ţevilor din polietilenă de presiune coloanelor cu diametrul ţevilor din 

Înălţimea conductelor joasă şi clorură de polivinil de clorură de polivinil, mm 
de lucru, de legătură presiune ridicată, mm 

m de etaj la 50 90 110 50 90 110 

coloane, la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm grade 
50 50 90 50 110 50 50 90 50 110 

45 1,80 7,10 9,50 10,6 1,80 1,80 6,00 6,50 8,80 9,80 

1 60 1,70 6,80 9,00 10, 1 1,75 1,75 5,70 6,20 8,40 9,30 

87,5 1,65 6,30 8,40 9,50 1,65 1,65 5,30 5,80 7,80 8,70 

45 1,12 4,00 4,50 5,80 6,80 1, 12 3,70 4,15 5,40 6,20 

2 60 1,05 3,70 4,20 5,50 6,40 1,05 3,50 3,90 5,00 5,80 

87,5 0,97 3,40 3,85 4,95 5,90 0,97 3,15 3,55 4,60 5,30 

45 0,80 2,75 3,20 4,00 5,00 0,80 2,50 3,00 3,70 4,50 

3 60 0,74 2,50 2,90 3,70 4,60 0,74 2,30 2,80 3,40 4,20 

87,5 0,65 2,25 2,60 3,30 4,10 0,65 2,00 2,45 3,00 3,70 

45 0,60 2,10 2,35 3,00 3,70 0,60 1,90 2,20 2,80 3,30 

4 60 0,55 1,90 2,20 2,80 3,40 0,55 1,75 2,16 2,50 3,00 

87,5 0,48 1,65 1,95 2,40 3,00 0,48 1,50 2,10 2,20 2,70 

45 0,60 1,57 1,9 2,25 3,00 0,60 1,42 1,80 2,10 2,65 

5 60 0,55 1,40 1,75 2,10 2,80 0,55 1,30 1,60 1,90 2,40 

87,5 0,48 1,27 1,50 1,85 2,40 0,48 1, 15 1,40 1,70 2,10 

45 0,60 1,2 7 1,50 1,85 2,35 0,60 1, 15 1,40 1,70 2,30 

6 60 0,55 1, 1 8 1,4 O 1,70 2,10 0,55 1,05 1,30 1,50 2,00 

87,5 0,48 1,0 O 1, 16 1,50 1,80 0,48 0,90 1,08 1,30 1,70 
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Tabelul 15 (continuare) 

Capacitatea de evacuare, 1/s, a 
Unghiul de coloanelor cu diametrul exterior al Capacitatea de evacuare, 1/s, a 
îmbinare al ţevilor din polietilenă de presiune coloanelor cu diametrul ţevilor din 

Înălţimea conductelor joasă şi clorură de polivinil de clorură de polivinil, mm 
de lucru, de legătură presiune ridicată, mm 

m de etaj la 50 90 110 50 90 110 

coloane, 
la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm grade 

50 50 90 50 110 50 50 90 50 110 

45 0,60 1,05 1,30 1,55 2,00 0,60 0,95 1,16 1,40 1,70 

7 60 0,55 1,00 1,20 1,40 1,80 0,55 0,85 1,03 1,25 1,55 

87,5 0,48 0,82 1,00 1,20 1,60 0,48 0,75 0,91 1,10 1,35 

45 0,60 1,05 1,30 1,30 1,70 0,60 0,95 1, 16 1,20 1,10 

8 60 0,55 0,95 1,20 1,20 1,60 0,55 0,85 1,03 1,05 1,05 

87,5 0,48 0,82 1,00 1,00 1,40 0,48 0,75 0,91 0,90 1,15 

45 0,60 1,05 1,30 1,10 1, 15 0,60 0,95 1,16 1,10 1,10 

9 60 0,55 0,95 1,20 1,00 1, 15 0,55 0,85 1,03 1,00 1,05 

87,5 0,48 0,82 1,00 0,85 1, 16 0,48 0,75 0,91 0,95 1, 15 

Tabelul 16 - Capacitatea de evacuare a coloanelor neventilate din ţevi din polipropilenă 

Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul exterior al 

Înălţimea 
Unghiul de îmbinare al ţevilor conductelor de legătură de la etaj, mm 

conductelor de legătură 50 I 110 de lucru, de la etaj la coloane, 
m grade la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm 

40 50 40 50 110 

45 1,60 1,80 8,80 9,50 10,6 

1 60 1,52 1,70 8,50 9,10 10, 1 

87,5 1,44 1,65 8,00 8,40 9,50 

45 0,96 1, 12 5,40 5,80 6,80 

2 60 0,91 1,05 5,10 5,50 6,40 

87,5 0,88 0,97 4,70 4,95 5,90 

45 0,72 0,80 3,80 4,00 5,00 

3 60 0,66 0,74 3,50 3,70 4,60 

87,5 0,58 0,65 3,20 3,30 4,10 

45 0,50 0,60 2,80 3,00 3,70 

4 60 0,47 0,55 2,60 2,70 3,40 

87,5 0,42 0,48 2,30 2,40 3,00 

45 0,50 0,60 2,10 2,25 3,00 

5 60 0,47 0,55 1,95 2,05 2,70 

87,5 0,42 0,48 1,77 1,85 2,40 

45 0,50 0,60 1,77 1,85 2,35 

6 60 0,47 0,55 1,67 1,70 2,10 

87,5 0,42 0,48 1,42 1,50 1,80 

45 0,50 0,60 1,42 1,55 2,00 

7 60 0,47 0,55 1,30 1,40 1,80 

87,5 0,42 0,48 1,07 1,20 1,60 

45 0,50 0,60 1,20 1,30 1,70 

8 60 0,47 0,55 1, 15 1,20 1,55 

87,5 0,42 0,48 0,96 1,00 1,40 

45 0,50 0,60 1,04 1,10 1, 15 
9 60 0,47 0,55 0,95 1,00 1, 12 

87,5 0,42 0,48 0,80 0,85 1,10 
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Tabelul 17 - Capacitatea de evacuare a coloanelor neventilate din ţevi din fontă 

Unghiul de îm- Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul interior al ţevilor, 

Înălţimea binare al mm 
conductelor de 50 I 100 I 150 de lucru, 
legătură de la m 

etaj la coloane, la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm 

grade 50 50 110 50 100 150 

45 1,55 8,00 9,60 17,0 19,00 20,0 

1 60 1,49 7,60 8,60 16,0 18,20 19,3 

90 1,39 7,00 8,00 15,0 16,90 18,0 

45 1,00 5,00 6,00 10,0 12,00 13,0 

2 60 0,85 4,60 5,60 9,70 11,90 12,3 

90 0,87 4,20 5,20 8,50 10,00 11,0 

45 0,65 3,40 4,30 7,00 8,10 9,00 

3 60 0,60 3,20 4,00 6,50 7,70 8,60 

90 0,55 3,00 3,70 5,71 6,70 7,50 

45 0,49 2,75 3,30 5,00 6,60 7,00 

4 60 0,47 2,4 O 3,15 4,80 6,10 6,50 

90 0,45 2,2 O 2,70 4,00 5,10 5,70 

45 0,49 2,00 2,65 3,90 4,90 5,50 

5 60 0,47 1,85 2,45 3,65 4,60 5,10 

90 0,45 1,70 2,10 3,10 4,00 4,40 

45 0,49 1,60 2,20 3,20 3,90 4,50 

6 60 0,47 1,50 2,00 3,00 3,70 4,30 

90 0,45 1,35 1,70 2,50 3,20 3,60 

45 0,49 1,30 1,70 2,60 3,20 3,70 

7 60 0,47 1,25 1,58 2,45 3,00 3,40 

90 0,45 1, 15 1,35 2,60 2,60 2,90 

45 0,49 1, 10 1,40 2,20 2,80 3,20 

8 60 0,47 1,05 1,32 2,00 2,60 2,90 

90 0,45 1,00 1, 15 1,70 2,20 2,40 

45 0,49 1, 10 1,40 1,85 2,40 2,70 

9 60 0,47 1,05 1,32 1,70 2,20 2,50 

90 0,45 1,00 1, 15 1,50 1,80 2,10 

45 0,49 1,10 1,40 1,75 2,10 2,30 

10 60 0,47 1,05 1,32 1,55 2,00 2,10 

90 0,45 1,00 1, 15 1,35 1,80 1,85 

45 0,49 1, 10 1,40 1,60 1,80 2,00 

11 60 0,47 1,05 1,32 1,45 1,70 1,90 

90 0,45 1,00 1, 15 1, 15 1,40 1,40 

45 0,49 1,10 1,40 1,35 1,65 1,90 

12 60 0,47 1,05 1,32 1,20 1,40 1,70 

90 0,45 1,00 1,15 1,00 1,25 1,40 

45 0,49 1,10 1,40 1,35 1,65 1,90 

13 60 0,47 1,05 1,32 1,20 1,40 1,70 

90 0,45 1,00 1, 15 1,00 1,25 1,40 

În cazul în care nu este posibilă prevederea coloanei de ventilare la un debit de ape uzate ce depă
şeşte valorile maxime prezentate în tabelele 15-17 trebuie, majorat diametrul coloanei, fie redistribuit 
debitul de ape uzate în câteva coloane neventilate, fie utilizată o clapetă de ventilatie, fie conecta
te/unite la partea superioară de cel puţin 4 coloane de canalizare. În acest caz ventilarea reţelei de 
canalizare exterioară trebuie să fie asigurată, prin alte coloane din clădire sau din clădirile vecine, în 
conformitate cu pct.19.19. 

21 Instalaţii locale pentru epurare şi pompare a apelor uzate 

21.1 Apele uzate industriale, care conţin lichide inflamabile, materii în suspensie, grăsimi, uleiuri, 
acizi şi alte substanţe, care împiedică funcţionarea normală sau care provoacă distrugerea reţelelor şi 
instalaţiilor de epurare, precum şi care conţin deşeuri valoroase, trebuie epurate înainte de deversarea 
lor în reţeaua exterioară de canalizare, pentru care în clădire sau în apropierea ei trebuie prevăzută 
amplasarea instalaţiilor locale de epurare a apelor uzate. 
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21.2 Nu se admite evacuarea în canalizare a soluţiilor tehnologice, precum şi a sedimentelor din 
rezervoarele tehnologice, la spălarea lor. � 

Evacuarea în canalizare a soluţiilor toxice şi reactivilor la exploatarea normală sau în caz de avarii 
este interzisă. Apele uzate provenite de la instituţiile medicale, veterinare sau profilactice, de la labora
toarele instituţiilor de cercetări medicale şi veterinare, de la companiile de exploatare forestieră, pre
cum şi orice alte companii şi instituţii, care datorită specificului funcţionării lor, pot provoca infectarea 
cu bacterii patogene, bacterii, microbi, virusuri, ouă de helminţi, sunt evacuate în reţelele localităţilor şi 
instalaţiile de tratare numai după executarea tuturor măsurilor de dezinfecţie în conformitate cu preve
derile actelor normative în vigoare. 

21.3 Nu se admite instalarea în interiorul clădirilor a decantoarelor (inclusiv a separatoarelor de gră
simi) pentru eliminarea impurităţilor care se descompun uşor, precum şi a separatoarelor pentru lichi
dele uşor inflamabile şi combustibile. 

21.4 În separatoarele pentru epurarea apelor uzate de lichidele combustibile trebuie prevăzute gărzi 
hidraulice la conductele de alimentare şi ventilare naturală. 

21.5 Apele uzate care intră în separatorul de benzină, trebuie prealabil epurate în decantorul pentru 
nămol. Curăţirea decantoarelor pentru nămol trebuie să fie mecanizată. 

21.6 Instalarea şi calculul grătarelor, platformelor de nisip, decantoarelor-separatoarelor de uleiuri şi 
produse petroliere şi ale instalaţiilor de neutralizare, altor instalaţii de epurare a apelor uzate precum şi 
ale instalaţiilor de pompare a apelor uzate menajere şi industriale, trebuie efectuate în conformitate cu 
cerinţele în vigoare. 

21.7 Pompele şi rezervoarele de recepţie a apelor uzate industriale, care nu degajă mirosuri neplă
cute şi toxice, gaze şi vapori, precum şi instalaţiile de pompare cu hidrofor se admite de a fi instalate 
în clădiri industriale şi publice. 

Pompele pentru pomparea apelor uzate menajere şi industriale, care conţin poluanţi toxici şi putresci
bil, precum şi pentru pomparea apelor uzate care degajă mirosuri neplăcute şi toxice, gaze şi vapori, 
trebuie instalate într-o încăpere separată, în subsol sau încăpere izolată, iar în lipsa subsolului - într-o 
camer� separată şi încălzită de la primul etaj, cu ieşire independentă la aer în exterior sau pe casa 
scării. lncăperea staţiei de pompare trebuie dotată cu ventilaţie forţată. Rezervoarele de recepţie pen
tru apele uzate trebuie amplasate în afara clădirilor sau în încăperi izolate, împreună cu pompele. 

NOTĂ- Ieşirea din staţia de pompare în casa scării se admite de a fi prevăzută în clădirile, pentru care nu se impun cerinţe 
sporite privind izolarea fonică. 

21.8 În staţiile de pompare de canalizare trebuie prevăzută instalarea unor pompe de rezervă, numă
rul cărora trebuie adoptat: la un număr de pompe de lucru de acelaşi tip pînă la două - una de rezer
vă, mai mult de două - două de rezervă. 

Numărul pompelor de rezervă pentru pomparea apelor uzate acide şi cu conţinut de nămol trebuie 
adoptat: 

- dacă lucrează o singură pompă - una de rezervă şi una păstrată la depozit;

- dacă lucrează două sau mai multe pompe - două de rezervă.

NOTA - În cazuri aparte prin argumentare se admite instalarea unei singure pompe care lucrează şi păstrarea alteia de rezervă 
la depozit. 

21.9 Instalaţiile de pompare trebuie prevăzute cu comandă automată şi manuală. 

21.1 O Pentru fiecare pompă de canalizare trebuie prevăzută o conductă de aspiraţie aparte cu ascen
siune spre pompă de cel puţin 0,005. 

21.11 La conductele de aspiraţie şi de refulare ale fiecărei pompe trebuie instalate vane; la conducta 
de refulare pe lângă asta şi o clapetă de reţinere. 
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NOTĂ- La transportarea apelor uzate cu conţinut de materii în suspensie (nisip, nămol) nu se prevăd clapete de reţinere şi de 
aspiraţie 

21.12 Pentru pomparea apelor uzate de la obiectele sanitare, instalate în subsolurile clădirilor cu dife
rită destinaţie, trebuie prevăzute instalaţii de pompare ermetice, care funcţionează în regim automat şi 
care corespund cerinţelor normelor sanitare privind zgomotul şi vibraţiile la locurile de lucru. 

22 Instalaţii interioare de canalizare a apelor meteorice 

22.1 Canalizarea apelor meteorice interioare trebuie să asigure evacuarea apelor provenite de la 
topirea zăpezi, apelor de ploaie de pe acoperişurile clădirilor şi construcţiilor. 

La proiectarea canalizării interioare a apelor uzate meteorice interioară în clădirile şi construcţiile ne
încălzite trebuie prevăzute măsuri care să asigure temperaturi pozitive în conducte şi în pâlnii în cazul 
temperaturilor negative în exterior (încălzire electrică, cu abur etc.). Utilitatea prevederii canalizării 
interioare meteorice cu încălzire trebuie argumentată prin calcul tehnico-economic. 

22.2 Apa din sistemul interior de canalizare a apelor meteorice trebuie evacuată în reţelele apelor 
meteorice exterioare sau în reţeaua unitară de canalizare. 

Nu se admite evacuarea apelor din reţeaua interioară de canalizare a apelor meteorice în canalizarea 
menajeră şi racordarea conductelor la reţeaua interioară de evacuare a apelor uzate de la obiectele 
sanitare. 

NOTĂ- Prin argumentare se admite de a se prevedea evacuarea apei din sistemele interioare de canalizare a apelor meteori
ce în sistemul de canalizare industrială a apelor nepoluate sau a apelor uzate refolosite. 

22.3 În cazul lipsei canalizării apelor meteorice evacuarea acestora din canalizarea interioară trebuie 
efectuată în mod deschis în rigole lângă clădiri (evacuare deschisă); trebuie prevăzute măsuri care să 
excludă eroziunea suprafeţei solului de lângă clădiri. 

În cazul amenajării unei evacuări de tip deschis la coloana din interiorul clădirii trebuie prevăzut un 
sifon cu gardă hidraulică pentru evacuarea apelor provenite din topire zăpezii în perioada de iarnă în 
canalizarea menajeră. 

22.4 Pe acoperişurile plane ale clădirilor într-o singură dolie trebuie prevăzute nu mai puţin de două 
receptoare de colectare a apelor meteorice. 

Receptoarele de colectare a apelor meteorice de pe acoperiş trebuie amplasate ţinând cont de relieful 
lui, suprafaţa admisibilă de colectare a apei pentru un singur receptor şi de construcţia clădirii. 

Distanţa maximă dintre receptoarele de colectare a apei, indiferent de tipul acoperişului, nu trebuie să 
depăşească 48 m. 

NOTĂ- Pe acoperişurile plane ale clădirilor de locuit şi publice se admite de a fi instalate câte un singur receptor de colectare a 
apei meteorice pentru fiecare tronson. 

22.5 Racordarea la o singură coloană a receptoarelor amplasate la nivele diferite, se admite în cazul, 
în care debitul de calcul total prin coloană, funcţie de diametrul lui. nu depăşeşte valorile prezentate în 
tabelul 18. 

Tabelul 18 

Diametrul coloanei de evacuare a apei meteorice, mm 85 100 150 200 

Debitul de calcul ale apelor meteorice prin coloana de eva-
10 20 50 80 

cuare, 1/s 

22.6 Pantele minimale ale conductelor de evacuare orizontale trebuie adoptate: pentru conductele 
suspendate 0,005, pentru cele de sub pardoseală - în c�>nformitate cu cerinţele din capitolul 20. 
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22.7 Pentru curăţirea canalizării interioare a apelor meteorice trebuie prevăzută instalarea unor piesă 
de inspecţie şi curăţare şI a căminelor de vizitare conform cerinţelor din capitolul 19. Pe coloane pie
sele de inspecţie trebuie instalate la etajul inferior al clădirii, iar în cazul devierilor- deasupra lor. 

NOTĂ- Pe o lungime a conductelor orizontale suspendate pînă la 24 m piesa de curăţare la începutul tronsonului se admite de 
a nu se prevedea. 

22.8 Racordarea receptoarelor de colectare a apei meteorice la coloane trebuie prevăzută cu ajuto
rul unor mufe de compensare cu îmbinare flexibilă. 

22.9 Debitul de calcul a apelor meteorice Q, I/s, de pe aria de colectare a apei trebuie determinat cu 
formulele: 

pentru acoperişurile cu o pantă de 1,5%, inclusiv 

pentru acoperişurile cu o pantă mai mare de 1,5% 

în formulele (6) şi (7): 

F - aria de colectare a apei, m2 ; 

Q 
= Fq,o 

10000 ' 

Q = ...!.!!..L 
10000 ' 

(6) 

(7) 

q20 - intensitatea ploii, I/s de pe 1 ha (pentru zona dată), cu durata de 20 min, la o perioadă, ce depă
şeşte o singură dată intensitatea de calcul, egală cu 1 an; 

qs - intensitatea ploii, I/s de pe 1 ha (pentru zona dată), cu durata de 5 min, la o perioadă, ce depă
şeşte o singură dată intensitatea de calcul, egală cu 1 an care se determină cu formula: 

qs 
= 

4n x q20, (8) 

n - parametru, adoptat în conformitate cu normativele în vigoare de instalare a reţelelor şi construcţii
lor exterioare. 

22.1 O Debitul de calcul a apelor meteorice pentru coloana de evacuare nu trebuie să depăşească 
valorile prezentate în tabelul. 18, iar pentru receptoare se determină în funcţie de datele tehnice din 
fişa receptorului de tipul adoptat. 

22.11 La determinarea ariei de calcul de colectare a apei meteorice trebuie luat suplimentar în calcul 
încă 30 % din aria totală a pereţilor verticali de lângă acoperiş care se ridică mai sus decât nivelul 
acesteia. 

22.12 Coloanele de canalizare şi toate conductele de evacuare, inclusiv cele amplasate sub podeaua 
primului etaj, trebuie calculate cu considerarea presiunii hidrostatice la înfundare şi inundare, şi fixate 
rigid pentru a preveni deplasări longitudinale şi transversale. 

22.13 Pentru conductele de evacuare interioare trebuie utilizate ţevi din materiale polimerice sau ţevi 
de presiune din fontă. Se admite utilizarea ţevilor din oţel cu un strat anticoroziv a suprafeţelor interi
oare şi exterioare. 

Pe liniile orizontale suspendate, în prezenţa unor sarcini de vihraţie, trebuie utilizate ţevi de oţel. 

22.14 Amplasarea conductelor de evacuare în limitele apartamentelor locuibile nu se admite. 
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23 Clauze suplimentare privind sistemele şi instalaţii interioare de canalizare 
în zonele cu conditii deosebite 

23.1 Materialul ţevilor pentru conductele de canalizare, montate în clădiri şi construcţii în condiţii 
deosebite, trebuie adoptate conform pct.19.7. 

Pământuri tasabile 

23.2 Montarea conductelor sub presiune şi a celor gravitaţionale şi deversările apelor uzate lor trebu
ie prevăzute ţinând cont de cerinţele, prezentate în capitolul 16. 

23.3 Îmbinările ţevilor indiferent de materialul acestora trebuie realizate prin inele de cauciuc de 
etanşare. 

23.4 Canalizarea interioară a apelor meteorice în clădirile industriale trebuie prevăzute, de regulă, 
suspendate. În cazul în care cerinţele tehnologiei de producţie nu permit montarea suspendată, se 
admite montarea lor în conformitate cu cerinţele capitolului 16. 

23.5 Dacă în zona construcţiei există o reţea exterioară de canalizare a apelor meteorice, deversările 
apelor meteorice din sistem trebuie prevăzute în conformitate cu cerinţele privind deversările canaliză
rii. 

23.6 Nu se admite pozarea în acelaşi canal a deversărilor apelor meteorice în comun cu alte reţele 
de canalizare, cu excepţia sistemului de evacuare a apelor uzate nepoluate. 

23.7 Dacă lipseşte reţeaua de ape meteorice sau unitară de canalizare trebuie prevăzută evacuarea 
apei din canalizarea interioară în rigole deschise impermeabile la apă. 

Sub rigole trebuie prevăzută compactarea pământului pe o adâncime de 0,2-0,3 m. Rigolele de sub 
trotuar şi carosabilul drumurilor trebuie acoperite cu plăci de beton armat. 

Zone seismice 

23.8 Încastrarea rigidă a conductelor în pereţi şi fundaţii nu se admite. La trecerea ţevilor prin pereţi 
şi fundaţii trebuie asigurat un spaţiu liber de minimum 0,2 m. Spaţiul trebuie umplut cu un material 
elastic, neinflamabil, impermeabil la apă şi gaz. 

23.9 Nu se admite intersecţia conductelor cu rosturile de deformaţie ale clădirilor. 

Montarea ţevilor sub fundaţiile clădirilor trebuie prevăzută în tuburi de protecţie din metal sau beton 
armat, distanţa dintre partea superioară a tubului de protecţie şi talpa fundaţiei trebuie să fie de cel 
puţin 0,2 m. 

23.1 O Îmbinările ţevilor cu mufă şi ţevile îmbinate prin manşoane, instalate în zonele cu seismicitatea 
de 8-9 grade, trebuie să asigure etanşeitatea la posibilele tasări, pentru ce trebuie folosite inele de 
cauciuc de etanşare. 

23.11 La cotiturile coloanelor din poziţie verticală în poziţie orizontală trebuie prevăzute reazeme de 
beton. 

Teritorii cu lucrări de carieră 

23.12 Pentru reţelele şi instalaţiile de canalizare pe teritorii cu lucrări de carieră trebuie respectate 
cerinţele din capitolul 16. 

23.13 Racordurile conductelor de ape uzate menajere şi meteorice din clădirile şi construcţiile, con
struite pe teritoriile cu lucrări de carieră în subteran din grupa I-IV, precum şi pe teritoriile din grupa 
IK-IVK, se admite de a fi executate din ţevi din mase plastice, fontă şi azbociment. 
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23.14 Pantele racordurilor de canalizare şi a ţevilor sistemului interior de canalizare trebuie adoptate 
ţinând cont de posibila tasare a suprafeţei terestre. 

23.15 Îmbinările conductelor de canalizare interioară trebuie executate mobile prin folosirea unor ele
mente elastice. În clădirile, protejate printr-o schemă constructivă rigidă, se admite să se prevadă 
încastrarea rigidă a îmbinărilor. 

23.16 Nu se admite intersecţia conductelor cu rosturile de deformaţie ale clădirilor. 

23.17 Nu se admite montarea ascunsă, a ţevilor de canalizare interioară, în nişe şi şliţuri în pereţii 
clădirii protejate printr-o schemă constructivă flexibilă. 

23.18 Pentru canalizarea interioară a clădirilor trebuie să se dea preferinţă ţevilor şi pieselor de îmbi
nare şi din mase plastice. 

23.19 În cazul protecţiei clădirii în procesul de exploatare prin metoda nivelării, conductele de canali
zare, montate în subsoluri sau sub pardoseli, nu trebuie să îngreuneze lucrările de compensare a 
clădirii. 

24 Economisirea resurselor energetice 

24.1 Pentru a asigura cerinţele normative privind presiunea admisibilă a apei la obiectele sanitare, în 
scopul utilizării raţionale a resurselor de apă potabilă şi energie trebuie prevăzute: 

- instalaţii de pompare cu acţionare reglabilă (cu turaţii variabile a motorului) care permite de a menţi
ne presiunea de calcul necesară de apă în sistem (după pompe) indiferent de fluctuaţiile de presiune
în reţeaua publică de alimentare cu apă;

- o schemă de distribuţie a apei cu o singură zonă de presiune, cu instalarea la fiecare apartament a
regulatoarelor de presiune în clădirile de locuit cu înălţimea de 54 m, inclusiv pentru fiecare etaj (fieca
re apartament) reglarea presiunii apei în sistemele de alimentare cu apă rece şi caldă la obiectele
sanitare;

- alimentarea cu apă cu mai multe zone de presiune, de regulă, în clădirile cu înălţimea de 54 m şi mai
mult, inclusiv cu instalarea la etajele inferioare a zonelor de regulatoare de presiune pentru aparta
mente;

- instalarea armăturii de distribuţie şi umplere moderne, care ar asigura reducerea consumului de apă
potabilă. Se recomandă utilizarea armăturii cu garnituri ceramice, baterii de amestec cu un singur braţ,
baterii termostatice, armătură automată şi semiautomată.

24.2 Contoarele de apă rece şi caldă, instalate pe branşamentele de apă la clădiri şi apartamente, 
trebuie prevăzute cu ieşire de impuls. 

Se admite conform sarcinii de proiectare prevederea ieşirii de impuls la contoarele de apă instalate în 
încăperile anexă cu destinaţie publică. 

Înainte de contoarele de apă ale clădirilor şi apartamentelor trebuie instalate filtre mecanice sau mag
netice. 

25 Asigurarea fiabilităţii şi siguranţei în exploatare. Durabilitate şi 
mentenabilitate 

25.1 Nu se admite montarea conductelor a sistemelor interioare de alimentare cu apă, canalizare şi 
de ape meteorice în locurile unde accesul la ele în timpul exploatării şi în situaţii de urgenţă este legat 
de slăbirea elementelor şi structurilor (portante ale clădirilor, fundamentelor, construcţiilor de îngrădire 
şi planşeelor). 
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25.2 Sistemele interioare de alimentare cu apă rece şi caldă trebuie testate prin metoda hidrostatică 
sau manometrică în conformitate cu cerinţele normative. 

25.3 Conductele şi armătura reţelelor de alimentare cu apă rece şi caldă trebuie să aibă certificate 
de calitate corespunzătoare, rezistenţa mecanică a căror trebuie să corespundă presiunii de calcul în 
sistem. 

25.4 Instalaţiile de pompare pentru apă rece şi caldă, instalaţiile pentru prepararea apei calde trebuie 
să fie rezervate în situaţii de urgenţă sau reparaţii în conformitate cu cerinţele capitolelor 7 şi 14. 

25.5 Încercările hidraulice ale sistemelor interioare de canalizare şi evacuare a apelor meteorice 
trebuie efectuate în conformitate cu cerinţele normative. 

25.6 Obiectele sanitare trebuie să aibă certificate de calitate corespunzătoare şi certificate ce permit 
utilizarea lor. 

25.7 În cărţile tehnice şi documentaţia uzinelor producătoare de conducte, armături, obiecte şi echi
pamente sanitare trebuie să fie specificat termenul garantat de exploatare, care să corespundă cerin
ţelor prezentului Normativ. 
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Anexa A 

Lista documentelor normative la care se fac referinţe în prezentul Normativ 

CH1.-1n 2.08.02-89 O611.1ecTBeHH61e 3AaHM51 1,1 coopy>t<eH"151 

CH1,1n 2.04.05-91 OrnnneH"1e, seHrnn5141,151 1,1 KOHA"1L\"10H"1posaH"1e 

CH1.-1n 2.04.01-85 BHyrpeHHl,11/1 BOAOnpoBOA 1,1 KaHan1,13a41,151 

NCM E.03.03-2003 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de semnalizare şi stinge
re a incendiilor 

NCM E.03.02-2001 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor 

NCM G.04.07-2006 Reţele termice 

NCM C.04.03-2005 Învelitori. Norme de proiectare. 

NRS 35-03-67:2004 Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune 
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Anexa B 

Termeni si definitii 
, , 

Conductă de ventilare naturală - coloană, care are o porţiune de evacuare prin care comunică cu 
atmosfera contribuind la schimbul de aer exterior în conductele reţelei de canalizare exterioară. 

Clapetă de ventilare - dispozitiv care permite trecerea aerului într-o singură direcţie - în direcţia de 
scurgere a lichidului în conducte şi care nu permite circulaţia aerului în direcţia opusă. 

Coloană de canalizare neventilată - coloană care nu comunică cu atmosfera. Din coloanele neventi
late fac parte: 

- coloana care nu are porţiune de evacuare;

- coloana, dotată cu clapetă de ventilare;

- grup (nu mai puţin de patru) de coloane, interconectate la partea superioară printr-o conductă colec-
toare fără amenajarea porţiunii de evacuare.

Coloană de hidranţi - este o conductă inelară (circuit închis), unde la fiecare etaj are montate două 
racorduri cu diametrul de 66 mm cu robinete şi capete pentru cuplarea furtunurilor şi conurilor de către 
echipele de pompieri. Coloanele pentru stingerea incendiilor sunt destinate pentru utilizarea de către 
echipele de pompieri la stingea incendiilor. 

Debite de calcul de apă - valori ale debitelor argumentate teoretic şi practic prin exploatare, care se 
prognozează pentru obiect privind alimentarea cu apă ţinând cont de factorii de influenţă principali 
(nivelul de dotare a clădirilor cu multe apartamente, numărul de consumatori, numărul obiectelor sani
tare, etc.). 

Debitele de calcul de apă nu sunt norme de consum de apă şi nu pot fi utilizate pentru calcularea fac
turilor pentru apă. 

Debitele de calcul de ape uzate - valorile debitelor argumentate teoretic şi practic prin exploatare, 
alese din seria variaţională (funcţie distribuţia probabilităţilor de apariţie a debitelor de diferite valori), 
care se preconizează pentru sistemul canalizării în întregime sau pentru o parte din acesta ţinând cont 
de factorii de influenţă (numărul de consumatori, numărul şi caracteristicile obiectelor sanitare şi echi
pamentelor, capacitatea conductelor de evacuare etc.) 

Racord de apă/branşament - conducta ce leagă reţeaua exterioară cu reţeaua de distribuţie interioa
ră din clădire, dotată cu armătură de închidere şi, după caz, cu contor de apă. 
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Anexa C 

Debite de calcul de apă 

Tabelul C.1 - Debite de calcul (debitele medii specifice anuale)de apă în clădirile de locuit, I/zi, 
pentru o persoană 

Clădiri de locuit total inclusiv cea caldă 

Cu sistem de apă şi canalizare fără căzi de baie 50 20 

Idem, alimentare cu gaze 60 25 

Cu sistem de apă, canalizare şi căzi de baie cu încălzitoare de apă, care 
125 50 

functionează pe combustibil solid 

Idem, cu încălzitoare cu gaze 150 60 

Cu alimentare centralizată de apă caldă şi căzi-scaune 160 65 

Idem, cu căzi de baie cu lungimea peste 1500 mm 160 65 

NOTE: 

1 Debitul de apă pentru stropitul terenurilor adiacente clădirilor locuibile, trebuie luat în calcul suplimentar în conformitate cu 
pct.21 din tabelul C.2 din prezenta anexă. 

2 în cazul în care este necesar să se ţină cont de debitul de apă pentru clădirile de locuit existente se recomandă de a fi utilizate 
datele organizaţiilor de exploatare. 

3 Utilizarea valorilor debitelor de apă pentru calculele comerciale de apă nu se admite. 

4. Debitele de calcul (debitele medii specifice anuale) de apă în clădirile de locuit, I/zi pentru o persoană pot fi modificate în
baza unui calcul fundamentat �i analizei de fezabilitate.

Tabelul C.2 - Debite de calcul (specifice medii anuale) zilnice de apă la consumatori 

Debitele de calcul 
Durata de 

Nr de 
Consumatori de apă 

Unitatea de (specifice medii anuale) 
distribuţie, 

ord. măsurare zilnice de apă, I/zi, la 
unitatea de măsură 

ore 

total inclusiv apa caldă 

Cămine: 

1 - cu duşuri comune 1 locatar 85 50 24 

- cu duşuri pentru fiecare cameră
1 locatar 110 60 24 

aparte

Hoteluri, pensiuni şi moteluri:

- cu camere de baie şi duş cornu-
1 locatar 120 70 24 

2 
ne

- cu duşuri în fiecare cameră 1 locatar 230 140 24 

- cu cameră de baie în fiecare
1 locatar 300 180 24 

cameră

Spitale: 

- cu camere de baie şi duş comune 1 loc 115 75 24 
3 - cu grupuri sanitare în apropiere de

saloane
1 loc 200 90 24 

- secţie boli infecţioase 1 loc 240 110 24 
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Tabelul C.2 (continuare) 

Debitele de calcul 

Nr 
(specifice medii anuale) 

Durata de 
de Consumatorii de apă 

Unitatea de zilnice de apă, I/zi, la 
distribuţie 

măsurare unitatea de măsură 
ord. 

inclusiv apa 
ore 

total 
caldă 

Sanatorii şi case de odihnă: 

- cu camere de duş comune 1 loc 130 65 24 
4 - cu duş în toate camerele de locuit 1 loc 150 75 24 

- cu căzi de baie în toate camerele de 
1 loc 200 100 24 

locuit

Instituţii cu profil sportiv şi balnear: 

- cu bucătării care prepară bucate

5 semipreparate, fără spălarea albituri- 1 loc 60 30 24 
lor
- cu bucătării care prepară bucate din

1 loc 200 100 24 
materie primă si cu spălătorii
Instituţii de învăţământ preşcolare
şi scoli internat:
- cu frecventarea pe timp de zi a copii-
lor:
- cu bucătării care prepară bucate din

1 copil 40 20 10 
semipreparate

6 - cu bucătării care prepară bucate din
1 copil 80 30 10 

materie primă si cu spălătorii

- cu frecventarea zilnică a copiilor:

- cu bucătării care prepară bucate din
1 copil 60 30 24 

semipreparate
- cu bucătării care prepară bucate din

1 copil 120 40 24 
materie orimă si cu spălătorii
Instituţii de învăţământ cu duşuri

7 
lângă sălile de gimnastică şi bucă- 1 elev şi 

20 8 8 
tării care prepară bucate din semi- 1 învăţător 
preparate

8 Clădiri administrative 1 lucrător 15 6 8 

Unităţi de alimentaţie publică cu 
bucate pregătite şi realizate în 1 bucate 12 4 -

sala de servit 

Magazine: 

1 lucrător în 

10 - alimentare (fără utilaje frigorifice) schimb sau 20 250 65 8 
m2 de sală 

- mărfuri industriale
1 lucrător în 

20 8 8 
schimb 

Policlinici şi ambulatorii 
1 bolnav 10 4 10 

11 1 lucrător în 
schimb 

30 12 10 

Farmacii: 

12 - sală de vânzări şi încăperi auxiliare 1 lucrător 30 12 12 

- laborator de preparare a medica-
1 lucrător 310 55 12 

mentelor
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Tabelul C.2 (continuare) 

Debitele de calcul 

Nr 
(specifice medii anuale) 

Durata de 
Unitatea de zilnice de apă, I/zi, la 

de Consumatorii de apă 
măsurare unitatea de măsură 

distribuţie 

ord. inclusiv apa 
ore 

total 
caldă 

Frizerii 
1 loc de muncă 

56 33 12 13 în schimb 
Cinematografe, teatre, cluburi, 
institutii de agrement: 

14 - pentru spectatori 1 om 8 3 4 

- pentru artişti 1 om 40 25 8 

Stadioane şi săli de sport: 

- pentru spectatori 1 loc 3 1 4 
15 

- pentru atleţi cu folosirea de duş 1 om 50 30 11 

- pentru sportivi cu folosirea de duş 1 om 100 60 11 

Bazine de înot: 

- pentru spectatori 1 loc 3 1 6 

16 - pentru sportivi (atleţi) cu folosirea
100 

de dus
1 om 60 8 

- pentru umplerea bazinului % capacitate 10 - 8 

Băi: 

- pentru spălarea la spălătorie şi
1 vizitator 180 120 3 

clătirea în dus

17. - idem, cu aplicarea unor proceduri
1 vizitator 290 190 3 

de reabilitare

- cabină de duş 1 vizitator 360 240 3 

- cabina de baie 1 vizitator 540 360 3 

Spălătorii: 

- nemecanizate
1 kg de albituri 

40 15 -

18 uscate 

- mecanizate
1 kg de albituri 

75 25 -

uscate 

Hale industriale: 

19 - simple 1 om în schimb 25 11 8 

- cu degajare de căldură peste 84
1 om în schimb 45 24 6 

kJ pe 1 m/h

20 
Duşuri în încăperi sociale ale 1 reţea de 

500 270 -

întreprinderilor industriale dusuri în schimb 
Debit de apă pentru stropit:

- învelişul de iarbă 1 m2 3 - -

- terenuri de fotbal 1 m2 0,5 - -

·21 - celelalte construcţii sportive 1 m2 1,5 - -

- acoperirilor îmbunătăţite, trotuare,
1 m2 0,5 - -

piete, accese la fabrici
- spatii verzi, gazoane şi ronduri cu

1 m2 3-6 -

flori
22 Umplerea suprafeţei patinoarelor 1 m2 0,5 - -

NOTE: 

1 Valorile debitelor de calcul de apă au fost stabilite pentru consumatorii principali şi includ toate debitele suplimentare (perso
nalul de deservire, duşuri pentru personalul de deservire, vizitatori, pentru îngrijirea încăperii, etc.). 

2 Consumul de apă în duşurile comune şi la căzile pentru picioare în încăperile sociale ale întreprinderilor industriale, pentru 
spălarea albiturilor în curăţătorii şi pregătirea bucatelor la unităţile de alimentaţie publică, precum şi pentru proceduri de hidrote-
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rapie în instituţiile specializate în acest scop şi pregătirea bucatelor. care fac parte din componenţa spitalelor, sanatoriilor şi 
policlinicilor, trebuie luat în calcul suplimentar. 

3 În cazul în care în spălătorii maşinile de spălat nu sunt automatizate şi albiturile de spălat au pete specifice debitul de apă 
caldă se admite de a fi mărit cu 30%. 

4 Debitele de calcul de apă raportate pentru stropit au fost stabilite pentru o singură stropire. Numărul de stropiri pe zi trebuie 
adoptat în funcţie de condiţiile climatice şi alte condiţii locale. 

5. Debitele de calcul (debitele medii specifice anuale) de apă în clădirile de locuit, I/zi pentru o persoană pot fi modificate în
baza unui calcul fundamentat şi analizei de fezabilitate. 

Tabelul C.3 - Debite de calcul (medii orare) de apă şi debite secundare maxime de ape uzate 
pentru diferite tipuri de echipamente tehnico-sanitare 

Debite de calcul orare medii de apă, 1/h, pentru obiecte sanitare pentru 
diferite tipuri de clădiri 

«I 

,că u 
ii C III- GI � • GI 

GI .c fii «I ,că GI U ... ... ·-
'ia' • GI iS c. ·;: C ·- .!:! --

... - C • o-- ... III-
:C GI 

«I .0 
GI «I C G1 GI C III GI > - GI ::I 
C Cil •«I Cil> GI •«I ::I c·- C 

::I ... - 0. 
o . E - :;::; -c E] ·- t: GI 

0. .e >·-
- ·- o E ·- ... Debitul secun-
.:l N f >«I C «I GI >«I ·-

O 0. GI G1 C - ::I 
• GI .... cca.::: .,, .... __ 

·- GI ,_ GI dar maxim al u GI ·- ·� E .!!! ca >ffl � U III '- 'li'E o u Obiect .2 
·;: "i u > ::I 111-;: gi c= 

C. GI 
apelor o- C >«I C

ai·= li
..... �> GI - «I ·; �··e GI 0 G1 GI «I 

"CI >«I ii .g E C ,_ "CI E GI ;;::: ai menajere, 1/s - ai "CI � "CI ·- C. o .... ·;: >CO ·- .!:L_ GI E :::i � 
= ·= ... «I c.- ·- c- ca «I N C. ... iS III U ;.. a,·- "CI :;:;."CI >«I u ·-
GI «I 

::I 
Cil 

•«I ::I ::I "CI·= GI ::I GI u ·- t:·-·-c "CI Cil u .s
o >«I o ; == � E; C . .:;;- o «I ·- «I ... - C. ;;- E .0 ... 111-·- ·- III "j;j ,= 'i: III ;;· E C. C ::I U :;::;. C «I ·-:!:: 

z ·
-
. Cil s ::I 

- � G) GI - 'i: C C "CI III ; :: ca o ::I :::i ·u·= � o E .c 

·--;
C 
«I 
III 

Chiuvetă (inclusiv 
de laborator), cu o 
baterie de amestec 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 125+125 125+125 1,0 
(inclusiv cu furtun 
flexibil) 
Idem, cu aerator 30-20 30-20 30-20 30-20 30-20 120+120 120+120 0,6 

Chiuvetă cu baterie 
de amestec pentru - - - 50+50 50+50 150+150 150+150 1,0 
apă rece si caldă 

Duş de uz personal 115-80 150+150 - - 115-80 - 115-80 0,2 

Cadă-scaun 150-100 150+100 - 160+160 - 10 

Cadă cu lungimea 
150-100 125+125 - 160+160 - 13 

1500-1700 mm 
Duş igienic (bideu) 75-54 75-54 0,15 

Vas de closet cu 
rezervor 

40 80 80 40 90 20 90 1,6 

Vas de closet cu 
40 80 80 40 90 20 90 1,4 

robinet de spălare 
Cadă pentru pici-
oare cu baterie de - 100+100 - 100+100 25+25 25+25 25+25 0,5 
amestec 
Pisuar - 10 10 10 10 10 20 O, 1 

Lavoar cu baterie 
60-40 60-40 60-40 60-40 60-404+6 20+20 20+20 0,15 

de amestec 
- - - 250+200 - - - 2,3 

Idem cu baterie de 
amestec - - - 300+250 - - - 3,0 
Dn=25 mm 
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Tabelul C.3 (conti!}uare 
-- �--Debite de calcul orare medii de apă, llh, pentru obiecte sanitare pentru 

CI) 
-�
... 

CI) CIiC Clo -
-·5 N j!! - CI)u CI)·-Obiect .2 ·;: ai

o-CI) - CIi
"'C >III

- CI) 
·;: ,ca ·-0.-·iS !I) u 
!.!!! ::s • ..: "'C(.) >III 0

.0 ... 
C. 
CI) 
"'C 

Idem cu baterie 
de amestec - -
Dn=32 mm 
Cadă subacvatică - -
Cadă cu masaj - -
subacvatic 
Cadă de contrast - -
Chiuvetă de labo-
rator, ventilul de 10 20 
distributie a apei 
Chiuvetă cu bate- 60-40 8+12rie de amestec 
Idem cu baterie 
de amestec - -
Dn=32 mm 
Cadă subacvatică - -
Cadă cu masaj -
subacvatic 
Cadă de contrast - -
Chiuvetă de labo-
rator, coloană de 10 20 
distributie a apei 
Chiuvetă cu bate- 60-40 8+12rie de amestec 

NOTE: 

diferite tipuri de clădiri 
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330+270 

200+200 

300+200 

200+200 

20 

8+12 
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--CI) 0 CI) C ._ "'C ·- 0. 

E ::s �>III U ·-'"'·- t:
-��g_
.:! "c III 
J!:! ::s 0 
.c 

-

-

-

-
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-

-

-

-
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1 Prima cifră - debit de apă rece, a doua - debit de apă caldă. 

,c,i-

.!:! 
:a CI)::s ... 0. CIi 
-CI) C ·- CI)
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E CI)·- C 
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;;-E 
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-
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-

2 Pentru vasele de closet, pisoare, şi chiuvetele de laborator este dat debitul de apă rece. 

- CI)CI) u
... ·-
-; :a CI) ::s- C.
>·-·- ... Debitul secun-t:: ::s 
0 CI) dar maxim alC. u 
!I) CI) apelor _> 
;;::: CI) menajere, 1/s 
o-._ III 0. ... 
::S CI
u !a ·- III
�E 
:!::: Q,) C C 
::su 

- 3,0

- 3,0

- 3,0

- 3,0

- 0,3

- 0,4

- 3,0

- 3,0

- 3,0

- 3,0

- 0,3

- 0,4

Tabelul C.4 - Coeficientul de neuniformitate maximă pe zi, Kd, în funcţie de valorile debitelor 
orare medii de apă(qhhr, qch sau q101hr) şi numărul de obiecte sanitare (N) sau consumatori (U) 

N sau U 
Valoarea lui Kd funcţie de qh

hr, ifh,sauq101
hr, 1/h 

<10 10-15 15-20 20-30 30-80 >80
Pînă la 50 1,77 1,61 1,53 1,41 1, 17 1,10 

50 - 200 1,53 1,44 1,36 1,28 1, 13 1,10 
201- 500 1,53 1,38 1,31 1,24 1, 13 1,10 

501- 1000 1,51 1,36 1,27 1,22 1,12 1,10 
1001 - 5000 1,47 1,32 1,26 1,20 1,12 -
5001 - 10000 1,45 1,31 1,25 11, 1 - -
10001- 50000 1,40 1,28 1,23 91,18 - -
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Tabelul C.5a - Debitele de calcul maxime de apă totală, caldă şi rece (secundare şi orare) în 
funcţie de debitele medii pe oră (1/s) şi numărul de obiecte sanitare 

Nr. de Unitate Debitul orar mediu, I/h 
obiecte Apa de 
sanitare măsură 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

Caldă sau 1/s 0,22 0,28 0,33 0,39 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,71 

totală m3/h 0,12 0,15 0,17 0,20 
1 

0,3 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 

1/s 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,39 0,43 0,47 0,50 0,55 
Rece 

m3/h 0,09 O, 11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 

Caldă sau 1/s 0,23 0,29 0,34 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 

totală m3/h 0,18 0,21 0,25 0,30 
2 

0,34 0,38 0,42 0,45 0,49 0,53 

1/s O, 18 0,22 0,26 0,31 0,36 0,40 0,44 0,48 0,51 0,56 
Rece 

m3/h 0,13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 

Caldă sau 1/s 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,65 0,70 0,76 

totală m3/h 0,22 0,27 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57 0,61 0,66 
3 

1/s 0,19 0,23 0,28 0,33 0,37 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 
Rece 

m3/h 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,47 0,52 

Caldă sau 
1/s 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,57 0,62 0,68 0,73 0,80 

totală M¼ 
0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 

4 m3/h 

1/s 0,20 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,48 0,53 0,57 0,62 
Rece 

m3/h 0,20 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 0,56 0,61 

Caldă sau 1/s 0,27 0,33 0,40 0,46 0,53 0,59 0,65 0,71 0,76 0,83 

totală m3/h 0,30 0,36 0,42 0,49 0,56 0,63 0,69 0,75 0,81 0,88 
5 

1/s 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41 0,46 0,51 0,55 0,59 0,65 
Rece 

m3/h 0,22 0,27 0,33 0,38 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,70 

Caldă sau 1/s 0,29 0,35 0,41 0,48 0,55 0,62 0,68 0,74 0,79 0,87 

totală m3/h 0,33 0,40 0,47 0,55 
6 

0,62 0,70 0,77 0,83 0,90 0,98 

1/s 0,22 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,53 0,57 0,62 0,68 
Rece 

m3/h 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,71 0,77 

Caldă sau 1/s 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,90 

totală m3/h 0,36 0,43 0,51 0,60 0,68 0,76 0,84 0,91 0,98 1,07 
7 

1/s 0,23 0,28 0,33 0,39 0,44 0,50 0,55 0,60 0,64 0,70 
Rece 

m3/h 0,28 0,33 0,40 0,46 0,53 0,60 0,66 0,72 0,77 0,85 

Caldă sau 1/s 0,31 0,38 0,45 0,52 0,59 0,66 0,73 0,79 0,85 0,93 

totală m3/h 0,39 0,47 0,56 0,64 0,73 0,82 0,91 0,98 1,06 1, 16 
8 

1/s 0,24 0,29 0,35 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 
Rece 

m3/h 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,65 0,71 0,78 0,84 0,92 

Caldă sau 1/s 0,33 0,39 0,46 0,54 0,61 0,68 0,75 0,82 0,88 0,96 

totală m3/h 0,42 0,50 0,60 0,69 0,79 0,88 0,97 1,05 1,03 1,24 
9 

1/s 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,53 0,59 0,64 0,69 0,75 
Rece 

m3/h 0,32 0,9 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 0,83 0,90 0,99 

Caldă sau 1/s 0,34 0,40 0,48 0,55 0,63 0,71 0,78 0,84 0,91 0,99 

totală m3/h 0,45 0,54 0,63 0,73 0,84 0,94 1,03 1,12 1,21 1,32 
10 

1/s 0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 
Rece 

m3/h 0,34 0,41 0,49 0,58 0,66 0,74 0,82 0,89 0,96 1,05 
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Nr.de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 
obiecte Apa de mă-

sanitare sură 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

Caldă sau 1/s 0,36 0,43 0,51 0,59 0,67 0,75 0,82 0,89 0,96 1,05 

totală m3/h 0,51 0,60 0,71 0,82 0,93 1,04 1, 15 1,25 1,34 1,47 
12 

1/s 0,28 0,33 0,39 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 0,75 0,82 
Rece 

m3/h 0,39 0,47 0,55 0,64 0,74 0,82 0,91 0,99 1,07 1,18 

Caldă sau 1/s 0,38 0,46 0,54 0,62 0,70 0,78 0,86 0,94 1,01 1,10 

totală m3/h 0,56 0,66 0,78 0,90 1,02 1, 14 1,26 1,37 1,47 1,61 
14 

1/s 0,29 0,35 0,42 0,48 0,55 0,61 0,68 0,73 0,79 0,86 
Rece 

m3/h 0,43 0,51 0,61 0,71 1,81 0,91 1,00 1,09 1, 18 1,30 

Caldă sau 1/s 0,40 0,48 0,56 0,65 0,74 0,82 0,90 0,98 1,05 1,15 

totală m3/h 0,61 0,72 0,84 0,98 1, 11 1,24 1,36 1,48 1,60 1,75 
16 

1/s 0,31 0,37 0,44 0,51 0,58 0,64 0,71 0,77 0,83 0,91 
Rece 

m3/h 0,47 0,56 0,66 0,77 0,88 0,99 1,09 1, 19 1,28 1,41 

Caldă sau 1/s 0,42 0,50 0,59 0,68 0,77 0,86 0,94 1,02 1, 10 1,20 

totală m3/h 0,66 0,78 0,91 1,05 1, 19 1,33 1,47 1,59 1,72 1,88 
18 

1/s 0,33 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,74 0,80 0,86 0,95 
Rece 

m3/h 0,51 0,60 0,72 0,83 0,95 1,06 1,17 1,28 1,38 1,52 

Caldă sau 1/s 0,45 0,52 0,61 0,80 0,80 0,89 0,98 1,06 1, 14 1,24 

totală m3/h 0,71 0,83 0,97 1,12 
20 

1,27 1,42 1,56 1,70 1,83 2,01 

1/s 0,34 0,41 0,48 0,55 0,63 0,70 0,77 0,84 0,90 0,98 
Rece 

m31h 0,54 0,65 0,77 0,89 1,01 1, 14 1,26 1,37 1,48 1,63 

Caldă sau 1/s 0,47 0,55 0,64 0,73 0,83 0,92 1,01 1, 10 1, 18 1,29 

totală m3/h 0,76 0,89 1,03 1,19 1,35 1,51 1,66 1,80 1,94 2, 13 
22 

1/s 0,36 0,42 0,50 0,57 0,65 0,73 0,80 0,87 0,93 1,02 
Rece 

m3/h 0,58 0,69 0,82 0,95 1,08 1,21 1,34 1,46 1,57 1,73 

Caldă sau 1/s 0,48 0,57 0,66 0,76 0,86 0,95 1,05 1, 14 1,22 1,33 

totală m3/h 0,81 0,94 1,09 1,26 1,43 1,59 1,75 1,90 2,05 2,25 
24 

1/s 0,37 0,44 0,52 0,59 0,67 0,75 0,83 0,90 0,97 1,06 
Rece 

m3/h 0,62 0,73 0,86 1,00 1, 14 1,28 1,41 1,54 1,66 1,84 

Caldă sau 1/s 0,50 0,59 0,68 0,78 0,88 0,98 1,08 1, 17 1,26 1,37 

totală m3/h 0,85 0,99 1,15 1,32 1,50 1,67 1,84 2,00 2,16 2,37 
26 

1/s 0,39 0,46 0,53 0,62 0,70 0,78 0,85 0,93 1,00 1,09 
Rece 

m3/h 0,65 0,77 0, 91 1,06 1,20 1,35 1,49 1,63 1,75 1,93 

Caldă sau 1/s 0,52 0,61 0,71 0,81 o, 91 1,01 1, 11 1,21 1,30 1,42 

totală m3/h 0,90 1,04 1,21 1,39 1,57 1,75 1,93 2,10 2,26 2,48 
28 

1/s 0,40 0,47 0,55 0,64 0,72 0,80 0,88 0,96 1,03 1, 13 
Rece 

m31h 0,69 0,82 0,96 1, 11 1, 26 1,42 1,56 1,71 1,84 2,03 

Caldă sau 1/s 0,54 0,63 0,73 0,83 0,94 1,04 1, 15 1,24 1,33 1,46 

totală m3/h 0,94 1,09 1,27 1,45 1,64 1,83 2,02 2,19 2,36 2,59 
30 

1/s 0,42 0,49 0,57 0,66 0,74 0,83 0,91 0,99 1,06 1, 16 
Rece 

m3/h 0,72 0,86 1,01 1,16 1,32 1,48 1,64 1,79 1,93 2,13 
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Nr. de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 
obiecte Apa de mă-
sanitare sură 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

Caldă 1/s 0,63 0,73 0,83 0,95 1,07 1, 18 1,36 1,40 1,51 1,65 
sau 

totală m
3/h 1,16 1,33 1,54 1,76 1,99 2,21 2,43 2,64 2,85 3,13 

40 
1/s 0,49 0,57 0,66 0,75 0,85 0,94 1,03 1, 12 1,21 1,32 

Rece 
m

3/h 0,89 1,05 1,23 1,42 1,61 1,80 1,99 2,17 2,34 2,59 

Caldă 1/s 0,72 0,82 0,93 1,06 1, 19 1,31 1,44 1,56 1,67 1,82 
sau 

totală m
3/h 1,38 1,57 1,80 2,05 2,31 2,57 2,82 3,07 3,30 3,63 

50 
1/s 0,55 0,64 0,74 0,84 0,95 1,05 1,15 1,25 1,34 1,47 

Rece 
m

3/h 1,06 1,24 1,44 1,66 1,88 2, 11 2,32 2,53 2,74 3,03 

Caldă 1/s 0,80 0,90 1,03 1, 16 1,30 1,44 1,57 1,70 1,82 1,99 
sau 

totală m
3/h 1,58 1,79 2,05 2,33 2,62 2,91 3,20 3,47 3,74 4, 11 

60 
1/s 0,62 0,71 0,81 0,93 1,04 1,15 1,26 1,37 1,47 1,62 

Rece 
m

3/h 1,22 1,42 1,65 1,90 2,15 2,40 2,65 2,89 3,12 3,45 

Caldă 1/s 0,88 0,99 1,12 1,26 1,41 1,56 1,70 1,84 1,97 2,15 
sau 

totală m
3/h 1,79 2,01 2,29 2,60 2,92 3,24 3,56 3,87 4,16 4,58 

70 
1/s 0,68 0,78 0,89 1,01 1, 13 1,25 1,37 1,49 1,60 1,75 

Rece 
m

3/h 1,38 1,60 1,85 2,12 2,40 2,68 2,96 3,23 3,49 3,86 

Caldă 1/s 0,95 1,07 1,21 1,36 1,52 1,67 1,82 1,97 2, 11 2,31 
sau 

totală m
3/h 1,99 2,23 2,53 2,87 3,22 3,57 3,91 4,25 4,57 5,03 

80 
1/s 0,74 0,84 0,96 1,09 1,22 1,35 1,48 1,60 1,72 1,89 

Rece 
m

3/h 1,53 1,77 2,05 2,35 2,65 2,96 3,26 3,56 3,85 4,26 

Caldă 1/s 1,03 1, 15 1,30 1,46 1,62 1,78 1,94 2,10 2,25 2,46 
sau 

totală m
3/h 2,18 2,44 2,77 3,13 3,51 3,88 4,26 4,62 4,97 5,48 

90 
1/s 0,79 0,91 1,03 1,17 1, 31 1,44 1,58 1,71 1,84 2,02 

Rece 
n,3/h 1,68 1,94 2,24 2,57 2,90 3,23 3,56 3,89 4,20 4,65 

Caldă 1/s 1,1 O 1,23 1,38 1,55 1,72 1,89 2,06 2,23 2,39 2,61 
sau tota-

lă n,3/h 2,38 2,65 3,00 3,39 3,79 4,19 4,60 4,99 5,37 5,92 
100 

1/s 0,85 0,97 1,10 1,24 1,39 1,54 1,68 1,82 1,96 2,15 
Rece 

n,3/h 1,83 2,11 2,44 2,78 2,4 3,50 3,86 4,21 4,55 5,04 

Caldă 1/s 1,45 1,60 1,79 1,99 2,20 2,41 2,62 2,83 3,03 3,31 
sau tota-

lă n,3/h 3,32 3,66 4,12 4,62 5,16 5,69 6,23 6,76 7,27 8,02 
150 

1/s 1,12 1,27 1,43 1,61 1,79 1,98 2,16 2,34 2,51 2,76 
Rece 

n,3/h 2,57 3,3 3,37 3,84 4,32 4,80 5,29 5,76 6,23 6,91 

Caldă 1/s 1,78 1,95 2,17 2,40 2,65 2,90 3,15 3,39 3,63 3,98 
sau tota-

lă n,3/h 4,23 4,63 5,19 5,81 6,47 7,13 7,79 8,45 9,10 10,0 
200 

1/s 1,38 1,55 1,75 1,96 2,18 2,39 2,61 2,83 3,04 3,34 
Rece 

n,3/h 3,27 3,72 4,27 4,85 5,45 6,06 6,66 7,26 7,85 8,71 

Caldă 1/s 2,41 2,61 2,89 3,19 3,51 3,83 4,15 4,47 4,78 5,24 
sau tota-

lă n,3/h 6,00 6,52 7,27 8, 11 8,99 9,90 10,8 11,7 12,6 13,9 
300 

1/s 1,86 2,08 2,34 2,62 2,90 3,19 3,48 3,76 4,04 4,45 
Rece 

n,3/h 4,64 5,26 6,01 6,81 7,64 8,48 9,33 10,2 11,0 12,2 

56 



NCM G.03.03:2015 

Tabelul C.5a (continuare) 

Nr.de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 
obiecte Apa de 

sanitare măsură 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

Caldă sau 1/s 3,00 3,24 3,57 3,93 4,32 4,71 5,10 5,49 5,88 6,45 

totală m3/h 7,70 8,33 9,27 10,3 11,4 12,6 13,7 14,9 16,0 17,7 
400 

1/s 2,32 2,59 2,91 3,25 3,60 3,59 4,31 4,66 5,01 5,53 
Rece 

m3/h 5,96 6,74 7,69 8,71 9,77 10,8 11,9 13,0 14, 1 15,6 

Caldă sau 1/s 3,56 3,84 4,22 4,65 5,10 6,036 6,03 6,49 6,95 7,62 

totală m3/h 9,36 10,1 11,2 12,5 13,8 15,2 16,6 18,0 19,4 21,4 
500 

1/s 2,76 3,07 3,45 3,85 4,27 4,69 5,12 5,54 5,96 6,57 
Rece 

m3/h 7,25 8, 19 9,34 10,6 11,9 13,2 14,5 15,8 17, 1 19,0 

Caldă sau 1/s 4,11 4,24 4,86 5,35 5,87 6,40 6,93 7,46 7,99 8,77 

totală m3/h 11,0 11,8 13,2 14,6 16,2 17,8 19,4 21,0 22,7 25,1 
600 

1/s 3,18 3,55 3,98 4,45 4,93 5,42 5,91 6,39 6,88 7,60 
Rece 

m3/h 8,52 9,61 11,0 12,4 13,9 15,4 17,0 18,5 20,0 22,3 

Caldă sau 1/s 4,64 4,99 5,48 6,04 6,62 7,21 7,81 8,41 9,01 9,90 

totală m3/h 12,6 13,6 15,0 16,7 18,5 20,4 22,2 24,1 25,9 28,7 
700 

1/s 3,60 4,01 4,50 5,03 5,57 6,13 6,68 7,24 7,79 8,61 
Rece 

m3/h 9,76 11,0 12,6 14,2 16,0 17,7 19,5 21,2 23,0 25,6 

Caldă sau 1/s 5,16 5,54 6,09 6,71 7,35 8,02 8,68 9,35 10,0 11,0 

totală m3/h 14,2 15,2 16,9 18,8 20,8 22,9 25,0 27,1 29,2 32,3 
800 

1/s 4,00 4,46 5,01 5,60 6,21 6,83 7,45 8,07 8,69 9,61 
Rece 

m3/h 11,0 12,4 14, 1 16,0 18,0 20,0 21,9 23,9 25,9 28,9 

Caldă sau 1/s 5,67 6,09 6,69 7,37 8,08 8,81 9,54 10,3 11,0 12, 1 

totală m3/h 15,7 
900 

16,9 18,8 20,9 23,1 25,4 27,7 30,0 32,4 35,8 

1/s 4,40 4,90 5,51 6,16 6,84 7,52 8,21 8,89 9,58 10,6 
Rece 

m3/h 12,2 13,8 15,7 17,8 20,0 22,2 24,4 26,6 28,8 32,1 

Caldă sau 1/s 6,17 6,62 7,28 8,02 8,79 9,59 10,4 11,2 12,0 13,2 

totală m3/h 17,2 18,6 20,6 22,9 25,4 27,9 30,4 33,0 35,5 39,4 
1000 

1/s 4,78 5,34 6,00 6,72 7,45 8,20 8,96 9,71 10,5 11,6 
Rece 

m3/h 13,4 15, 1 17,3 19,6 22,0 24,4 26,8 29,3 31,7 35,4 

Caldă sau 1/s 8,56 9,19 10, 1 11,2 12,3 13,4 14,5 15,7 16,8 18,5 

totală m3/h 24,7 26,6 29,5 32,9 36,4 40,1 43,8 47,5 51,2 56,8 
1500 

1/s 6,65 7,44 8,39 9,42 10,5 11,5 12,6 13,7 14,8 16,4 
Rece 

m3/h 19,2 21,7 24,9 28,2 31,7 35,3 38,8 42,4 46,0 51,3 

Caldă sau 1/s 10,8 11,6 12,8 14,2 15,6 17,0 18,5 20,0 21,5 23,7 

totală m3/h 31,9 34,4 38,2 42,6 47,2 52,0 52,8 61,7 66,6 74,0 
2000 

1/s 8,43 9,45 10,7 12,0 13,4 14,8 16,2 17,6 19,0 21, 1 
Rece 

m3/h 24,8 28,2 32,3 36,7 41,3 45,9 50,6 55,3 60,0 67,1 

Caldă sau 1/s 13,0 14,0 15,5 17, 1 18,8 20,6 22,4 24,2 26,1 28,8 

totală m3/h 38,9 42,0 46,7 52,1 57,9 63,7 69,7 75,7 81,8 90,9 
2500 

1/s 10,1 11,4 12,9 14,6 16,2 17,9 19,7 21,4 23,1 25,7 
Rece 

m3/h 30,3 34,5 39,6 45,0 50,7 56,4 62,2 68,1 73,9 82,7 
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Tabelul C.5a (continuare) 

Nr. de Unitate Debitul orar mediu, I/h 
obiecte Apa de 
$anitare măsură 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

Caldă sau 1/s 15,2 16,3 18, 1 20,0 22,0 24,1 216,3 28,4 30,6 33,8 

totală m3/h 45,7 49,4 55,1 61,5 68,3 75,3 82,4 89,6 96,8 108 
3000 

1/s 11,8 13,3 125,1 17,0 19,0 21, 1 23,1 25,1 27,2 30,3 
Rece 

m3/h 35,7 40,6 46,7 53,3 60,0 66,9 73,8 80,7 87,7 98,1 

Caldă sau 1/s 17,2 18,6 20,6 22,8 25,2 27,6 30,0, 32,5 35,0 38,7 

totală m3/h 52,5 56,8 63,4 70,8 78,7 86,8 95,1 103 112 124 
3500 

1/s 13,4 15,2 17,3 19,5 21,8 24,1 26,5 28,9 31,2 34,8 
Rece 

m3/h 40,9 46,7 53,8 61,4 69,2 77,2 85,2 93,3 101 113 

Caldă sau 1/s 19,3 20,8 23,1 25,6 ,83 31,0 33,8 36,6 39,4 43,6 

totală n,3/h 59,1 64,0 71,5 80,0 89,0 98,2 108 117 127 141 
4000 

1/s 15,0 17,0 19,4 21,9 24,5 27,2 29,8 32,5 35,2 39,3 
Rece 

n,3/h 46,2 52,8 60,9 69,5 78,4 87,4 96,6 106 115 129 

Caldă sau 1/s 23,2 25,1 27,9 41, 1 34,3 37,7 41, 1 44,46 48,1 53,3 

totală n,3/h 72,1 78,3 87,6 98,2 109 121 132 144 156 174 
5000 

1/s 18,1 20,6 23,5 26,7 29,9 33,2 36,5 39,8 43,1 48,1 
Rece 

n,3/h 56,4 64,7 74,7 85,5 96,5 108 119 131 142 159 

Caldă sau 1/s 27,1 29,4 32,7 36,4 40,3 44,3 48,4 52,5 56,6 62,8 

totală n, 3/h 84,8 92,3 103 116 129 143 157 171 185 206 
6000 

1/s 21,2 24,1 27,6 31,4 35,2 39,1 43,0 47,0 50,9 56,9 
Rece 

n,3/h 66,4 76,4 88,4 101 115 128 141 155 169 189 

Caldă sau 1/s 30,8 33,5 37,4 41,7 46,2 50,9 55,6 60,3 65,1 72,3 

totală m3/h 97,3 106 119 134 149 165 181 198 214 239 
7000 

1/s 21,2 27,6 31,6 36,0 40,4 45,0 49,8 54,1 58,7 65,6 
Rece 

n,3/h 76,3 87,9 102 117 132 148 164 180 195 219 

Caldă sau 1/s 34,5 37,6 42,0 46,9 52,0 57,3 62,7 68,1 73,5 81,7 

totală n,3/h 110 120 135 151 169 187 205 224 243 271 
8000 

1/s 27,1 31,0 35,6 40,6 45,6 50,8 55,9 61,2 66,4 74,2 
Rece 

n,3/h 86,1 99,4 115 132 150 168 186 204 222 249 

Caldă sau 1/s 38,2 41,6 46,6 52,0 57,8 63,7 69,7 75,8 81,8 91,0 

totală n,3/h 122 133 150 169 
9000 

189 209 229 250 271 303 

1/s 30,0 34,3 39,6 45,1 50,8 56,5 62,3 68,2 74,0 82,8 
Rece 

n,3/h 95,7 111 129 18 168 188 208 228 248 279 

Caldă sau 1/s 41,7 45,6 51, 1 57,1 63,5 70,1 76,7 83,4 90,1 100 

totală 
10000 

n,3/h 134 147 165 186 208 231 253 276 300 335 

1/s 32,8 37,7 43,4 49,6 55,9 62,2 68,7 75,1 81,6 91,4 
Rece 

rn31h 105 122 142 163 185 207 230 252 275 309 

Caldă sau 1/s 48,8 53,4 60,0 67,2 74,8 82,6 90,5 98,5 107 119 

totală n,3/h 157 173 195 220 
12000 

247 274 301 328 356 398 

1/s 38,4 44,2 51, 1 58,5 66,0 73,6 81,3 89,0 96,7 108 
Rece 

n,3/h 124 144 168 194 220 246 273 300 327 368 

58 



Nr. de 

obiecte 

sanitare 

14000 

16000 

18000 

Apa 

Caldă sau 

totală 

Rece 

Caldă sau 

totală 

Rece 

Caldă sau 

totală 

Rece 

Unitate 
de 

măsură 4 

1/s 55,6 

m3/h 181 

1/s 43,9 

m3/h 143 

1/s 62,4 

m3/h 203 

1/s 49,3 

m3/h 161 

1/s 69,1 

m3/h 226 

1/s 54,6 

m3/h 179 

NCM G.03.03:2015 
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-

Debitul orar mediu, 1/h 

6 8 10 12 14 16 18 20 23 

61, 1 68,7 77,2 86,0 95,1 104 113 123 137 

199 225 254 285 316 348 380 412 461 

50,7 58,7 67,2 76,0 84,8 93,7 103 112 125 

166 194 224 254 285 316 348 379 426 

68,7 77,4 87,0 97,1 107 118 128 139 155 

255 255 288 323 359 395 413 468 524 

57,1 66,3 75,9 85,9 96,0 106 116 127 142 

188 220 254 289 324 359 395 431 485 

76,1 85,9 96,7 108 120 131 143 155 173 

250 284 321 361 401 441 483 524 586 

63,4 73,7 84,6 95,7 107 118 130 141 159 

210 246 284 323 362 402 442 483 543 

Tabelul C.5b - Debitele de calcul maxime de apă totală, caldă şi rece (secundare şi orare) în 
funcţie de debitele orare medii (1/h) şi numărul de obiecte sanitare 

Nr.de 
Unitate de Debitul orar mediu, 1/h 

obiecte Apa 
măsură 35 40 45 50 55 70 80 sanitare 26 30 60 

Caldă sau 1/s 0,76 0,81 0,86 0,90 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 

totală m3/h 0,39 
1 

0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,49 0,50 0,51 0,52 

1/s 0,59 0,63 0,67 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 
Rece 

m3/h 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 

Caldă sau 1/s 0,78 0,84 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 

totală m3/h 0,57 0,61 0,65 0,68 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,79 
2 

1/s 0,60 0,65 0,69 0,72 0,74 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 
Rece 

m3/h 0,44 0,48 0,51 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,64 

Caldă sau 1/s 0,82 0,88 0,93 0,97 1,00 1,03 1,04 1,05 1,07 1,09 

totală m3/h 0,71 0,76 0,82 0,86 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,01 

1/s 0,63 0,68 0,73 0,76 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85 
Rece 

m3/h 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,73 0,75 0,77 0,80 0,83 

Caldă sau 1/s 0,86 0,92 0,98 1,02 1,05 1,08 1, 10 1, 11 1, 13 1, 15 

totală m3/h 0,84 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1, 11 1, 13 1, 18 1,22 
4 

1/s 0,67 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,86 0,87 0,89 0,91 
Rece 

m3/h 0,66 0,71 0,76 0,81 0,84 0,87 0,90 0,92 0,97 1,01 

Caldă sau 1/s 0,89 0,96 1,02 1,07 1,10 1, 13 1,15 1, 17 1, 19 1,21 

totală m3/h 0,95 1,02 1,10 1, 15 1,20 1,24 1,27 1,30 1,35 1,41 

1/s 0,70 0,75 0,80 0,84 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 
Rece 

m3/h 0,75 0,81 0,87 0,92 0,97 1,00 1,04 1,06 1, 12 1, 17 

Caldă sau 1/s 0,93 1,00 1,07 1,12 1, 15 1,18 1,20 1,22 1,25 1,27 

totală m3/h 1,05 1,14 1,22 1,28 1,34 1,38 1,42 1,46 1,52 1,59 
6 

1/s 0,73 0,78 0,83 0,87 0,91 0,93 0,95 0,96 0,99 1,01 
Rece 

m3/h 0,84 0,90 0,98 1,03 1,08 1,13 1, 16 1,20 1,27 1,33 
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Tabelul C.5b (continuare) 

Nr. de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 
obiecte Apa de 

sanitare măsură 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

Caldă sau I/s 0,97 1,04 1, 11 1, 16 1,20 1,23 1,25 1,27 1,30 1,33 

totală m3/h 1,15 1,24 1,34 1,41 
7 

1,47 1,52 1,57 1,61 1,68 1,76 

I/s 0,75 0,81 0,87 0,91 0,94 0,97 0,99 1,01 1,04 1,06 
Rece 

m3/h 0,92 0,99 1,07 1, 14 1,19 1,24 1,29 1,33 1,41 1,48 

Caldă sau I/s 1,00 1,07 1, 15 1,20 1,24 1,28 1,30 1,32 1,36 1,39 

totală m3/h 1,25 1,35 1,45 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,84 1,92 
8 

I/s 0,78 0,84 0,90 0,95 0,98 1,01 1,03 1,05 1,08 1, 11 
Rece 

m3/h 0,99 1,08 1, 17 1,24 1,30 1,36 1,41 1,45 1,54 1,63 

Caldă sau I/s 1,03 1, 11 1,19 1,24 1,29 1,32 1,35 1,37 1,41 1,45 

totală m3/h 1,34 1,44 1,55 1,64 1,71 1,78 1,84 1,89 1,99 2,08 
9 

I/s 0,81 0,87 0,93 0,98 1,02 1,05 1,07 1,09 1, 13 1, 16 
Rece 

m3/h 1,07 1, 16 1,25 1,33 1,40 1,46 1,52 1,57 1,67 1,77 

Caldă sau I/s 1,06 1, 14 1,22 1,28 1,33 1,36 1,39 1,42 1,46 1,50 

totală m3/h 1,42 1,54 1,65 1,75 1,83 1,90 1,97 2,02 2,13 2,24 
10 

I/s 0,83 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1, 11 1,13 1, 17 1,21 
Rece 

m3/h 1, 14 1,24 1,34 1,43 1,50 1,57 1,63 1,69 1,80 1,91 

Caldă sau I/s 1,12 1,21 1,29 1,36 1,41 1,45 1,48 1,51 1,56 1,61 

totală m3/h 1,59 1,72 1,85 1,96 2,06 2,14 2,21 2,28 2,42 2,55 
12 

I/s 0,88 0,95 1,02 1,08 1,12 1, 16 1,19 1,21 1,26 1,30 
Rece 

m3/h 1,28 1,39 1,51 1,61 1,69 1,77 1,85 1,92 2,05 2,18 

Caldă sau 1/s 1,18 1,27 1,36 1,43 1,48 1,53 1,57 1,60 1,66 1,71 

totală m3/h 1,74 1,88 2,04 2,16 2,27 2,36 2,45 2,53 2,69 2,84 
14 

I/s 0,93 1,00 1,08 1,14 1, 18 1,22 1,26 1,29 1,34 1,39 
Rece 

m3/h 1,41 1,53 1,66 1,78 1,88 1,97 2,05 2,14 2,29 2,44 

Caldă sau I/s 1,23 1,33 1,42 1,50 1,56 1,61 1,65 1,69 1,75 1,81 

totală m3/h 1,89 2,05 2,21 2,35 2,47 2,58 2,68 2,77 2,95 3,13 
16 

I/s 0,97 1,05 1, 13 1, 19 1,25 1,29 1,33 1,36 1,42 1,48 
Rece 

m31h 1,53 1,67 1,82 1,94 2,06 2,16 2,26 2,35 2,53 2,70 

Caldă sau I/s 1,29 1,39 1,49 1,57 1,63 1,68 1,73 1,77 1,84 1,91 

totală m3/h 2,03 2,20 2,38 2,54 2,67 2,79 2,90 3,01 3,21 3,41 
18 

I/s 1,02 1,10 1,18 1,25 1,31 1,35 1,39 1,43 1,50 1,57 
Rece 

m3/h 1,65 1,80 1,96 2,10 2,23 2,34 2,45 2,56 2,75 2,95 

Caldă sau I/s 1,34 1,44 1,55 1,63 1,70 1,75 1,80 1,85 1,93 2,00 

totală m3/h 2,17 2,35 2,55 2,72 2,86 3,00 3,12 3,24 3,46 3,68 
20 

1/s 1,06 1,15 1,23 1,31 1,36 1,42 1,46 1,50 1,58 1,65 
Rece 

m3/h 1,77 1,93 2,11 2,26 2,40 2,52 2,64 2,76 2,98 3,20 

Caldă sau 1/s 1,38 1,49 1,60 1,69 1,76 1,82 1,88 1,93 2,01 2,10 

totală m3/h 2,30 2,50 2,71 2,89 3,05 3,20 3,33 3,46 3,71 3,95 
22 

I/s 1, 10 1,19 1,28 1,36 1,42 1,48 1,52 1,57 1,65 1,73 
Rece 

m3/h 1,88 2,05 2,25 2,41 2,56 2,70 2,83 2,96 3,20 3,44 
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Tabelul C.5b (continuare) 

Nr.de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 

obiecte Apa de 

sanitare măsură 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

Caldă sau 1/s 1,43 1,54 1,66 1,75 1,83 1,89 1,95 2,00 2,10 2,19 

totală m3/h 2,43 2,64 2,87 3,06 3,24 3,39 3,54 3,68 3,95 4,22 
24 

1/s 1,14 1,23 1,33 1,41 1,48 1,54 1,59 1,64 1,73 1,81 
Rece 

m3/h 1,99 2,18 2,38 2,56 2,72 2,87 3,02 3,16 3,42 3,68 

Caldă sau 1/s 1,48 1,59 1,71 1,81 1,89 1,96 2,02 2,08 2,18 2,28 

totală m3/h 2,56 2,78 3,02 3,23 3,42 3,59 3,74 3,90 4,19 4,48 
26 

1/s 1, 18 1,28 1,38 1,46 1,53 1,59 1,65 1,70 1,80 1,89 
Rece 

m3/h 2,10 2,30 2,52 2,71 2,88 3,05 3,20 3,35 3,64 3,92 

Caldă sau 1/s 1,52 1,64 1,77 1,87 1,95 2,03 2,09 2,15 2,26 2,37 

totală m
3/h 2,68 2,92 3,17 3,40 3,59 3,78 3,95 4, 11 4,43 4,74 

28 
1/s 1,21 1,32 1,42 1,51 1,58 1,65 1,71 1,77 1,87 1,97 

Rece 
m

3/h 2,21 2,42 2,65 2,85 3,04 3,21 3,38 3,54 3,85 4,16 

Caldă sau 1/s 1,57 1,69 1,82 1,93 2,02 2,09 2,16 2,22 2,34 2,46 

totală m
3/h 2,80 3,05 3,32 3,56 3,77 3,96 4,15 4,32 4,66 5,00 

30 
1/s 1,25 1,36 1,47 1,56 1,64 1,71 1,77 1,83 1,94 2,05 

Rece 
m

3/h 2,31 2,53 2,78 3,00 3,19 3,38 3,56 3,73 4,07 4,40 

Caldă sau 1/s 1,77 1,92 2,07 2,20 2,31 2,40 2,49 2,57 2,73 2,88 

totală m3/h 3,39 3,70 4,04 4,34 4,61 4,87 5, 11 5,34 5,80 6,26 
40 

1/s 1,43 1,55 1,68 1,79 1,89 1,98 2,06 2,14 2,28 2,43 
Rece 

m3/h 2,82 3,09 3,40 3,68 3,94 4,19 4,42 4,65 5,10 5,55 

Caldă sau 1/s 1,96 2,13 2,30 2,45 2,58 2,70 2,80 2,90 3,10 3,29 

totală m3/h 3,94 4,30 4,71 5,08 5,41 5,73 6,03 6,33 6,91 7,48 
50 

1/s 1,59 1,73 1,88 2,01 2,13 2,23 2,33 2,43 2,61 2,79 
Rece 

m3/h 3,30 3,63 4,00 4,34 4,66 4,97 5,26 5,55 6, 11 6,67 

Caldă sau 1/s 2,15 2,33 2,52 2,69 2,84 2,98 3,10 3,22 3,46 3,69 

totală m3/h 4,46 4,88 5,36 5,79 6,19 6,57 6,93 7,29 7,99 8,68 
60 

1/s 1,75 1,90 2,07 2,22 2,36 2,48 2,60 2,71 2,93 3,15 
Rece 

m3/h 4,14 4,58 4,98 5,36 5,72 6,08 6,42 7,10 7,78 3,76 

Caldă sau 1/s 2,32 2,52 2,74 2,93 3,09 3,25 3,39 3,54 3,81 4,08 

totală m3/h 4,97 5,45 5,99 6,48 6,95 7,38 7,81 8,22 9,04 9,86 
70 

1/s 1,90 2,07 2,26 2,43 2,58 2,72 2,86 2,99 3,25 3,50 
Rece 

m3/h 4,21 4,64 5,14 5,61 6,05 6,47 6,88 7,28 8,08 8,87 

Caldă sau 1/s 2,49 2,71 2,94 3,15 3,34 3,51 3,68 3,84 4,15 4,46 

totală m3/h 5,47 6,00 6,61 7,16 7,69 8,19 8,67 9,15 10, 1 11,0 
80 

Rece 
1/s 2,04 2,23 2,44 2,63 2,80 2,96 3, 11 3,26 3,56 3,85 

m3/h 4,65 5,13 5,70 6,22 6,72 7,20 7,67 8,13 9,04 9,95 

Caldă sau 1/s 2,65 2,89 3,14 3,37 3,58 3,77 3,96 4,14 4,49 4,84 

totală m
3/h 5,95 6,54 7,21 7,83 8,42 8,98 9,52 10,1 11, 1 12,2 

90 
1/s 2,19 2,39 2,62 2,82 3,01 3,19 3,36 3,53 3,86 4,19 

Rece 
m

3/h 5,08 5,62 6,24 6,82 7,38 7,92 8,45 8,97 10,0 11,0 
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Tabelul C.5b (continuare) 

Nr.de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 

obiecte Apa de 
30 35 40 45 50 55 60 70 80 

sanitare măsură 26 

Caldă sau 1/s 2,81 3,06 3,34 3,34 3,59 3,82 4,03 4,23 4,82 5,21 

totală m
3/h 6,43 7,07 7,81 8,49 9,14 9,76 10,4 11,0 12,1 13,3 

100 
1/s 2,33 2,54 2,79 3,02 3,22 3,42 3,61 3,80 4,16 4,52 

Rece 
m

3/h 5,50 6,09 6,78 7,42 8,04 8,64 9,22 9,80 10,9 12,1 

Caldă sau 1/s 3,58 3,91 4,28 4,63 5, 26 5,26 5,56 5,85 6,44 7,02 

totală m
3/h 8,73 9,63 10,7 11,7 12,6 13,6 14,5 15,4 17,2 19,0 

150 
1/s 2,99 3,29 3,63 3,94 4,24 4,53 4,81 5,08 5,63 6,17 

Rece 
m

3/h 7,56 8,40 9,38 10,3 11,2 12, 1 13,0 13,9 15,6 17,3 

Caldă sau 1/s 4,30 4,71 5,18 5,62 6,04 6,44 6,83 7,22 8,00 8,77 

totală m
3/h 10,9 12, 1 13,5 14,8 16,0 17,3 18,5 19,7 22,1 24,5 

200 
1/s 3,63 4,00 4,43 4,83 5,22 5,59 5,96 6,33 7,05 7,78 

Rece 
m3/h 9,55 10,6 11,9 13,2 14,4 15,5 16,7 17,9 20,2 22,5 

Caldă sau 1/s 5,67 6,23 6,89 7,52 8,12 8,71 9,30 9,87 11,0 12,2 

totală m3/h 15,2 16,9 18,8 20,8 22,6 24,5 26,3 28,1 31,8 35,4 
300 

1/s 4,85 5,36 5,96 6,54 7, 11 7,66 8,21 8,75 9,83 10,9 
Rece 

m3/h 13,4 15,0 16,8 18,7 20,5 22,2 24,0 25,7 29,2 32,7 

Caldă sau 1/s 6,99 7,70 8,54 9,35 10,1 10,9 11,7 12,4 14,0 15,5 

totală m3/h 19,4 21,5 24,1 26,6 29,1 31,6 34,0 36,4 41,3 46,2 
400 

Rece 
1/s 6,03 6,67 7,45 8,21 8,94 9,67 10,4 11, 1 12,5 14,0 

m3/h 17,2 19,2 21,7 24,1 26,5 28,8 31,2 33,5 38,2 42,8 

Caldă sau 1/s 8,28 9,12 10, 1 11, 1 12,1 13,1 14,0 15,0 16,9 18,8 

totală m3/h 23,4 26,0 29,3 32,4 35,5 38,5 41,6 44,6 50,7 56,8 
500 

Rece 
1/s 7,18 7,96 8,91 9,84 10,7 11,6 12,5 13,4 15,2 17,0 

m3/h 20,9 23,4 26,4 29,4 32,4 35,3 38,3 41,2 47,0 52,9 

Caldă sau 1/s 9,53 10,5 11,7 12,9 14, 1 15,2 16,3 17,5 19,7 22,0 

totală m3/h 27,4 30,6 34,4 38,1 41,8 45,5 49,1 52,8 60,1 67,4 
600 

Rece 
1/s 8,30 9,22 10,3 11,4 12,5 13,6 14,7 15,7 17,9 20,0 

m3/h 24,6 27,5 31,2 34,7 38,3 41,8 45,3 48,8 55,8 62,8 

Caldă sau 1/s 10,8 11,9 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 19,9 22,5 25,2 

totală m3/h 31,4 35,0 39,4 43,8 48,1 52,3 56,6 60,9 69,4 77,9 
700 

Rece 
1/s 9,42 10,5 11,8 13,0 14,3 15,5 16,8 18,0 20,5 22,9 

m3/h 28,2 31,6 35,8 40,0 44,1 48,2 52,3 56,4 64,6 72,8 

Caldă sau 1/s 12,0 13,3 14,8 16,4 17,9 19,4 20,9 22,4 25,3 28,3 

totală m3/h 35,4 39,4 44,4 49,4 54,3 59,2 64,0 68,9 78,6 88,4 
800 

Rece 
1/s 10,5 11,7 13,2 14,6 16,0 17,4 18,9 20,3 23,1 25,9 

m3/h 31,8 35,7 40,5 45,2 49,9 54,6 59,3 64,0 73,3 82,6 

Caldă sau 1/s 13,2 14,6 16,4 18, 1 19,8 21,4 23,1 24,8 28,1 31,5 

totală m3/h 39,3 43,8 49,4 55,0 60,5 66,0 71,5 76,9 87,8 98,8 
900 

1/s 11,6 12,9 14,6 16,2 17,8 19,3 20,9 22,5 25,7 28,8 
Rece 

m
3/h 35,4 39,8 45,1 50,5 55,7 61,0 66,2 71,5 82,0 92,5 
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Tabelul C.5b (continuare) 

Nr. de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 
obiecte Apa de măsu 

sanitare ră 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

Caldă sau 1/s 14,4 15,9 17,9 19,7 21,6 23,5 25,3 27,2 30,9 34,6 

totală 

1000 
m3/h 43,2 48,2 54,4 60,6 66,7 72,8 78,8 84,9 97,0 109 

1/s 12,7 14, 1 15,9 17,7 19,5 21,2 23,0 24,7 28,2 31,7 
Rece 

m3/h 39,0 43,8 49,8 55,6 61,5 67,3 73,2 79,0 90,7 102 

Caldă sau 1/s 20,2 22,5 25,3 28,0 30,8 33,5 36,2 39,0 44,4 49,9 

totală m3/h 62,4 69,8 79,0 88,1 97,2 106 115 124 143 161 
1500 

1/s 18,0 20,1 22,7 25,4 28,0 30,5 33, 1 35,7 40,9 46,1 
Rece 

m3/h 56,7 63,8 72,6 81,4 90,1 98,8 108 116 134 151 

Caldă sau 1/s 25,9 28,9 32,5 36,1 39,7 43,4 47,0 50,6 57,8 65,0 

totală m3/h 81,3 91, 1 103 115 127 139 151 163 188 212 
2000 

1/s 23,2 26,0 29,4 32,9 36,3 39,7 43,1 46,5 53,3 60,2 
Rece 

m3/h 74,1 83,5 95,2 107 118 130 142 153 176 199 

Caldă sau 1/s 31,5 35,1 39,6 44,1 18,6 53,0 57,5 62,0 70,9 79,8 

totală m3/h 100 112 127 142 157 172 187 202 232 262 
2500 

1/s 28,3 31,7 36,0 40,3 44,5 48,7 53,0 57,2 65,7 74,2 
Rece 

m3/h 91,4 103 118 132 147 161 175 190 219 248 

Caldă sau 1/s 37,0 41,3 46,7 52,0 57,3 62,6 68,0 73,3 83,9 94,6 

totală m3/h 118 133 151 169 187 205 223 241 277 313 
3000 

1/s 33,3 37,4 42,5 47,6 52,6 57,7 62,8 67,8 77,9 88,0 
Rece 

m3/h 109 122 140 157 174 192 209 226 261 295 

Caldă sau 1/s 42,5 47,4 53,6 59,8 66,0 72,2 78,3 84,5 96,8 109 

totală m3/h 137 154 175 196 216 237 258 279 321 363 
3500 

1/s 38,3 43,1 49,0 54,9 60,7 66,6 72,5 78,3 90,1 102 
Rece 

m3/h 126 142 162 182 202 222 243 263 303 343 

Caldă sau 1/s 47,9 53,5 60,5 67,6 74,6 81,6 88,6 95,6 110 124 

totală m3/h 155 174 198 222 246 270 294 317 365 413 
4000 

1/s 43,3 48,7 55,4 62,1 68,8 75,4 82,1 88,8 102 116 
Rece 

m3/h 143 161 184 207 230 253 276 299 345 391 

Caldă sau 1/s 58,5 65,5 74,2 82,9 91,6 100 109 118 135 153 

totală m3/h 191 215 245 275 304 334 364 393 453 512 
5000 

1/s 53,1 59,8 68,1 76,4 84,7 93,0 101 110 126 143 
Rece 

m3/h 176 199 228 257 285 314 342 371 428 486 
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u 

1 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

88 

96 

104 

112 

120 

128 

136 

144 

152 

160 

168 

176 

184 

192 

200 

240 

280 

320 

360 

400 

480 

560 

640 

720 

800 
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Tabelul C.6 - Debitele de calcul maxime secundare şi orare de apă în funcţie de numărul 
consumatorilor (U) la un consum mediu zilnic de apă de 150 I/zi pentru o persoană 

(total de apă rece şi caldă) 

qtot qh qc qtot
h

, qh
hr qch, 

u 
qtot qh qc qtothr qhhr q<

hr 
1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 

0,26 0,21 0,16 0,26 0,19 0,16 

0,28 0,22 0,17 0,28 0,20 0,17 880 5,68 4,40 4,17 15,7 12,0 11,6 

0,34 0,26 0,21 0,42 0,31 0,26 960 6,09 4,72 4,48 17,0 12,9 12,5 

0,39 0,30 0,24 0,54 0,39 0,34 1040 6,50 5,03 4,78 18,2 13,9 13,5 

0,43 0,33 0,27 0,65 0,47 0,42 1120 6,90 5,34 5,07 19,4 14,9 14,4 

0,47 0,36 0,30 0,75 0,55 0,49 1200 7,29 5,65 5,37 20,7 15,8 15,3 

0,51 0,39 0,33 0,85 0,62 0,56 1400 8,26 6,40 6,08 23,7 18,1 17,5 

0,55 0,42 0,36 0,95 0,69 0,62 1600 9,21 7,13 6,79 26,7 20,4 19,7 

0,59 0,45 0,39 1,04 0,76 0,69 1850 10, 1 7,85 7,47 29,6 22,6 21,9 

0,63 0,48 0,41 1,13 0,83 0,75 2000 11, 1 8,56 8,15 32,5 24,9 24,1 

0,66 0,51 0,44 1,22 0,90 0,82 2200 12,0 9,25 8,82 35,4 27,1 26,2 

0,70 0,53 0,47 1,31 0,96 0,88 2400 12,9 9,94 9,47 38,3 29,2 28,3 

0,73 0,56 0,49 1,40 1,03 0,94 2600 13,7 10,6 10,1 41,1 31,4 30,4 

0,77 0,59 0,52 1,48 1,09 1,01 2800 14,6 11,3 10,8 43,9 33,5 32,4 

0,80 0,61 0,54 1,57 1,16 1,07 3000 15,5 11,9 11,4 46,7 35,6 34,5 

0,83 0,64 0,56 1,65 1,22 1,13 3200 16,3 12,6 12,0 49,5 37,7 36,5 

0,87 0,66 0,59 1,73 1,28 1, 19 3400 17,2 13,2 12,6 52,2 39,8 38,5 

0,90 0,69 0,61 1,82 1,34 1,25 3600 18,0 13,9 13,3 55,0 41,9 40,6 

0,93 0,71 0,64 1,90 1,40 1,31 3800 18,9 14,5 13,9 57,7 44,0 42,5 

0,96 0,74 0,66 1,98 1,47 1,37 4000 19,7 15,2 14,5 60,4 46,0 44,5 

0,99 0,76 0,68 2,06 1,53 1,43 1100 21,3 16,4 15,7 65,8 50,1 48,4 

1,05 0,81 0,73 2,22 1,65 1,55 1200 22,9 17,6 16,9 71, 1 54,1 52,3 

1, 11 0,85 0,77 2,38 1,77 1,66 1300 24,6 18,8 18,0 76,4 58,0 56,2 

1,17 0,90 0,82 2,54 1,89 1,78 1400 26,1 20,0 19,2 81,6 62,0 60,0 

1,23 0,94 0,86 2,70 2,01 1,90 6000 27,7 21,2 20,3 86,8 65,9 63,8 

1,29 0,99 0,90 2,85 2,12 2,01 1600 29,3 22,4 21,4 92,0 69,8 67,5 

1,35 1,03 0,94 3,01 2,24 2,12 1700 30,8 23,6 22,6 97,1 73,6 71,2 

1,40 1,08 0,99 3,16 2,36 2,24 1800 32,4 24,7 23,7 102 77,4 74,9 

1,46 1,12 1,03 3,31 2,47 2,35 1900 33,9 25,9 24,8 107 81,2 78,6 

1,51 1,16 1,07 3,46 2,59 2,46 8000 35,4 27,0 25,9 112 85,0 82,3 

1,57 1,21 1, 11 3,61 2,70 2,57 10000 42,8 32,6 31,2 137 104 100 

1,62 1,25 1, 15 3,76 2,82 2,68 12000 50,1 38,0 36,5 162 122 118 

1,68 1,29 1, 19 3,91 2,93 2,80 14000 57,2 43,3 41,6 186 139 135 

1,73 1,33 1,23 4,06 3,04 2,91 16000 64,3 48,5 46,5 210 157 152 

1,79 1,37 1,27 4,21 3,15 3,02 18000 71,2 53,6 51,5 233 174 169 

1,84 1,41 1,31 4,35 3,27 3,12 20000 78,0 58,6 56,3 256 191 185 

2,10 1,61 1,50 5,08 3,82 3,67 22000 84,7 63,5 61, 1 279 208 201 

2,35 1,81 1,69 5,79 4,37 4,20 24000 91,4 68,4 65,8 302 224 218 

2,59 2,00 1,87 6,50 4,91 4,72 26000 98,0 73,2 70,5 325 241 234 

2,83 2,19 2,05 7,19 5,44 5,24 28000 105 78,0 75,1 347 257 249 

3,07 2,37 2,23 7,88 5,97 5,75 30000 111 82,7 79,7 370 273 265 

3,53 2,73 2,57 9,23 7,01 6,76 32000 118 87,4 84,2 392 289 281 

3,98 3,08 2,91 10,6 8,03 7,76 34000 124 92,1 88,7 414 305 296 

4,42 3,42 3,23 11,9 9,03 8,74 36000 130 96,7 93,2 436 321 312 

4,85 3,75 3,55 13,2 10,0 9,70 38000 137 101 97,6 458 337 327 

5,27 4,08 3,86 14,4 11,0 10,7 40000 143 106 102 480 352 342 
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Tabelul C.7 - Debitele de calcul maxime secundare şi orare de apă în funcţie de numărul 
consumatorilor (U) la un debit de calcl.LI mediu zilnic de apă de 210 I/zi pentru un o persoană 

(total de apă rece şi caldă) 

u 

qtot 
q

h 
qc 

q
tothr q

h
h, qc

h, 
u 

qtot qh 
q

c qtothr q
h

hr q
c

hr 

1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 

1 0,32 0,24 o, 18 0,31 0,21 0,18 

4 0,34 0,25 0,19 0,33 0,22 O, 19 880 6,14 4,43 4,25 17, 1 11,9 11,7 

8 0,40 0,29 0,23 0,49 0,33 0,29 960 6,59 4,74 4,55 18,4 12,9 12,7 

12 0,45 0,33 0,27 0,63 0,42 0,37 1040 7,02 5,06 4,86 19,8 13,8 13,6 

16 0,50 0,36 0,30 0,76 0,51 0,45 1120 7,46 5,36 5,16 21, 1 14,8 14,5 

20 0,55 0,39 0,33 0,87 0,59 0,53 1200 7,88 5,67 5,45 22,5 15,7 15,5 

24 0,59 0,42 0,36 0,98 0,66 0,60 1400 8,94 6,42 6,18 25,8 18,0 17,7 

28 0,64 0,46 0,39 1,09 0,74 0,67 1600 9,97 7,15 6,90 29,0 20,3 20,0 

32 0,68 0,48 0,42 1, 19 0,81 0,74 1800 11,0 7,86 7,60 32,3 22,5 22,2 

36 0,72 0,51 0,45 1,29 0,88 0,80 2000 12,0 8,56 8,28 35,4 24,7 24,4 

40 0,76 0,54 0,47 1,39 0,94 0,87 2200 13,0 9,26 8,96 38,6 26,9 26,5 

44 0,79 0,57 0,50 1,49 1,01 0,93 2400 13,9 9,94 9,63 41,7 29,0 28,7 

48 0,83 0,60 0,52 1,59 1,08 1,00 2600 14,9 10,6 10,3 44,8 31,2 30,8 

52 0,87 0,62 0,55 1,68 1, 14 1,06 2800 15,9 11,3 10,9 47,9 33,3 32,9 

56 0,90 0,65 0,57 1,77 1,21 1, 12 3000 16,8 11,9 11,6 51,0 35,4 35,0 

60 0,94 0,67 0,60 1,86 1,27 1, 19 3200 17,7 12,6 12,2 54,0 37,5 37,1 

64 0,97 0,70 0,62 1,96 1,33 1,25 3400 18,7 13,2 12,9 57,1 39,6 39,1 

68 1,01 0,72 0,65 2,05 1,40 1,31 3600 19,6 13,9 13,5 60,1 41,6 41,2 

72 1,04 0,75 0,67 2,14 1,46 1,37 3600 20,5 14,5 14, 1 63,1 43,7 43,2 

76 1,08 0,77 0,69 2,22 1,52 1,43 4000 21,4 15,2 14,7 66,1 45,7 45,2 

80 1, 11 0,80 0,72 2,31 1,58 1,49 4400 23,2 16,4 16,0 72,0 49,8 49,3 

88 1,18 0,84 0,76 2,49 1,71 1.61 4800 25,0 17,6 17,2 77,9 53,8 53,3 

96 1,24 0,89 0,81 2,66 1,83 1,73 5200 26,8 18,9 18,4 83,8 57,8 57,2 

104 1,30 0,94 0,85 2,83 1,95 1,85 5600 28,6 20,1 19,6 89,6 61,7 61, 1 

112 1,37 0,98 0,90 3,00 2,06 1,97 6000 30,3 21,3 20,8 95,4 65,6 65,0 

120 1,43 1,03 0,94 3,17 2,18 2,08 6400 32,0 22,4 21,9 101 69,5 68,9 

128 1,49 1,07 0,99 3,34 2,30 2,20 6800 33,7 23,6 23,1 107 73,3 72,7 

136 1,55 1, 12 1,03 3,50 2,41 2,31 7200 35,4 24,8 24,2 113 77,2 76,6 

144 1,61 1, 16 1,07 3,67 2,53 2,43 7600 37,1 25,9 25,4 118 81,0 80,4 

152 1,67 1,20 1, 11 3,83 2,64 2,54 8000 38,8 27,1 26,5 124 84,8 84,2 

160 1,73 1,25 1, 15 3,99 2,76 2,65 10000 47,1 32,7 32,1 152 103 103 

168 1,78 1,29 1, 19 4,15 2,87 2,76 12000 55,3 38,2 37,5 179 122 121 

176 1,84 1,33 1,23 4,31 2,98 2,88 14000 63,3 43,5 42,8 206 140 139 

184 1,90 1,37 1,27 4,47 3,10 2,99 16000 71, 1 48,8 48,1 233 157 157 

192 1,96 1,41 1,31 4,63 3,21 3,10 18000 78,9 53,9 53,3 260 175 174 

200 2,01 1,45 1,35 4,79 3,32 3,21 20000 86,6 59,0 58,4 286 192 192 

240 2,29 1,65 1,55 5,58 3,87 3,75 22000 94,3 64,1 63,4 312 209 209 

280 2,56 1,85 1,74 6,35 4,41 4,29 24000 102 69,1 68,4 338 226 226 

320 2,82 2,04 1,92 7,10 4,95 4,82 26000 109 74,0 73,3 364 243 243 

360 3,08 2,23 2,10 7,85 5,47 5,34 28000 117 78,9 78,2 390 260 260 

400 3,33 2,41 2,28 8,60 6,00 5,85 30000 124 83,7 83,1 415 276 277 

480 3,83 2,77 2,63 10, 1 7,02 6,87 32000 132 88,5 87,9 441 293 293 

560 4,31 3,11 2,97 11,5 8,04 7,87 34000 139 93,3 92,7 466 309 310 

640 4,78 3,45 3,30 12,9 9,03 8,86 36000 146 98,0 97,5 491 325 326 

720 5,24 3,78 3,62 14,3 10,0 9,83 38000 153 103 102 516 341 343 

800 5,70 4, 11 3,93 15,7 11,0 10,8 40000 161 107 107 541 357 359 
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Tabelul C.8 - Debitele de calcul maxime secundare şi orare de apă în funcţie de numărul con
sumatorilor (U) la un debit de calcul mediu zilnic de apă de 250 I/zi pentru o persoană 

(total de apă rece şi caldă) 

u 

qtot q
h 

qc 
qtot

hr q
h

hr 
q<hr 

u 
qtot qh q

< qtot
h, q

h
h, qc

hr 

1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 

1 0,35 0,25 0,19 9,35 0,23 0,19 

4 0,37 0,27 0,20 0,37 0,24 0,20 880 6,51 4,53 4,36 18,2 12,2 12, 1 

8 0,44 0,31 0,25 0,55 0,36 0,30 960 6,98 4,86 4,67 19,7 13,2 13,0 

12 0,50 0,35 0,28 0,70 0,45 0,39 1040 7,44 5,17 4,99 21, 1 14,2 14,0 

16 0,55 0,39 0,32 0,83 0,54 0,48 1120 7,90 5,49 5,29 22,5 15,1 15,0 

20 0,60 0,42 0,35 0,96 0,63 0,55 1200 8,35 5,80 5,60 24,0 16,1 15,9 

24 0,65 0,45 0,38 1,08 0,71 0,63 1400 9,47 6,56 6,35 27,5 18,4 18,2 

28 0,70 0,49 0,41 1,19 0,78 0,70 1600 10,6 7,31 7,08 31,0 20,7 20,6 

32 0,74 0,52 0,44 1,30 0,86 0,77 1800 11,6 8,04 7,80 34,4 23,0 22,8 

36 0,78 0,55 0,47 1,41 0,93 0,84 2000 12,7 8,76 8,51 37,8 25,2 25,1 

40 0,82 0,57 0,49 1,52 1,00 0,91 2200 13,8 9,47 9,21 41,2 27,5 27,3 

44 0,86 0,60 0,52 1,62 1,07 0,98 2400 14,8 10,2 9,90 44,5 29,7 29,5 

48 0,90 0,63 0,55 1,72 1, 14 1,04 2600 15,8 10,9 10,6 47,9 31,9 31,7 

52 0,94 0,66 0,57 1,82 1,20 1, 11 2800 16,9 11,5 11,3 51,2 34,0 33,9 

56 0,98 0,68 0,60 1,92 1,27 1, 17 3000 17,9 12,2 11,9 54,5 36,2 36,1 

60 1,02 0,71 0,62 2,02 1,34 1,24 3200 18,9 12,9 12,6 57,8 38,4 38,2 

64 1,05 0,74 0,65 2,12 1,40 1,30 3400 19,9 13,5 13,2 61,0 40,5 40,3 

68 1,09 0,76 0,67 2,22 1,47 1,36 3600 20,9 14,2 13,9 64,3 42,6 42,5 

72 1,12 0,79 0,70 2,31 1,53 1,43 3800 21,8 14,9 14,5 67,5 44,7 44,6 

76 1, 16 0,81 0,72 2,41 1,59 1,49 4000 22,8 15,5 15,2 70,7 46,8 46,7 

80 1, 19 0,84 0,75 2,50 1,66 1,55 4400 24,8 16,8 16,5 77,1 51,0 50,9 

88 1,26 0,88 0,79 2,69 1,78 1,67 4800 26,7 18, 1 17,7 83,5 55,1 55,0 

96 1,33 0,93 0,84 2,87 1,91 1,80 5200 28,6 19,3 19,0 89,8 59,2 59,1 

104 1,40 0,98 0,88 3,05 2,03 1,92 5600 30,5 20,5 20,2 96,0 63,2 63,2 

112 1,46 1,03 0,93 3,23 2,15 2,04 6000 32,3 21,8 21,4 102 67,2 67,2 

120 1,53 1,07 0,97 3,41 2,27 2,16 6400 34,2 23,0 22,6 108 71,2 71,3 

128 1,59 1, 12 1,02 3,59 2,39 2,28 6800 36,0 24,2 23,8 115 75,2 75,3 

136 1,66 1, 16 1,06 3,76 2,51 2,39 7200 37,9 25,4 25,0 121 79,2 79,2 

144 1,72 1,21 1,10 3,94 2,63 2,51 7600 39,7 26,6 26,2 127 83,1 83,2 

152 1,78 1,25 1,15 4, 11 2,74 2,63 8000 41,5 27,8 27,4 133 87,0 87,2 

160 1,84 1,29 1, 19 4,28 2,86 2,74 10000 50,5 33,6 33,2 163 106 107 

168 1,90 1,31 1,23 4,46 2,97 2,86 12000 59,3 39,2 38,9 193 125 126 

176 1,97 1,38 1,27 4,63 3,09 2,97 14000 67,9 44,8 44,4 222 144 145 

184 2,03 1,42 1,31 4,80 3,20 3,09 16000 76,5 50,2 49,9 251 162 163 

192 2,09 1,46 1,35 4,96 3,32 3,20 18000 84,9 55,6 55,3 280 180 182 

200 2,14 1,50 1,40 5,13 3,43 3,31 20000 93,3 60,9 60,7 309 198 200 

240 2,44 1,71 1,59 5,96 3,99 3,87 22000 102 66,2 66,0 338 216 218 

280 2,72 1,91 1,79 6,78 4,55 4,42 24000 110 71,3 71,2 366 234 236 

320 2,99 2,10 1,98 7,59 5,09 4,96 26000 118 76,5 76,4 394 251 254 

360 3,27 2,29 2,16 8,38 5,63 5,50 28000 126 81,6 81,6 422 269 271 

400 3,53 2,48 2,34 9,17 6,16 6,03 30000 134 86,6 86,7 450 286 289 

480 4,05 2,84 2,70 10,7 7,21 7,07 32000 142 91,7 91,8 478 303 307 

560 4,56 3,19 3,04 12,3 8,23 8,10 34000 150 96,6 96,8 505 320 324 

640 5,06 3,54 3,38 13,8 9,25 9, 11 36000 158 102 102 533 337 341 

720 5,55 3,88 3,71 15,3 10,3 10,1 38000 166 107 107 560 354 359 

800 6,03 4,21 4,04 16,7 11,2 11, 1 40000 174 111 112 588 371 376 
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Tabelul C.9 - Debitele de calcul maxime secundare şi orare de apă în funcţie de numărul 
consumatorilor (U) la un debit de cal�ul mediu zilnic de apă de 285 I/zi pentru o persoană 

(total de apă rece şi caldă) 

u 

qtot qh qc qtothr qh
h, qc

hr 
u 

qtot qh qc qtot
h

, qhhr qchr 
1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 

1 0,39 0,27 0,21 0,38 0,24 0,20 

4 0,41 0,28 0,22 0,40 0,25 0,21 880 6,87 4,64 4,51 19,3 12,5 12,5 

8 0,48 0,33 0,26 0,60 0,38 0,32 960 7,37 4,97 4,84 20,9 13,5 13,6 

12 0,54 0,37 0,30 0,76 0,48 0,42 1040 7,86 5,29 5,16 22,4 14,5 14,6 

16 0,60 0,41 0,34 0,90 0,57 0,51 1120 8,34 5,61 5,48 23,9 15,5 15,6 

20 0,65 0,44 0,37 1,04 0,66 0,59 1200 8,82 5,93 5,80 25,4 16,4 16,5 

24 0,71 0,48 0,40 1,17 0,74 0,67 1400 10,0 6,71 6,58 29,2 18,8 19,0 

28 0,75 0,51 0,43 1,29 0,82 0,74 1600 11,2 7,47 7,34 32,9 21,2 21,4 

32 0,80 0,54 0,46 1,41 0,90 0,81 1800 12,3 8,22 8,09 36,6 23,5 23,8 

36 0,84 0,57 0,49 1,53 0,97 0,89 2000 13,4 8,96 8,83 40,2 25,9 26,1 

40 0,89 0,60 0,52 1,64 1,04 0,96 2200 14,6 9,68 9,56 43,8 28,1 28,5 

44 0,93 0,63 0,55 1,75 1, 11 1,03 2400 15,7 10,4 10,3 47,4 30,4 30,8 

48 0,97 0,66 0,57 1,86 1, 19 1,10 2600 16,8 11, 1 11,0 51,0 32,7 33, 1 

52 1,01 0,69 0,60 1,97 1,25 1, 17 2800 17,9 11,8 11,7 54,5 34,9 35,3 

56 1,05 0,71 0,63 2,07 1,32 1,23 3000 18,9 12,5 12,4 58,0 37,1 37,6 

60 1,09 0,74 0,65 2,18 1,39 1,30 3200 20,0 13,2 13,1 61,5 39,3 39,9 

64 1, 13 0,77 0,68 2,28 1,46 1,37 3400 21, 1 13,9 13,8 65,0 41,5 42,1 

68 1, 17 0,79 0,70 2,38 1,52 1,43 3600 22,1 14,5 14,5 68,5 43,7 44,3 

72 1,20 0,82 0,73 2,49 1,59 1,50 3800 23,2 15,2 15, 1 71,9 45,8 46,5 

76 1,24 0,84 0,75 2,59 1,66 1,56 4000 24,2 15,9 15,8 75,4 48,0 48,7 

80 1,28 0,87 0,78 2,69 1,72 1,63 4400 26,3 17,2 17, 1 82,2 52,3 53,1 

88 1,35 0,92 0,83 2,88 1,85 1,76 4800 28,3 18,5 18,5 89,0 56,5 57,5 

96 1,42 0,97 0,88 3,08 1,98 1,88 5200 30,4 19,8 19,8 95,8 60,7 61,8 

104 1,49 1,02 0,92 3,27 2,10 2,01 5600 32,4 21, 1 21, 1 103 64,9 66,1 

112 1,56 1,06 0,97 3,46 2,23 2,13 6000 34,4 22,3 22,3 109 69,0 70,3 

120 1,63 1, 11 1,01 3,65 2,35 2,26 6400 36,4 23,6 23,6 116 73,2 74,6 

128 1,70 1,16 1,06 3,84 2,47 2,38 6800 38,3 24,8 24,9 122 77,3 78,8 

136 1,76 1,20 1,10 4,02 2,59 2,50 7200 40,3 26,1 26,1 129 81,3 83,0 

144 1,83 1,25 1,15 4,21 2,71 2,62 7600 42,3 27,3 27,4 136 85,4 87,2 

152 1,89 1,29 1, 19 4,39 2,83 2,74 8000 44,2 28,5 28,6 142 89,4 91,3 

160 1,96 1,33 1,24 4,58 2,95 2,86 10000 53,8 34,5 34,7 175 109 112 

168 2,02 1,38 1,28 4,76 3,07 2,98 12000 63,3 40,3 40,7 207 129 132 

176 2,09 1,42 1,32 4,94 3,19 3,10 14000 72,6 46,1 46,6 238 148 152 

184 2,15 1,47 1,36 5,12 3,31 3,22 16000 81,8 51,7 52,4 270 167 172 

192 2,21 1,51 1,41 5,30 3,42 3,34 18000 90,8 57,3 58,1 301 186 191 

200 2,27 1,55 1,45 5,47 3,54 3,45 20000 99,9 62,8 63,8 332 205 211 

240 2,58 1,76 1,65 6,35 4,11 4,03 22000 109 68,2 69,4 363 223 230 

280 2,88 1,96 1,85 7,22 4,68 4,60 24000 118 73,6 74,9 393 241 249 

360 3,17 2,16 2,05 8,07 5,23 5,16 26000 127 78,9 80,5 424 260 268 

380 3,45 2,35 2,24 8,92 5,78 5,72 28000 135 84,2 85,9 454 278 287 

400 3,73 2,54 2,43 9,75 6,32 6,27 30000 144 89,5 91,4 484 296 305 

480 4,28 2,91 2,79 11,4 7,39 7,35 32000 153 94,7 96,8 514 314 324 

140 4,82 3,27 3,15 13,0 8,45 8,42 34000 161 99,9 102 544 331 343 

160 5,35 3,62 3,50 14,6 9,48 9,47 36000 170 105 108 574 349 361 

180 5,86 3,97 3,84 16,2 10,5 10,5 38000 179 110 113 604 367 380 

800 6,37 4,31 4,18 17,8 11,5 11,5 40000 187 115 118 634 384 398 
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Tabelul C.10- Debitele de apă şi apă uzată la obiectele sanitare 

Debitul secundar 
de apă, I/sec 

Obiecte 
sanitare 

total rece caldă 
qtot qc qh

1. Lavoar, dozator
de apă cu robinet O, 1 O, 1 -

de distributie a apei
2. Idem cu baterie

0,12 0,09 0,09 
de amestec
3. Lavoar, spălător
inventar cu robinet
de distribuţie a apei

0,15 0,15 -
şi coloană de labo-
rator de distribuţie 
a apei
4. Spălător (inclusiv
de laborator) cu 0,12 0,09 0,09 
baterie de amestec
5. Spălător (pentru
unităţi de alimenta-

0,3 0,2 0,2 
ţie publică) cu bate-
rie de amestec
6. Cadă de baie cu
baterie de amestec
(inclusiv comun 0,25 0,18 0,18 
pentru căzi şi la-
voare)
7. Cadă de baie cu
coloană de încălzi-

0,22 0,22 
re a apei şi baterie

-

de amestec
8. Cadă de baie
medicală cu baterie
de amestec cu
diametrul, mm:
20 0,4 0,3 0,3 
25 0,6 0,4 0,4 
32 1,4 1 1 
9. Cadă pentru
picioare cu baterie 0,1 0,07 0,07 
de amestec
1 O. Cabină de duş
cu cadă mică şi 0,12 0,09 0,09 
baterie de amestec
11. Cabină de duş
cu cadă adâncă şi 0,12 0,09 0,09 
baterie de amestec
12. Duş cu baterie
de amestec în 0,2 0,14 0,14 
instalatie de grup 
13. Duş igienic 
(bideu) cu baterie

0,08 0,05 0,05 
de amestec şi aera-
tor

14. Duş ascendent 0,3 0,2 0,2 

Debitul orar 
de apă, 1/h 

total rece caldă 
qtot,hr qc, hr qh,hr 

30 30 -

60 40 40 

50 50 -

80 60 60 

500 280 220 

300 200 200 

300 300 -

700 460 460 
750 500 500 

1060 710 710 

220 165 165 

100 60 60 

115 80 80 

500 270 230 

75 54 54 

650 430 430 
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20 50 
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10 40 

10 40 

10 50 

10 32 
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Obiecte 
sanitare 

15. Coloană în
săpunărie cu robi-
net de distribuţie a
apei reci sau calde
16. Vas de closet
cu rezervor 
17. Vas de closet
cu robinet de spăla-
re 

18. Pisoar

19. Pisoar cu robi-
net de spălare
semiautomat
20. Fântână de
băut apă 
21. Robinet de
udare 

22. Sifon de pardo-
seală cu diametrul
condiţional, mm:
50
100

NOTE: 

NCM G.03.03:2015 

Debitul secundar 
de apă, I/sec 

total rece caldă 
qlot qc qh 

0,4 0,4 -

0,1 0,1 -

1,4 1,4 -

0,035 0,035 -

0,2 0,2 -

0,04 0,04 -

0,3 0,3 0,2 

- - -
- - -

total 
qtot,hr

1000 

83 

81 

36 

36 

72 

1080 

-
-

Debitul orar 
de apă, I/h 

rece 
qc, hr 

1000 

83 

81 

36 

36 

72 

1080 

-
-

caldă 
qh,hr 

-

-

-

-

-

-

720 

-

-
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Diametrul minim 
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condiţionale, 

mm 

a., a., ... 
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.§ 
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ia a., 

20 -

8 85 

- 85 

10 40 

15 40 

10 25 

15 -

- 50 
- 100 

1. La instalarea aeratoarelor la robinetele de distribuţie a apei şi amestecătoare presiunea liberă în conductele de alimentare
trebuie adoptată nu mai mică de 5 m. 

2. În sistemele de alimentare cu apă la utilizarea conductelor colectoare din ţevi de plastic se admite utilizarea ţevilor cu diame
trul 12x2 mm pentru lavoare, chiuvete, spălătoare, amestecătoare pentru căzile de baie şi lavoare, cabine de duş, bideuri, vase 
de closet cu rezervor, pisoare, fântâni ţâşnitoare cu apă potabilă. 
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Anexa D 

Nomograme pentru determinarea pierderilor de sarcină in contoarele de apă 
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debite de apă, m3/h 

Figura D1 a - Pierderile de sarcină în contoarele cu palete 

Pa 

debite de apă, 1/s 

Figura D1 b - Pierderile de sarcină în contoarele cu palete 
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Figura 02a - Pierderile de sarcină în contoarele cu turbină 
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debite de apă, 1/s 

Figura 02b - Pierderile de sarcină în contoarele cu turbină 
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Traducerea autentică a prezentului document normativ în limba rusă 

Ha4ano nepeso,Qa 

B OCHOBY pa3pa60TKll1 H8CTOSIU\111X CîpOIIITeJlbHblX HOPM (MCH) nono>KeH npoeKT aKTyall11131ApOB8HHOro 
CHIAn «BHyrpeHHllle 8O,QOnpOBO,Q IA K8H8JllA38l\lASI», pa3pa60TaHHblll1 asropCKIIIM KOJlJleKTIIIBOM no,Q 
pyKOBO,QCTBOM OAO «CaHrex- Hv1v1npoeKT». 

Pa6ora BbmonHeHa c 4e11bt0: 

- ycrpaHeHIIISI OWIA60K IA HeO,QHO3H84HOCTIA TOJlKOB8Hll1111 OT,QeJlbHblX nono>KeHll1111, BblSIBJleHHblX B npo-
1...1ecce np111MeHeH1AS1 ,Qe111crnyt0U1ero ,QOKyMeHra; 

- nplABe,QeHIIISI ycrapeBWIAX nono>KeHllll/1 B COOTBeTCTBllte C cospeMeHHblMl,1 YCJlOBIIISIMIII, xapaKTepoM 
3KOHOMIA4eCKll1X OTHOWeHIAl/1 IA ,QellÎCTBYIOU\IAM 38KOHO,QaTeJlbCTBOM; 

- y4era pa3BIATIASI MareplAaJlOB 1,1 TeXHOJlQfl,11,1 B o6nacrn CTpOIATeJlbCTBa. 

B HOpMbl BKJlt04eHbl peKOMeH,Qa4111111, KOTOpble nO3BOJlSIT nOBblCIATb 6e3onacHOCTb npoeKT111pyeMblX 
o6beKTOB 111 3H841ATeJlbHO YJ1Y4Wll1Tb 3KCnnyaTal...llAOHHble Ka4eCTBa CIACTeM XOJlO,QHOro 111 ropsi4ero 
BO,QOCHa6>KeHIAR CTOSIKIA XOJlO,QHOl/1 IA ropsi4e11Î 8O,Qbl, K KOTOpblM nplACOe,QIAHSIIOTCSI caHIATapHO
TeXHIA4eCK1,10 np1A60pbl, peKOM0H,Qyercsi pa3M0lJ.18Tb BHe npe,QeJlOB )l{IAJlblX KBaprnp, B KOMMYHIAK841A
OHHblX waxrax C ycrpollÎCTBOM Ha K8)1{,QOM 3Ta>Ke OTKpb188IOU\111XCSI ,QBepe111, pa3Mepbl KOTOpblX ,IJ,O11)1{
Hbl 6b1Tb ,QOCTaT04HblMIA ,QJlSI npose,QeHIIISI He06XO,IJ,111MblX 3KCnnyara4111OHHblX pa6oT. 

3TO .Qaer BO3MO>KHOCTb 6blCTpo OTKJll048Tb 88O.Qbl 8O.QOnpoBO.Qa B Jlt06yt0 KBaprnpy IAJllil ,Qpyrne no
MelJ.10Hll1Sl, r.Qe npOIA3OWJla asap111si (a He OTKJll048Tb B0Cb CTOSIK), He3aBIACIAMO OT nplACYTCTBIASI IAJllil 
orcyrcrs111si >KIAJlbl...lOB s KBaprnpe. KpoMe roro, y 3Kcn11yara41AOHHoro nepcoHana nosisnsiercsi 0O3-
MO>KHOCTb KOHTpo11111posaTb BCe Heo6XO.Q111Mble napaMeTpbl CIIICTeM BO.QOCHa6>KeHIASI: ,Q8BJ1eH1Ae IA 
pacxo,D, BO,Qbl no Ka>K,Qo111 KBaprnpe >K11111O111 4acrn 3.QaH111si IAJllil noMelJ.leHIAIIÎ 06U1ecrneHHoro Ha3Ha4e
HIIISI s Jlt06oe epeMSI cyroK 1A onepaTIABHO ycrpaHSITb BblSIBJleHHble HapyweHIIISI, a TaK>Ke npOBO,QIATb 
npocp1AJ18KTIA40CKIAll1 OCMOTp CIIICTeM BO,QOCHa6>KeHIASI B COOTBeTCTBIAIA C yrsep>K,QeHHblMIA rpacp1AK8Mlil 
IA, np1,1 He06XO.QIAMOCTIA, 38M0HS!Tb ycrapeswyt0 IIIJllA He111cnpaBHYIO apMarypy, IA3Mepll1TeJlbHble np1A-
6opbl IA r.n.). 
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1 06nacTb npt.1MeHeHt.1fl 

HacTOSILl..!L'le HopMbl 8 CTpOL-nenbCTBe (,o,anee - HopMbl) pacnpocTpaHSIIOTCSI Ha CIIICTeMbl BHyi-peH
Hero XOJlO,QHOro III ropHYero BO/J,OCHa6)1{eHlt1SI, KaHaJ11113al.\lt1111 111 8O,QOCTOKOB 3,QaHIIIL/1 111 COOpY)KeHl-1111 
pa3Jllt1'-IHOro Ha3Ha'-!eHIIISI BblCOTOL/1 /J,O 75 MeTpos. 

Hacrnsi1..1.1111e HopMbl He pacnpocrpaHHIOTCH Ha: 

- CIIICTeMbl npornsonO)l{apHblX BO/J,OnpoBO/J,OB npe,QnplllSITIIILII, npOlll3BO,QSILI.IIIIX 11111111 xpaHSILI.IIIIX B3pb1B'-!a
Tble, nerKoaocnnaMeHHIOLl.llllecs:i III rop10Y111e se1..1.1ecTaa, a TaK>Ke .Qpyrnx o6beKTOB, Tpe6osaHIIIH K 
BHyi-peHHeMy npornaono)l{apHOMY BO,D,OnpoBo,Qy KOTOpblX ycTaHOBJleHbl COOTBeTCTBYIOLI.IIIIMIII HOpMa
TIIIBHblMIII ,QOKyMeHTaMIII; 

- CIIICTeMbl aBTOMaTIIIYeCKOro 8O/J,SIHOro no)l{aporyweHIIISI; 

- rennosb1e nYHKT61; 

- ycTaHOBKIII o6pa60TKIII rops:iYelll 8O/J,bl; 

- CIACTeMbl ropsiYero 80,QOCHa6)1{eHIASI, no,Qa101..1.1111e 8O.QY Ha TeXHOJlOflll'-leCKllle H�bl npoMblWJleH-
HblX npe,QnplllSITIIIL/1 (B TOM '-!IACJle Ha JleYe6Hble npol.\e,D,ypbl) III CIIICT8Mbl BO/J,OCHa6>KeHllls:I 8 npe,o,enax 
TeXHOJlOrlll'-!8CKOro o6opy,QOBaHIAs:I; 

- CIACT8Mbl cneL1111aJ1bHOro npOIA38O,QCTB8HHOro BO/J,OCHa6)1{8Hllls:I (/J,81AOHlll3111POBaHHOLII 8O/J,bl, my60KO
ro oxna>K,QeH111s:i 111 ,o,p. 

2 HopMaTt.1BHble CCblJ1Kt.1 

nepeYeHb HOpMaTIIIBHblX ,QOKyMeHTOB, Ha KOTOpble IIIM8IOTCSI CCblflKIII 8 HaCTOSILI.IIAX HopMaX, np111se
,QeH 8 np1AnO>K8HIIIIII A. 

3 TepMMHbl 1,1 onpeAeneHMfl 

TepMIIIHbl III onpe,QeJleHIIISI, np111MeHS1eMbl8 8 HaCTOSILI.IIIIX HopMax, np111Be,Q8Hbl 8 np111no>KeHIAIII B. 

4 061.1.11,1e nono>KeHMfl 

4.1 Tpy6onpoao,Qbl, npoKna,Qb1aaeM61e BHe 3,QaHIALII, s TOM 4111cne Ha HapY)KHOe no>KaporyweH111e, 
/J,Ofl>KHbl COOT88TCTBOBaTb HOpMaM Ha HapY)KHble CIIICT8Mbl BO,QOCHa6>KeHllls:I III KaHaJ11113al.\lAIII. np111 
npoeKT111poaaH1AIII CIIICTeM BHyi-peHHero BO,QOnpOBO,Qa, KaHaJ11A3al.\llllll III 80,QOCTOKOB Heo6XO,QIIIMO co-
61110,0,aTb Tpe6oaaHl!ls:I ,Qpyrnx ,Q8LIICTBYIOLI.IIIIX HOpMaTIIIBHblX ,QOKyMeHTOB. 

np111roTOBJ18Hllle rops:148111 8O,Qbl cne,o,yeT npe,o,ycMaTplllBaTb 8 COOTB8TCTBIIIIII C NCM G.04.07.

4.2 Bo scex rnnax 3/J,aH111111, BO3BOAIIIMblX s KaHan1113oaaHHblX pa111OHax, cne,o,yeT npe,o,ycMaTp111aaTb 
CIIICT8Mbl BHYTP8HHero BO/J,OCHa6>KeHIIISI III KaHan1113al.\llllll. 

Ka48CTBO CO'-!HblX BOA nocne O1.flllCTKIII B noKaJlbHblX ycTaHOBKax /J,OJl>KHO COOTB8TCTBOBaTb TeXHlll'-18-
CKIIIM ycnOBIIISIM np111eMa IAX 8 cern HapY)KHOL/1 KaHaJ11!13al.\llllll III 88,QOMCTBeHHblM HOpMaM. 

B He KaHaJ11113OBaHHblX pa1110Hax HaceneHHblX nyHKTOB CIIICT8Mbl BHyi-peHHero BO,QOCHa6>KeHllls:I III Ka
HaJ11113al.\llllA C ycrpOLIICTBOM M8CTH6IX O4111CTH61X coopY)K8HIIILII KaHaJ11113al.\llllA He06XO/J,IIIMO npe,o,ycMaT
p111saTb 8 >KIIIJlblX 3/J,aHIIISIX BblCOTOLII CBblWe ,QByx 3Ta>K8111, roCTIIIHIAL.\aX, ,QOMaX-IIIHTepHaTax ,QJlSI IIIHBa
Jllll/J,O8 111 npecrapenb1x, 6onbHIIIL1ax, po,o,111nbHb1x ,o,oMax, non111Kn111H111Kax, aM6ynarop111s:ix, ,Q111cnaHce
pax, caH3nlA,QCTaHL.\IIISIX, caHarop111s:ix, AOMaX OT,QblXa, naHCIIIOHarax, ,QOWKOJlbHblX o6pa30BarenbHblX 
Y4pe>K,QeH111s:ix, WKOJlaX-IIIHTepHaTaX, Y4pe>K,QeHIIISIX Ha4aJlbHOro IA cpe,QHero npocpecc111OHaJ1bHOro 
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o6pa30B8Hll1S!, Jlll1L\eSIX, Kll1HOTearpax, Kny6HblX 111 APYfll1X pa3BJleKaTeJlbHblX yYpe>K,QeHll!S!X, npeAnp111S1-
Tll1S!X o61J..leCTBeHHOro n111TaH111s:t, cnoprnBHblX coopy>t<eHIIIS!X, 6aHs:tX 111 npa4e4HblX. 

nP"1ME4AH"15=1: 

1. 8 np01'13BO,QCTBeHHblX i,i scnoMoraTenbHblX 3,QaHl'IRX Cl'ICTeMbl BHyrpeHHero BO,QOCHa6JKeHl'IR i,i KaHani,i3a4i,ii,i ,QonycKaeTCR He 
npe.QycMaTpi-isaTb B Tex cny<laRx, KOr.Qa Ha npe.Qnpi-iRrni-i OTcyrcTByeT 4eHTpani,i3osaHHbllit BO.Qonposo.Q i,i 4i,icno pa60Ta10Ll.(i-ix 
COCTaBnS'leT He 6onee 25 Yen. s CMeHy. 

2. B 3,QaHl'IS'IX, o6opy.QOBaHHblX BHyrpeHHl'IM X03S'IHCTBeHHO-nl'ITbeBblM i,ini,i npol'l3BO.QCTBeHHblM 80,QOnpoBO.QOM, Heo6XO,Ql'IMO 
npe.QyCMaTpl'IBaTb Cl'ICTeMY BHyrpeHHeH KaHani,i3a4i,ii,i. 

4.3 B He K8H8Jlll13088HHblX HaceneHHblX nyHKTax AOnycKaeTCS! o6opyAOB8Tb Bblrpe6oM CJleAYIOIJ..lll!e 
3A8Hll1S! 111 coopy>t<eHll1S! np111 pacXOAe CT04HblX BOA AO 1 M3 B cyrK111: 

- np01113BOACTBeHHble 111 scnoMOfaTeJlbHble 3A8Hll1s:t npOMblWJleHHblX npeAnp111S!Tll1111 np111 4111CJle pa6o
T8IOIJ..lll1X AO 25 4eJl. B CMeHy;

- )Kll1Jlble 3A8Hll1S! BblCOTOIII 1-2 3Ta>Ka;

- 061J..le>K111rnsi Bb1corn111 1-2 ara>Ka He 6onee 4eM Ha 50 4en.;

- 06beKTb1 Q)1113KYilbTYPHOro 111 Q)1113KYJ1bTYPHO-AOcyrosoro Ha3Ha4eH111S1 He 6onee 4eM Ha 240 Mecr, 
111cnoJ163yeMb1e TOilbKO s neTHee speMsi; 

- KJ1y6Hb1e 111 Aocyroso-pa3sneKaTeJ16Hb1e yYpe>K,QeH111S1 He 6onee 4eM Ha 50 4en.; 

- OTKpblTble nJlOCKOCTHble cnopTll1BHble coopy>1<eH111S1; 

- npeAnp111sirnsi o61J..lecrseHHoro n111raH111s=t He 6onee 48M Ha 25 nocaA04HblX MecT. 

4.4 Heo6XOA111MOCTb ycrpOIIICTBa BHyrpeHHll1X BOAOCTOKOB pernaMeHrnpyeTCS! NCM C.04.03 111 
CH111n 2.08.01. 

4.5 Tpy6bl, apMaTypa, 060PYAOBaH111e 111 MaTep111aJ1bl, np111MeHS18Mble np111 ycTpOIIICTBe BHyrpeHHll1X 
Cll1CTeM XOJlOAHOro 111 ropsi4ero BOAOCHa6>KeHll1S!, K8H8Jlll138L\111111 111 BOAOCTOKOB, AOJl>KHbl COOTB8TCTBO
B8Tb rpe6osaHll1S!M H8CTOS'IIJ..lll1X HOpM, rocyAapCTBeHHblX CTaHA8PTOB, C8Hll1TapH0-3n111A8Mll10JlOfll1-
4eCKll1X npaBll1Jl 111 APYfll1X AOKyMeHTOB cornacHO Ael!ICTBYIOIJ..lero 38KOHOAaTeJlbCTBa. 

4.6 He AOnycKaeTCS! npoKJ18AK8 Tpy6onpoBOAOB BHyrpeHH111X Cll1CTeM BOAOCHa6>KeHll1S!, K8H8Jlll138-
L\111111 111 BOAOCTOKOB B Mecrax, fAe AOCTyn K Hll1M BO speMS! 3KcnnyaTa4111111 111 np111 asapll1111HblX c111rya4111six 
CBS!38H C ocna6neHll1eM H8CYIJ..lll1X 3JleMeHTOB 111 KOHCTPYKL\111111 3AaHll1111 111 coopy>t<eHll1111 (QJYHAaMeHTOB, 
orpa>K,QalOIJ..lll1X KOHCTpyK4111111 111 KOHCTpyK4111111 nepeKpb1rn111). 

5 OnpeAeneHMe pac"leTHblX paCX0A0B B0Abl M CT0K0B 

5.1 Ansi fll1Apasn1114ecKoro pac4era soAonposoAOB 111 onpeAeJ1eH111S1 napaMeTpos 111x 06opyA0BaH111si 
CJleAyeT 111CnOJlb30BaTb CJ18AYIOIJ..lll18 pac4eTHble paCXOAbl ropS!48111 111 XOJlOAHOIII BOAbl: 

- cpeAH111e (3a fOA) CYT04Hble paCXOAbl BOAbl (061J..lll1111 - Q101T' ropS!48111 BOAbl - Qhr, XOJlOAHOIII BOAbl -
O"T) 3a pac4eTHoe speMs=t noTpe6neH111si BOAbl (T, 4), M3/cyr); 

- M8KCll1M8JlbHbl8 CYT04Hble paCXOAbl (061J..lll1111 - Q101max, ropS!4elll BOAbl - Qhmax, XOJlOAHOIII BOAbl -
Qcmax), M3/cyr; 

- M8KCll1M8JlbHble 4aCOBbl8 paCXOAbl (061J..lll1111 - q101
hr, ropS!48111 BOAbl - qh

hr, XOJlOAHOIII BOAbl - qc
h,), M3f4; 

- Mll1Hll1M8JlbHble 4aCOBble paCXOAbl (061J..lll1111 - q101
hr min, ropS!48111 BOAbl - qh

h, min, XOJlOAHOIII BOAbl- qc
h, 

min), M3f4; 

- M8KCll1M8JlbHble ceKYHAHble paCXOAbl (061J..lll1111 - q10', rops:t48111 BOAbl - qh, XOJlOAHOIII BOAbl - qc), M3/c; 

74 



NCM G.03.03:2015 

PacYeTHble (ygeJlbHble cpeAHllle 38 rog) C�OYHble pacXOAbl BOAbl gm:I pa3Jll/lYH6IX n0Tpe6111Tenelit 
np111HI/IM8IOTCH B COOTBeTCTBI/II/I C Ta6Jlllll\8MI/I C.1 III C.2 np111no>KeHIIIH C. 

PacYeTHble (cpegHl/le YaCOBble) paCXOAbl BOAbl AJlH pa3Jll/lYH6IX BIIIAOB CaHIIITapHO-TeXHIIIYeCKOro 
o6opygoBaHIIIH np111HI/IM8IOTCH B COOTBeTCTBI/II/I C Ta6J1IIIL1elit C.3 np111no>KeHI/IH C. 

MaKCI/IM8JlbHble cyroYHble paCXOAbl BOAbl (061.J..1111111, ropHYelit BOAbl, XOJlOAHOllt BOAbl) onpegeJlHIOTCH 
yMHO>KeHl/leM BeJll/l'-ll/lH COOTBeTCTBYIOLL.\IIIX cpegHIIIX cyroYHblX pacxogoe BOAbl Ha K03Q)Q)IIIL.\llleHT MaK
CI/IM8JlbHOllt cyroYHOllt HepaBHOMepHOCTI/I (Kd), nplllHIIIMaeMblllt no Ta6J1IIIL1e C.4 nplllJlO>KeHIIIH C. 

PacYeTHble M8KCI/IM8Jl6Hble ceKYHAHble 1/1 YaCOBble pacxogbl cnegyeT onpegenHTb B COOTBeTCTBI/II/I C 
rn6n11L1aM11 C.5 - C.9 np11no>KeH11H C c yYeTOM n.5.2. 

CpeAHllle YaCOBble pacYeTHble paCXOAbl BOAbl (061.J.1l/lllt - q101T,ropHYelit BOAbl - qhT,XOJlOAHOIII BOAbl -
q"T) onpegenHIOTCH AeneHl/leM COOTBeTCTBYIOLL.\I/IX pacYeTHblX cpeAHI/IX cyroYHblX pacxogoB BOAbl Ha 
pacYeTHoe epeMH eogonoTpe6.neHI/IH (T, Y). 

CpegHl/le cyroYHble paCXOAbl BOAbl (06LL.\l/lllt - 0101T, ropHYelit BOAbl - QhT, XOJlOAHOllt BOAbl - QcT) onpe
ge.nHIOTCH cyMMl/lp0B8Hl/leM cpeAHIIIX cyrOYHblX pacXOAOB BOAbl pa3Jll/lYH6IX n0Tpe6111rn.nelit 111/1111111 
caHIIITapHo-TeXHI/IYeCKI/IX np116op0B, CHa6>KaeMblX BOAOllt BOAOnpoBOAOM B L1eJ10M 1/111111 ero OTAeJlb
HblMI/I yYaCTKaMI/I. 

5.2 PacYeTHble paCXOAbl BOAbl B Bogonpoeogax XOJlOAHOIII BOAbl (061.J.1l/lllt, XOJlOAHOllt BOAbl) onpe-
ge.nHIOTCH B 38BI/ICI/IMOCTI/I OT: 

a) YAeJlbHOro pacYeTHoro cpegHero Yacoeoro pacxoAa BOAbl, .n/Y, orneceHHoro K ogHoMy n0Tpe611-
Te.nio 1/1111/1 caHI/ITapHO-TeXHI/IYeCKOMY np116opy; 

b) '-li/IC.na noTpe61/1Te.nelit BOAbl u 111/1/1111/1 OT '-li/IC.na caHIIITapHO-TeXHIIIYeCKI/IX np1116op0B N (AJlH eogonpo
eoga B L1eJ10M 1/1 AJlH OTAeJlbHblX yY8CTKOB pacYeTHolit cxeMbl cern BOAOnpoeoga). np11 Helll3BeCTHOM 
'-li/IC.ne caHI/ITapHO-TeXHI/IYeCKI/IX np116op0B (TOYeK eogopa36opa) N, AOnycKaeTCH npl/lHI/IMaTb I/IX '-ll/lCJlO
paBHblM YIAC.ny n0Tpe6111Te.nelit U. 

c) YIAC.na n0Tpe611rn.ne111 u B )l(I/IJlblX 1/1 MHOroKBapTIApHblX 3A8HIAHX no Ta6J11AL.\8M C.6-C.9 np11.no>KeHI/IH 
C. np11 111cno.nb30BaH1111 rn6.n111L1 C.6-C.9 pacYeTHble cpegH11e cyroYHbte pacxogbI eogbI cnegyeT np11-
H1AMaTb no Ta6Jll/lL.le C.1 AJlH >KI/IJlblX 3AaHl/lllt C pa3JllAYHOllt crnneHblO o6ecneYeHHOCTI/I caHIATapHO
TeXHIIIYeCKIAMIA ycTpolitCTBaMI/I. 

PacYeTHble paCXOAbl BOAbl B Bogonpoeogax ropHYelll BOAbl onpeAeJlHIOTCH B COOTBeTCTBI/IIA C pa3Ae
JlOM 10: 

- AJlH pe>KIAMa eogopa36opa aHa.norl/lYHO a), b) III c) C yY8TOM OCTaTOYHOro L.\IIIPKYJlHL.\IIIOHHOro paCXOAa 
Ha yYaCTKaX OT TOYKIA Harpeea AO nepeolit TOYKI/I OT6opa BOAbl; 

- AJlH pe>KIAMa LII/IPKYJlHL.\111111 npl/l Ten.nO-rl/lApaBJllAYeCKOM pacYeTe. 

PacYeTHble M'1HI/IMaJlbHble YaCOBble paCXOAbl (06LL.\l/lllt, ropHYelit BOAbl, XOJlOAHOllt BOAbl), M3/Y, onpe
AeJlHIOTCH no Q)OpMy.ne: 

qhr min = qT x Kmin , (1) 

rge Kmin - npl/lHI/IMaeTCH no rn6n11L1e 1 B 3aBIIICI/IMOCTIII OT ee.nlAYIIIHbl Kmax, onpege.nHeMolit no q:iopMy
.ne: 

(2) 

rge qhr max- MaKCIAMaJlbHblllt paCYeTHblllt YaCOBOllt paCXOA BOAbl, nplAHIAMaeTCH paBHblM qhr101 11111111 qh,h 1/1 
qhr° COOTBeTCTBeHHO. 
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Ta6m14a 1 

Kmax 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,25 2,5 2,75 3,00 >3.00

Kmin 0,74 0,54 0,4 0,29 0,21 0,14 o, 10 0,07 0,04 0,02 

5.3 Ans:i CTOSlKOB CIIICTeM KaHaJl1!13al.lllllll pacYeTHblM pacXOAOM SlBJlSl8TCSl MaKCIIIMaJlbHbllil C8KYHA
Hblli1 paCXOA CTOKOB OT nplllC08AIIIH8HHblX K CTOSlKY caH111TapHO-T8XHIIIY8CKIIIX np1116op0B, He Bbl3bIBato
l..l.\lllli1 cpblBa r111ApaBJll!IY8CKIIIX 3aTBopoB Jlto6blX BIIIAOB caHIIITapHO-TeXHIIIY8CKIIIX np1116opos (np1!18MHIII
KOB CTOYHblX BOA). 3TOT paCXOA H8AJ18>KIIIT onpeAeJlSlTb KaK cyMMY pacYeTHOro MaKCIIIMaJlbHOro ce
KYHAHOro pacxoAa BOAbl AilSl scex caHl!ITapHO-TeXHIIIY8CKIIIX np1116op0B, OT KOTOpblX CTOKIII nocTynatoT 
B CTOSlK, (onpeAeilSleMoro B COOTBeTCTBIIIIII C Tpe6osaHIIISlMIII n.5.1) III pacYeTHOro MaKCIIIM8JlbHOro ce
KYHAHOro paCXOAa CTOKa OT np1116opa C MaKCIIIMaJlbHblM BOAOOTB8A8Hlll8M (rn6n. C.3 np111IlO>K8HIIISl C, 
Hanp111Mep, CTOK OT CMblBHOro 6aYKa YHIIITa3a 1,6 n/c). 

5.4 Ans:i rop11130HTaJlbHblX OTBOAHblX Tpy6onpoBOAOB CIIICTeM KaHaJ11113al.\llllll pacYeTHblM paCXOAOM 
CJ18AY8T CYIIITaTb paCXOA qst, nlc, 3HaYeHl!le KOTOporo BblYIIICJlSl8TCSl B 3aBl!ICIIIMOCTIII QT YIIICJla caHIII
TapHO-TeXHIIIY8CKIIIX np1116op0B N, nplllC08AIIIH8HHblX K npoeKT111pyeM0My yYaCTKY Tpy6onpoBOAa, III 
AillllHbl :naro yYacTKa Tpy6onpoBoAa L, M, no cpopMyne: 

rAe: 

toi 

st = q,11 
+ K X q 

s.2 

q 3,6 s o ' 

qh/01 - 061..1.\llllil MaKCl!IMaJlbHbllil Yacosolil pacXOA BOAbl, M3/y; 

(3) 

qo5
•

2 - pacYeTHbllil MaKCIIIMaJlbHbllil pacXOA CTOKOB, n/c, QT np1116opa C MaKCl!IMaJlbHblM BOAOOTB8A8Hlll
eM (Ta6Jl. C.3 npl!IIlO>KeHIIISl C). 

N 
1 

4 0,61 

8 0,63 

12 0,64 

16 0,65 

20 0,66 

24 0,67 

28 0,68 

32 0,68 

36 0,69 

40 0,70 

100 0,77 

500 0,95 

1000 0,99 

Ta6mt4a 2. 3Ha'feH1,u1 Ks e 3ae111c111MocT111 OT 'f111cna np1116opoe N 
111 AlllllHbl OTBOAHOro Tpy6onpoBOAa L 

3Ha'4eHlllfl Ks np111 L, M, paBHOM 

3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 

0,51 0,46 0,43 0,40 0;36 0,34 0,31 0,27 0,25 0,23 

0,53 0,48 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,28 0,26 0,24 

0,54 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 

0,55 0,50 0,47 0,43 0,39 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25 

0,56 0,51 0,48 0,44 0,40 0,38 0,34 0,30 0,28 0,25 

0,57 0,52 0,48 0,45 0,41 0,38 0,35 0,31 0,28 0,26 

0,58 0,53 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,31 0,29 0,27 

0,59 0,53 0,50 0,47 0,43 0,40 0,36 0,32 0,30 0,27 

0,59 0,54 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37 0,33 0,30 0,28 

0,60 0,55 0,52 0,48 0,44 0,41 0,37 0,33 0,31 0,28 

0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34 

0,92 0,89 0,88 0,86 0,83 0,81 0,77 0,73 0,70 0,66 

0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 

500 1000 

0,15 0,13 

0,16 0,13 

0,16 0,14 

0,17 0,14 

0,17 0,14 

0,17 0,15 

0,18 0,15 

0,18 0,15 

0,19 0,16 

0,19 0,16 

0,23 0,20 

0,50 0,44 

0,77 0,71 

nPIIIME4AHIIIE - 3a Afll.1HY, L ClleAyeT npl.1Hl.1M8Tb paCCTORHl.1e OT nocneAHero Ha pac'-leTHOM Y'-!8CTKe CTORKa AO 6J11.1>Kai1wero 
np1,1coeA1.1HeHl.1R CJleAYIOll.\ero CTORKa l,1Jll,1, np1,1 OTCYTCTBl,11,1 T8Kl.1X np1,1coeAl.1HeH1.1i1, AO 6J11.1>Kai1wero KaHaJll.1381.11.10HHOro KOJ10A-
1.1a. 
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6 Ka'-leCTBO, TeMneparypa 1,11 AaBJ1eH1,11e BOAbl s CMCTeMax BOAOnpOBOAOB 

6.1 KaYeCTBO X0Jl0AH0M 1,1 ropH'-leM B0Abl (caH1i1TapHo-3n1,1geMli10JlOrlt1'-leCKli1e 1,1 Q)li131i1KO-Xli1Mli1'-leCKli1e 
noKa3aTeJlli1), nogasaeM0M Ha X03HHCTBeHH0-nli1TbeBble Hy')l<Abl, A0Jl)l(H0 CO0TBeTCTB0BaTb ycTaH0B
neHHblM H0pMaM. Ka'-leCTBO B0Abl, nogasaeMOM Ha npoli13B0ACTBeHHble Hy')l<Abl, onpegenHeTCH 3aga
Hli1eM Ha npoeKT1-1posaHli1e (TeXHOJ10rlt1'-leCKli1Mli1 Tpe6osaHli1HMli1}. 

6.2 TeMneparypa ropHYeM B0Abl s Mecrnx sogopa36opa A0Jl)l(Ha 6b1Tb He Hli1)1(e 60°C 1,1 He BbIwe 
75°c. 

nPVIME4AHVIE - Tpe60BaH11e HaCTOSH.L-lero nyHKTa He pacnpocrpaHfleTCfl Ha Mecra BOAOpa36opa Ha npol13BOACTBeHHble 
(rexHonor114ecK11e) HYJKAbl, a TaK>Ke Ha Mecra BOAopa36opa Ha HYJKAbl 06cnY>K11Ba1011-1ero nepcoHana yKaJaHHblX y4pe>KAeH11lil. 

6.3 B noMel.J..leHli1HX geTCKli1X A0WK0JlbHblX yYpe>K,QeHli1M TeMnepaTypa ropH'-leM B0Abl, nogasaeM0M K 
sogopa36opHoM apMarype gyweM 1,1 YMbIBaJ1bH1i1K0B, He A0Jl)l(Ha npesbIwaTb 37°C. 

6.4 8b16op cxeMbl np1-1roT0BJ1eHli1H ropH'-leM B0Abl 1,1 np1,1 He06XOAli1MOCTL-1 ee o6pa6oTKli1 cnegyeT 
npli1Hli1MaTb s C00TBeTCTBlt11!1 rpe6osaHlt1HM H0pMaTlt1BHOro A0KyMeHTa NCM G.04.07 1,,1 c yYeT0M H0pM 
npoeKT1t1poBaH1t1H renJl0BblX nyHKT0B. 

6.5 B Clt1CTeMaX ropHYero BOAOCHa6)1(eHlt1H npegnp1t1HT1t1M 061.J..leCTBeHHOro n1t1TaHlt1H 1,,1 gpyrv1x, rge 
noTpe61t1TeJ1HM Heo6xogv1Ma saga c reMneparypoM BbIwe yKa3aHH0M B n.6.2, cnegyer npegycMaTp1t1-
BaTb gononHlt1TeJlbHblM Harpes B0Abl MeCTHblMl,,1 B0A0HarpeeaTeJlHMlt1. 

6.6 TeMneparypa ropHYeM B0Abl, nogaeaeM0M B0A0HarpeearenHMlt1 B pacnpegenv1re11bHbIe Tpy-
6onpoeogb1 Clt1CTeM 1..leHTpa111t130BaHH0ro ropHYero BOAOCHa6>KeHlt1H, A0Jl>KHa C00TBeTCTB0BaTb Tpe-
60BaH1t1HM npoeKT1t1posaH1t1H renn0BblX nyHKTOB. 

6.7 rv1gpoCTaT1t1'-leCKOe gaeneH1t1e B Clt1CTeMe X03HMCTBeHHO-nlt1TbeBoro 1!1111!1 X03HMCTBeHHO
nporneono>KapHoro sogonpoeoga Ha orMeTKe Ha1t16onee Hlt13Ko pacnono>KeHHblX caH1t1TapHo
TexH1t1YecKv1x npv16op0B He A0Jl>KH0 npeBblWaTb 0,6 Mna, Ha OTMeTKe Ha1t16onee BblC0K0 pacno110-
)1(9HHblX npv16op0B - no nacnopTHblM gaHHblM 3Tlt1X npv16opos, a np1,,1 0TCYTCTBl,,11,,1 TaKlt1X gaHHblX He 
MeHee 0,04 Mna. 

6.8 B HaceneHHblX nyHKTaX 1t1 Ha npegnp1t1SHl!1HX, rge lt1CTO'-lHlt1Klt1 n1t1TbeBoro BOAOCHa6>KeHlt1H He 
06ecneY1t1BalOT ace Hy')l<Abl norpe61t1TeJ1eM, np1,,1 TeXHlt1K0-3K0H0Mlt1'-leCK0M 06ocHOBaH1t11!1 1,,1 no 3agaH1t1IO 
Ha npoeKT1t1poBaH1t1e gonycKaeTCH nogB0Alt1Tb B0AY Hen1t1TbeBoro KaYeCTBa K nv1ccyapaM 1,1 CMblBHblM 
6aYKaM yH1t1Ta30B. 

7 CMCTeMbl BOAOnpOBOAOB XOJlOAHOM 1,1 ropH'-leM BOAbl 

7.1 C1t1CTeMbl X0Jl0AH0ro 1,,1 ropHYero BOAOCHa6>KeHlt1H M0ryr 6b1Tb 1..leHTpan1t130BaHHblMlt1 1!1111!1 MeCT-
HblMlt1. 

7.2 C1t1cTeMbl BHyrpeHHero Bogonposoga (X03HMCTBeHHO-nlt1TbeBoro, np01i13B0ACTBeHH0ro, nporn
BOnO)l(apHoro) BKJllO'-lalOT: BB0Abl B 3AaHlt1H, Y3Jlbl lt13MepeHlt1H norpe6neHlt1H X0Jl0AH0M 1,,1 ropHYeM B0-
Abl, pa3B0AHI.J..lYIO ceTb, CTOHKl!1, nogB0AKlt1 K caH1t1TapHblM npv16opaM 1,,1 TeXH0J10rlt1'-l9CKlt1M ycTaH0BKaM, 
eogopa36opHylO, CMeC1t1TeJlbHYIO, 3anopHylO 1,,1 perynv1py10I.J..lYIO apMarypy. B 3aBlt1Clt1M0CTlt1 0T MeCTHblX 
ycn0Blt1M, TeXH0Jl0rL-11!1 npolt13B0ACTBa, B Clt1CTeMe BHyrpeHHero Bogonposoga gonycKaeTCH npegy
CMaTplt1BaTb 3anacHble 1t1 pery111,,1py10I.J..llt19 8MK0CT1!1, npv1coeg1-1HeHHble K Clt1CTeMe BHyrpeHHero B0A0-
npoeoga. 

7.3 B 3gaH1t1HX (COOPY>K9Hlt1HX) B 3aBlt1Clt1M0CTlt1 0T lt1X Ha3HaYeHlt1H Hagne)l(lt1T npegycMaTp1t1BaTb 
cnegyl01.J..llt1e Clt1CTeMbl BHyrpeHHlt1X sogonpoB0A0B: 

- X03HMCTBeHHO-nlt1TbeBoro;

- xo3HMCTBeHHo-nporneono>KapHoro;
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- npornsono)KapHoro; 

- np01113BO,QCTBeHHOro (OAHY 111f1111 HeCKOflbKO). 

C111creMbl npornsono)KapHoro BO,Qonposo,o,a B 3.QaHll151X 111 coop�eHll151X, 111Me101..L.1111X c111creMb1 xo351111-
crneHHo-n111Tbesoro 111f1111 npOll13BO,QCTBeHHOro 80,QOnpOBO,Qa, peKOMeH,o,yeTC51 o6be,Qll1H51Tb C O,QHOIII 1113 
Hll'IX. 

7.4 B Cll1CTeMaX 4eHTpaI11113088HHOro rop514ero BO,QOCHa6)KeHll151 ,Qf151 no,QAep)KaHll151 y T04eK OT6opa 
TeMnepaTypb1 BO,Qbl He H111>Ke yKa3aHH0111 s n.6.2 cne,o,yer npe,QycMaTp111saTb 4111pKyn51411110 rop514e111 
80,Qbl B nep1110,Q OTCYTCTBll151 BO,Qopa36opa. 

,lJ.onycKaeTC51 He npe,QycMaTpll188Tb 4111PKYf151L\111IO rop51'-lelll 80,Qbl B Cll1CTeMaX 4eHTpaI11113088HHOro ro
p514ero BO,QOcHa6>KeHll151 c pemaMeHrnposaHHblM so speMeH111 noTpe6neH111eM rop514e111 BO,Qbl, ecn111 
TeMnepaTypa ee B MeCTaX BO,Qopa36opa He 6y,QeT CHll1>K8TbC51 Hll1>Ke ycTaHOBfleHHOIII B pa3,Qefle 6 
H8CT0511..L.1111X HOpM. 

7.5 B 3,Q8Hll151X, r,Qe paC40THOe ,Q8BfleH111e 80,Qbl y caH111TapHo-TeXHll14eCKll1X np1116opoB, BO,Qopa36op
HOIII 111 CMec111Tef1bHOIII apMaTypbl npeBblWaeT ,QonycrnMble BeJ11114111Hbl, yKa3aHHble B n.6.7, Cfle,QyeT 
ycrnHasn111saTb no:na>KHble (KBaprnpHble) perynmopb1 ,QasneHll151 111n111 apMaTypy co BCTpoeHHblMll1 
peryn51rnpaM111 pacxo,Qa BO,Qbl. 

7.6 B BaHHblX KOMHaTax 111 ,QyweBblX Heo6XO,Qll1MO ycrnHaBf1111BaTb nonoTeH4ecyw111Teflll1. 

06beMHO-nflaH111pOBO'-IHble peweHll151 AOfl>KHbl no3BOf151Tb ycTaHOBKY nOflOTeHL1ecyw111rene111 B YA06-
HOM ,QI151 3Kcnnyarn4111111 MecTe. 

nonoTeH4ecyw111Ten111 MOrYT nO,QKfll04aTbC51 K no,Qal01..L.1111M Tpy6onpoBO,QaM Cll1CTeMbl rop514ero BO,QO
CHa6>KeHll151, K Cll1CTeMe OTOnfleHll151, K Cll1CTeMe 3fleKTpocHa6>KeHll151. np111 o60CHOBaHll1111 ,QonycKaeTC51 
ycTaHOBKa nof10TeH4ecyw111Tene111 Ha L\111PKYf151L\1110HHblX Tpy6onpoBo,QaX Cll1CTeMbl rop51'-lero BO,QO
CHa6>KeHll151. 

7.7 B }1(111flblX 111 061..L.1eCTBeHHblX 3,QaHll151X np111 4111Cfle 3Ta>Kelll 6onee 4-x peKOMeH,QyeTC51 o6be,Qll1H51Tb 
BO,QOpa360pHble CT051Kll1 KOilbl.\YIOI..L.lll1Mll1 nepeMbl4KaMll1. 

7.8 np111 no,Qa4e rop51'-lelll 80,Qbl Ha X0351111CTBeHHO-nll1TbeBble HY>K.Qbl np111coe,Q111HeH111e caHIATapHblX 
np1116opoB 111 TeXHOf10rll1'-leCKll1X ycTaHOBOK K 4111PKYf151L\1110HHblM Tpy6onposo,QaM He ,QonycKaeTCR 

7.9 Tpy6onpoBO,Qbl CIACTeM rop51'-lero BO,QOCHa6>KeHll151, KpoMe no,QBO,QOK K np1116opaM, ,QOfl>KHbl 
661Tb 11130f1111POBaHbl OT norepb renna. Tpy6onpOBO,Qbl Cll1CTeMbl XOflO,QHOro BO,QOCHa6>KeHll151 (KpoMe 
Tyn111KOBblX no>KapHblX Tpy6onpoBO,QOB), KOTOpble npoKfla,QblBalOTC51 B KaHanax, waxTax, caHll1TapHO
TeXHll14eCKll1X Ka6111Hax, TOHHeJ151X, a TaK>Ke B noMe1..L.1eHll151X C noBblWeHHOIII Bfla>KHOCTblO, Cfle,QyeT 11130-
f1111pOBaTb C 4eflbl0 He,Qony1..L.1eHll151 o6pa30BaHll151 KOH,QeHcarn. 

7.10 np111 CKpblTOIII npoKila,QKe Tpy6onpoBO,QOB B WTpo6ax, B KOHCTPYKL\11151X nonoB, B nO,QWll1BHblX 
nOTOflKaX cne,o,yeT np111M8H51Tb Tpy6bl 1113 non111MepHblX Marep111af10B, KOTOpble ,QOil>KHbl npoKfla,Qbl
BaTbC51 6e3 pa3b0MHblX CTblKOBblX coe,Q111H8Hll1111. 

Coe,Q111HeH111e 3Tll1X Tpy6onpOBO,QOB C ,Qpyrll1MIA Tpy6onpOBO,QaMll1 111 ycTaHOBKa 3anopHblX ycTpOIIICTB 
,QOil>KHbl BblnOilH51TbC51 nocne BblBO,Qa Tpy6onpOBO,QOB B OTKpblTble MeCTa C 4eflbl0 YA06CTBa MOHTa
>Ka 111 3KcnnyaTa4111111. 

8 CMCT8Mbl npOTMBOnO>KapHoro BOAOnpOBOAa 

8.1 ,ll.f151 >K111IlblX, 061..L.1eCTBeHHblX, a,QMIAHll1CTpaTll1BHOro Ha3Ha'-leHll151 3,QaHll1111, a TaK>Ke a,QMll1Hll1CTpa-
Tll1BH0-6blTOBblX 3,QaHll1III npOMblWJleHHblX npe,Qnp11151TIAIII Heo6XO,Q111MOCTb ycTpOIIICTBa BHYTpeHHero 
npoT111sono)f(apHoro BO,Qonposo,Qa, a rnK>Ke M111H111MaflbHb1111 pacxo,Q BO,Qbl Ha no>KapoTyweH111e cne,QyeT 
onpe,QeI151Tb B COOTBeTCTBll1111 C Ta6f11114e111 3, a ,Qf151 np01113BO,QCTBeHHblX 111 CKfla,QCKll1X 3,Q8Hll1111 - B COOT
BeTCTBll1111 C Ta6n1114e111 4. 
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Heo6XO,Qlt1MOCTb ycTpoc:tcrna Clt1CTeM aBTOMaTW-18CKOro no>KapoTyweHlt1s:I Ha,Qne>Klt1T np1t1H1t1MaTb co
rnacHO NCM E.03.03. np111 3TOM cne,QyeT Y..41t1TblBaTb O,QHOBpeMeHHOe ,Q811CTBlt1e no>KapHblX KpaHOB, 
cnp1t1HKnepHb1x (.QpeH'-lepHblX) ycrnHosoK, a TaK>Ke .QpeH'-lepHblX aasec. 

Ta6m11.-'a 3 

>KHnble, 061J-1eCTBeHHbte 3AaH&IU1, 3AaHHR H noMelJ-leHHR 
AflR y'fpeJKAeHHM III opraH1113aL111tM, 

KynbTypHo-3penllllJ-IHble y'fpeJKAeHIIIR, 6btTOBble 3AaHHR 
III noMelJ-leHIIIR npoMblWneHHblX npeAnpHRTIIIM 

1. >KHnbte 3AaH111R: 

npl-1 BblCOTe OT 28 ,[10 50 M 

TO >Ke, npl-1 061.J..1eC! ,D,Jll-1He KOpl-1,QOpa CB. 10 M 

npl-1 BblCOTe OT 50 ,[10 75 M 

TO >Ke, npl-1 061.J..1eC! ,Qnl-1He KOpl-1,[IOpa CB. 1 o M 

npl-1 BblCOTe OT 75 ,[10 100 M 

2.O61J-1eCTBeHHbte 3AaHIIIR aAMHHIIICTpaTIIIBH0ro Ha3Ha-
'feHIIIR: 

BblCOTOM OT 15 ,[10 28 M BKfll04I,HenbHO III 06b8MOM ,[10
25 OOO M3 

TO >Ke, o6beMoM ce. 25 ooo M3 

BblCOTOM OT 28 ,[10 50 M III o6beMOM ,[10 25 OOO M3 

To >Ke, o6beMoM ce. 25 ooo M3 

3.KynbrypHo-3pen11t1J-1Hbte y'fpeJKAeHHR, 61116nH0TeK111, 
apXIIIBbl III cnopTIIIBHbte coopYJKeHIIIR 
4. O61J-1elKIIITHR III 061J-1eCTBeHHble 3AaHHR, He YKa3aHHble 
e no3. 2 1113: 

sb1coToC! ,Qo 28 M III o6beMoM oT 5 ooo AO 25 OOO M3 

TO >Ke, o6beMOM CB. 25 OOO M3 

BblCOTOM OT 28 ,[10 50 M III o6beMOM ,[10 25 OOO M3 

TO >Ke, o6beMoM ce. 25 OOO M3 

5. AAMHHIIICTpaTIIIBH0-6blTOBble 3AaHHR npoMbtWneH-
HbtX npeAnpHRTHM: 

o6beMoM oT 5 ooo ,[Io 25 ooo M3 

o6beMOM CB. 25 000 M3 

6. MHorocf>yHKLIIIIOHanbHble 3AaHIIIR 

BblCOTOM ,[10 28 M 111 06beMOM OT 5000 ,[10 25 000 M3 

TO >Ke, o6beMOM CBblWe25 OOO M3 

BblCOTOC! OT 28 ,[10 50 M III o6beMOM ,[10 25 000 M3 

To >Ke, o6beMoM ce. 25 OOO M3 

MHHIIIManbHblM paCX0A B0Abl Ha 
'-1111cno 
CTpyM 

BHYTPeHHee noJKaporyweH111e, 
n/c, Ha 0AHY cTpyio 

1 2,5 

2 2,5 

2 2,5 

3 2,5 

4 2,5 

1 2,5 

2 2,5 

2 2,5 

3 2,5 

cornacHo CH111n 2.08.02 

1 2.5 

2 2,5 

2 2,5 

3 2,5 

1 2,5 

2 2,5 

2 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

4 2,5 

CTp01t1TenbHbll1 06beM 3,QaHl/ls:I onpe,Qens:ieTCs:I 8 COOTBeTCTBl,11,1 co CH111n 2.08.02, a BblCOTa no 
CH111n 2.08.1. 

np111 HaJ11t1'-llt11t1 no>KapHblX CTBOnOB, pyKaBOB 111 ,Qpyroro 06opy,QOBaH1t1s:I ,Qlt1aMeTpOM 38 MM, Mlt1Hlt1Manb
Hbll1 pacxo,Q 8O,Qbl ,QJls:I )KIIIJlblX 3,Q8Hlt111 ,QonycKaeTCs:I np1t1H1t1MaTb paBHblM 1,5 11/c Ha O.QHY CTpylO. 
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Ta6m,n-'a 4 

CTeneHb orHeCTOMKO- KaTeropMsi 
4Mcno cTpyM M MMHMManbHblM pacxo.1:1 BOJ:lbl, n/c, Ha OJ:IHY 

CTM npOM3BOJ:ICTBeH- no noJKap-
CTpylO, Ha BHYTPeHHee noJKapOTYWeHMe B npOM3BO.[ICTBeHHblX 

M CKna.[ICKMX 3.[laHMSIX BblCOTOM J:1O 50 M M 06beMOM, TblC. M3 

HblX M CKna.[ICKMX 3.[la- HOM onacHO-
OT 0,5 J:10 CB. 50.[IO CB.200 J:10 CB.400 J:10 HMl4 CTM 

5 
CB. 5 J:10 50 

200 400 800 

I IA li A,6,B 2x2,5 2x5 2x5 3x5 4x5 

III B 2x2,5 2x5 2x5 - -

III r,A, - 2x2,5 2x2,5 - -

IVIAV B 2x2,5 2x5 - - -

IV IA V r,A, - 2x2,5 - - -

nPIIIME4AHl/lE-,Qm1 qia6pMK-npaYeYHblX BHyrpeHHee nolKapo-ryweHMe CJ16AY6T npeAYCMaTp1'1B8Tb B nOM61J.16Hll1SIX o6pa60TKll1 
111 xpaHeHMSI cyxoro 6e11bS1. 

M"1H"1M8DbHbllil paCXOA BOAbl Ha BHYTPeHHee no}KapoTyweH"1e 3A8H"1111 BblCOTOIII 1,1 o6beMOM CBblWe 
yKa3aHHblX B Ta6n1-14ax 3 1,1 4 cneAyeT 060CHOBblB8Tb 1,1 comacOBblB8Tb B ycTaHOBneHHOM nopSlAKe. 

Konw-1ecrno cTpy111 "1 pacxoA BOAbl OAHOIII cTpyi.1 Ansi 3AaH1-1111: 

- npe1-1My111ecTBeHHO KapKaCHOIII KOHCTPYKL\"1"1 C 3neMeHTaM"1 KapKaca "13 4enbHOIII 1,1n1,1 KneeHOIII APe
BeC"1Hbl 1,1 orpa)l(AalOlJ..1"1M"1 KOHCTPYKL\"1SlM"1 "13 ApeBeC"1Hbl, nOABeprHYTble orHe38lJ..1"1THOIII o6pa6oTKe, 
np"1H"1M8IOTCSl B 388"1C"1MOCT"1 OT pa3Me111eHHOIII B H"1X KaTeropi.1111 noMe111eH"1111 no B3pblBOnO}KapHOIII IA 
no}KapHOIII onaCHOCTl-1 KaK AnSl 3A8H"1111 IV crnneHl-1 orHeCTOIIIKOCTl-1 C Y'-leTOM Tpe6oBaH"1111 n.8.3; 

- npe1-1My111ecTBeHHO C He38lJ..1"1lJ..leHHblM MeTanD"14eCK"1M KapKaCOM IA orpa}l(AalOlJ..1"1M"1 KOHCTPYKL\"1SlM"1 
1,13 Heropto4"1X n1-1cTOBblX MaTep1-1anos c ropl04"1M YTenn1-1rnneM rpynnb1 r1 np1-1H1-1Ma10Tcsi no yKa3aH
Ho111 rn6n1-14e B 38B"1C"1MOCT"1 OT pa3MelJ..leHIASl B H"1X Karnropi.1111 noMelJ..leHl-1111 no 83pblBOnO}1(8pHOIII 1,1 
no}KapHOIII onacHOCTl-1 KaK AnSl 3A8H"1111 III crnneHl-1 OrHeCTOIIIKOCTl-1 C Y'-leTOM Tpe6oBaH"1111 n.8.3; 

PacXOA BOAbl Ha no}KapOTyweH1-1e B 38B"1C"1MOCT"1 OT BblCOTbl KOMnaKTHOM 48CT"1 CTPYl-1 "1 A"18MeTpa 
cnpb1cKa cneAyeT YTO'-IHSlTb no Ta6n1-14e 5. 
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Ta6n1114a 5 

npolll3BOAIII· AaeneH111e, Mna, y no>Kap- npolll3BOAIII- AaeneH111e, Mna, y no>Kap- npolll3BOAIII• AaeneH111e, Mna, y no>Kap-

TenbHOCTb no- Horo KpaHa c pyKaeaM111 TenbHOCTb no- Horo KpaHa c pyKaeaM111 TenbHOCTb no- Horo KpaHa c pyKaeaM111 

>KapHOM CTpy111, AnlllHOM,M >KapHoi1 cTpy111, AnlllHOM,M >KapHoi1 cTpy111, AnlllHOM,M 
BblCOTa 

nlc 10 15 20 nlc 10 15 20 nlc 10 15 20 
KOMnaKTHOM 
'laCTl/1 CTPYIII A111aMeTp cnpblCKa HaKoHe'IHIIIKa no>KapHoro cTeona, MM 

13 16 19 

no>KapHble KpaHbl d=50 MM 

6 - - - - 2,6 0,092 0,096 0,100 3,4 0,088 0,096 0,104 

8 - - - - 2,9 0,120 0,125 0,130 4,1 0,129 0,138 0,148 

10 - - - - 3,3 o, 151 0,157 0,164 4,6 0,160 0,173 0,185 

12 2,6 0,202 0,206 0,210 3,7 0,192 0,196 0,210 5,2 0,206 0,223 0,240 

14 2,8 0,236 0,241 0,245 4,2 0,248 0,255 0,263 - - - -

16 3,2 0,316 0,322 0,328 4,6 0,293 0,300 0,318 - - -
' -

18 3,6 0,390 0,398 0,406 5,1 0,360 0,380 0,400 - - - -

no>KapHb1e KpaHbl d=65 MM 

6 - - - - 2,6 0,088 0,089 0,090 3,4 0,078 0,080 0,083 

8 - - - - 2,9 0,110 o, 112 0,114 4,1 O, 114 0,117 O, 121 

10 - - - - 3,3 0,1470 0,143 0,146 4,6 0,143 0,147 O, 151 

12 2,6 0,198 0,199 0,201 3,7 0,180 0,183 0,186 5,2 0,182 0,190 0,199 

14 2,8 0,230 0,231 0,233 4,2 0,230 0,233 0,235 5,7 0,218 0,224 0,230 

16 3,2 0,310 0,313 0,315 4,6 0,276 0,280 0,284 6,3 0,266 0,273 0,280 

18 3,6 0,380 0,383 0,385 5, 1 0,338 0,342 0,346 7 0,329 0,338 0,348 

20 4 0,464 0,467 0,470 5,6 0,412 0,418 0,424 7,5 0,372 0,385 0,397 
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8.2 Anfl 061..L\eCTBeHHblX, 061..L\eCTBeHHblX a,QMIIIHIIICTpaTIIIBHOro Ha3Ha4eHlll51 III a,QMIIIHIIICTparnBH0-
6blTOBblX 3,QaHIIIIII: 

-np111 BblCOTe CBblWe 50 M III o6beMe ,[\O 50 OOO M3 pacxo,Q BO,[\bl cne,QyeT nplllHIIIMaTb He MeHee 40
n/c, 1113 KOTOpblX OT no}l(apHblX KpaHOB - 4 CTPYIII no 2,5 n/c Ka}l(,Qafl III 30 n/c Ha no}l(apHbllll CTOflK;

- np111 BblCOTe CBblWe 50 M III o6beMe CBblWe 50 OOO M3 pacXOA BO,Qbl cne,QyeT nplllHIIIMaTb He MeHee
50 n/c, 1,13 KOTOpblX OT no}l(apHblX KpaHOB - 8 CTPYl-1 no 2,5 n/c Ka}l(,Qafl 1,1 30 n/c Ha no}l(apHbllll CTOf!K.

Anfl np01113B0,QCTBeHHblX 3,QaHIIIIII (He3aBIIICIIIMO OT Karnrop1,11,1) BblCOTOIII CBblWe 50 M 1,1 06beMOM AO 
50000 M3 cne,QyeT np111H111MaTb He MeHee4 cTpy1,1 no 5 n/c Ka}l(,QaR; np1,1 6onbweM o6beMe 3.QaH111111 - 8 
cTpy111 no 5 n/c Ka}l(,QaR 

Anfl 3,QaH111111, 111Me10l.L\IIIX pac4eTHoe 41,1cno cTpy111 pasHoe 8, pac4eT cern111 se,QeTCfl 1,13 ycnos1,151 111c
nonbJOBaH111R 4-x cTpy111 Ha 3Ta}l(e no}l(apa 1,1 no 2 cTpy1,1 Ha.Q 1,1 no.Q 3Ta}l(OM no}l(apa. 

no}l(apHble CTORKl,1 o6ecne4111BalOTC51 B0,[\0111 caMOCTORTenbHblMl,1 HacocaMIII III npoKna,QblBalOTCR B 
,QOCTynHblX MeCTaX. TaM6yp-Wnl03ax 1-ro rnna nepe,Q He3a,QblMnReMblMl,1 necTHlll4HblMl,1 KneTKaMIII 
rnna H3 1,1n1,1 B wnio3ax 1-ro rnna nepe.Q m1q>TaMIII c pe}l(IIIMOM pa6oTbl «TpaHcnoprnposKa no}l(apHblX 
no.Qpa3.QeneH111111». 

AasneH111e BOAbl y coe.Q111H111TenbHblX ronosoK AOn>KHO 661Tb He MeHee 0,2 Mna III He 6onee 0,5 Mna. 
Coe,QIIIHIIITenbHble ronOBKIII ,[\OD}l(Hbl 661Tb pacnonO}l(8Hbl B HIIIWaX, IIIM8IOI..L\IIIX ,QBep1,1 C BHYTP8HHIIIMl,1 
3aMKaMIII. 

8.3 B np01113B0,QCTBeHHblX 1,1 CKna,QCKIIIX 3,QaHIIIRX, ,QnR KOTOpblX B COOTBeTCTBl,11,1 C Ta6n111L1elll 4 ycrn
HOBneHa He06XO,QIIIMOCTb ycTpOIIICTBa BHYTPeHHero npornsono}l(apHoro BO,QOnpOBO,Qa, MIIIHIIIManbHbllll 
pacxo.Q BO.Qbl Ha BHYTPeHHee no}l(apoTyweH111e, onpe.QeneHHbllll no rn6n111L1e 4, cne.QyeT ysen1,141,1saTb: 

- np1,1 np111MeHeHllll,1 3neMeHTOB KapKaca 3,[\aHl-151 1,13 He3al.L\llll.L\8HHblX CTaDbHblX KOHCTPYKL..\111111, a B
orpa}l(,QalOI..L\IIIX KOHCTPYKL..\llls:IX YTenn111rnne111 1,13 Heropio41,1x 1,1n1,1 TPYAHOropio41,1x MaTep1,1anos, a TaK}l(e
1,13 L1enbH0111 1,1n1,1 KneeH0111 .Qpesec111Hbl (s TOM 41,1cne no,QseprHYTOIII orHe3al.L\IIITHOIII o6pa6oTKe) - Ha 5
nlc;

- np1,1 np111MeHeHllll,1 3neMeHTOB KapKaca 3,QaHIIIR 1,13 He3al.L\llll.L\8HHblX CTanbHblX KOHCTPYKL..\111111, a B
orpa}l(,QalOI..L\IIIX KOHCTPYKL..\llls:IX YTenn111Tene111 1,13 ropio41,1x Marnp111anos - Ha 1 O n/c .Qns:i 3.QaH111111 o6be
MOM AO 1 O TblC.M3 , np111 o6beMe 6onee 10 TblC.M3 .QononH111TenbHO Ha5 n/c Ha Ka}l{,Qb1e nocne.QYIOI..L\llle
nonHble 1,1n1,1 HenonHble 100 TblC.M3o6beMa.

8.4 B noMel.L\eHllls:IX 3anos C O,QHOBpeMeHHblM npe6b1BaH111eM 6onee 100 4en., np1,1 OT,QenKe IIIX ro
pl04111M"1 Marnp1,1anaM111 41,1cno cTpy111 Ha BHYTP8HHee no}l(apoTyweH111e cne,QyeT np111H111MaTb Ha OAHY 
6onbwe, 4eM yKa3aHo s rn6n111L1e 3. 

8.5 BHYTpeHHl,11/1 npornsono}l(apHbllll BO,QonpOBOA He Tpe6yeTCs:I npe,QycMaTplllBaTb: 

a) B 3,QaHllls:IX 1,1 noMel.L\eHllls:IX, o6b8MOM 1,1n1,1 BblCOTOIII MeHee yKa3aHHblX B rn6n1,11..ţax 3 "1 4;

b) B 3,QaHllls:IX 061..L\e06pa30BaTenbHblX WKOn (KpOMe WKOD-IIIHTepHaTOB), B TOM 41,1cne WKOn, IIIMelOI..L\IIIX
aKTOBble Janbl, o6opy,QoBaHHble CTal..\lllOHapHOIII KIIIHOannapaTypolll, a TaK}l(e B 6aHs:ix;

c) B 3,QaHllls:IX KIIIHOTeaTpOB C830HHOro ,QelllCTBlllfl Ha nio6oe 41,1cno MecT;

d) B np01113B0,QCTBeHHblX 3,QaHllls:IX, B KOTOpblX np111MeHeH111e BO,Qbl M0}1{8T Bbl3BaTb B3pb1B, no}l(ap, pac
npocTpaHeH1-1e orns:i;

e) B np01113B0,QCTBeHHblX 3,QaHllls:IX I III li CTeneHelll orHeCTOIIIKOCTIII KaTerop1,1111 f IA A He3aBIIICIAMO OT IIIX
o6beMa 1,1 B np01113B0,QCTBeHHblX 3,QaHIIIRX III-V crnneHelll orHeCTOIIIKOCTl,1 o6beMOM He 6onee 5000 M3 

Karnrop111111 r, A;

f) B np01113B0,QCTBeHHblX III a,QMIIIHIIICTparnBH0-6blTOBblX 3,QaHIIIRX npOMblWneHHblX npe,QnplARTl,1111, a
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TalOKe B nOM€1..l.1€Hll'1s:!X ,Qml xpaHeHll'1s:! 0801.11€111 11'1 cppyKTOB 11'1 B xono,Q11'1nbHll'1Kax, He o6opy,QOBaHHblX 
X03s:!IIICTB€HHO-nll'1TbeBblM v1nv1 np011'13BOAC1:,B€HHblM BOAOnpoBOAOM, An5l KOTOpblX npeAYCMOTpeHO 
TyweHll'1e no>KapoB 11'13 eMKOCTelll (pe3epsyapoB, BOAOeMOB); 

g) B 3AaHv1s:!X CKnaAOB rpy6blX KOpMOB, necrn4v1AOB v1 Mv1HepanbHblX YA06peHv1111. 

,QonycKaeTCSl He npeAYCMaTp11'1BaTb BHYTP€HHv1111 npornsono>KapHbllll BOAOnpoBOA B np011'13BOACTBeH
HblX 3AaHv1s:!X no nepepa60TKe cenbCKOX03SllllCTBeHHOIII npOAYKL.lv1v1 KaTeropv1v1 B, I 11'1 li crnneHelll OrHe
CTOIIIKOCTl/1, 06beMOM AO 5000 M3. 

8.6 ,Qnsi 4aCTelll 3AaHll'1111 pa3Jlv14HOIII :na>KHOCTl/1 v1Jlll'1 nOM€1.11€Hv1111 pa3Jlv14HOro Ha3Ha4eHl/1Sl, BblAe
JleHHblX B caMOCTOs:!T€JlbHble no>KapHble OTCeKvl npoTvlBOno>KapHblMl/1 CTeHaMll'1 I rnna v1 npOTll'1BOno
)l{apHblMv1 nepeKpblTl/15'1Mv1 I rnna, Heo6XOAv1MOCTb ycTpOIIICTBa BHYTP€HHero npornsono}f(apHoro 80-
AOnpoBOAa v1 pacXOAa BOAbl Ha no>KapOTyweH111e HaAJ1e>Kv1T npv1Hv1MaTb OTA€JlbHO AJls:! Ka>KAOIII 4acrn 
3AaHv1si comacHo n.8.1 v1 n.8.2. 

npv1 3TOM paCXOA BOAbl Ha BHYTP€HHee no>KapoTyWeHv1e CJ1€AY€T npv1Hv1MaTb: 

- AJlSl 3AaHv1111, He v1Meio1.11v1x npornsono>KapHblX cTeH I rnna v1 pa3AeneHHblX APYrll'1Mll1 rnnaMv1 nporn
sono>t<apHblX nperpaA - no 061.11eMy o6beMy 3AaHv1si; 

- AJlfl 3AaHv1111, pa3AeneHHblX Ha 4acrn npornsono>t<apHblMvl crnHaMv1 I v1 li rnnos, - no o6beMy TOI/I 
4acrn 3AaHv1s:!, rAe Tpe6yeTCs:! Hav16onbWvllll paCXOA BOAbl. 

npv1 CO€Av1HeHll'111'1 3AaHv1111 I v1 li crnneHel/l OrHeCTOIIIKOCTl/1 nepeXOAaMvl v13 Heropl0411'1X MaTepv1aJ10B v1 
YCTaHOBKe npornsono>KapHblX ABepe111 o6beM 3AaHv15'1 C4v1TaeTCSl no Ka>KAOMY 3AaHv1IO OT,Q€JlbHO; npv1 
OTCYTCTBv1v1 npornsono>t<apHblX ABepe111 - no 061.11eMy o6beMy 3AaHv1111 v1 6onee onacH0111 Karnropv1v1. 

8.7 rv1ApOCTaTll'14€CKOe AaBJ1eHv1e B Cll'1CTeMe X03s:!IIICTBeHHO-npornsono>KapHoro BOAOnpOBOAa 
AOJl>t<HO COOTBeTCTBOBaTb Tpe6oBaHll15'1M n.6.7. 

rv1.QpocTaT1114eCKoe AaBneHv1e Ha OTMeTKe Hav16011ee Hv13KO pacnono>t<eHHoro no>t<apHoro KpaHa B 
cv1cTeMe pa3A€JlbHoro npornsono>t<apHoro Bo,Qonpoao,Qa, a TaK>t<e s cxeMax, rAe no>t<apHble crnsiK111 
111cnOJlb3YIOTC5'1 AilSl noAa4111 TpaH3v1THblX X03s:!IIICTBeHHO-nv1Tb€BblX paCXOAOB BOAbl Ha BepXHll1111 3Ta>t< 
(B cxeMax c sepxHe111 pa3BO.QKOIII) He .QOJl>t<eH npeBblWaTb 0,9 Mna. 

np111 AaBneHv1v1 y no>t<apHblX KpaHOB 6onee 0,4 Mna, M€>KAY no>t<apHblM KpaHOM v1 CO€Av1Hv1TeJlbHOIII 
ronOBKOIII CJle,QyeT npeAyCMaTp111BaTb ycTaHOBKY Av1acpparM, CHv1>1<a101.11v1x v136blT04HOe ,QaBJl€Hll1e. 
,QonycKaeTCfl ycrnHaBJlv1BaTb Av1acpparMbl C O,Qv1HaKOBblM AvlaMeTpOM OTBepcrn111 Ha 3-4 3Ta>t<a 3Aa
Hll15'1. 

8.8 Cso60AHOe AaBJ1eH111e y BHYTP€HHv1X no>t<apHblX KpaHOB AOJl>KHO o6ecne4111BaTb nonY4eH111e 
KOMnaKTHblX no>KapHblX CTpy111 BblCOTOIII, He06XOAv1MOIII AJlSl TyweHll1Sl no>t<apa B Jll06oe BpeMSl CYTOK B 
caM0111 BblCOKOIII 111 yAaneHHOIII 4acrn 3AaH111si. Ha111MeHbWY10 BblCOTy 111 paA111yc Ael!ICTBll15'1 KoMnaKTHOIII 
4acrn no>t<apHOIII CTpyv1 cneAyeT npv1Hv1MaTb paBHblMll1 BblCOTe noMe1.11eHll1fl, C4v1TaSl OT nona ,QO 
Hav1BblCWelll T04Kv1 nepeKpblTl/15'1 (noKpblTv1Sl), HO He MeHee: 

- 6 M B >Kll'1JlblX, 061.11ecTBeHHblX, 061.11ecTBeHHblX aAMll1Hv1CTpaTll1BHOro Ha3Ha4eHll15'1, a,QM111Hv1CTpaTl!1BH0-
6blTOBblX, npOll13BOACTB€HHblX v1 BCnOMOraTeJlbHblX 3AaHll1s:!X npOMblWJleHHblX npeAnp111s:1rn111 BblCOTOIII 
,QO 50 M;

- 8 M B >Kv1JlblX, 061.11ecTBeHHblX aAM111H111CTparnBHOro Ha3Ha4eHll1Sl, aAM111Hll1CTparnBH0-6blTOBblX 3Aa
Hll1s:IX BblCOTOIII CBblWe 50 M; 

- 16 M B 061.11ecTBeHHblX, np01113BOACTBeHHblX v1 acnoMoraTeJlbHblX 3AaHll1s:!X npOMblWJleHHblX npe,Q
np1115'1Tv1111 BblCOTOIII CBblWe 50 M. 

nPMME�AHIAs:t: 

1. ,QasJ1eH11e y no)l(apHblX KpaHOB Cll8AY8T onpeAellRTb C Y'-filTOM norepb A8BJ18Hl1R B nO)l(8pHblX pyKaBax AI111HOi1 1 o, 15 11Jll1 
20M. 
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2 .[lns:i nonyYeHllls:I nolKapHblX CTpyi1 c pacX0A0M B0Abl A0 4 nic cneAyeT np111MeHs:1Tb nolKapHble KpaHbl III pyKaBa AlllaMeTpOM 50 
MM, Afls:1 nonyYeHl1s:I nolKapHblX CTpyi1 6onbwei1 np0lll3B0A11TenbH0CTl1 - AlllaMeTpOM 65 MM. np11 TeXHl1K0-3K0H0Ml14eCK0M 
o6ocH0B3Hl111 AOnycKaeTCs:I np11MeHs:ITb nolKapHble KpaHbl A11aMeTp0M 50 MM np0l13B0A11TenbH0CTblO CBb1We4 n/c 

3 . .[lns:i CTpyi1 c paCX0AOM 1,5n/c np11MeHs:ITb nolKapHble KpaHbl 11 pyKaBa 030MM. 

8.9 Pacno11o>KeH"1e 1,1 BMecrnMOCTb BOAOHanopHblX 6aKOB 3AaHlt1Sl AOll>KHbl o6ecneY"1BaTb no11yYe
H1t1e s mo6oe speMSl cyroK KOMnaKTH0111 crpy111 Bb1coro111 He MeHee 4 M Ha sepxHeM 3Ta>Ke 1,1111,1 3Ta>Ke, 
pacnollO>KeHHOM HenocpeACTBeHHO nOA 6aKOM, 111 He MeHee 6 M - Ha OCTallbHblX 3Ta>Kax; np1,1 3TOM 
Ylt1CllO crpy111 ClleAyeT np"1Hlt1MaTb: ABe npo1t13BOA111TellbHOCTbl02,5 11/c Ka>t<AaSl B TeYeH"1e 1 o Mlt1H np1t1 
06Ll.\eM pacYeTHOM Y"1Clle crpy111 ABe 111 6011ee, OAHY - B OCTallbHblX CllyYaSlX. ,Q11S1 06ecneYeH1t1Sl Bbl
COTbl yKa3aHHblX KOMnaKTHblX crpy111 AOnycKaeTCSl np"1MeHeH"1e cxeM BHyrpeHHero BOAOnpOBOAa c 
ycraHOBKOIII HaCOCOB no,Qn"1TK"1. 

np111 ycTaHOBKe Ha no>KapHblX KpaHax AaTY"1KOB no11o>KeH1t1Sl no>KapHblX KpaHOB ,QllSl aBTOMarnYeCKOro 
nycKa no>t<apHblX Hacocos, a TalOKe np111 np111MeHeH111111 cxeM c HacocaM111 noAn"1TK"1 BOAOHanopHble 
6aK1t1 ,QonycKaercsi He npeAycMarp111sarb. 

8.1 o BpeMSl pa60Tbl no>KapHblX KpaHOB Clle,QyeT np"1Hlt1MaTb paBHblM 3 Y. np1,1 ycTaHOBKe no>t<apHblX 
KpaHOB Ha C"1CTeMax aBTOMarnYeCKOro no>KaporyweHlt1Sl speMSl "1X pa60Tbl Clle,Qyer np"1Hll1MaTb paB
HblM speMeH"1 pa60Tbl C"1CTeM aBTOMaTll1YeCKOro no>t<aporyweHll1Sl. 

8.11 B 3,QaH"1SlX BblCOTOIII 6 3Ta>Kelll 111 6011ee np1,1 06beA"1HeHHOIII C"1CTeMe X03SllllCTBeHHO
npornsono>KapHOro BOAOnpOBO,Qa no>KapHble CTOSlK"1 Clle,QyeT 3aKOllbl...\OBblBaTb nosepxy. np1,1 3TOM 
,QllSl o6ecneYeH"1Sl CMeHHOCT"1 8O,Qbl B 3,QaH"1SlX He06XOA111MO npeAYCMaTp1t1BaTb KOllbL1eBaH111e nporn
sono>KapHblX CTOSlKOB C O,QH"1M "111"1 HeCKOllbK"1Mlt1 BO,Qopa360pHblM"1 CTOS1KaM"1 C ycTaHOBKOIII 3anop
HOIII apMaTypbl. 

CrosiK"1 pa3,QellbHO111 c1,1creMbl npornsono>t<apHoro so,Qonposo,Qa peKOMeHAyercS1 coe,Q"1HS1Tb nepe
MblYKaM"1 C APYr"1Mlt1 Clt1CTeMaMlt1 BO,QonpOBO,QOB np1t1 yc11os1,11,1 8O3MO>KHOCT"1 coe,Q111HeH1t1Sl 3T"1X Cltl
CTeM. 

Ha npornsono>KapHblX c1,1creMax c cyxorpy6aM111, pacno11o>KeHHblX s Heoran111,1saeMblX 3,QaH"1six, 3a
nopHyta apMarypy c11e,Qyer pacno11araTb s oran11111saeMblX noMell.\eH"1SlX. 

8.12 np1,1 onpe,QelleH"1"1 MeCT pa3Mell.\eH"1Sl 1,1 Y"1Clla no>KapHblX CTOSlKOB 1,1 no>KapHblX KpaHOB B 3,Qa
Hlt1SlX He06XO,Q"1MO yY"1TblBaTb Clle,QytOLl.lee: 

- B npO"138O,QCTBeHHblX 1,1 06Ll.\eCTBeHHblX 3AaH"1SlX np1,1 pacYeTHOM Y"1Clle crpy111 He MeHee Tpex, a B
>KltlllblX 3,QaH"1SlX - He MeHee ,QByx Ha crosiKax ,QonycKaercsi ycraHas111,1saTb cnapeHHble no>t<apHble
KpaHbl;

- B >K"1llblX 3,QaH"1SlX C Me>KKBaprnpHblMl,1 KOp1t1,QOpaM1t1 AJlltlHOIII ,QO 1 o M np1,1 pacYeTHOM Y"1Clle crpy111
,QBe Ka>t<Ayto TOYKY noMell.\eH"1Sl ,QonycKaeTCSl opowaTb ABYMSI crpysiM"1, no,QasaeMblM"1 1,13 O,QHoro
no>KapHoro CTOSlKa;

- B >K"1llblX 3,QaH"1SlX C Me>KKBaprnpHblMl,1 KOP"1AOpaMlt1 ,Qll"1HOIII CBblWe 10 M, a TalOKe B npO"13BOA
CTBeHHblX 1,1 06Ll.\eCTB0HHblX 3,QaH"1SlX np1,1 pacYeTHOM Y"1Clle CTPYIII ,QBe 1,1 6011ee Ka>KAYIO TOYKY noMe
Ll.leHll1Sl Clle,QyeT opowaTb ABYMSI CTpysiM1t1 - no OAHOIII CTpye 1113 AByx coce,QH"1X CTOSIKOB (pa3HblX no
>KapHblX wKacpos).

B o6si3aTellbHOM nopSl,QKe Clle,Qyer npe,QycMaTp111saTb ycTaHOBKY no>KapHblX KpaHOB B TaM6yp
Wlll03aX (111,1cprosoM xo1111e) np1,1 111,1cprax, npe,QHa3HaYeHHblX ,QllSl no,QbeMa no>t<apHblX no,Qpa3,Qe11e
H"1111. 

YcTaHOBKY no>KapHblX KpaHOB B T0XH"1YeCK"1X 3Ta>Kax, Ha Yep,QaKax "1 B rexno,QnOllbSIX Clle,QyeT 
npeAycMarp1,1saTb np1,1 Ha111,1y1111,1 s H"1X cropaeMblX Marep111a11os 1,1 KOHCTPYKl...\111111. 

41,1c110 crpy111, no,QasaeMblX 1,13 Ka>t<Aoro crosiKa, c11e,Qyer np111H111MaTb He 6011ee ,QByx. 
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nPIIIME4AHlllfl: 

1 npa-1 41,1c11e c1pyi:;; 4e1b1pe 1,1 6onee AJ111 no11Y4eHa-111 -o6l.l.lero 1pe6yeMoro pacxoAa BOAbl AonycKae1c11 a-1cnoJ1b30BaTb no)l(ap
Hble KpaHbl Ha COC8AH"1X 3Ta)l(aX. 

2 8 06l.l.lYIO A11"1HY KOP"1AOpa BXOA"1T cyMMapHal1 AJlHHa M8)1(KBaprnpHblX KOP"1AOPOB, CB8TOBblX XOJlJlOB, nepeXOAOB, ranepei:;i 
III Apyrnx aHanora-14HblX nOM8l.l.\8Hi,1i:;i Ha 3Ta)l(8 (KpOMe Jl8CTH"14HblX KJ18TOK 1,1 Jl"1(pTOBblX XOJlJlOB). 

8.13 no)l(apHble KpaHbl C11eAyeT ycTaHaB11111BaTb Ha BblCOTe 1,35 M HaA no110M noMel.l.leHlll5l III pa3-
Mel.l.laTb B WKaq>4111Kax, IIIMelOl.l.\lllX OTBepCTlllfl AJlS'I nposeTplllBaHIIIS'I, np111cnoco611eHHblX A11S'I IIIX on110M-
6111posaHlll5l III s1113ya11bHOro OCMOTpa 6e3 BCKpblTIIIS'I. CnapeHHble no>KapHble KpaHbl AOnycKaeTC5l ycrn
Has11111saTb OAIIIH HaA APYflllM, np111 3TOM BTOPOIII KpaH ycTaHas11111saeTCS'I Ha BblCOTe He MeHee 1 M OT 
nona. 

8.14 B no>KapHblX WKaq>ax np01113BOACTBeHHblX, scnoMoraTeflbHblX III 061.l.\eCTBeHHblX 3AaHIIIIII CfleAy
eT npeAYCMaTplllBaTb 803MO>KHOCTb pa3Mel.l.leHlll5l AByx pY4HblX orHeTyWIIITeflelll. 

Ka>KAbllll nO)l(apHbllll KpaH AOfl>KeH 661Tb CHa6>KeH no)l(apHblM pyKaBOM OAIIIHaKOBoro C HIIIM AlllaMeTpa 
AJllllHOIII 1 O, 15 lllfllll 20 M III no>KapHblM CTBOflOM. 

8 3AaHIIIIII 11111111 4aCTS'IX 3AaHIIIS'I, pa3Ae11eHHblX npOTIIIBOno>KapHblMIII CTeHaMIII, CfleAyeT np111MeHS'ITb 
cnpblCKIII, CTBOflbl III no>KapHble KpaHbl OAIIIHaKOBOro AlllaMeTpa III no>KapHble pyKaBa OAHOIII A11111Hbl. 

8.15 BHYTpeHHllle CeTIII npornsono>KapHoro BOAOnpoBOAa Ka>KAOIII 30Hbl 3AaHIIIS'I BblCOTOIII 50 M III 
6011ee AOfl>KHbl IIIMeTb ABa BblBeAeHHblX HaPY>KY no>KapHblX naTpy6Ka C COeAIIIHIIITeflbHOIII roflOBKOIII 
AlllaMeTpOM 80 MM Afls:1 np111coeAIIIHeHIIIS'I pyKaBOB no>KapHblX aBTOMaWIIIH C ycTaHOBKOIII B 3AaHIIIIII 06-
parnoro KJlanaHa III 3aABlll>KKIII, pacnono>KeHHOIII B HenocpeACTBeHHOIII 6fllll30CTIII K HaPY>KHOMY BXO,Qy. 

8.16 BHYTpeHHllle no>KapHble KpaHbl c11e,QyeT ycrnHaBfll/lBaTb npe111MyL11eCTBeHHO y BXO,QOB, Ha nno
L11a,QKax OTanfllllBaeMblX (3a IIICKJll04eHllleM He3aAb1MflS'leMblX) fleCTHlll4HblX KJleTOK, B secT111610J1S'IX, 
KOplll,Qopax, npoXOAaX, TaM6yp-W11103aX (fllllQ)TOBblX xo1111ax) fllllQ)TOB, npe,QHa3Ha'-leHHblX AJlS'I TpaHC
nopTlllpOBaHIIIH no>KapHblX no,Qpa3A811eHIIIIA, III APYflllX Ha1116011ee ,[\OCTynHblX MeCTaX, np111 3TOM I/IX pac
noflO>KeHllle He ,QOfl>KHO MewaTb 3BaKYa1...1111111 1110,Qe!A. 

8.17 B noMel.l.leHIIIHX, o6opyAyeMblX ycTaHOBKaMIII aBTOMaTlll4ecKoro no>KapoTyweHIIIS'I, BHYTpeHHl/le 
no>KapHble KpaHbl ,QonycKaeTCH pa3Mel.l.laTb Ha BO.QS'IHOIA cnp111HKI1epH0111 cern noc11e y311os ynpas11e
HIIIR 

9 Tpy6onpoeo,qb1 111 apMa,ypa 

9.1 MaTep111ar, A115l Tpy6 BHYTpeHHIIIX Tpy6onpOBO,QOB, no,QalOl.l.\lllX XOflOAHYIO 80.QY, Cfle,QyeT np111-
HIIIMaTb: 

- AJlS'I no,Qa4111 80,[\bl nlllTbesoro Ka4eCTBa 1113 CTa11bHblX OI..IIIIHKOBaHHblX Tpy6 ,QlllaMeTpOM ,QO 150 MM III 
HeOL!IIIHKOBaHHblX - np111 60flbWIIIX ,QlllaMeTpax lllfllll 1113 APYrlllX MaTep111anos, B TOM 4111C11e nnaCTMacc, 
pa3peweHHb1x .QflH 3TIIIX 1..1ene111. 

- AJ15l no,Qa4111 80,[\bl Ha TeXHOflOrlll4eCKl/le HY>KAbl - C Y4eTOM Tpe6osaHIIIIII K Ka4eCTBY 80,Qbl, ,QaBfleHIIIIO 
III 3KOHOMIIIIII MeTan11a. 

- coe,Q111HeH111e Tpy6 cne,QyeT npeAycMaTp111saTb csapKOIA, Ha q>naH4ax, pe3b6e 11111111 KJ1ee. 

np111 csapKe OLIIIIHKOBaHHblX Tpy6 BOCCTaHOB11eHl/le I..IIIIHKOBOro noKpblTIIIS'I Cfle,QyeT npe,QycMaTplllBaTb 
KpaCKOIA, CO,Qep>Kal.l.lelA He MeHee 94% I..IIIIHKOBOIII nblfllll. 

nPMME4AHlllfl: 

1. nnacTMaCCOBble 1py6bl AJ111 o6beAi,iHeHHblX "' 06oco611eHHblX Cl,ICTeM BHYTP8HHero npornsono)l(apHoro BOAOnpoBOAa, 
KpOMe nOABOAOK K caH"1TapHO-T8XH1,148CKl,IM np1,16opaM, a T8K)l(8 "1X npOK118AKa nOA 3JleKTpOKa6e11S1M"1 B nonynpOXOAHblX npo
XOAHblX KaHanax "1 TOHH8Jll1X He AOnycKaeTCS1. 

2. ,QonycKaeTCS1 3aMeHa 01.11,!HKOBaHHblX rpy6 H801.11,1HKOB8HHblMl,I npi,i COOTB8TCTBYIOl.l.\8M o60CHOB8Hl,ll,I. 
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3. nnaCTMaCCOBble Tpy6bl no npoYHOCH1 .aomt<Hbl COOTBeTCTBOBaTb MapKe PN10 6ap ,an5! xono,aHoii 80,llbl � He H�JKe PN16

6ap ,an51 ropsNeCi ao,ab1. 

9.2 B 06beAt.1HeHHblX Ct.1CTeMax npornaono}l{apHoro BOAOCHa6}1{eHt.15l Tpy6onpOBOAbl, npeAHa3Ha-
4eHHble A.nH noAa4t.1 BOAbl Ha no}l{apoTyweHt.1e,a noABanax, 4epAaKax, TeXHt.14eCKt.1X :na}l{aX, T.n., 
c.neAyeT BblnO.nHS'ITb t.13 MeTa.nI1t.14eCKt.1X Tpy6 (KpoMe 4YfYHHblX), a CTOS'IKt.1 1,1 KBaprnpHble pa3BOAKt.1, 
noAalOll.\li1e BOAY Ha XO3S'IIIICTBeHHO-nt.1TbeBble H�bl ' B COOTBeTCTBt.11!1 C n.9.1. 

ABTOHOMHYIO Ct.1CTeMY npornaono}l{apHoro BOAOCHa6}1{eHt.1S'I (BBOAbl, cern, CTOS'IKt.1) c.neAyeT Bbmo.n
HS'ITb t.13 MeTa.n.nt.14eCKt.1X Tpy6 (KpoMe 4yryHHblX). 

9.3 Ha ceTHX X03S'IIIICTBeHHO-nt.1Tbeaoro BOAOCHa6>KeHt.1S'I B Heo6XOAt.1MblX c.nY4as:ix c.neAyeT ycTa
HaB.nt.1BaTb 3anopHy10, BOAOpa36opHy10, CMeCt.1TeilbHYIO 1,1 TepMOCMeCt.1Te.nbHYIO apMaTypy (BeHTt.1.nt.1, 
ca.nbHt.1KOBb1e 1,1 waposb1e KpaHbl, cMect.1Te.nt.1, 06parnb1e KI1anaHbl, pery.ns:iTopbl Aaa.neHt.1s:i 1,1 pery.ns:i
TOpb1 paCXOAa BOAbl), ceprncp1,141,1poaaHHYIO B ycTaHOB.neHHOM nopS'IAKe. 

9.4 YcTaHOBKY 3anopHO111 apMaTypbl Ha BHYTPeHHt.1X BOAOnpoBoAHblX cernx HaA.ne}l{t.1T npeAycMaT-
p1,1saTb: 

- Ha Ka�OM BBOAe; 

- Ha KO.nb4eso111 pa3BOAS'lll.\elll cern AfiS'I o6ecne4eHt.1S'I 8O3MO)KHOCrn BblKill04eHt.15l Ha peMOHT ee OT-
Ae.nbHblX Y4aCTKOB (He 60.nee 4eM no.nyKOilbl..\a); 

- Ha KO.nb4eso111 cern npOt.13BOACTBeHHOro BOAOnpoBOAa xo.nOAHOIII BOAbl t.13 pac4eTa o6ecne4eHt.1S'I 
ABYCTOpOHHelll noAa4t.1 BOAbl K arperaTaM, He AOnycKalOll.\li1M nepepblBa B noAa4e BOAbl; 

- y OCHOBaHt.151 no}l{apHblX CTOHKOB C 4t.1C.nOM no}l{apHblX KpaHOB 5 1,1 6011ee; 

- y OCHOBaHt.1S'I CTOS'IKOB XO3S'IIIICTBeHHO-nt.1TbeBOIII t.1.nt.1 npOt.13BOACTBeHHOIII cern B 3AaHt.15lX BblCOTOIII 3

3Ta}l{a 1,1 60.nee; Ha OTBeTB.neHt.1S'IX, nt.1Tal0Ll.\li1X 5 BOAOpa36opHblX T04eK 1,1 60.nee; 

- Ha OTBeTBileHt.1S'IX OT Maft.1CTpa.nbHblX Ilt.1Ht.1111 BOAOnpoBOAa; 

- Ha OTBeTB.neHt.1S'IX B Ka�ylO KBaprnpy 1,1 (1,1111,1) Ha nOABOAKax K Ka�OMY caHTeXHt.14eCKOMY npt.16opy; 

- y OCHOBaHt.1111 noAalOll.\li1X li1 41,1pKy.ns:i4t.1OHHblX CTOHKOB B 3AaHt.15lX li1 coop�eHt.15lX BblCOTOIII 3 3Ta}l{a li1 
60.nee; 
- Ha OTBeTBI1eHt.1S'IX Tpy6onpOBOAa K ceK4t.1OHHblM Y3IlaM; 

- nepeA Hap�HblMt.1 no.nt.1BO4Hb1Mt.1 KpaHaMt.1; 

- nepeA np1..16opaMt.1, annapaTaMt.1 1,1 arperarnMt.1 cne41,1a.nbHOro Ha3Ha4eHt.1s:i (npot.13BOACTBeHHblMt.1, 
Jle4e6Hb1Mt.1, onblTHblMt.1 1,1 AP-) B c.nY4ae He06XOAt.1MOCTt.1 B cxeMax BOAOMepHblX y3.nOB Y4eTa. 

3anopHylO apMaTypy c.neAyeT npeAyCMaTpt.1BaTb y OCHOBaHt.1S'I 1,1 Ha sepXHt.1X KOH4ax, 3aKO.nbl..\OBaH
HblX no seprnKa.nt.1 CTOS'IKOB. 

Ha KOilbl..\eBblX Y4aCTKax Heo6XOAt.1MO npeAyCMaTpt.1BaTb apMaTypy, o6ecne4t.1Ba10ll.\YIO nponycK BOAbl 
B ABYX Hanpas11eHt.1s:ix. 

3anopHylO apMaTypy Ha BOAOnpOBOAHblX CTOS'IKaX, npoXOAS'lll.\li1X 4epe3 BCTpOeHHble Mara3t.1Hbl, CTO
.noBble, pecrnpaHbl li1 Apyrne noMell.\eHt.1S'I, He,QOCTynHble A.nS'I OCMOTpa B HO4HOe speMs:i, Cile,QyeT 
ycTaHaB.nt.1BaTb B nOABa.ne, t.1.nt.1 TeXHt.14eCKOM 3Ta)t(e, K KOTOpblM t.1MeeTCS'I noCTOS'IHHbllll AOCTyn. 

9.5 npt.1 pacno.no}l{eHt.11!1 BOAOnpOBOAHOIII apMaTypbl At.1aMeTpOM 50 MM 1,1 60.nee Ha BblCOTe CBblWe 
1,6 M OT no.na c.neAyeT npeAYCMaTpt.1BaTb CTal..\li1OHapHble n.noll.\aAKt.1 t.1.nt.1 MOCTt.1Kt.1 A.nS'I ee 06c.n�t.1-
BaHt.1S'I. 

9.6 npt.1 Heo6XOAt.1MOCrn ycTaHOBKt.1 peryns:irnpoB AaB.neHt.1S'I Ha BBOAaX Ct.1CTeM BOAOCHa6}1{eHt.1S'I B 
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3,QaH111s:i 111 M111Kpopa1110Hbl 111x cne.QyeT npe,QycMaTp111saTb nocne 3a,QBll1)1(Kll1 OTKmo'-la10�e111 c'-leT'-lll1K Ko
n111'-lecTsa BO,Qbl, 111n111 nocne HaCOCOB X03s:llllCTBeHHO-nll1TbeBoro BO,QOCHa6)1(eHll1s:l, np111 3TOM nocne 
peryns:iTOpa Ha,Qne)l(ll1T npe,QyCM8Tp111B8Tb ycTaHOBKY 38,Q8111)1(Kll1. ,Qns:i KOHTpons:i 3a pa60TOIII 111 Hana,Q
KOIII peryns:irnpa ,QasneH111s:i .QO 111 nocne Hero ,QOn)l(Hbl 661Tb ycrnHosneHbl MaH0MeTpb1. 

np111 ycTaHOBKe HaCOCOB C peryn111pyeMblM np111B0,QOM peryns:iTOpbl ,QaBneHll1s:l He npe,QycMaTp111B8fOTC51. 

YcTaHOBKY peryn51Topa ,QasneHll151 Ha BBO,Qe B KBaprnpy cne,QyeT npe,QycMaTp111BaTb ,QO BO,QOC'-l8T'-lll1Ka 
111 nocne 3anopHOIII apMaTypbl Ha BBO,Qe 111 6e3 MaHOMeTpOB ,Qn51 KOHTpons:i 38 pa60TOIII 111 Hana,QKOl/1 
perymnopa. 

9.7 B TO'-lKax BO,Qopa36opa cne,QyeT npe,QycMaTpll1BaTb ycTaHOBKY CMec111rnne111 C no,QBO,QKOl/1 K Hll1M 
rop51'-le111 111 xono.QH0111 BO.Qbl. 

9.8 YcTaHOBKY o6paTHblX KnanaHOB B Cll1CTeMax rop51'-lero BO,QOCH86)1(eHll1s:l cne,QyeT npe,QycMaTp111-
BaTb: 

- Ha Y'-J8CTKax Tpy6onpOBO,QOB, no,Qaf0�111X BO.QY K rpynnOBblM CMeCll1Ten51M;

- Ha u,111pKyns:iu,1110HHOM Tpy6onposo,Qe nepeA np111coe,Q111HeH111eM ero K BOAOHarpesarnn10;

- Ha oTBeTBneH111s:ix OT o6paTHOro Tpy6onposo,Qa rnnnoso111 cern K TepMoperyn51rnpy;

- B y3nax ycTaHOBKll1 C'-l8T'-lll1KOB Kon111'-leCTBa BO,Qbl B COOTBeTCTBll1111 C pa3,QenoM 13.

9.9 YcTaHOBKY nonll1B0'-lHblX KpaHOB (cMeC111Tene111) Ha,Qne)f(ll1T npe,QycMaTp111saTb: 

- a rap,Qepo6ax pa60'-le111 o,Qe)f(,Qbl 3arp513HSHHblX npo1113BOACTB;

- a o6�eCTBeHHblX y6opHblX;

- B YMblBanbHblX noMe�eHll151X C 5 YMblBanbHll1KaMll1 111 6onee;

- B noMe�eHll151X, np111 Heo6XO,Q111MOCrn MOKPOIII y6opKll1 nonos.

,Qn51 3,Q8Hll1111 111 coop�eHll1111, o6opy,QoBaHHblX Cll1CTeMOIII rop51'-lero BOAOCH86)f(eHll151, K nonll1B0'-lHblM 
KpaHaM (cMec111rnn51M) cne.QyeT npe,QycMaTp111saTb no,QBe,QeH111e xono,QHOIII 111 rop51'-le111 BO.Qbl. 

9.10 Ha BHyrpeHHelll cern Cll1CTeMbl xono,QHOro BO,QOCH86)f(eHll151 Heo6XO,Qll1MO npe,QycMaTp111B8Tb Ha 
K8)1(,Qble 60-70 M nep111MeTpa 3,Q8Hll151 no O,QHOMY nonll1B0'-lHOMY KpaHy, pa3Me�aeMOMY B Hll1We 
Hap�HOl/1 CTeHbl 3,QaHll151. 

9.11 np111 ycTpOIIICTBe BO,QOnpOBO,QOB C 111cnonb30BaH111eM Tpy6 1113 non111MepHblX Marnp111anos ycrn
HOBKY ypaBHll1Tene111 noTeHu,111anos Me)f(,Qy BaHHOIII, MOIIIKOl/1 111 T.n. 111 Tpy6onpOBOAOM BOAOCHa6)1(eHll151 
,QonycKaeTC51 He npe.QycMaTp111saTb. 

9.12 KpenneH111e Tpy6onpoBO,QOB ,QOn)f(HO BblnOJlH51TbCs:I Kpene)f(Hb1Mll1 ,QeTalls:IMll1 COOTBeTCTBYf0�111-
Mll1 Ka)f(,QOMY rnny Tpy6 111 B COOTBeTCTBll1111 C peKOMeH,QaU,11151MIII 1113rOTOBll1Tene111. 

1 O BHyrpeHHMe ceTl.1 BOAOnpOBOAOB xonOAHOIII III ropfl'lelll BOAbl 

10.1 Cern BO,QonpOBOAOB XOJlOAHOl/1 BO,Qbl CJle,QyeT np111H111MaTb: 

- Tym1KOBb1M111, ecn111 ,QonycKaeTc51 nepepblB s no,Qa'-le BOAbl 111 np111 '-l111cne no)f(apHblX KpaHoB MeHee 12;

- KOJlbU,eBblMll1 111Jlll1 C 3aKOnbU,OBaHHblMll1 BBO,Q8Mll1 np111 ,QByx Tyn111KOBblX Tpy6onpoBO,QaX C OTBeTBJle-
Hll151Mll1 K n0Tpe6111Ten51M OT Ka)f(,Qoro 1113 Hll1X AJ151 o6ecne4eHllls:I HenpepblBHOl/1 no,Q84111 BOAbl.

KonbU,eBble cern xono,QHOIII BO,Qbl ,QOn)f(Hbl 661Tb np111coe,Q111HeHbl K Hap�HOIII KOJlbU,eBOl/1 cern XOJlOA-
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Horo so,Qonposo,Qa He MeHee 4eM ABYMs=I BBOAaM111. ,Qsa BBOAa 111 6onee cne.QyeT npe.QycMaTp111BaTb 
Al1s=1: 

- 3,QaHll1i71, B KOTOpblX ycTaHOBJ1eHO 12 111 6onee no>KapHblX KpaHoB; 

- )Kll1J1blX 3,QaHll1i71 C '-1111CJ1OM KBaprnp 6onee 400, KJ1y60B 111 ,QOcyroBo-pa3BJ1eKaTeJ1bHblX yYpe>K,QeHll1i71 C 
3CTpa,QOLJI, Kll1HOTeaTpOB C 4111CJ1OM MeCT 6onee 300;

- TeaTpOB, KJ1y60B 111 ,Qocyroso-pa3BJ1eKaTeJ1bHblX y4pe>K,QeHll1LA co c1..1eHOLA He3aBll1C111MO OT 4111CJ1a 
MecT; 

- 3,QaHll1lll, o6opy,QOBaHHblX cnp111HKJ1epHblMll1 111 ,QpeH4epHblMll1 Cll1CTeMaMll1 np111 '-1111CJ1e Y3J1OB ynpasne
Hll1s:I 6onee Tpex; 

- 6aHb np111 '-1111cne MecT 200 111 6onee; 

- npa4e'-IHblX Ha 2 111 6onee TOHHbl 6eJ1bs=I B CMeHy. 

10.2 np111 ycTpoi,icTBe ,QByx 111 6onee BBO,QOB cne,QyeT npe,QycMaTp111saTb np111coe,Q111HeH111e 111x, np111 
BO3MO)l(HOCrn, K pa3J1111'-IHblM yYaCTKaM HapY>KHOLA KOJ1bl..leBOLII cern BO,QonpOBO,Qa. Me>K,Qy BBO,QaMll1 B 
3,QaH111e Ha HapY>KHOH cern cne,QyeT ycrnHasn111saTb 3anopHb1e ycTpoi,icTBa ,QJ1s=i 06ecne'-leH111s=i no,Qa4111 
BO,Qbl B 3,QaHll1e np111 asap111111 Ha O,QHOM 1113 yYaCTKOB cern. 

10.3 np111 He06XO,Q111MOCrn ycTaHOBKll1 B 3,QaHll1111 HaCOCOB ,QJ1s=I nOBblWeHll1s=I ,QaBJ1eHll1s:I BO BHYTpeHHel!I 
cern BO,QonpoBO,Qa, BBO,Qbl ,QOJ1)1(Hbl 661Tb 06be,Q111HeHbl nepe,Q HacocaM111 C ycTaHOBKOH 3a,QBll1>KKll1 Ha 
coe,Q111Hll1TeJ1bHOM Tpy6onpOBO,Qe ,QJ1s=I o6ecne4eHll1s=I no,Qa4111 BO,Qbl Ka>K,QblM HaCOCOM 1113 mo6oro BBO
,Qa. 

np111 ycTpOLIICTBe Ha Ka>K,QOM BBO,Qe caMOCTOs=ITeJ1bHblX HaCOCHblX ycTaHOBOK 06be,Q111HeHll1s=I BBO,QOB He 
Tpe6yeTCR 

10.4 Ha BBO,Qax BO,QonpoBO,Qa Heo6XO,Qll1MO npe,QycMaTpll1BaTb ycTaHOBKY o6paTHblX KJ1anaHOB, ec
J1111 Ha BHYTPeHHelll 8O,QOnpOBO,QHOLJI cern ycTaHaBJ1111BaeTCs:I HeCKOJ1bKO BBO,QOB, 111Mel01..l.\111X Y3J1bl ycTa
HOBKll1 C'-18T4111KOB KOJ1111'-leCTBa BO,Qbl 111 coe,Qll1H8HHblX Me>K,Qy co6oi,i Tpy6onpOBO,QaMll1 BHYTPll1 3,QaHll1s=I. 

10.5 PaccTOs=IHll1e no ropll13OHTaJ1111 B CBeTy Me>K,Qy BBO,QaMll1 X03s:ILJICTBeHHO-nll1TbeBoro BO,QOnpOBO,Qa 
111 BblnYCKaMll1 KaHan1113a1..1111111 111 BO,QOCTOKOB ,QOJ1>KHO 661Tb He MeHee 1,5 M np111 ,Q111aMeTpe BBO,Qa ,QO 200 

MM BKJ1I0'-1111TeJ1bHO 111 He MeHee 3 M - np111 ,Q111aMeTpe BBO,Qa 6onee 200 MM . .QonycKaeTCs=I COBMeCTHas=i 
npoKJ1a,QKa BBO,QOB BO,QOnpOBO,Qa pa3J11114HOro Ha3Ha'-leHll1s=I. 

10.6 Ha BBO,Qax Tpy6onposo,Qoa cne,QyeT npe,QycMaTp111saTb ynopbl Ha nosopornx Tpy6 B aeprn
KanbHOH 111J1111 ropll130HTaJlbHOLA nJlOCKOCTll1, KOr,Qa BO3Hll1Kal01..l.\111e yc11111111s:1 He MOrYT 661Tb socnpll1Hs:1Tbl 
coe,Q111HeHll1s=IMll1 Tpy6. 

10.7 nepece4eH111e BBO,Qa co CTeHaM111 3,QaHll1s=I cne,QyeT BblnOJlHs=ITb B cyx111x rpyHTaX C 3a3OpOM 0,2 M 
Me>K,Qy Tpy6onpOBO,QOM 111 CTpO111TeJ1bHblMll1 KOHCTPYKL\111s=IMll1 C 3a,QeJlKOLJI OTBepcrns:i B CTeHe BO,QOHe
npoHll11..1aeMblM 111 ra3OHenpOH111L1aeMblM (B ra3111Q)ll11..1111POBaHHblX paHOHax) 3J1aCrn4HblMll1 MaTep111ana
Mll1, B MOKpblX rpyHTaX - C ycTaHOBKOLA caJlbHll1KOB. 

10.8 npoKJ1a,QKy pa3BO,Qs:ll..l.\111X ceTeH Tpy6onpoBO,QOB Cll1CTeM XOJlOAHOrO 111 rops:i'-lero BOAOCHa6>KeHll1s=I 
B )Kll1JlblX 111 061..l.\eCTBeHHblX 3,QaHll1s:IX cne,QyeT npe,QycMaTp111BaTb B no,QnOJlbs:IX, no,QBanax, TeXHll1'-le
CKll1X 3Ta>Kax 111 '-lep,QaKax, a B cny4ae OTCYTCTBll1s:I 4ep,QaKOB - Ha nepBOM 3Ta)l(e B no,QnOJlbHblX KaHa
nax COBMeCTHO C Tpy6onpOBO,QaM111 OTOnJ1eHll1s=I 111J1111 no,Q nonoM C ycTpOHCTBOM Cb8MHOro Q)P1113a B 
no,QfOTOBKe no,Q nOJlbl B nnacTMaCCOBblX rlt1Jlb3aX, a TaK)l(e no KOHCTPYKL\111s:IM 3,QaH111H, no KOTOpblM 
,QonycKaeTCs:I OTKpblTas:I npoKJ1a,QKa Tpy6onpOBOAOB, 11111111 noA noTOJlKOM He>Kll1JlblX noMel..l.\eHll1H sepx
Hero 3Ta>Ka. npoKJ1aAKY CTOs:IKOB 111 pa3BO,QKll1 CJle,QyeT npe,QycMaTp111BaTb B waxrnx, OTKpblTO - no CTe
HaM AYWeBblX, KyxOHb 111 APYrltlX aHa11or111'-IHblX noMel..l.\eHll1H C yY8TOM pa3Mel..l.\eHll1s:I Heo6XOA111MblX 
3anopHblX, pery11111pytol..l.\ll1X 111 1113Mepll1TeJlbHblX ycTpOHCTB . 

.Qns:i noMel..l.\eHll1H, K OT,QenKe KOTOpblX npe,Qbs:IBJ1s:IIOTCs:I nOBblWeHHble Tpe6oaaHll1s:I, 111 ,QJls:1 acex ceTeH 
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c 111cnonb30BaH111eM Tpy6 1113 non111MepHblX Marnp111anos (KpoMe pacnonaraeMblX s caH111TapHblX y3nax) 
cneAyeT npeAycMaTp111saTb 111x cKpb1Ty10 npo�KnaAKY. 

CKpb1Tas=i npoKnaAKa Tpy6onpoBOAOB, coe.Q111Hs=ieMblX Ha pe366e, He .QonycKaeTcs=i, ecn111 He o6ecne4eH 
AOCTyn KO BCeM coe.QIIIHeHllls=!M (3a IIICKnl04eHllleM yronbHIIIKOB, 111cnonb3yeMblX .Qns=! np111coe.QI/IHeHIIIS'I 
HacTeHHOIII BO.QOpa360pHOIII apMaTypbl ). 

CTOs=!KIII CIIICTeM xono.QHOro III rops=i4ero BO.QOCHafo1<eHIIIS'I, K KOTOpblM np111coe.QIIIHS'IIOTCS'I caHIIITapHO
TeXHlll4eCKl/le np1116opbl (3a IIICKnl04eHl/leM CTOS'IKOB, KOTOpble npe.QH83Ha4eHbl TOnbKO .Qns=! nO.QKnl04e
Hllls=! nonoTeHLlecyw111rnne111) peKoMeH.QyeTcs=i pa3Mel.J..laTb BHe npe.Qenos )f{lllnblX KBaprnp, B KOMMYHIII
Kal..llllOHHblX waxrnx C ycTpOIIICTBOM Ha Ka)f{.QOM 3Ta)f{e OTKpblBalOI.J..IIIIXCS'I .QBepe111 (nlOKOB), pa3Mepbl 
KOTOpblX .QOn)f{Hbl 661Tb .QOCTaT04HblMIII .Qns=! npoBe.QeHIIIS'I He06XOAIIIMblX 3KcnnyaTal..llllOHHblX pa6oT. 

Bo.Qopa360pHble CTOS'IKIII III BBO.Qbl BO.QOnpOBO.Qa B KBapTlllpbl III APYfllle noMel.J..leHIIIS'I C ycTaHOBKOIII 38-
nopHOIII apMaTypbl, C4eT41111<0B KOnlll4eCTBa BO.Qbl, peryns=irnpos .QasneHIIIS'I peKOMeH.QyeTCS'I npe.Qy
CMaTp111B8Tb 38 npeAenaMIII KBapTIIIP B KOMMYHIIIK8l..llllOHHblX waxTax 111n111 cnel..llllanbHblX TeXHlll4eCKIIIX 
WKacpax C B03MO)f{HOCT6IO CB060.QHOro AOCTyna K HI/IM B n106oe BpeMs=! CYTOK TeXHlll4eCKOro nepcoHa
na, 06cn�111sa101.J..1ero arn c111cTeM61. 

10.9 npoKna.QKY ceTelll BO.QonpoBO.Qa BHYTPIII npOlll3B0.QCTBeHHblX 3.QaHIIIIII, KaK npas111no, cne.QyeT 
npe.QyCMaTplllBaTb OTKpblTOIII - no cpepMaM, KOnOHHaM, CTeHaM III no.Q nepeKpblTllls=!MIII. np111 HeB03-
MO)f{HOCTIII OTKPblTOIII npOKna.QKIII .QonycKaeTCs=! npe.QycMaTplllBaTb pa3Me1.J..1eH111e BO.QonpOBO.QHblX cerni/I 
B 061.J..\IIIX KaHanax C .QpyrlllMIII Tpy6onpOBO.QaMIII, KpoMe Tpy6onpoBO.QOB, TpaHcnoprnpylOI.J..\IIIX nerKO
socnnaMeHs=!IOI.J..llllecs=i, rop1a4111e 1,m111 s=!.QOBIIITble )f{III.QKocT111 111 ra3bl. 

CoBMeCTHYIO npoKna.QKY Tpy6onpOBO.QOB X03s=!IIICTBeHHO-nll1TbeBblX BOAOnpOBO.QOB C KaHan1113al..lll10H
HblMll1 Tpy6onpOBO.QaMll1 .QonycKaeTCs=! npll1Hll1M8Tb TOnbKO B npOXO.QHblX KaHanax, np111 3TOM Tpy6onpo
BO.Qbl KaHanl/l38l..lll1111 cne.QyeT pa3Mel.J..laTb Hll1)f{e Tpy6onpoBOAOB BO.QonpOBO.Qa. 

Cnel..l111an6Hb1e KaHanb1 .Qns=! npoKna.QKM Tpy6onposo.QoB Bo.Qonposo.QOB cne.QyeT npe.QycMaTp111saTb 
npM o60CHOB8Hll1111 1/1 B 111CKnl04111TeJlbHblX CJ1Y4as=!X. 

Tpy6onpoBO.Qbl, nO.QBO.Qs=!I.J..IMe BOAY K TeXHOnOflll4eCKOMY o6opy.QOB8HIIIIO, .QonycKaeTCs=! npoKna.Qbl
BaTb B nony 1,1n111 no.Q nonoM. 

10.10 np111 COBMeCTHOIII npoKna.QKe B KaHanax C Tpy6onpoBO.Q8MM, TpaHcnoprnpylOI.J..\MMM rops=!4YIO 
BOAY IIIJllll nap, ceTb xono.QHoro BO.QonpoBO.Qa Heo6XO.QIIIMO pa3Mel.J..laTb Hlll)f{e 3TIIIX Tpy6onpoBOAOB C 
ycTpOIIICTBOM Ha Hei/I TepMOll130Jls=!l..lMM. 

10.11 npoKnaAKY ropll130HTallbHblX Tpy6onpOBOAOB cne.QyeT npe.QycMaTpMBaTb C YKllOHOM He MeHee 
0,002 (B CTOpOHY COOTBeTCTBYIOI.J..\MX CTOs=!KOB). 

10.12 Tpy6onpoBO.Qbl, KpOMe no)f{apHblX CTOs=!KOB, npoKna.QblBaeMble B KaHanax, Ka6MHax, TOHHells=!X, 
a TaK)f{e B noMe1.J..1eHll1s=!X C nOBblWeHHOIII BJla)f{HOCTblO, cne.QyeT 11130llMpOBaTb OT KOH.QeHCal..lMll1 BJlarlll. 

10.13 npoKna.QKY Tpy6onpOBOAOB BHYTpeHHero xonOAHOro BO.QOnpoBO.Qa cneAyeT npeAycMaTp111BaTb 
B noMel.J..leHMs=!X C TeMnepaTypo111 B03Ayxa 3111MOIII BblWe 2°C. np111 npoKnaAKe Tpy6onpoBOAOB B noMe-
1.J..1eHll1s=!X C TeMnepaTypo111 B03Ayxa Hll1)f{e 2°C Heo6XOAMMO npeAYCMaTp111BaTb Meponpllls=!Tllls=! no 
npeAOXpaHeHIIIIO Tpy6onpoBO.QOB OT 3aMep3aHl/ls=!. 

np111 B03MO)f{HOCTIII KpaTKOBpeMeHHOro CHlll)f{eHllls=! TeMnepaTypbl B noMel.J..leHIIIIII AO 0°C 111 Hll1)f{e, a TaK
)f(e np111 npoKnaAKe Tpy6 B 30He BJ1111s=!Hllls=! Hap�Horo xonO.QHOro B03.Qyxa (B6nlll3111 Hap�HblX BXOAHblX 
.QBepe111 111 sopoT) cneAyeT npeAYCMaTpMBaTb Tennosy1a 1,13onfll..llll10 Tpy6. 

10.14 YcTpOIIICTBa Ans=! BblnYCKa B03.Qyxa cne.QyeT npe.QycMaTplllBaTb B sepXHIIIX T04Kax Tpy6onposo
AOB CIIICTeM rops=!4ero BOAOCHa6)f{eHIIIR 

B Hll1)f{Hll1X T04K8X CIIICTeM Tpy6onpOBOAOB cneAyeT npe.QycMaTplllBaTb cnycKHble ycTpOIIICTBa, KpOMe 
cnY4aeB, KOr.Qa B 3TIIIX T04KaX npe.QycMaTpMBaeTCs=! BO.QOpa360pHas=! apMaTypa. 
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10.15 Ans:i c111cTeM rops:i'-tero BO.QOCHa6>KeH111s:1 cne.QyeT npe.QycMaTp111saTb Meponp111s:1rns:1 no KOMneH
ca4111111 TeMnepaTypHoro 1113MeHeH111s:1 Afl14Hbl Tpy6. 

10.16 Ha no,QafOl.LIIIIX 1111...1111PKYfls:11...1140HHblX Tpy6onpOBO,QaX Cll1CTeM rops:i'-tero BO,QOCHa6>KeHl4S'I, BKnfO'-taS'I

CTOS'IKll1 (KpOMe no,QBOAOK K BO,QOpa360pHblM np1116opaM) cne,QyeT npe,QycMaTp11188Tb TennosyfO 1430-

ns:1411110. 

11 Pac'feT BHyrpeHHMX eo,qonpoeo,qHblX ceTeM X0110,QHOM BO,Qbl 

11.1 r111,Qpasn111'-teCKll11/1 pac'-teT BO,QonpoBO,QHblX ceTel/l xono,QHOIII BOAbl Heo6XOA111MO npOll13BOAIIITb no 
M8KCll1M8flbHblM ceKYHAHblM paCXOA8M BOAbl. 

Ans:i rpynn 3AaH111111, Afls:1 KOTOpb1x np111rornsneH111e rops:1'-te111 BOAbl 111l111n111 nosb1weH111e AasneH111s:1 BOAbl 
ocyLL1eCTBns:1eTCS'I B OTAeflbHO CTOS'lll.1111X (111n111 BCTpOeHHblX B OAHO 1113 3A8H111111) HaCOCHblX CT8Hl...1111S'IX 14 
TennOBblX nyHKTax, onpeAeneH111e pac'-teTHblX paCXOAOB BOAbl III r111Ap8Bflll1'-teCKll1111 pac'-teT Tpy6onpo
BOAOB cneAyeT BblnOflHS'ITb B COOTBeTCTBll1111 C H8CTOS'lll.1111Mll1 HOpM8M111. 

11.2 Cern 06beA111HeHHoro xo3s:1111cTBeHHo-npornsono)l{apHoro 111 npo1113BOACTBeHHo-npornsono)l{ap
Horo BOAOnpOBOAOB AOfl)l{Hbl 6b1Tb nposepeHbl Ha nponycK pac'-teTHOro paCXOAa BOAbl Ha no)l{apoTy
weH111e np111 pac'-teTHOM MaKCll1ManbHOM ceKYHAHOM paCXOAe ee Ha X03S'IIIICTBeHHO-nll1TbeBble 111 np01113-
BOACTBeHHble H�bl. np111 3TOM pacXO,Qbl BOAbl Ha nonb30BaHll1e AYWaMIII, MblTbe nonoB, non111BKY 
Tepp111rnp111111 He Y4ll1TblBafOTCS'I. 

r111Apasnw-1eCKll11/1 pac'-leT ceTelll BOAOCHa6)1{eHll1S'I np01113B0,Qll1TCS'I AflS'I pac'-teTHblX cxeM KOflbl...leBblX 
ceTelll 6e3 111CKnfO'-leHll1S'I KaK111x-n11160 y....acTKOB cern, CTOS'IKOB 111n111 o6opyAOBaHll1S'I. 

nPI/IME4AHI/IE - no,Qa4y BO,Qbl B 3aKpbtTyto CIACTeMy rops:i4ero BO,QOCHa6JKeHIAS1 ,QonycKaeTCS1 He npe.QycMaTplABaTb ,QI1S1 )l(fAflOH 
3aCTpOHKIA Ha speMI'! no)l(apoTyweHIAS1 IA DIAKBIA,Qa41A1-1 asaplAIA Ha ceTIA Hap�Horo BO.QonpoBo,Qa. 

11.3 np111 pac'-leTe CeTelll X03S'IIIICTBeHHO-nl4TbeBblX, np01113BOACTBeHHblX 111 npornsono)l{apHblX BOAO
npOBOAOB cneAyeT o6ecne'-1111Tb He06XOA111Mble AaBneHll1S'I BOAbl y np1116op0B 111 no)l{apHblX KpaHOB, 
pacnono>KeHHblX Ha1116onee BblCOKO 111 B Ha1116onbWeM OTAaneHll1111 OT BBOAa. 

11.4 r111ApaBn111'-1eCKll11/1 pac'-leT BOAOnpoBOAHblX ceTelll, n111TaeMblX HeCKOflbKll1Mll1 BBOAaMll1, cneAyeT 
np01113BOAIIITb C y....eTOM BblKnfO'-leHll1S'I OAHOro 1,13 Hl'1X. 

np111 AByx BBOAaX Ka)l{,Qbllll 1113 Hll1X AOn>KeH 6b1Tb paCC'-1111TaH Ha 100% paCXOA BOAbl. 

11.5 A111aMeTpb1 Tpy6 BHYTPeHHll1X BO.QonposoAHblX ceTe111 Ha.Qne>1<111T Ha3Ha'-laTb 1113 pac'-teTa 
Ha1116onbwero 111cnonb30BaHll1S'I rapaHrnposaHHOro AaBneHl'1S'I BOAbl B HaPY>KHOIII BOAOnpOBOAHOIII cern. 

A111aMeTpb1 Tpy6onpoBOAOB KOflbl...lYIOll.1111X nepeMbl'-leK cneAyeT np111H111MaTb MeHee Ha1116onbwero A111a
MeTpa BOAOpa360pHoro CTOS'!Ka. 

11.6 CKopOCTb ABlll)l{eHll1S'I BOAbl B Tpy6onpOBOAaX BHYTpeHHIIIX ceTelll He AOfl>KHa npeBblWaTb 1,5 
MIC, a np111 no)l{apoTyweHl/ll,1- 3,0 Mic, B cnpll1HKnepHblX 1.-1 APeH'-lepHblX Cll1CTeMaX -10,0 Mic. 

A111aMeTpbl Tpy6onpoBOAOB BOAOnpOBO,QHblX CTOS'IKOB B BOAOpa360pHOM y3ne cneAyeT Bb16111paTb no 
Benll1'-1111He pac'-leTHoro MaKCll1MaflbHOfO ceKyHAHOro paCXOAa BOAbl B CTOS'!Ke. 

12 Pac'feT eHyrpeHHMX eo,qonpoeo,qHblX ceTeM ropJ1'feM eo,qb1 

12.1 r111Apasn111'-leCKIIIIII pac'-leT 4111pKyns:141110HHblX Cll1CTeM rops:i'-lero BOAOCHa6)1{eHll1S'I npOlll3BOAIIITCS'I 
AflS'I AByx pe)l{ll1MOB noAa'-1111 BOAbl (pe)l{ll1Ma BOAOpa36opa III pe)l{ll1Ma 4111pKyns:14111111) 111 BKnlO'-laeT: 

a) onpeAeneH111e pac'-leTHblX pacxoAoB;

b) noA6op A111aMeTpos n0Aa10LL1IIIX Tpy6onpoBoAOB 111 onpeAeneH111e noTepb AaBneH111s:1 no noAatol.J..lll1M
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Tpy6onpoBOAaM B pe)KL-1Me BOAOpa36opa; 

c) noA60p AL-1aMeTpOB 41-1pKymI41-10HHblX Tpy6onpOBOAOB, onpeAeneH1-1e Tpe6yeMoro 41-1pKyns:i41-10HHO
ro paCXOA8 1,1 YBS'l3KY noTepb AasneHl,1S'I no OTAenbHblM KOnb4aM Cl-1CTeMbl rops:iYero BOAOCHa6)KeHl,1S'I B
pe)K1-1Me 41-1pKyns:i41,11,1_

12.2 np1,1 pacYeTe BOAOHarpesaTene111 1,1 yY8CTKOB n0Aat01..1.11-1x Tpy6onpoBOAOB OT BOAOHarpesaTe
nellt AO nocneAHero BOAopa36opHoro y3na rnasH0111 paC1-1erno111 semi,,, cern onpeAeneH1-1e AL-1aMeTpo0 
Tpy6onpOBOAOB B pe)KL-1Me MaKCl,1ManbHOfO BOAOpa36opa npOL-13BOA1,1TCS'I np1,1 pacl.feTHOM paCXOAe 
BOAbl, pasHOM cyMMe pacYeTHOfO M8KCl-1ManbHOro CeKYHAHOfO paCXOAa rops:iYellt BOAbl 1-1 AOnonHl,1-
TeilbHOro (41-1pKyns:i4L-10HHoro) paCXOAa, COCTaBns:it01..1.1ero O, 15-0,3 yKa3aHHOro pacXOAa rops:iYellt BOAbl; 
np1,1 pacl.feTe CTOS'IKOB C nonOTeHL.\eCyw1-1Te1lS'IMl,1 1,1 6e3 Hl,1X, a TaK)Ke KOnbl\YIOl..1.ll-1X nepeMblLfeK AOnon
Hl-1TenbHblllt (41-1pKyns:i41-10HHbl11t) paCXOA BOAbl COCTaBns:ieT o, 10-0, 15 MaKCl,1ManbHOfO pacYeTHoro pac
XOAa BOAbl. 

B pe)K1,1Me M1-1H1-1ManbHOro BOAOpa36opa 0en1-1Y1,1Hy 41,1pKYns:i41,10HHoro pacxoAa rops:iYe111 BOAbl cneAy
eT npl-1Hl,1M8Tb paBHOLlt0,3-0,4 MaKCl-1ManbHOfO pacl.feTHOro ceKYHAHOfO pacXOAa rops:iYellt BOAbl. 

12.3 A1-1aMeTpb1 BOAopa36opHblX cTOs:iKoB s BOAopa36opHoM y3ne cneAyeT Bb161-1paTb no 0e111,1y1,1He 
pacl.feTHoro MaKCl-1Ma1lbHOro ceKyHAHOfO paCXOAa BOAbl. 

A1,1aMeTpb1 KOnb4yio1..1.11,1x nepeMbll.feK cneAyeT np1-1H1-1MaTb He MeHee Ha1-16onbwero A111aMeTpa BOAO
pa36opHoro cTos:iKa. 

12.4 np1,1 pacYeTe yYaCTKOB 41,1pKyns:i41,10HHblX Tpy6onpoBOAOB ceTellt BOAOnpOBOAOB rops:iYellt BOAbl 
A1,1aMeTpbI Tpy6onpoBOAOB onpeAeilS'IIOTCS'I B 3aBll1C1,1MOCTll1 OT Be1l111Lfll1Hbl paCXOAa rops:iYellt BOAbl B 
pe)K111Me 4111pKyns:i41,1111 (6e3 BOAopa36opa), np1,1H1,1MaeMoro paBHblM 0,3-0,4 sen1,1YL1Hbl paC1-IeTHoro 
MaKCl,1ManbHOro ceKyHAHOro paCXOAa rops:iYellt BOAbl AnS'I TOfO Lfll1Cna n0Tpe6111Tene111 (caH111TapHO
TeXHL1LfeCKL1X np1116opos), KOTOpble 06CnY*L1Ba10TCS'I AaHHblM yYaCTKOM 41,1pKyns:i41110HHOro Tpy6onpo
BOAa. 

Heo6XOA111MOe L13MeHeH"1e conpornsneHll1S'I L.\"1pKyns:i41,10HHblX CTOS'IKOB AOnycKaeTCS'I C yYeTOM A111C
Kpernocrn A"18MeTpOB np111MeHS'IS'I APOCcen111pyt01..1.1111e A111acpparMbl (A111aMeTpOM He MeHee 10 MM); pe
ryn111pOBOLfHble BeHrnn111, np"1MeHeHll1S'I aBTOM8T"1LfeCKll1e ycTpOLitCTBa (peryns:iTOpb1); 

12.5 np1,1 Hanll1Lfl,11,1 KOnbl\YIOl..1.lellt nepeMblLfKl,1 Me)f(Ay BOAOpa360pHblMll1 CTOS'IKaMll1 np111 pacYeTe Ten
nonoTepb BOAOpa360pHOf0 y3na yY"1TblBalOTCS'I TennonoTep111 Tpy6onpoBOAOB KOilbl\YIOl..1.lellt nepe
MblLfKll1. 

12.6 nornp1,1 A8B1leHll1S'I B pe)Kll1Me 4111pKyns:i41111,1 B OTAenbHblX BeTBS'IX Cl,1CTeMbl rops:iYero BOAOCHa6-
)KeHll1S'I (BKillOLfas:i 41,1pKyns:i41110HHble Tpy6onpOBOAb1) He AOn)KHbl OTnll1Lf8TbCS'I AnS'I pa3HblX BeTBellt 60-
nee YeM Ha 10%. 

12.7 CKopOCTb AB111)KeHll1S'I rops:iYellt BOAbl B Tpy6onpOBOAaX C"1CTeMbl rops:iYero BOAOCHa6)KeH"1S'I ce
Tellt He AOn)KH8 npeBblWaTb 1,5 MIC. 

12.8 Ans:i o6ecneYeH"1S'I 41,1pKyn5141110HHblX paCXOAOB B HOYHOM pe)KL1Me B MeCTaX np1,1coeA111HeH"1S'I 
4111pKyns:i41110HHblX CTOS'IKOB ceK4"10HHblX y3n0B K L.\"1PKYnS14L10HHOMY Tpy6onpoBOAY AOn)KHbl ycTaHaB
n1,1saTbCS'I 6anaHC"1POBOYHble KilanaHbl. 

13 YcTpOMCTBa ,QIUI 1113MepeHlltSI 111 per11tcTpa1..1111111 eo,qonoTpe611eH11tSI 

13.1 Ans:i BHOBb CTpos:i1..1.1111xcs:i, peKOHCTpy111pyeMblX 111 Kan1,1rnnbHO peMoHrnpyeMblX 3A8H"1111 C ropS'IYll1M 
1,1/111n1,1 xonOAHblM BOAOnpoBOAOM Heo6XOA"1MO npeAyCMaTp111B8Tb 1113MepeHll1e BOAOnOTpe6neH"1S'I ny
TeM ycTaHOBKl,1 CYeTYL1KOB xonOAHOLlt 1,1 rops:iYellt BOAbl, napaMeTpbl KOTOpblX AOn)KHbl COOTBeTCTBO
BaTb MeTponornYeCKll1M Tpe6osaH"1S'IM 111 Tpe6osaH111s:iM Hacrns:i1..1.1ero pa3Aena. 

CYeTYll1Kl,1 BOAbl ycrnHaBn1110at0TCS'I Ha BBOABX Tpy6onpoBOAOB xonOAHOro 1,1 rops:iYero BOAOnpOBOAa B 
Ka)f(Aoe 3AaH"1e 111 COOpY*eH"1e, B KB*AYIO KBaprnpy )Kl,1nblX 3A8Hll1111 1,1 Ha OTBeTBneHll1S'IX Tpy6onpOBO-
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,QOB B rno6b1e He)Kll1Jlble noMelJ.leHll1Sl, BCTpOeHHble 111Jlll1 np111cTpoeHHble K )Kll1JlblM, npO1113BO,QCTBeHHblM 
111Jlll1 06LI.1eCTBeHHblM 3,QaHll'lSlM. Ha nO,QBO,QKaX caH111TapHO-TeXHll1YeCKIIIM np1116opaM 11'1 K TeXHOJlOrlll'-le
CKOMY o6opy,QoBaHll1IO CYeTYll1Kli1 BO,Qbl ycTaHaBJ1111BalOTCSl no 3a,QaHll'1IO Ha npoeKT111pOBaH111e. 

B aBTOHOMHblX Cll1CTeMax npornsono)KapHoro BO,QonpOBO,Qa ycTaHOBKa CYeTYll1KOB BO,Qbl He Tpe6yeT
CSl. 

CYeTYll1Kl.1 rops:iYelll BO,Qbl (,QflSl BO,Qbl C TeMnepaTypo111 ,QO 9O°C) CJle,QyeT YCTaHaBJlll'lBaTb Ha no,QalO
lJ.leM 111 U,111PKYflfll.\li1OHHOM Tpy6onpoBO,Qax rops:iYero BO,QOCHa6)KeHli1S'I C ycTaHOBKOIII o6paTHoro Knana
Ha Ha u,1t1pKyns:1u,111OHHOM Tpy6onposo,Qe. 

nepe,Q cYeTYll1KaM111 (no XOAY ,QBll1)KeHll1S'I BO,Qbl) cne,QyeT npe,QyCMaTpli1BaTb ycTaHOBKY MeXaH111YeCKli1X 
1,1Jll,1 MarHl.1THO-MexaHl.1YeCKl.1X (pli1JlbîpOB. noTepll'l ,QaBJleHli1S'I B (pli1JlbTpe He ,QOJl)KHbl npeBblWaTb 50% 
noTepb ,QaBneHli1S'I, yKa3aHHblX B n.13.13. 

13.2 CYeTYli1Kli1 Ha BBO,Qax XOJlO,QHOIII (rops:1Yelli) BO,Qbl B 3,QaHli1S'I li1 coop�eHli1Sl Ha,Qfle)Kli1T ycTaHaB
Jlli1BaTb B nerKO,QOCTynHOM noMe1.J-1eHli1111 C 111CKYCCTBeHHblM 111Jlll1 ecTeCTBeHHblM OCBe1.J-1eH111eM 111 TeMne
paTypolll BO3,Qyxa He Hll1)f{e 5°C. 

C--teTYll1Kll1 XOJlO,QHOIII 111 rops:1Ye111 BO,Qbl peKOMeH,QyeTCSl ycrnHaBJlll1BaTb B O,QHOM noMe1.J-1eHll1ll1 ()Kefla
TeflbHO, COBMel.J-leHHOM C noMe1.J-1eH111eM ,QJlSl ycTaHOBKli1 TennocYeT'-lli1Ka B Cll1CTeMe OTOnJleHli1S'I 3,Qa
Hl.1S'I). 

CYeTYll1Kl.1 Heo6XO,Q111MO pa3Mel.J-laTb TaK, 4T06bl K Hll1M 6b1Jl ,QOCTyn ,QflS'I C'-lll1TblBaHll1Sl noKa3aHll1111, o6-
CJl�ll1BaH111S'I, CHS'ITll1S'I 111 pa360pK111 Ha MeCTe ycTaHOBK111, AflS'I MeTpOilOrlA'-leCKOIII nosepK111. ,[\JlS'I CYeT'-1111-
KOB C MaCCOIII 6onee 25 Kr AOJl)KHO 6b1Tb npe,QyCMOTpeHO ,QOCTaTO'-lHOe npocTpaHCTBO Ha,Q CYeTYll1Ka
Mll1 ,QJlS'I ycTaHOBKll1 no,QbeMHOro MexaHli13Ma. non noMe1.J-1eHl.1S'I ,QJlS'I ycTaHOBKll1 C'-leTYli1KOB ,QOJl)KeH 
6b1Tb pOBHblM 111 )KeCTKli1M. 

13.3 CYeT41i1Kli1 BO,Qbl ,QOJl)KHbl 6b1Tb 3al.J-lll11.J-1eHbl OT Bli16paU,li11i1 (.QonycTIIIMble napaMeTpbl B1t16pau,1,1111 
npli1Hll1MalOTCS'I B COOTBeTCTBll11i1 C ,QaHHblMll1 nacnopTOB np1t16opo0). C4eT41i1Kli1 He ,QOJl)KHbl nO,QBepraTb
CSl MexaHll14eCKli1M HanpS'l)f{eHli1S'IM no,Q BO3,QelllCTBli1eM Tpy6onposo,QOB li1 3anopHOIA apMaTypbl 111 AOJl)f{
Hbl 6b1Tb CMOHTlilpOBaHbt Ha no,QCTaBKe li1Jlli1 KpOHWTel/lHaX. 

13.4 np1,1 HeBO3MO)f{HOCTll1 pa3Mel.J-leHli1Sl C4eT4111KOB XOJlO,QHOIII 111/1t1Jlll1 ropS'l4elll BO,Qbl B 3,QaHli11i1 ,Qonyc
KaeTCS'I ycrnHaBJlli1BaTb li1X BHe 3,QaHll1Sl B cneu,111aJ1bHblX KOJlO,QU,ax TOJlbKO B TOM CJ1Y4ae, ecn111 B nac
nopre C4eT41i1Ka yKa3aHO, 4TO OH MO)1{6T pa6oTaTb B ycnOBli1S'IX 3aTOnneHli1S'I, a ,QJlS'I nponycKa no)f{apHO
ro pacxo,Qa He npe,QyCMOTpeH 3JleKTpOKilanaH Ha o6BO,QHOM Tpy6onpOBO,Qe. 

13.5 B TennOBblX nyHKTaX (u,eHTpailbHblX 111Jlll1 li1H,Qll1Bli1,QyanbHblX) ,QJlS'I li13MepeHli1S'I noTpe6neHli1S'I ro
ps:14e111 BO,Qbl Ha,Qne>Kli1T YCTaHaBJlll1BaTb C4eT41i1Kll1 Ha rpy6onpOBO,QaX XOJlO,QHOro BO,Qonposo,Qa, no
,QalOI.J-lli1X BOAY K BO,QOHarpeBaTeJlSlM. 

13.6 C4eT41i1Kll1 rops:14e111 li1 XOJlOAHOIII BOAbl cne,QyeT ycTaHaBJlli1BaTb Ha ropli13OHTaJlbHblX Y4aCTKax 
Tpy6onposo,QOB. ,QonycKaeTCS'I ycTaHOBKa C4eT4111KOB BO,Qbl Ha seprnKaJlbHblX li1Jlli1 HaKJlOHHblX Y4aCT
KaX Tpy6onpoBOAOB, eCJlli1 TaKaS'I YCTaHOBKa npe,QyCMOTpeHa nacnopTOM C4eT41.1Ka. 

np1,1 pa3Me1.J-1eHli11i1 C4eT41i1KOB XOJlO,QHOIII 1i1 ropS'l4elli BO,Qbl Ha BeprnKaJlbHblX Y4aCTKaX Tpy6onpOBO,QOB 
np1t1MeHS'IIOTCS'I C4EiT41i1Kll1 COOTBeTCTBYIOU.\li1X MeTpOilOrll14eCKli1M Tpe6osaHli1S'IM. 

13.7 np1,1 KOHCTpy1,1posaHli1ll1 rpy6HOIII o6BS'l3Kll1 Y3JlOB ycTaHOBKli1 C4eT41i1KOB XOJlOAHOIII li1 rops:14e111 
BO,Qbl Ha,QJ1e>K1t1T: 

- C Ka>K,QOIII CTOpOHbl C4eT41i1Ka npe,QycMaTp111BaTb ycTaHOBKY 3anopHOIII apMaTypbl, o6ecne41t1Ba101.J-1elll 
OTKJll04eHli1e BO,Qbt Ha Y4aCTKe C ycTaHOBJleHHblM C4eT4111KOM; ,QflS'I C4eT41i1KOB BO,Qbl Ha BBO,Qax BO,QO
npoBOAOB B KBapT111pbl 3anopHaS'I apMaTypa ycTaHaBJlll1BaeTCSl TOJlbKO ,QO C4eT41i1KOB (no XOAY ABli1)f{e
Hli1Sl BO,Qbl); 

- Me>K,Qy C4eT41i1KOM (KpOMe C4eT41i1KOB Ha BBO,Qax B KBaprnpbl) li1 BTOpblM (no XOAY ,QBli1>KeHli1Sl BOAbl) 
3anopHblM ycTpOIIICTBOM YCTaHaBJlli1BaTb KOHTPOilbHbllA wapOBOIA KpaH (c noCTOS!HHO ycTaHOBJleHHOIII 
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3arnywKoi:.i), npe.QHa3Ha4eHHbli:.i .QmI no.QKDI04eH1MI ycrpoi:.icrs Merponorn4ecKoi:.i nosepK1,1 C4€T4"1Kos; 
raKOi:.i )Ke KpaH cne.Qyer ycraHasn1,1saTb Ha paccro51H1,11,1 He 6onee 0,5 M nocne 3anopHoro ycrpoi:.i
crna; AD5l Kpblnb4aTblX C4€T41,1KOB 80,Qbl (c ,Q"1aMerpoM AO 50 MM) ,Q"1aMeTp KOHTpODbHblX KpaHOB 
paseH 15 MM, ,QD5l ryp6"1HHblX (c ,QlllaMeTpOM 6onee 50 MM)- 25 MM; 

- C Ka>K,QOi:.i CTOpOHbl C4€T4111KOB npe,QycMaTplllBaTb np51Mble y4aCTKIII rpy6onpOBO,QOB, ,QDIIIHa KOTOpblX 
ycraHasn1,1saerc51 s coornercrs111111 c rpe6osaHlll5lMIII nacnopros np1116opos. 

13.8 06B0.QHYIO DIIIHIIIIO ,QD5l C4€T4"1KOB XODO,QHOi:.i BO,Qbl cne,Qyer ycrpa111BaTb, ecn1,1: 

- IIIMeeTCR O,QIIIH 880,Q X03fllllCTBeHHO-nlllTbesoro IIIDIII o6be,QIIIH€HHoro X03RIIICTBeHHO-npornso
no>KapHoro BO.Qonposo.Qa; 

- C4€T4111K BO,Qbl He paCC4111TaH Ha nponycK paC4€THOro MaKCIIIMaDbHOro pacxo,Qa BO,Qbl ( C Y4€TOM pac
XO,Qa Ha no>KaporyweH111e). 

Bce 3anopHble ycrpoi:.icrsa Y3DOB ycraHOBKIII C4€T4111KOB AOD>KHbl 661Tb onnoM6111posaHbl B OTKpblTOM 
COCTOflHIIIIII, a 3anopHoe ycrpOIIICTBO Ha o6BO,QHOi:.i DIIIHIIIIII - B 3aKpb1TOM COCT05lHIIIIII. B TOM CDY4ae, 
ecn111 He BblnODHRIOTC5l rpe6osaHlllfl n.13.11, 3anopHoe ycrpoi:.iCTBO Ha o6BO,QHOIII DIIIHIIIIII C4€T4111KOB 
BO,Qbl Ha,Qne>KIIIT o6opy,QoBaTb 3DeKTponp111B0,QOM C nycKOM OT KHOnOK, ycraHosneHHblX y no>KapHblX 
KpaHOB, IIIDIII OT ycrpOIIICTB (c1,1creM) npOTIIIBOnO)KapHOIII aBTOMaTIIIKIII. np111 H0,QOCTaT04HOM ADfl no>Ka
poryweHlll5l ,QaBneHIIIIII 80,Qbl B BO,QonpOBO,QHOi:.i cern 3,QaHIIIR IIIDIII COOPY>K8Hlll5l AOD>KHO 06ecne4111-
BaTbCfl OTKpblTlll8 3anopHoro ycrpo111cTBa Ha o6BO,QHOIII DIIIHIIIIII O,QHOBpeMeHHO C nyCKOM npOTIIIBOno
>KapHblX HaCOCOB. 

B CIIICTeMax rops:14ero BO,QOnpoBO,Qa ycrpOIIICTBO o6BO,QHblX DIIIHllli:.i y C4€T4111KOB BO,Qbl He rpe6yeTC5l. 

nPl,,1ME4AHl,,1E - np1,1 AByx BBOA8X BOAOnpoBOA8 ADnycKaeTCil YCTaH8Bfi1,188Tb C48T41,1Kl,1 BOAbl Ha K8>K,QOM BBOAe 6e3 o6BOA
HblX fil,IHl,114, ecn1,1 K8>K,Qbll4 1,13 C48T4HKOB COOTBeTCTByeT TpefiosaHHi!Mn.13.11 a). 

13.9 C4eT41,1KIII XODO,QHOi:.i III ropR4ei:.i BO,Qbl, ycraHaBn111saeMble B )KIIIDblX III o6w,ecTB0HHblX 3,QaHIIIRX 
(B TOM 4111Cne - Ha BBO,Qax B KBapTlllpbl), ,QOD>KHbl IIIM8Tb ycrpoi:.icrsa cpopM1,1poBaHlllfl 3DeKTplll40CKIIIX 
IIIMnynbCOB, a TaK>Ke CbeMHble IIIDIII cTaLIIIIOHapHble ,QaT4111KIII 3DeKTp11148CKIIIX IIIMnynbCOB. 

C4eT4111KIII BO,Qbl, ycraHaBDIIIBaeMble Ha BBO,QaX B KBapTlllpbl, ,QOD>KHbl IIIM8Tb BCTpoeHHbli:.i IIIDIII ycra
HOBneHHbli:.i B BO,QOMepHOM y3ne o6paTHbllll KnanaH III 3aw,111ry OT MaH111nyn111poBaHlllfl noKa3aHlllflMIII 
C4€T4111KOB BH8WHIIIMl,1 nocTOflHHblMl,1 MarH"1TaM111. 

13.1 O npe,Qsap111renbHb1111 Bb16op ,QlllaMerpa c4eT41t1Ka BO,Qbl cne,Qyer npo1113BO,QIIITb 111cxo,Qfl 1,13 pac
YeTHblX cpe,QHl,1X cyroYHblX pacXO,QOB BO,Qbl no ra6n1t1L1e 6. 
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Ta6m11.-'a 6 

A111aMeTpbt Kpbtnb'laTbte Typ6HHHbte 

C'leT'IHKOB, MM 15 20 25 32 40 50 40 50 65 80 100 125 150 200 250 
CpeAHHe 

0T 858 0T 0T QT 
CyTO'IHbte OT9 OT24 0T 34 0149 0T 77 0T 

0177 0T 148 OT400 0T 650 1500 3200 4900 <3' <5'" <10' ..
A0 25 A0 35 A0 50 A0 78 A0 150 49AO 

A0 150 Ao410 A0 680 A0 900 A0 
pacXOAbl 78 1600 A0 A0 A0 

BOAbl, M3/cyr. 5100 5000 9100 

nPVIME4AHVIR 

* -AflA C4eT41'1KOB no rocT P 50193.1 c HOMl'1HaflbHblM paCXOAOM Qn = 0,6 M3/4.

To >Ke, Qn = 1,0 M3 /4. 

*** TO >Ke, Qn = 1,5 M3 /4. 
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13.11 CLJeT'H1K C npeABap111renbHO nplllHf!TblM B COOTBeTCTBIIIIII C n.13.1 o AlllaMeTpOM ycnOBHOro npo
XOAa HaAne}KIIIT nposepHTb: 

a) Ha nponycK pacYeTHoro MaKCIIIManbHoro Yacosoro pacxoAa; np111 3TOM norep111 AaBneHlllfl s cLJeTLJIII
Kax xonOAH0"1 BOAbl He AOn}l{Hbl npeBblWaTb Anfl Kpblnbl.faTblX CLfeTLJIIIKOB 0,05 Mna, a Anfl Typ6111H
HblX 0,025 Mna; 

b) Ha nponycK cyMMbl pacYeTHoro MaKc111ManbHoro Yacosoro pacxoAa xonoAH0"1 BOAbl III pacLJernoro 
npornsono>KapHoro pacxoAa BOAbl; np111 3TOM norep111 AaBneHlllfl B cLJeTLJIIIKe He AOn>KHbl npesbIwaTb 
Anfl Kpblnbl.faTblX CLJeTLJIIIKOB 0, 1 Mna, a Anfl Typ6111HHblX 0,05 Mna; 

c) Ha B03MO>KHOCTb 1113MepeHlllfl pacLJeTHblX MIIIHIIIManbHblX LfaCOBblX paCXOAOB BOAbl xonOAH0"1 III ro
pHYe"1 BOAbl; np111 3TOM MIIIHIIIManbHbl"1 paCXOA BOAbl Anfl Bb16paHHoro CLfeTLJIIIKa (no nacnopTy np11160-
pa B 3aBIIICIIIMOCTIII OT MeTponornLJeCKoro Knacca) He AOn>KeH npeBblWaTb pacLJeTHbll,1 MIIIHIIIManbHbl"1 
LJaCOB0"1 paCXOA BOAbl. 

13.12 Ecn111 Bb16paHHbl"1 CLJeTLJIIIK He COOTBeTcTByeT ycnoBl/lflM a) 111n111 b ), TO K ycTaHOBKe cneAyeT 
nplllHI/IMaTb CLJeTLJIIIK C 6n111>Ka"1WIIIM 6onbWIIIM AlllaMeTpOM. Ecm1 Bb16paHHbl"1 CLfeTLJIIIK BOAbl He COOT
BeTCTByeT ycnOBIIIIO c), TO K ycTaHOBKe cneAyeT nplllHIIIMaTb CLJeTLJIIIK C 6n111}Ka"1WIIIM M0HbWIIIM Allla
MeTpOM. 

Ecn111 CLJeTLJIIIK He COOTBeTCTByeT OAHOBpeMeHHO ycnOBlllflM a) 111 c) Vini/I b) III c), TO cneAyeT npeAy
CMaTplllBaTb ycTaHOBKy: 

- KOM6111HlllpOBaHHOro CLJeTLJIIIKa (06b0AIIIHeHHbl"1 Typ6111HHbl"1 III KpblnbLfaTbll,1 CLfeTLfl/lK co BCTpoeHHblM 
nepeKnlOLJalOU\IIIM nOTOK BOAbl KnanaHOM); 

- cLJeTLJIIIKa cooTBeTCTBYIOll.lero MeTponornLJecKoro Knacca;

- HeCKOnbKIIIX CLfeTLJIIIKOB OAIIIHaKOBOro AlllaMeTpa (ycrnHaBnlllBalOTCfl napannenbHO), Lflllcno KOTOpblX 
onpeAenHeTcf! pacLJeToM np111 ycnos111111 Bb1nonHeH111f! Tpe6osaH1111,1 n.13.11. 

13.13 norep111 AaBneHlllfl B CLfeTLJIIIKax xonOAHOl,1 III ropf!Ye"1 BOAbl HaAne}KI/IŢ onpeAenf!Tb B 3aBIIICIII
MOCTIII OT BenlllLJIIIHbl IIIX pacYeTHblX paCXOAOB no np111no>KeHIIIIO D. 

14 HacOCHble ycTaHOBKIII III nOBblCIIITellbHble CIIICTeMbl 

14.1 np111 noCTOflHHOM 111n111 nep1110A111Lf0CKOM H0AOCTaTKe AaBneHlllfl B CIIICTeMe HaPY>KHOro BOAO
CHa6>KeHlllfl, a TaK}Ke np111 Heo6XOAIIIMOCTIII noAAep>KaHlllfl nplllHYAIIITenbHOl,1 4111pKynH4111111 B 4eHTpan111-
30B8HH0"1 CIIICTeMe ropHYero BOAOCHa6>KeHlllfl HaAne>KIIIT npeAYCMaTplllBaTb ycTp0"1CTBO ycTaHOBKIII 
Anfl noBblW0Hlllfl AaBneHlllfl. 

14.2 T111n ycTaHOBKIII Anfl nOBblW0Hlllfl AaBneHlllfl III pe>KIIIM ee pa60Tbl cneAyeT onpeAenf!Tb Ha OCHO
B8HIIIIII TeXHIIIK0-3KOHOMIIILf0CKOro cpaBH0Hlllfl pa3pa60TaHHblX Bap111aHTOB'. 

- HenpepblBHO 111n111 neplllOAIIILf0CKIII A0"1CTBYIOU\IIIX HaCOCOB np111 OTCYTCTBIIIIII peryn111py10ll.\lllX eMKOCTe"1; 

- HaCOCOB np01113BOAIIITenbHOCTblO, paBH0"1 111n111 npeBblWalOU\0"1 MaKCIIIManbHbll,1 LJaCOB0"1 pacXOA B0-
Abl, pa60TalOU\IIIX B noBTOpHO-KpaTKOBpeMeHHOM pe>KIIIMe COBMeCTHO C r111ApOnHeBM8TIIILf0CKIIIMIII B0-
AOHanopHblMIII 6aKaMIII 111n111 6aKaMIII MeM6paHHOro rnna; 

- HenpepblBHO 111n111 nep1110A11140CKIII A0"1CTBYIOU\IIIX HaCOCOB np01113BOAIIITenbHOCTblO MeHee MaKCIII
ManbHOro 4acosoro paCXOAa BOAbl, pa60TalOU\IIIX COBM0CTHO C aKKyMyn111py10ll.\8"1 eMKOCTblO. 

14.3 HacOCHble ycTaHOBKIII, nOA8l0ll.\1110 BOAY B 3A8Hlllfl Ha X03fl"1CTB0HHO-n111Tb0Bbl0111 npornsono
>KapHble HY>KAbl, AOnycKaeTCfl pacnonaraTb B 3TIIIX 3A8Hlllf!X, a TaK}Ke B nOM0ll.\0HlllflX TennOBblX nyHK
TOB. 

no>KapHble H8COCHble YCTaHOBKIII III r111ApOnHeBM8Tlll40CKl/le 6aKIII Anfl BHYTP0HHero no>KapoTyweHlllfl 
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,QonycKaeTcfl pacnonaraTb B nepBblX, 1,1rn-1 40KOJ16HblX, 1,1n1,1 no,QsanbHblX (nony3arny6neHHblX 1,1n1,1 
3arny6neHHb1X) 3Ta>Kax 3,QaHl'1M I 1,1 li crnneHeM orHeCTOMKOCT"1. np1-1 3TOM noMell.\eHl'1fl HaCOCHblX 
ycTaHOBOK 1,1 n1,QponHeBMarnYeCKl'1X 6aKOB ,QOrnKHbl 661Tb ornnn1-1BaeMblM"1, Bblropo>KeHbl npornBO
no>KapHblMl,1 neperopo,QKaM1-1 1 rnna 1,1 npornBono>KapHblMl-1 nepeKpbIrns:1M1-1 3 rnna 1,1 1-1MeTb oT,Qenb
HblM BblXOA HaPY>KY 1,1r,1,1 Ha necTH"1YHYto KneTKy, "1Metoll.\Yto BblXOA Henocpe.QcTBeHHO HaPY>KY-

n,1,QponHeBMarnYecK1-1e 6aK1-1 ,QonycKaeTcfl pacnonaraTb B TeXH"1YeCK"1X 3Ta>Kax. np1-1 npoeKrnpoBaH1-11-1 
n1,QponHeBMarnYecK1-1x 6aKOB cne,QyeT yYl'1TblBaTb Tpe60BaH1-1fl NRS 35-03-67.

14.4 HacocHble ycTaHOBK"1 (KpoMe no>KapHblX) He ,QonycKaeTcfl pacnonaraTb Henocpe.QCTBeHHO no,Q 
)Kl,1JlblMl,1 KOMHaTaM"1, ,QeTCKl,1Ml,1 l,1Jll,1 rpynnOBblMl,1 KOMHaTaMl,1 ,QeTCKl.1X ca,QOB 1,1 flCJlei71, 1<naccaM"1 o6-
Ll.\e06pa30BaTeJlbHblX WKOJl, 60JlbH"1YHblMl.1 noMell.\eH"1flMl.1, pa60YIIIMIII KOMHaTaMl,1 a,QMIIIH"1CTparnB
HblX 3,QaHllll71, ay,Q1.1TOpl'1flMl,1 yYe6HblX 3aBe,QeHl'11711'1 APYn1Ml.1 no,Q06Hb1M"1 noMell.\eHl'1flM"1. 

npornBono>KapHble HacocHble ycrnHoBKl'1 He ,QonycKaeTcfl pacnonaraTb B 3,QaH"1flX, B KOTOpbIe npe
Kpall.\aeTcfl no,QaYa aneKTpoaHepn11,1 BO BpeMs:i OTCyTCTBl'1fl 06CJ1Y>K"1Batoll.\ero nepcoHana. 

noMell.\eHl'1fl c n1,QponHeBMarnYecK1-1M1-1 6a1<aM1-1 He ,QonycKaeTcfl pacnonaraTb Henocpe.QCTBeHHO (ps:i
.QOM, CBepxy, CHl.13Y) C noMell.\eHl'1S'IMl,1, r,Qe B03MO>KHO O,QHOBpeMeHHOe npe6blBaHl'1e 60JlbWOro Yl'1CJla 
nto.Qei71- 50 Yen. 1,1 6onee (3p1,1TeJ1bHb1'71 3an, c4eHa, rap.Qepo6Hafl 1,1 T.n.). 

14.5 YcTpoi71CTBO 30H caHl'1TapHoi71 oxpaHbl He Tpe6yeTCfl ,QJlfl HaCOCHblX ycTaHOBOK, no,Qatoll.\1'1X BOAY 
Ha X03fli71CTBeHHO-n"1TbeBble l,1Jll,1 X03fli71CTBeHHO-npornBono>KapHble HY>K.Qbl, pa60TalOLl.\1'1X 6e3 pa3pbI
Ba CTpy1,1. 

14.6 HacOCHble ycTaHOBKl,1 ,Qflfl np01'13B0,QCTBeHHblX HY>K.Q peKOMeH,QyeTCfl pa3Mell.\aTb Henocpe,Q
CTBeHHO B 4exax, noTpe6JlfllOLl.\1'1X BOAY- np1,1 He06XO,Ql'1MOCTl.1 CJle,QyeT npe,QycMaTpl'1BaTb orpa>K,Qe
H"1e HaCOCH0!71 ycTaHOBKl,1. 

14. 7 npol'13BO,Q1'1TeJlbHOCTb X03fli71CTBeHHO-n"1TbeBblX 1,1 npo1'1380,QCTBeHHblX HaCOCHblX ycTaHOBOK 
CJle,QyeT np1'1H"1MaTb: 

- np1,1 OTCyTCTBl.11,1 peryn1,1py10ll.\e'71 eMKOCTl.1 - He MeHee MaKCl.1MaJlbHOro pacxo,Qa 80,Qbl; 

- np1,1 HaJll-lYl,11,1 80,QOHanopHoro l,1Jll,1 n1,QpOnHeBMarnYeCKOro 6aKa 1,1 HaCOCOB, pa60TalOLl.\1'1X 8 noBTOp-
HO-KpaTKOBpeMeHHOM pe>K"1Me, He M8Hee MaKCl'1MaflbHOro Yacosoro pacxo,Qa 80,Qbl; 

- no rpaq:>1'1KaM npl'1TOKa 80,Qbl "1 pa60Tbl HaCOCOB (Allfl MaKCl.1MaJlbHOro 1,1cnOJ1b30BaHl.1fl peryn1,1pyto
w,ei71 eMKocrn so,QoHanopHoro 6aKa 111n1,1 pe3epsyapa). 

14.8 np1-1 HaJll-lYl,11,1 8 3,QaHl'1flX 1,1 COOPY>KeHl'1S'IX C"1CT8M XOJlO,QHOro 1,1 4eHTpam,130BaHHOro ropflYero 
BO,QOCHa6>KeHl'1fl np1,1 3aKpblTOl71 cxeMe TennocHa6>KeHl'1fl peKOMeH,QyeTCfl npe,QycMaTpl.1BaTb nOBblCl,1-
TeJlbHYIO HaCOCHYIO ycTaHOBKY ,Qflfl no,QaYl.1 06Ll.\ero pacxo,Qa 80,Qbl Ha XGIJlO,QHOe 1,1 ropflYee BO,QO
CHa6>KeHl'18. 

14.9 ,QaBJ18Hl'1e ,QJlfl Cl.1CT8Mbl XOJlO,QHOro 1,1 ropflYero BO,QOCHa6>KeHl'1fl, pa3B"1BaeMoe nOBblC"1T8Jlb
HOl71 HaCOCHOl71 ycTaHOBK0'71, CJle,QyeT onpe,QeJlflTb C yY8TOM Hal.1MeHbWero ,QasneHl'1fl B HapY>KHOl71 
80,QonpOBO,QHOM cern. 

14.1 o B 1.1eHTpar,1,13osaHHblX Cl'1CT8Max ropflYero 80,QOCHa6>KeHl.1fl np1,1 He,QOCTaTOYHOM ,QaBileHl-11,1 
BO,Qbl 8 ropo,QCKOM 80,QOnpoBO,Qe B HOYHble YaCbl 8 KaYeCTBe ,QOnOJlHl'1TeflbHblX nOBblC1'1TeJlbHblX 
HaCOCOB Ha,QJ1e>Kl'1T 1,1cnOJ1b30BaTb '-11'1PKYils:!L.11'10HHble HaCOCbl, ycTaHaBJ11'1BaeMble Ha no,Qatoll.\eM Tpy-
6onpoBO,Qe. 

14.11 HacOCHble arperaTbl, ycrnHaBJ11'1BaeMble 8 MeCTHOM nOBblC"1TeflbH0!71 HaCOCHOM ycTaHOBKe 1,1 
np1.1coe,Q1'1Hfl8Mble K HaPY>KHblM CeTflM 80,Qonposo,Qa C KOJle6aHl'1flMIII ,QaBJleHl'1fl B HI-IX 6onee O, 1 Mna, 
Ha,QJle>Kl'1T npe,QycMaTp1'1BaTb C peryn1,1pyeMblM Yl'1CJ10M o6opoTOB ,QBl'1raTeJls:!. 8 3,QaHl'1flX C 80,QOHa
nopHblMl,1 1,1n1,1 n1.QponHeBMarnYec1<1-1M1,1 6aKaM1.1 HacocHble arperaTbl ,QonycKaeTcfl ycrnHasn1,1saTb 6e3 
peryn1.1pyeMoro np111so,Qa. 
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14.12 np1-1 pacYeTHblX AasneH1-1s:1x y scacbIsatow,1-1x naTpy6KoB Hacocos MeHee 0,05 Mna cneAyeT 
npeAyCMaTpt.1BaTb ycTpOIIICTB0 np1-1eMH0ro pe3epsyapa, eMK0CTb K0TOporo cneAyeT onpeAens:!Tb co
rnaCH0 pa3Aeny 15. 

14.13 YcTpOIIICTBO HaC0CHblX ycTaH0BOK t,1 onpeAeneHt.1e 41,1cna pe3epBHblX arperaT0B cneAyeT Bbl
nonHs:!Tb cornacHo np1-1Hs:1TblX s pecny6n1-1Ke npas1-1n ycTpo111cTBa Hapy>t<HblX ceTe111 1-1 coopy>1<eH1-1111 c 
yYeT0M napannenbHOIII 1,1n1,1 nocneA0BaTenbHOIII pa60Tbl HaC0C0B B Ka>K,Q0III CTyneHl-1. 

14.14 Ha HanopHoi'.1 n1-1H1-11-1 y Ka>K,Qoro Hacoca cneAyeT npeAycMaTp1-1saTb 06paTHb1111 KnanaH, 3aABl-1>K
KY l-1 MaHoMeTp, a Ha BCaCblBatow,ei'.1- 3aABl-1>KKY l-1 MaH0MeTp. 

np1-1 pa6orn Hacoca 6e3 noAnopa Ha scacbIsatow,e111 nt.1H1-11-1 ycrnHasn1-1saTb 3aABl-1>KKY He Tpe6yeTcs:i. 

14.15 np1-1 pa3MeW,eHl-1l-1 HaC0CHblX ycTaH0B0K B 3AaHl-1s:IX, noMeW,eHl-1s:IX Tenn0BblX nyHKT0B, Heo6xo
Al-1M0 npeAycMaTp1-1saTb peweH1-1s:i, 06ecne41-1satow,1-1e s noMew,eHt.1s:ix 3AaHt.1111 AOnycrnMbIe yposH1-1 
wyMa 1-1 s1-16pa41-11-1. 

HacocHb1e arperaTbl cneAyeT ycrnHasn1-1saTb Ha s1-16po1,13on1,1pytow,1,1x ocH0BaH1-1s:ix. Ha HanopHblX 111 
BCaCblBalOW,111X nll1Hl-1s:IX cneAyeT npeAyCMaTp111BaTb ycTaHOBKY Bt.16po1,13on1,1pytow,111x BCTaB0K. 

B1-16po1,13on111pytow,111e 0CH0BaHll1s:I t,1 s1-16po1,13on1-1pytow,1-1e BCTaBKl,1 A0nycKaeTCs:I He npeAYCMaTp1!1BaTb: 

- B npm13B0ACTBeHHblX 3AaHll1s:IX, rAe He Tpe6yeTCs:I 3aW,111Ta 0T wyMa;

- B HaC0CHblX ycTaH0BKax npornsono>KapHblX BOA0npoB0A0B;

- B 0TAenbH0 CTOs:IW,111X 3AaH111s:IX 4eHTpanbHblX TennoBblX nyHKT0B npt,1 pacnono>KeHl-1111 t,1X A0 6n111>Ka111-
wero 3AaH1-1s:1 He MeHee 25 M.

14.16 HacOCHble ycTaH0BKl,1 C rl-1AP0nHeBMarn4eCKIIIMIII 6aKaMIII A0il>KHbl npeAyCMaTpl-1B8TbCs:I C nepe
MeHHblM AasneH1-1eM. nononHeH111e 3anaca B03Ayxa s 6aKe peKoMeHAyeTcs:i ocyw,ecTBns:iTb K0Mnpec
copaM111 C aBTOMaTlll4eCKIIIM 111n1,1 pY4HblM nycK0M. 

14.17 HacOCHble ycTaH0BKl,1 AJls:I npornsono>KapHblX 4ene111 cneAyeT npeAyCMaTplllBaTb C PYlJHblM III 
All1CTaH41110HHblM ynpasneHl-1eM 0T nycK0BblX KH0noK y no>KapHblX KpaH0B, a Ans:i 3AaHIIIIII BblC0T0III 
csbIwe 50 M, A0M0B KynbTYPbl, KoHcpepeH4-3anos, aKT0BblX 3anos 1,1 Ans:i 3AaH111111, o6opyAoBaHHblX 
cnp111HKnepHblMl-1 111 APeH4epHblMll1 ycTaH0BKaMlll, - C PYlJHblM, aBTOMaTll14eCKll1M 111 All1CT8HL!III0HHblM 
ynpasneH111eM. 

,QonycKaeTcs:i Ans:i no>KapoTyweH111s:1 111cnonb30BaTb xo3s:1111crneHHbIe HacocbI np111 ycnos111111 noAa4111 pac
YeTHoro paCX0Aa. np111 CHlll>KeHl/1111 AaBneHllls:I Hll1>Ke A0nycrnMoro aBT0MaTll14eCKll1 A0n>KeH BKnlO'-laTbCs:I 
no>KapHb1111 Hacoc. 

OAHOBpeMeHHO C c111rHanoM aBT0Marn'-leCK0ro 111n111 A111CT8HL!III0HH0ro nycKa HaC0C0B Ans:1 npornsono
>KapHblX 4ene111, 0TKpb1T111eM no>KapHoro KpaHa, A0n>KeH nocTynaTb c111rHan (csernso111 111 3syKoso111) s 
noMew,eH111e no>KapHoro nocrn 111n111 Apyroe noMew,eH111e c KpyrnoCYT0'-IHblM npe6b1saH111eM 06cny>1<111-
sa10w,ero nepcoHana, AJls:I 0TKpblTllls:I ::ineKTp111cp1,141,1posaHHOIII 3aABll1>KKll1 Ha o6BOAHOIII nll1Hll1111 BOA0Me
pa Ha BB0Ae B0A0npoB0Aa. 

14.18 ,Qns:i HaC0CHblX ycTaH0B0K, n0A810ll.l,111X B0AY Ha X03s:IIIICTBeHHO-nlllTbeBble, np01113B0ACTBeHHble 1,1 
npornsono>KapHble Hy>K,Qbl, Heo6xoA1t1Mo np111H111MaTb cneAytow,yto Karnrop11110 HaAe>KHocrn ::ineKTpo
cHa6>KeH111s:i: 

- I - np111 pacxoAe B0Abl Ha BHYTpeHHee no>KapoTyweH111e 6onee 2,5 n/c, a rnK>Ke Ans:i HacocHblX ycrn
H0B0K, nepepblB s pa6oTe K0T0pblX He A0nycKaeTcs:i:

- li - np111 pacX0Ae B0Abl Ha BHYTPeHHee no>KapoTyweH111e 2,5 n/c; Ans:1 >Kl,1nblX 3A8Hll1111 BblCOTOIII 28-
50M np111 cyMMapH0M paCX0Ae B0Abl 5 n/c, a TaK>Ke Ans:1 HaCOCHblX ycTaH0B0K, AonycKalOW,111X KpaTKO
speMeHHbllll nepepblB s pa6orn Ha speMs:i, Heo6xoA1t1Moe AJls:I pyYHoro BKn101.1eH111s:i pe3epsHoro n111rn
H111s:i.
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np1,1 H8B03M0>KH0Crn no MeCTHblM ycn0Bl,IRM ocyw,eCTB1,1Tb n1,1TaH1,1e H8C0CHblX ycTaH0B0K I K8Terop1,11,1 
QT ABYX H838B1,1C14MblX 1,1CTOl.JHl,1KQB 3neKTpOCHa6>KeHL-1R AonycKaeTCR ocyw,ecTBnRTb n1,1TaHL-1e l,IX QT 
0AH0ro 1,1CT0l.JHL4K8 np1,1 ycn0BL-11,1 n0,QKJ110l.J8HL4R K pa3HblM n1,1Hl,1RM HanpR>K8H1,18M 0,4 KB 1,1 K pa3HblM 
TpaHCQ)OpMaTOpaM ABYXTpaHccpopMaTOpHOIA n0ACTaHl..11414 1,1n1,1 TpaHccpopMaTopaM ,QByx 6n1,1>KaJAWl,1X 
OAHOTpaHccpopMaTOpHblX n0ACTaHI..IVIIA. 

np1,1 HeB03M0>KH0Crn o6ecnel.JeHl,1R Heo6XO,QL4MOIA H8A8>KH0CTIII 3neKTpOCHa6>KeHL4R HaC0CHblX ycrn
H0B0K A0nycKaeTCR ycTaHaBnl4B8Tb pe3epBHble H8C0Cbl C npviB0,Q0M QT ABL4rarnneJA BHYTP8HHero 
cropaHVJR. np1,1 3TOM He A0nycKaeTCR pa3M8W,8Tb VIX B no,QBanbHblX noMeW,eHL4RX. 

14.19 HacOCHble ycTaH0BKIII CIIICTeM xon0AH0ro BO,QOCHa6>KeHIIIR, 1..1111pKynR4III0HHble III 1..1111pKynRL1III0H
H0-n0BblCIIITenbHble H8C0CHble CVICT8Mbl ropRl.Jero BO,QOCHa6>KeHIIIR H8An8)1(111T npeAyCMaTplllB8Tb C 
PYl.JHblM, ,QIIICTaH41110HHblM 111n111 aBTOMaTVJl.JeCKIIIM ynpasneHVJeM. 

np111 aBTOM8Tllll.J8CK0M ynpasneHIIIIII noBblCIIITenbH0IA HaCOCHOIA ycTaH0BK0IA A0n)l(Hbl npe,QycMaTpvi
BaTbC.51: 

- aBTOM8Tllll.J8CKIIIIA nycK 1,1 0TKJ110l.J8Hllle pa60l.JIIIX H8C0C0B B 38BIIICIIIM0CTIII QT Tpe6yeMoro ,QaBneHVJR B 
CIIICTeMe; 

- aBTOMarnl.JecKoe BKntol.JeH111e pe3epsHoro Hacoca np111 asap1111AHOM 0TKntol.JeH111111 pa6ol.Jero Hacoca; 

- no,Qal.Ja 3ByKosoro 111nvi csernsoro c111rHana 06 asap1111AH0M 0TKntol.JeH111vi pa6ol.Jero Hacoca. 

14.20 np111 3a6ope B0,Qbl HacocaM1,1 1,13 pe3epsyapos cne,QyeT npe.QycMaTp111saTb He MeHee ,Qsyx sca
Cb1Batow,111x n111H111J:.i. Pacl.JeT Ka)l(,Q0JA 1,13 HL4X cne,QyeT npovi3B0,Q111Tb Ha nponycK pacl.JeTHoro pacxo,Qa 
B0,Qbl, BKJ1l0l.J8R np0TIIIB0n0)1(8pHbllA. 

np111 3a6ope B0,Qbl 1113 pe3epsyapa cne,QyeT npe,QycMaTplllB8Tb ycTaH0BKY HaC0C0B «n0A 38n14B». 8 
cnyYae pa3MeW,eHIIIR HaC0C0B BblWe ypoBHR B0,Qbl B pe3epsyape cne,QyeT npe,QycMaTpl11B8Tb ycTp0L-1-
CTBa ,Qn.51 3an111BKIII HaC0C0B 111n1,1 ycTaHaBnl4B8Tb caM0BC8Cb1B8IOW,llle HaC0Cbl. 

YcTpOIACTBO O,QHOL-1 BCaCblBatow,eJ:-1 nlllHllll,1 ,QonycKaeTCR np111 ycTaH0BKe HaC0C0B 6e3 pe3epBHblX arpe
raT0B. 

15 EMKOCTIII AIUI BOAbl 

15.1 EMKOCTIII AnR B0,Qbl (Bo,QoHanopHble 6awHvi, pe3epsyapb1, rlll,QponHeBMaT111l.JecK111e 6aK111, aKKY
MynRTOpbl Tenn0Tbl III ,Qp.) ,Q0n)l(Hbl C0,Qep>KaTb B0AY B o6beMe, ,Q0CTaTOl.JH0M ,QnR peryn111p0B8HIIIR 
HepaBH0MepH0CTIII BO,QonoTpe6neHl,1R .. 

np111 Hanllll.JIIIIII np0TIIIB0n0)l(apHblX ycrp0L-iCTB YK838HHble eMK0CTIII xono,QH0ro B0A0npoB0,Qa ,Q0n>KHbl 
T8K)l(8 C0,Q8p)l(8Tb HenplllK0CH0BeHHblL-1 npOTIIIBOnO)l(apHbllA 3anac B0,Qbl. 

T111n eMK0CTIII, 1..1enecoo6pa3HOCTb ee ycTp0L-iCTBa 1,1 MeCTO pacnono)l(eHIIIR H8,Qn8)1(111T onpe,QenRTb Ha 
0CH0BaHIIIIII TeXHIIIK0-3K0H0Mllll.JeCKIIIX pacl.JeT0B. 

nPMME'-IAHIIIE - r1,1AponHeBMaT11YeCKl'1e 6aKl'1 He peKOM6HAY6TCR npl'1M6HRTb AJ]R xpaHeHl'1R npornsono>KapHoro 3anaca 
BOAbl. 

15.2 5e3HanopHble 6aK111-aKKyMyn.flTOpb1 B c1,1crnMax xono,QHoro III ropRYero BO,QOCHa6)1(eH111R cne,Qy
eT npe,QycMarp111BaTb ,QnR co3,QaH111R 3anaca B0,Qbl B 6aHRX, npaYel.JHblX, 111 y APYrlllX norpe6vireneJA, 
IIIMelOW,IIIX cocpe,Q0TOl.JeHHble KpaTK0BpeMeHHble pacxo,Qbl B0,Qbl. 

15.3 B 6bJTOBblX 3,Q8H1,1.51X III noMeW,eHIIIRX np0MblWneHHblX npeAnPlll.flTIIIIA C l.JIIICn0M ,QyweBblX ceTOK B 
rpynnoBblX ycrnH0BKax 1 O 111 6onee B cnyYae HeB03M0)l(H0CTIII 06ecneYeH111R no,Qa'-1111 Heo6xo,Q111Moro 
pacxo,Qa B0,Qbl Hap�HblMIII ceTRMIII III coop�eHIIIRMIII ,QnR C03,QaHIIIR 3anaca B0Abl cneAyer ycrpa111-
sarb 6e3HanopHble 6aKlll-aKKyMynRTOpbl. OTK83 QT ycTp0IACTBa 6aKOB-aKKyMynRTOpOB ,Q0n)l(eH 661Tb 
o6oCHOBaH. 
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15.4 Bb1corn pacnonm1<eH1-H1 BOAOHanopHoro 6aKa (a TOM 1.-n-1cne 6aKa rops:iLJeiil BOAbl) 111 Mll!Hll!Manb
Hoe AaBneHll!e B r111AponHeBMaT1-1'-l€CKOM 6aj<e AOn>t<Hbl o6ecne'-lll!BaTb He06XOAt.1MOe AaBneH1-1e BOAbl 
nepeA BOAOpa360pHOIII apMaTypoiil, a B Cll1CTeMax npoTll!BOnO)l(apHoro 1-1n111 06beAl-1HeHHOro BOAOnpo
BOAa He06XOAl-1MOe AaBneHl-1€ y BHYTP€HHl-1X no)l(apHblX t<paHOB AO nonHoro 1113paCXOAOBaHl-1s:I npoTl-1-
BOnO)l(apHoro 3anaca BOAbl. 

nPIIIME4AHIIIE - B C"1CTeMax ueHTpaI1"130BaHHOro ropsi4ero BOAOCHa6)1(eHll!Sl 6aKlll-aKKYMYI1SlTOpbl npeAYCMaTp"1BaTb He cne
AYeT, 3a IIICKill04eHll!eM CI1Y4aeB, KOrAa OHIII He06XOA"1Mbl AflSl C03AaHll!Sl 3anaca BOAbl (B 6aHSlX, npa4e4HblX, B AYWeBblX 6blTO
BblX 3AaH"11ii np0"13BOACTBeHHblX npeAnpil!SlTllllii iii T.n.). 

15.5 BoAOHanopHble 1-1 rl-1ApOnHeBMaT1-1'-1eC1<111e 6a1<111 BOAbl, a Tal{)l{e 6a1<1.1-a1<1<yMyns:iTOpbl HaAn€)1(1-1T 
1113rQTOBns:!Tb 1113 MeTanna C Hap�HOIII 1-1 BHYTP€HHelll aHrnt<oppO3111OHHOiil 3al..L.!111TOIII; np111 3TOM Anfl 
BHYTP€HH€111 aHTl-1t<Opp03111OHHOiil 3all!l-1Tbl cneAyeT np1-1MeHS'!Tb MaTep111anbl, npOW€AW111e caH111TapHO-
3n111AeMll1Onor111LJec1<y10 3t<cnepTl-13Y 1-1 111Me10ll!l-1e cooTBeTCTBYIOI..L!ee pa3peweH1-1e. 

Ans:i 6a1<os-a1<1<yMyns:1rnpos c111cTeM rops:iLJero BOAOCHa6)1(eH111s:i rnnno0y10 1,13ons:1L111110 cneAyeT npeAy
cMaTp111saTb no pac4eTy. 

15.6 BoAOHanopHble 6a1<1-1 111 6a1<111-a1<1<yMyns:1TOpb1 (6e3HanopHb1e) cneAyeT ycrnHa0n1110aTb a 0eHT1-1-
n111pyeMOM 1-1 OCBell!aeMOM noMell!eHll1111 BblCOTOIII He MeHee 2,2 M C nonO)l(l-1TenbHOIII TeMnepaTypo111. 

Hecyl..L.!111e t<OHCTPYl<L.\1-1111 noMell!eHll1S'I HaAne)l(ll1T BblnOnHS'!Tb 1113 Heropl0'-ll-1X MaTep1-1ano0. PaccTOs:!Hll1S'I 
Me�y BOAOHanopHblMll1 6at<aMl-1 1-1 CTpO1-1TenbHblMl-1 t<OHCTPYKL.\111s:IMll1 AOn)l(Hbl 661Tb He MeHee O, 7 M; 
Me�y 6at<aMl-1 111 CTpO111TenbHblM111 t<OHCTPYl<L.\111s:IMl-1 co CTOpOHbl pacnono)l(eHl-1S'I nonnaBt<OBOro t<nana
Ha - He MeHee 1 M; oT sepxa 6a1<a AO nepet<pb1T111s:1 - He MeHee 0,6 M. 

noA 6a1<aM111 cneAyeT npeAyCMaTp111BaTb nOMOHbl. PacCTOS'IHl-1e OT nOAAOHa AO ,QHa 6at<a AOJl)l(HO 
661Tb He MeHee 0,5 M. 

15.7 Ans:i BOAOHanopHblX 6a1<0B 1-1 6a1<0B-aKKyMyns:1rnpo0 (6e3HanopHb1X) cneAyeT npeAycMaTp111-
BaTb: 

a) Tpy6y Ans:i noAa'-11-1 BOAbl a 6aK c nonnaBKOBblMl-1 1<nanaHaM1-1. nepeA Ka�blM nonnaBKOBblM t<nana
HOM HaAne)l(ll1T ycTaHaBnl-1BaTb 3anopHbllll BeHTll1Jlb 111n111 3a,QBll1)1(Ky;

b) OTBOAs:Jll!YIO Tpy6y;

c) nepen111BHYIO Tpy6y, np111coeAl-1HS'leMy10 Ha BblCOTe Hall1Bb1Cwero AOnycrnMoro ypoBHS'I BO,Qbl B 6aKe;

d) cnycKHYIO Tpy6y, np111coeA1-1Hs:1eMy10 K AH1111..L!Y 6a1<a 1-1 K nepen1-1sHO111 Tpy6e c seHrnneM 1-1n111 3aABl-1)1(
KOIII Ha np111coe,Qll1HS'leMOM yYaCTKe Tpy6onpoBOAa;

e) ycTpOIIICTBa, 06ecne'-l111Ba10ll!ll1e o6MeH xonOAHOIII BO,Qbl B 6aKaX, npeAHa3HaLJeHHblX Ans:I xpaHeHll1S'I
BOAbl n111Tbe0oro KaYecTaa (B Te4eH111e He 6onee 48 Yacos);

f) L.\111pKyns:!L.\111OHHYIO Tpy6y Anfl noMep)l(aHll1s:1 npl-1 He06XOA111MOCTl-1 noCTOS'IHHOIII TeMnepaTypbl rops:i
'-lelll BO,Qbl B 6aKe-aKKyMyns:irnpe BO apeMs:J pa604111X nepepb!BOB; Ha L1t.1pKyns:JL1l-10HHOIII Tpy6e cneAyeT
npeAycMaTp1110aTb ycTaHoBKY o6parnoro t<nanaHa c BeHrnneM 1-1n111 3aABl-1)1(KOIII;

g) BO3AYWHYIO Tpy6y (.Q111aMeTpOM 25 MM), coe,Ql-1HS'IIOI..L!YIO 6aK c aTMOCcpepo111;

h) AaT'-11111<111 ypoBHs:I BOAbl B 6aKax Ans:J Bt<nl04eHl-1s:1 111 Bblt<nl04eHll1s:I HaCOCHblX YCTaHOBOK;

i) y1<a3arnn1.1 ypoBHS'I BOAbl B 6aKax 111 ycTpoiilcTBa Anfl nepeAaLJ111 111x noKa3aH111111 Ha nynbT ynpasneH1-1s:1;

k) BOAOOTBOAHYIO Tpy6y Ans:1 OTBOAa BO,Qbl 1-13 nOMOHa.

noAalOI..L.!111€ 111 OTBOAs:11..L.!111e Tpy6bl MOrYT 661Tb o6b0Al-1H0Hbl B OAHY, B 3TOM cnyLJae Ha OTBeTBneHl-11-1 
n0Aa10ll!eiil Tpy6b1 K AHl-11..L!Y 6aKa cne,QyeT npe.QycMaTp1-1saTb o6paTHbllll t<nanaH 111 3a,(!,B111)t<KY 1-1n1-1 BeH
Tll1nb. 
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np111 OTCYTCTBIIIIII ClllrHamt3al\llllll YPOBHS1 BOAbl B BOAOHanopHOM 6aKe Heo6XOAIIIMO npegycMaTplllBaTb 
rnrHaJlbHYto Tpy6Ky g111aMeTpOM 15 MM, npt-1coeg111HS1eMyto K 6aKy Ha 5 CM Hlll)Ke nepeJllllBHOIII Tpy6bl, C 
BblBOAOM ee B paKOBIIIHY ge)KypHoro noMe1J..1eHIIIS1 HaCOCHOIII ycTaHOBKIII. 

15.8 r111gponHeBMaT111YeCKllle 6aKIII AOJl)KHbl 661Tb o6opy,QoBaHbl nogato1J..1elll, OTBOAS11J..1elll III cnycKHOIII 
Tpy6aMIII, a TaK)Ke npegoxpaHIIITeJlbHblMIII KilanaHaMIII, MaHOMeTpOM, ,QaT4111KaMIII ypoBHS1 III ycTpo111-
CTBaMIII ,QJ1S1 nononHeH111S1 111 peryn111posaH111S1 3anaca so3gyxa. 

15.9 r111gponHeBMarnYeCKllle 6aKIII Hagne)KIIIT ycrnHaBJllllBaTb B noMe1J..1eHIIIS1X, rge paCCTOS1Hllle OT 
sepxa 6aKOB ,QO nepeKpblTIIIS'I III Me)K,Qy 6aKaMIII III ,QO CTeH - He MeHee 0,6 M. 

15.1 O Pe3epsyapb1 gns:i c6opa BO.Qbl B c111cTeMax o6opornoro BO.QOCHa6)KeH111s:1 111 e c111crnMax c no
BTOpHblM 111cnOJ1b3OBaHt-1eM 8O,Qbl gonycKaeTCS'I pa3MelJ..laTb BHYTPIII III BHe 3AaHlllll1. Pe3epeyapbl cne
,QyeT npe,QycMaTp111eaTb 8 COOTBeTCTBl-1111 C npas11111aM111 Ha Hapy>KHble cern III coopy>KeHIIIS'I BOAOCHa6-
)KeHIIIS'I. 

BMeCTIIIMOCTb pe3epeyapa Heo6XOAIIIMO onpegeJls:ITb no rpacp111KaM nplllTOKa 8O,Qbl III pa60Tbl HaCOCOB. 

16 AononHMTenbHble Tpe6oeaHMff K CMCTeMaM BHyrpeHHero BOAOnpOBOAa e 
oco6blX npMpOAHblX III KnMM3TM'48CKMX ycnoBMSIX 

npoCa,QO'fHbl8 rpyHTbl 

16.1 Tpy6onpoBO,Qbl 8O,QOnpOBO,Qa BHYTPll1 3,QaHll1s:I peKOMeHgyeTCS'I pa3MelJ..laTb BblWe ypoBHS1 nona 
nepeoro lllfllll no,QBaJlbHOro :na)Kel/l OTKpblTOl/1 npoKila,QKOl/1, ,QOCTynHOlll ,QJls:1 OCMOTpa 111 peMOHTa. 

16.2 YcTpOIIICTBO eogonpoBO,QHblX BBO,QOB 111 npoKJla,QKY Tpy6onpoBO,QOB no,Q noflOM BHYTPll1 3,QaHIIIS1 
np111 rpyHTOBblX ycnOBIIIS'IX rnna li CJle,QyeT npegycMaTplllBaTb 8 8O,QOHenpOHIIIL\aeMblX KaHanax C YKilO
HOM 8 CTOpOHY KOHTPOilbHblX KOJlOAL\eB . .D,n111Hy 8O,QOHenpOHIIIL\aeMblX KaHailOB Ha 88O,Qax 8 3AaHIIIS1 
OT Hapy>KHOro o6pe3a cpyH,QaMeHTa 3,QaHll1S1 ,QO KOHTpOilbHOro KOJIO,Ql\a Heo6XO,Qll1MO np111Ht-1MaTb 8 
3aBIIICIIIMOCTll1 OT TOillJ..IIIIHbl CilOS'I npoca,QOYHblX rpyHTOB III OTHOCIIITeJlbHOl/1 npOCa,QOYHOCTIII 6onee 20 

CM 111 ,QlllaMeTpOB Tpy6onpoBOAOB no Ta6Jlllll\e 7. 

Ta6mtl-'a 7 

To11�111Ha cnos:i Arn1Ha KaHana, M, np111 AlllaMe-rpe -rpy6onpoeoAa, MM 

npocaAO'fHoro rpyHTa, M AO 100 I OT 100 AO 300 I ce.300 

,Qo 5 np111H111MaeTC.s:I KaK Afl.s:1 Henpoca,Q04HblX rpyHTOB 
OT 5.Qo 12 5 I 7,5 I 10 

Cs.12 7,5 I 10 I 15 

16.3 YcTpOIIICTBO BO,QonpOBO,QHblX BBOAOB III npOKila.QKY 8O,QOnpoBOAOB np111 8O3Be,QeHIIIIII 3,QaHll1111 8 
rpyHTOBblX YCilOBIIIS'IX rnna I, a TaK)Ke 8 rpyHTOBblX YCflO8111S1X rnna li C nOJlHblM ycTpaHeHllleM npoca
,QOYHblX CBOIIICTB rpyHTOB no BCel/1 nI1OlJ..la,Qll1 3,QaHll1S1 Cfle,QyeT npe,QycMaTplllBaTb KaK Afls:I Henpoca
,QOYHblX rpyHTOB. 

np111 OTHOCIIITeJlbHOl/1 npoca,QO4HOCTIII MeHee 20 CM, ,QaHHble, yKa3aHHble 8 Ta6n1111...1e 7, yMeHbWatoTCS1 
Ha 20%. 

16.4 npoKila,QKa 8O,QOnpoBO,QHblX 88O,QOB Hlll)Ke no,QOWBbl cpyH,QaMeHTOB He ,QonycKaeTCR 

16.5 B MeCTaX ycTpO111CTBa 8O,QOnpOBOAHblX 88O,QOB cpyH,QaMeHTbl cne,QyeT 3amy6ns:1Tb He MeHee 
YeM Ha 0,5 M Hlll)Ke flOTKaTpy6onpoBO,Qa. 

16.6 ,Qns:i KOHTpom, aa yi-eYKOIII 8O,Qbl 1113 Tpy6onpOBO,QOB, npOilO)KeHHblX 8 KaHanax, cnegyeT npe,Qy
CMaTplllBaTb ycTpOIIICTBO KOHTPOflbHblX KOflO,Ql\eB ,QlllaMeTpOM 1 M. PacCTOS'IHllle OT ,QHa KaHana ,QO ,QHa 
KOflOAL\a cne,QyeT nplllHIIIMaTb He MeHee 0,7 M. CTeHKIII KOflO,Ql\a Ha BblCOTY 1,5 M III ero AHllllJ..le ,QOfl)K
Hbl IIIMeTb rtA,QpO1113OflS1l\llllO. np111 ycTpO111CTBe KOflOAl..leB 8 rpyHTOBblX ycnOBIIIS1X rnna li OCHOBaHIIIS'I no,Q 
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KOnOA4bl Heo6XOA"1MO ynnoTHS'!Tb Ha my61t1Hy 1 M. 

KoHTponbHble Kono,Q4b1 cne,QyeT o6opy.QoBaTb aBTOMarn4eCKOIII c1t1rHan1,13a41,1e111 o noRaneH1,11,1 a Hlt1X 
8O,Qbl. 

16. 7 B MeCTaX np1t1MblKaHl,1R KaHanoa K cpyH,QaMeHTY 3,QaH"1R Heo6XOA"1MO npe,QycMaTp1t1BaTb 
ycTpOIIICTBa, npe,QOTBpa1..1.1a10l..l.\l,1e BO3MO}KHOCTb npoTeKaHl,1R 8O,Qbl 1,13 KaHanoa B rpyHT, np1,1 3TOM 
cneAyeT 06ecne41,1aaTb cao6oAHYIO ocaAKY Hecy1..1.11,1x KOHCTpyK41t1111. 

16.8 np1,1coe,Q1,1HeH1t1e 88O,QOB K BHYTPeHH"1M ceTRM, yKna,QblBaeMblM Hl,1)Ke ypoBHR nona, cne,QyeT 
npe,QycMaTp1,1aaTb B BOAOHenpoH1,14aeMblX np1t1RMKax. 

16.9 B cpyH.QaMeHTax IAJll,1 crnHax no,Qaanoa AnR npoKnaAKIA Tpy6onpoao,Qoa cne.QyeT npe,QycMaT
p1,1aaTb OTBepcrnR, 06ecne41,1aa10l.l.11Ae 3a3op Me}K,Qy Tpy60111 1,1 CTpo1,1TenbHblMIA KOHCTPYK41,1RMl,1, paa
Hble 1/3 pac4eTHOIII BeJ11A41AHbl npocaAKl,1 OCHOBaHl,1R 3,QaHl,1R, HO He MeHee 0,2 M. 

3a30pbl B npoeMax cne,QyeT 3anonHRTb nnoTHblM 3JlaCTlt14HblM BOAOIA f83OHenpOH1A4aeMblM MaTeplA
anoM. 

CeMCMM4eCKMe paMOHbl 

16.1 O ,QnR ceTelll IA coop�eHl,11/1 BO,QOCHa6}KeHIAR AJ1R palllOHOB c cel/lCMIA4HOCTblO 7-9 6annoa cne,Qy
eT npeAyCMaTp1AaaTb cne41,1anbHbte Meponp1,1RrnR no o6ecne4eH1,110 no,Qa41A BO.Qbl AnR TyweH1,1R no
}Kapoa, KOTOpb1e MOfYT BO3Hl,1KHYTb nplA 3eMneTpRceH1,11,1, 6ecnepe60111Hy10 no,Qa4y n1,1Tbeao111 BO.Qbl, a 
TaK}Ke no,Qa4y BO,Qbl Ha HeOTJlO}l<Hble H�bl npO!,1380,QCTBa. 

K TaKIAM Meponp1,1RT1,1RM MO>KeT OTHOCIATbCR ycTpoi7!CTBO np1,1 BO3MO)KHOCT1t1 KOnb4eBblX C1,1CTeM BOAO
CHa6)KeHl,1R, cei71CMO3al.l.11,1Ta HaCOCHblX 1,1 aneKTp1,14eCKIAX ycTaHOBOK, ycTpOL7!CTBO B ,QonycrnMblX Me
CTaX aaaplAIIIHblX HaCOCOB, CO3,QaH1,1e ,QOnonH1,1TenbHblX 3anaCHblX 1,1 peryn1,1py10l..l.\l,1X eMKOCTe111 1,1 T.n. 

16.11 ,QnR 3,QaHl,1111 npoMblWJleHHblX npe,Qnp1ART"1L71, pa3Me1..1.1aeMblX B pa111OHax C cel/lCM1,14HOCTblO 8 1,1 9 
6annoa, KOf.Qa npeKpa1..1.1eH1,1e no,Qa41,1 BOAbl MO)KeT Bbl3BaTb aaap1A1,1 1,1111A 3Ha41,1TeJ1bHb1e MaTep1Aanb
Hb1e y6blTKIA, cne,QyeT npe,QycMaTp1,1aaTb ABa BBOAa C IACnOJ1b3OBaHl,1eM AByx He3aBl,1Cl,1MblX 1,1CTO4Hl,1-
KOB BOAOCHa6>KeHl,1R 

16.12 )l(ecTKaR 3a,QenKa Tpy6 a Kna,QKe cTeH 1,1 a cpyH,QaMeHTaX He ,QonycKaeTcR. np1,1 nponycKe Tpy6 
4epe3 CTeHbl 1,1 Q)YHAaMeHTbl AOJl)KeH o6ecne41ABaTbCR 3a3op He MeHee 0,2 M. 3a3op AOJl)KeH 3anon
HRTbCR anacrn4Hb1M1,1 Herop1041,1M1,1, BOAO 1,1 ra3OHenpoH1,14aeMb1M1,1 Marnp1,1anaM1,1. 

16.13 YKnaAKY Tpy6 no,Q cpyHAaMeHTbl 3AaH1A111 cne,QyeT npeAycMaTp1,1aaTb a ct:>YTnRpax 1,13 cTaJ1bHb1x 
l,1Jll,1 >KeJle3o6eTOHHblX Tpy6, nplA 3TOM paCCTORHIAe Me}K,Qy aepXOM ct:>YTnRpa 1,1 nO,QOWBOIII cpyH,QaMeH
Ta AOJl)KHO 661Tb He MeHee 0,2 M. 

16.14 BHYTPl,1 3,QaHIAL71 B MeCTaX nepece4eHl,1R ,QecpopMaLJ,1,10HHblX WBOB Ha Tpy6onpoao,Qax CJle,QyeT 
npe,QycMaTp1,1aaTb ycTaHOBKY KOMneHCaTopoa. 

16.15 Ha BBOAaX nepe,Q 1,13MeplATeJlbHblMl,1 ycTpOIIICTBaMIA, a TaK}Ke B MeCTaX np1ACOe,Q1AHeHl,1R Tpy6o
npoBOAOB K HacocaM IA 6aKaM He06XO,Q1,1MO npe,QycMaTplABaTb rn6K1,1e coe,Ql,1HeHIA51, ,QonycKalOl..l.ll,1e 
ymoab1e 1,1 npo.QOJlbHble nepeMe1..1.1eH1,151 KOHu,oa Tpy6onpoao,Qoa. 

16.16 BBO,Qbl BO,QonpOBO,Qa, BHYTpeHHIAe BOAOnpOBO,QHble cern, Tpy6onpOBO,Qbl HaCOCHblX ycTaHO
BOK, ycTaHOBOK O41ACTKl,1 1,1 nOAfOTOBKIA 8O,Qbl, a TaK}Ke aeprnKaJlbHble Tpy6onpoBO,Qbl (CTORKIA) BOAO
HanopHblX 6aKOB cne,QyeT BblnOJlH51Tb IA3 CTaJlbHblX Tpy6 IAJll,1 no111,1MepHblX Tpy6 l,1Mel01..1.11AX COOTBeT
CTBYIOl..l.\l,1e ceprncplAKaTbl. 

nplAMeH51Tb AJ151 3Tlt1X 4e11e111 4YfYHHble, ac6eCTOU,eMeHTHble, a TaK}Ke CTeKnRHHble Tpy6bl He ,QOnycKa
eTCR. 

16.17 np1,1 BblnOJlHeHIAl,1 caapO4HblX pa6oT no ocy1..1.1ecTBJleHl,1IO CTblKOB coe,QIAHeHIAIII CTaJlbHblX Tpy6 
CJleAyeT 06ecne41,1aaTb paBHOnp04HOCTb caapHOfO coe,QIAHeHIA51 C TeJlOM Tpy6bl. CaapHble coe,Ql,1He-
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Hlllfl Tpy6onposo.QOB, npoKna.QblBaeMblX s pai4oHax c cei4cMW-tHOCTbto 9 6annos, cne.QyeT yc111n111saTb 
HaKna.QHblMIII MyqnaM111 Ha csapKe. 

noApa6aTb1eaeMb1e Tepp111Top1,1111 

16.18 ,Qnfl CIIICTeM BHYTpeHHero BOP,onpOBOP,a xono.QHOL°4 III ropfl4ei4 BO.Qbl B 3.QaHlllflX, CTPOfll..LIIIIXCfl B 
ycnos111s:1x no.Qpa6aTb1saeMblX Tepp111rnp111i4, cne.QyeT npe.QycMaTp111saTb Meponp111s:1T111s:1 no 3al.L.1111Te OT 
B03.Qei4CTBlllfl P,ecpopMa1..1111i4 rpyHTa 3eMHOi4 nosepXHOCTIII III sneMeHTOB caMIIIX 3.QaHllli4. 

16.19 Q)f(111.QaeMb1e senlll4111Hbl C.QBlllroB 111 .Qeq>opMa1..1111i4 3eMHoi4 nosepxHocrn .Qnfl Ha3Ha4eHlllfl Mepo
np111s:1rni4 no 3a1..L.1111Te Tpy6onpoBO.QOB Heo6xo.QIIIMO np111H111MaTb no .QaHHblM ropHoreonor111YecKoro 
o6ocHoBaHlllfl .Qnfl npoeKT111pyeMoro 3.QaHIIIR 

Benlll4111Hbl nepeMe1..L.1eH111i4 OTP,enbHblX OTCeKOB 3.QaHlllfl III ero sneMeHTOB nplllHIIIMatoTCfl no P,aHHblM 
pacYeTOB reonoros. 

16.20 ,Qnfl yMeHbWeHlllfl yc111n111i4 B Tpy6onpoBOP,aX, Bbl3B8HHblX nepeMe1..L.1eHl/lflMIII KOHCTPYK'-lllli4 3.Qa
Hllli4 scneACTBl/le nOApa60TKIII, cne.QyeT ysenlll4111BaTb noAaTnlllBOCTb Tpy6onpOBO.QOB 38 C4eT np111Me
HeHlllfl KOMneHCIIIPYIOI..LIIIIX ycTpoi4cTB, pa1..1111OHanbHOro pa3Me1..L.1eHlllfl III Bbl6opa rnna y3nOB KpenneHlllfl 
111 nponycKa Tpy6 Ha BBO.Qe. 

16.21 ,Qnfl BBO.QOB B 3.Q8Hlllfl cneP,yeT np111MeHf1Tb Bce B111.Qbl Tpy6 C Y4eTOM H83Ha4eHlllfl BOP,onposo
P,a, Tpe6yeMoi4 npO4HOCTIII Tpy6, KOMneHca1..11110HHOi4 cnoco6HOCTIII CTblKOB, a TaK)f(e pe3ynbTaTOB TeX
HIIIKO-3KOHOMlll4eCKIIIX pac4eTOB. 

16.22 CTblKOBble coeP,111HeHlllfl ceKI..IIIIOHHblX Tpy6onpoBO.QOB AOn)f(Hbl 661Tb noP,aTnlllBblMIII 38 C4eT 
np111MeHeH111s:1 ynnoTHIIITenbHblX ynpyrnx Kone1..1 111n111 repMeTIIIKOB. 

16.23 Ha BBOP,ax BOP,OnpOBOP,a xonOP,HOi4 BO.Qbl B 3.Q8Hlllfl, CTpOfll..LlllleCfl Ha noP,pa6aTblBaeMblX Tep
plllTOPlllflX rpynn I 111 11, cne.QyeT npe.QycMaTp111saTb KoMneHca1..1111OHHble ycTpoi4crna. Ha BBO.Qax B 3.Qa
Hlllfl, cTpOfll..Lllllecs:1 Ha no.Qpa6aTb1saeMblX Tepp111rnp111s:1x rpynn III III IV, ycTaHOBKY KOMneHca1..1111OHHblX 
ycTpOi4CTB cneAyeT npe.QycMaTp111B8Tb np111 P,nlllHe BBOP,a CBblWe 20 M. 

Ha rnpp111Top111111 cTpos:11..L.1erocs:1 3.QaH111s:1, r.Qe s pe3ynbTaTe noApa6oTOK OlKIII.QaeTCfl o6pa30BaH111e ycTy
noB, npoma.QKY nOP,3eMHblX BBO.QOB cne.QyeT ocy1..L.1eCTBfiflTb B KaHanax, np111 3TOM 383OP MelKP,y Bep
XOM Tpy6b1 111 nepeKpbIT111eM KaHana .QonlKeH 661Tb He MeHee pac4eTHoi4 BblCOTbl ycTyna. 

16.24 ,Qnfl Tpy6onpOBO.QOB BHYTpeHHero BOP,OnpoBOP,a 3.Q8Hlllfl 111n111 ero OTP,enbHblX ceK1..1111i4, 381..L.11111..L.1a
eMoro OT B03.Qei4CTBlllfl noP,pa6oTOK no lKeCTKOi4 KOHCTPYKTIIIBHOi4 cxeMe, P,OnonHIIITenbHOi4 381..L.1111Tbl He 
Tpe6yeTCfl. 

B 3P,8HlllflX, 381..L.11111..L.18eMblX no noP,aTnlllBOi4 KOHCTPYKTIIIBHOi4 cxeMe, KpenneHllle Tpy6onpOBO.QOB K sne
MeHTaM 3AaHllli4 .QOn)f(HO 06ecneY111BaTb oceBble III nonepe4HbIe (rop11130HTanbHb1e, BeprnKanbHble) 
nepeMe1..L.1eH111s:1 Tpy6onpoBo.Qa. 

B TaKIIIX 3.Q8HlllflX CKpblTafl npoKnaP,Ka Tpy6onpOBO.QOB He P,onycKaeTCfl. 

16.25 B 3.QaHlllflX, 381..L.11111.48eMblX nYTeM BblpaBHIIIB8Hlllfl .QOMKpaTaMIII 111n111 APYrlllMIII ycTpoi4cTBaMIII, 
P,On)f(Hbl 661Tb npe.QyCMOTpeHbl MeponplllflTlllfl, 06ecne'-IIIIBato1.4111e HOpManbHYIO 3KCnnyaTal..lllllO Tpy6o
npOBOAOB. 

B TaKIIIX 3.QaHlllflX, B Ka'-leCTBe Mep 3aL41ATbl B MeCTaX nOP,Knto'-leHlllfl CTOSIKOB K Mar111cTpan111 III Kpenne
Hlllfl pa3BO.Qfll.41AX Tpy6onpoBO.QOB K sneMeHTaM 3.QaHlllfl, pacnono)f(eHHblX Ha)], WBOMCKOnb)f(eHlllfl, 
cneAyeT npe.QycMaTplllBaTb KOMneHcaTOpbl, 06ecne'-1111Bato1.4111e rop1113OHTanbHbIe III BeprnKanbHble 
nepeMe1.4eH111si Tpy6onpoBo.QoB. Ben111Y111Ha nepeMe1.4eH111i4 onpe.Qens:1eTcsi pac'-leTHoi4 no.QaTm1socTbto 
3.Q8Hllli4 III TeMnepaTypHblMIII y.QnlllHeHlllflMIII Tpy6onpoBO.Qa. 

16.26 BBOAbl B 3.Q8Hlllfl, COCTOflL4llle 1113 HeCKOnbKIIIX OTCeKOB, cne.QyeT npeP,ycMaTplllBaTb caMOCTOfl
TenbHblMIII Ha K8)1()],bli4 OTCeK . .QonycKaeTCfl ycTpOi4CTBO O.QHOro BBOAa B OAIIIH 1113 OTCeKOB np111 ycTa
HOBKe KOMneHcaTopoB B MeCTaX nepece4eHlllfl Tpy6onpoBOP,8MIII P,ecpopMal..llllOHHblX WBOB. 
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BapVlaHT ycTpOLIICTBa BBO,QOB onpe,QernieTCS'l TeXHVIK0-3KOHOMW-feCKVIMVI noKa3aTens:iMVI. 

16„27 npVI npoKna,QKe TpaH3VITHblX BHYTPVIK
4

BapTanbHblX ceTelil BO,QOCHa6>KeHVIS'l no TeXHVl4eCKVIM no,Q
nonbs:lM 1,1n1,1 no,QsanaM 3.QaHVIIII cne,QyeT npe.QycMaTpVIBaTb Meponp1,1s:irns:i, VICKmo4atOll.\Vle rnnosoe 
B38VIMO,QelltCTBVle Tpy6onpoBO,QOB C KOHCTPYKLIVls:lMVI 3,Q8HVIIII. 

KoMneHcaTOpbl Ha TaKV1X Tpy6onposo,Qax Heo6xo,QV1Mo pacnonaraTb s Mecrnx nepece4eH1,1s:i .Qecpop
Ma41110HHblX WBOB 1,1 Ha OTBeTBneHV1s:lX QT Tp8H3l,1THOro Tpy6onpoBO,Qa K CTOS'lKaM BHYTpeHHeii\ cern. 
He ,QonycKaeTcs:i nepece4eH1,1e Tpy6onposo,QaM1,1 .QecpopMa41,10HHblX wsos B npe,Qenax 3Ta>Keii\ 3.Qa
HVl&it. 

16.28 BHYTPV1 no,Qnonbs:i 1,1n1,1 no,Qsana 3.QaH1,1ii\ Tpy6onposo.Qbl ,QonycKaeTcs:i npoKna.QblBaTb Ha caMo
cTOs:iTenbHblX onopax 1,1 KpOHWTeiitHax, npVIKpenns:ieMblX K creHaM. KpenneHVle rpy6onpoBO.QOB K ono
paM ,Qon>KHO ,QonycKaTb ocesb1e 1,1 seprnKanbHble nepeMell.\eH1,1s:i rpy6. 

16.29 ,Qns:i 3,QaHl,1111 B 30HaX, r,Qe B03MO>KHO Bbl,QeneH1,1e PYAHVl4HOro ra3a Ha nosepXHOCTb 3eMnV1, 
cne,QyeT npe,QyCMOTpeTb 3all.\V1TY BBO,QOB BO,QOnpoBO,Qa QT npOHV1KaHVIS'l no Hl,1M ra3a B no,Qsanbl 1,1 
no,Qnonbs:i 3rnx 3.QaH1,1111. 

16.30 npVI ycraHOBKe r1,16KV1X KOMneHcaropoB l,1X KOMneHCVIPYIOll.\8s:l cnoco6HOCTb ,QOn>KHa onpe,Qe
ns:iTbCS'l 1,1CXO,Qs:l 1,13 pac4eTHblX sen1,141,1H nepeMell.\eHl,1111 CMe>KHblX OTCeKOB 3,Q8Hl,1s:l 1,1 TeMneparypHblX 
y.QnV1HeHl,1Lil rpy6onpOBO,QOB. 

16.31 YKna.QKY rpy6 no.Q cpyH.QaMeHTaMV1 3.QaH1,1111 cne,Qyer npe.QycMaTpV1BaTb B q:>YTns:ipax 1,13 cranb
HblX rpy6. Pac4eT Ha np04HOCTb Q)YTns:lpOB Heo6XO,Q1,1MO BblnOnHS'lTb C Y4eTOM Harpy30K QT B03,Qeii\
CTBVIS'l ,QecpopMa41,117i OCHOB8H1,1111. 

16.32 )f(ecTKas:l 3a,QenKa Tpy6onpOBO,QOB B Kn8,QKe CTeH 1,1 cpyH,QaMeHTaX 3,Q8H1,1Lil He ,QonycKaeTCSl. 

OTBepcrns:i ,Qns:i nponycKa rpy6 4epe3 CTeHbl 1,1 cpyH.QaMeHTbl ,Qon>KHbl 06ecne41,1saTb 3a3op Me>K.Qy 
rpy6oii\ 1,1 CTpo1,1renbHblMl,1 KOHCTPYKLIV1s:lMl,1, paBHblllt pac4eTHOIÎ1 Benlt141t1He ,QecpopMa41,117i OCHOB8Hl,1s:l 
3.QaH1,1s:i. 3a3opb1 s npoeMax Q)YHAaMeHTOB cne.Qyer 3anonHs:iTb nnoTHblM 3nacrn4HblM BOAO 1,1 ra30-
HenpoH1t14aeMblM Marep111anoM. 

16.33 B MeCTaX npV1MblKaHV1s:l KaHanoB K cpyH,QaMeHTY 3,QaHV1s:l AOn>KHbl npe,QycMaTpVIBaTbCS'l ycrpol7i
CTBa, npeAOTBP8ll.\8l0ll.\lile B03MO>KHOCTb npOH1,1K8Hlils:l BOAbl 1113 KaHanos B rpyHT. np111 3TOM Heo6xo
Alt1MO 06ecne4111sarb cso60AHYt0 oca.QKY Hecyll.\lllX KOHcrpyK41,1ii\. 

17 CMCTeMbl KaHanM33�MM 

17.1 B 3aBV1C1,1MQCTl,1 OT H83Ha4eHlils:l 3A8Hlils:l Iii COOPY>KeHlils:l VI npeAbs:lBns:ieMblX rpe6oBaHIIIII! K OTBe
,QeHV1IO CT04HblX BOA Heo6XOAIIIMO npeAYCMaTplt188Tb cneAYIOll.\Vle Clt1CTeMbl BHYTpeHHell! KaHan1,13a-
41,11,1: 

- 661TOBYIO - Ans:l OTBeAeHV1s:l CT04HblX BOA OT caHV1TapHO-TeXHl,14eCKVIX np1,16opoB (YH1t1Ta30B, YMbl
BanbHIIIKOB, BaHH, AYWeii\ Iii AP-); 

- npOV13BOACTBeHHYIO - ,Qns:l OTBe,QeHlt1s:l np01t13BOACTBeHHblX CT04HblX BOA; 

- 06be,Q1t1HeHHYIO - Ans:l OTBeAeHlilfl 6blTOBblX 1,1 npo1113BOACTBeHHblX CT04HblX BOA nplil ycnOBl,11,1 B03-
MO>KHQCTl,1 IIIX COBMeCTHOro rpaHcnoprnpoBaHlt1fl Iii 04111CTKl,1; 

- BHYTpeHHl!le BO,QOCTOKIII - ,Qnfl OTBe,QeHl!lfl AO>K.QeBblX III ranblX BOA C KpOBnl,1 3AaHl,1Sl. 

8 np01113B0,QCTBeHHblX 3AaHV1flX ,QonycKaeTCfl npe,QycMaTplil88Tb HeCKOnbKO CIIICTeM KaHan1,13a4111111, 
npeAHa3H84eHHblX Aflfl OTBOAa CT04HblX BOA, OTnlll4alOll.\lllXCfl no COCTaBY, arpeCCIIIBHOCTlt1, TeMnepa
rype III APYrlllM noKa3aTenflM, C Y4eTOM KOTOpblX CM0W0Hlll0 I/IX HeAonyCTIIIMO 111n1,1 He4enecoo6pa3HO. 

17 .2 Pa3AenbHble ceTI/I npo1113BOACTB0HHOII! III 661TOBOIÎ1 KaHan1113a4111111 cneAyer npe,QycMaTplllBaTb: 
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_ ,QJ'l51 np01A3BO,QCTBeHHblX 3,QaHl/1111, npOIA3B0,QCTBeHHble CTOYHble BOAbl KOTOpblX Tpe6yioT OYIIICTKl/1 111n111 

o6pa6oTKl/1 1/1 opraHlll3al.ţllll/1 np01113BOACTB8HHOro o6opoTHoro BOAOCHa6>KeH11151; 

_ ,QJ'ls:I 3AaH1.1iil 6aHb 1,1 npaYeYHblX np111 ycTpoiilcrne TennoynoB1-1Teneiil 1-1n111 np1-1 Han1-1Y1-11-1 MeCTHblX 

O'-IIACTHblX coopy>KeHl/11'1; 

_ ,QJ'lH 3.QaHl/11'1 Mara31-1HOB, npeAnp1-1s:1rnl'I 06lJ.leCTBeHHoro n1,1TaH1-1s:1 111 npe.Qnp1,1s:1rnl'I no nepepa6orne 
nlAlJ.leBoiil npo.QyKl.\1111/1. 

17.3 npolA3BOACTBeHHble CTO'-IHble BOAbl, noAne)KalJ.ll.1e COBMeCTHOMY OTBe,QeHIAIO 1/1 O'-ll/1CTKe C 6bl
TOBblMIII BO,QaMl.1, AOJl)KHbl OTBe4aTb Tpe6oBaHlll51M npaBl.1Jl np1-1eMa npOl.13BOACTBeHHblX CT04HblX BOA 
B Cl.1CTeMbl KaHaJ11113a1.ţ1.1111 HaceneHHblX nyHKTOB. 

17.4 Ans;i CH1A)KeH1.1s:1 Harpy3Kl-1 Ha OKpy>KalOlJ.IYIO cpe.Qy Heo6xo.Q111Mo npo1-13Becn1 pac4eT 6anaHca 
BOAOOTBeAeHl.151 C onpeAeJ1eH111eM 3KOHOMl.1'-leCKIII o6oCHOBaHHOro o6beMa c6poca CTO'-IHblX BOA C 
y<leTOM MaKCIAMaJlbHO B03MO)KH0f0 111cnoJ1b30BaH"151 o6opornoro BO,QOCHa6)KeH"151, c6poca, 04"1CTKl.1 III 
1-1cnOJ1b30BaHl.151 AO)K.QeBblX CTOKOB 1/1 TaJlblX BOA. 

18 CaHMTapHO•T8XHM'-18CKMe npM60pb1 M npMeMHMKMCTO'-IHblX BOA 

18.1 B 3AaHIA51X 1,1 coopy>1<eH1-1s:1x cneAyeT ycrnHaBnlABaTb caH1ATapHo-TeXH1AYecK1.1e np1.16opb1 1,1 np111-
eMHIAKIA CT04HblX BOA, Bl.1,Qbl, rnnbl 1/1 KOJll/1'-leCTBO KOTOpblX yKa3blBalOTC51 B apXIATeKTypHO
CTpOIATeJlbHOIII IAJll/1 TeXHOJ10rl.14eCKOIII 4acrn npoeKTa. 

18.2 CaHl.1TapHO-TeXHl/14eCKllle np1,16opbl 1,1 np111eMHl/1Kl.1 CTO'-IHblX BOA AOJl)KHbl 6b1Tb 06opyAOBaHbl 
rl.1ApaBJ1"14eCKl.1Ml.1 3aTBOpaM1-1-c1-1cj)oHaM"1, npeAOTBpaLJ.\alOLJ.\"1Ml/1 nocTynneHl.1e KaHaJ11/13al.\"10HHblX 
ra30B B noMeLJ.\eHl-151. 

Ans:i Ka)K.QOIII npolA3BO,QCTBeHHoiil MOl'IKl.1 (Moe4Hoiil BaHHbl) cne.QyeT npe.QycMaTplABaTb OT,QeJlbHbliil 
CIAcj)OH ,Ql/laMeTpOM 50 MM ,QJ151 Ka)K,Qoro OT,QeneHIIIR 

He ,QonycKaeTC51 np1,1coe,Q"1H51Tb ,QBa YMblBaJlbHIIIKa, pacnono)KeHHblX C ,QByx CTOpOH 06LJ.\elll CTeHbl 
pa3HblX noMeLJ.\eHl-1111, K O,QHOMY CIAcj)OHy. 

AonycKaeTC51 He npe,QycMaTpHBaTb rl-1,Qpasn1,14ecK"1e 3aTBOpbl ,QJ'l51 np1AeMHl/1KOB npOIA3BO,QCTBeHHblX 
CTOKOB, He 3arp513HeHHblX B npol.\ecce npOlll3BO,QCTBa 1.1Jll/1 3arp513HeHHblX MexaHIA4eCKl/1Ml/1 nplAMeCRMl/1 
(oKaJ11.1HOIII, wnaMOM), np1-1 BbmycKe IAX B caMOCTOs:!TeJlbHYIO KaHaJ1"13al.\lAOHHYIO ceTb. 

18.3 Tpanb1 cne,QyeT ycrnHasn1-1BaTb: 

- ,QIAaMeTpOM 50 MM - B AYWeBblX Ha 1-2 ,Qywa, ,QHaMeTpOM 100 MM - Ha 3-4 .Qywa; 

- ,Ql.1aMeTpOM 50 MM - B nony caHy3JlOB np1,1 HOMepax rocrnHl-11.\, caHaTOpHeB, KeMnHHroB, Typ6a3, B 
y6opHblX C TpeM51 1,1 6onee YHIATa3aMl/1 1,1 n1,1ccyapaM1.1, B YMblBaJlbHblX C ns:!TblO YMblBaJ1bH"1KaM"1 1/1 
6onee; 

- ,QIAaMeTpOM 100 MM - B MycopoKaMepax )KIIIJlblX 3,QaHl/1111, B npOIA3BO,QCTBeHHblX noMeLJ.\eHl/151X np1,1 
Heo6XO,QIAMOCTl/1 MOKPOIII y6opK"1 nonoB "1J1"1 ,QJ151 npOIA3BO,QCTBeHHblX 1..1ene111, B y6opHblX C 4"1CJ10M 
n1,1ccyapoB 6onee Tpex, B noMeLJ.\eHIARx n1114Hoiil rnrneHbl )KeHLJ.\HH. 

nPll1ME4AH1115l: 

1 B JlOTKe AYW8BOro noMe1..1.1eHIMl AOnycKaeTCR ycraHaBJ11'1BaTb OA11H rpan He 6onee 48M Ha 8 AYWei'il. 

2 B BaHHblX KOMHarax lKl1JlblX 3AaHl11'1 11 naHCl10HaTOB rpanbl He ycraHaBJ111BalOTCR. 

18.4 YKnOH nona B AYWeBblX noMeLJ.\eHl/151X cne,QyeT npHHHMaTb 0,01-0,02 B crnpoHy JlOTKa IAJll/1 
Tpana. JlOTOK ,QOJl)KeH HMeTb WIAPIAHY He MeHee 200 MM 1,1 Ha4aJlbHYIO my61-1Hy He MeHee 30 MM. 
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18.5 BblCOTa ycTaHOBKIII caHIIITapHblX np1116op0B OT ypoBHs:l nona AOn>KHa COOTBeTCTBOBaTb pa3Me
paM, yKa3aHHblM B Ta6n111L1e 8. 

Ta6mtl-'a 8 

BblCOTa ycTaHOBKIII OT ypOBHSI nona, MM 

8 AOWKOnbHblX �pe-
B JKlllnb1x, o6�e- B wKonax 111 JKAeHHSIX H B noMe�eHH-

CaH111TapHb1e np1116opb1 CTBeHHblX III npo1113- AeTCKIIIX ne- SIX AnSI HHBanlllAOB, ne-
BOACTBeHHblX 3Aa- -.e6HblX y-.pe- peABlllraio�HXCSI C no-

HIIISIX JKAeHIIISIX MO�blO pa3nllllfHblX np111-
cnoco6neH1111it 

YMb1B8flbHL-1KL-1 (AO Bepxa 6opra) 800 700 500 

PaKOBL-1Hbl L-1 MOLIIKL-1 (AO Bepxa 6opra) 850 850 500 

BaHHbl (AO sepxa 6opra) 600 500 500 

nL-1ccyapb1 HaCTeHHble L-1 flOTKOBble 
650 500 400 

(.Qo sepxa 6opra) 

,Qywesb1e no.QAOHbl (AO sepxa 6opra) 400 400 300 

nL-1TbeBble cpoHTaHlfL-IKL-1 no,QBeCHOro 
900 750 

rnna (Ao sepxa 6opra) 

nP111MELJAH111E - .QonycKaeMble OTKJ10H9HIIIR BblCOTbl ycTaHOBKIII C8Hll1TapHblX np1116opoe ,QfiR OT,Q9fibHO CTORlJ..IIIIX np1116opoe He 
AOfi)t<Hbl npeBblW8Tb ± 20 MM, a np111 rpynnoeoiit ycTaHOBKe OAHOTlllnHblX np1116opoe 45 MM. 

CMblBHas:i Tpy6a Ails:1 npoMblBKIII n111ccyapHoro norKa AOil>KHa 661Tb HanpasneHa ornepcT1As:1M111 K creHe 
noA yrnoM 45

° BHlll3. 

np111 ycTaHOBKe 061J..1ero CMec111rens:1 Ails:1 YMb1B8JlbHIIIKa III BaHHbl BblCOTa ycraHOBKIII YMb1B8JlbHIIIKa 
AOil>KHa 661Tb 850 MM AO ero eepxa 6opra. 

BblCOTa ycTaHOBKIII caHIIITapHblX np1116op0B B neYe6HblX yype>KAeHllls:IX AOJl>KHa nplllHIIIM8TbCs:l CJleAy
lOIJ..lelll, MM: 

- MOIIIKa IIIHBeHTapHas:l yyryHHas:l (AO eepxa 6opros)- 650;

- MOIIIKa Afls:1 KneeHOK - 700;

- 6aYOK Ans:i Ae3111HQ)IIIL\IIIPYIOIJ..lero pacrsopa (AO Hlll3a 6aYKa) -1230.

PacCTOs:IHllls:l Me>KAy OCs:IMl/1 YMblBaJ1bHl'1KOB CJleAyer npl'1Hl'1MaTb He MeHee 650 MM, PyYHblX 1,1 HO>KHblX 
saHH, n111ccyapoe - He MeHee 700 MM. 

8 noMe1J..1eHllls:IX Afls:1 IIIHB8Il111AOB YMblBailbHl'1KIII, paKOBIIIHbl III MOIIIKIII CileAyeT ycraHaBJllllBaTb Ha pac
CTOs:IHIIIIII OT 60KOBOIII CTeHbl noMe1J..1eHllls:l He MeHee 200 MM. 

19 Cen, BH}'TpeHHeM KaHan1113a�I,u1 

19.1 OTBOA CTO'-lHblX BOA cneAyer npeAYCMaTplllBaTb no 3aKpblTblM caMOTe4HblM rpy6onpOBOAaM. 

npo1'13BOACTBeHHble CT04Hble BOAbl, He 1'1Mel01J..1llle Henpllls:ITHOro 3anaxa III He Bb1Aens:IIOIJ..ll,1e epeAHble 
ra3bl III napbl, ecn1,1 :no Bbl361Baercs:i TeXHOJ10rll14eCKOIII He06XOAIIIMOCTblO, AOnycKaeTCs:l OTBOAIIITb no 
OTKpblTblM caMOTe4HblM JlOTKaM C ycrpOIIICTBOM 061J..1ero r111AP8BJ11114eCKOro 38TBOpa. 

19.2 Y4aCTKIII KaHaJ1111381..\IIIOHHOIII cern peKOMeHAyercs:i npOKn8Ab1B8Tb nps:!MOJll,1Hel!IHO. 1113MeHs:ITb 
HanpaeneH111e npOKil8AKl'1 111 np111coeAl'1Hs:ITb np1116opb1 cneAyer c noMOIJ..lblO coeA111H111renbHblX Aerane111. 

19.3 YcrpOIIICTBO OTCTynoe Ha KaHaJll-1381..\IIIOHHblX CTOs:IKaX, K KOTOpblM Hlll>Ke OTCTynoe np111coeAIIIHe
Hbl caH111rapHble np1,16opb1, AonycKaercs:i, ecn1,1 r1,1Apaen111YecK111e 3areopb1 3TIAX np1116opoe rapaHTl!lpo
BaHbl OT CpblBa (ecn1,1 pacnono>KeHHbllil Hlll>Ke OTCTyna yYaCTOK CTOs:IKa MO>KeT pa6oTaTb KaK HeBeHTIII-
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m1pyeMbllll, a TalOKe s cnr1ae yCTpo111cTsa seHrnmu.i1110HHoro Tpy6onposo,qa, seHrnm11..i1110HHoro Kna
naHa III T.n.). 

19.4 ,Qm1 np111coe,q111HeHIIIS'I K CTOS'IKY 0TB0,QHblX Tpy6onpoB0,QOB cne,qyeT npe,qycMaTplllBaTb, KaK npa
BIIIJl0, K0Cble KpecTOBIIIHbl III TP0LIIHIIIKIII. lllcKnlOYeHllle C0CTaBJlS'IIOT ,QByxnnocK0CTHble KpeCTOBIIIHbl. 

19.5 ,QsycTOp0HHee np111coe,Q111HeH111e 0TB0,[\HblX Tpy6 QT BaHH K 0,[\H0MY CTOSlKY Ha 0,[\H0LII 0TMeTKe 
,QonycKaeTCS'I TOllbK0 C np111MeHeH111eM K0CblX KpecTOBIIIH. np111coe,QIIIHS'!Tb caHIIITapHble np1116opbl, pac
nonmKeHHble 8 pa3HblX KBaprnpax Ha 0,[\H0M 3Ta>Ke, K 0,[\H0MY 0TB0,[\H0MY Tpy6onpoBO,Qy He ,qonyc
KaeTCS'I. 

19.6 np111MeHS'ITb npS'IMble KpeCT0BIIIHbl np111 pacnoll0>KeHIIIIII IIIX 8 rop1!130HTaJlbHOLII nJl0CK0CTIII He ,[10-
nycKaeTCR 

19.7 6e3HanopHble III HanopHble CIIICTeMbl KaHaJ11113a4111111 ,[\0Jl>KHbl Bbln0JlHS'ITbCS'I 1113 Tpy6 III coe,QIIIHIII
TSJlbHblX ,[\8Tall8111 cpoK CllY>K6bl K0TOpblX He MeHee 25 neT. 

np111 np111MeHeHIIIIII B CIIICTeMax KaHan1113a4111111 Tpy6 1113 n0JllllMepHblX MaTeplllaJl0B Clle,QyeT npe,QycMaT
p111BaTb Meponpl!IS'ITIIIS'I IIIJllll ycTp0LIICTBa, npenS'ITCTBYIOI..LIIIIS pacnpocTpaHeHIIIIO orHS'I B cnyYae no>Kapa 
Yepe3 Me>K.Qy3Ta>KHble nepeKpb1rns:1, cTeHbl III neperopo.QKIII. 

19.8 npoKJla,QKY KaHaJ11113a41110HHblX ceTelll H8,[\Jl8>KIIIT npe,QycMaTplllBaTb: 

- 0TKpblT0 - 8 no,Qn0JlbS'IX, n0,QBanax, 4exax, no,QC06HblX III BcnoMoraTellbHblX noMeLL1eHIIIS'IX, K0plll,[10-
pax, TSXHIIIYSCKIIIX 3Ta>Kax III B cne4111aJ1bHblX noMSI..LISHIIIS'IX, npe,QHa3HaYeHHblX ,[\JlS'I pa3M81..L18HIIIS'I ce
Telll, C KpenneHIIISM K K0HCTPYKI..\IIIS'IM 3,[\aHIIILII (cTeHaM, K0Jl0HHaM, noT0JlKaM, cpepMaM III ,Qp.), a TalOKe 
Ha cne4111aJ1bHblX onopax; 

- CKpblT0 - no,[\ nonoM (B 3eMJle, KaHanax), naHens:ix, no,[\ 06n11140BKOLII K0Jl0HH (B nplllCTaBHblX Kopo-
6ax y CTeH), 8 no,QWIIIBHblX noT0llKax, 8 caHIIITapHo-TeXHIIIYSCKIIIX Ka6111Hax, 8 seprnKallbHblX waxrnx, 
no,Q nn111HTycoM s nony. 

B 3,QaHIIIS'IX III C00PY>KSHIIIS'IX pa3JllllYH0ro Ha3HaYeHIIIS'I np111 np111MeHeHIIIIII Tpy6 1113 nOJllllMepHblX MaTeplll
anos ,[\JlS'I CIIICTeM BHYTPSHHelll KaHa111113a4111111 111 80,[\0CTOK0B He06X0,[\111MO co61110,QaTb Cll8.QYIOI..Llll18 
ycn0Bll1S'I: 

a) npoKJla,QKa CT0S'IK0B npe,QycMaTp111eaeTCS'I CKpblTaS'I B MOHTa>KHblX K0MMYHll1Ka41110HHblX waxrnx,
WTpa6ax, KaHa11ax 111 KOpo6ax, orpa>K,Qal01..L11118 K0HCTPYKl..\111111 K0TOpblX Bbln0JlHS'IIOTCS'I 1113 HeroplOYll1X 
MaTep111aJl0B, 3a 111CKJ1IOY8Hll18M 111111..\880111 naHe11111, 06ecneY111Ba10LL18Lll ,[\0CTYn K CT0S'IKaM; 

b) Jlll11..\8BaS'I naHSJlb 1113roTaBJ1111BaeTCS'I 8 8111,[\8 ,[\Bep111 1113 roplOYll1X MaTep111aJ10B, 0THeceHHblX K rpynne 
roplOYSCnt He Hll1>Ke C2. 

c) B no,QBanax 3,QaHll1111 np111 0TCYTCTBll1111 B Hll1X np0111380,[\CTB8HHblX CKJla,QCKll1X 111 CJlY>KS6HblX n0Me1..L1e
Hll1LII, a TaK>Ke Ha Yep.QaKax 111 s caHy3nax >Kll1JlblX 3,QaH111111 npoKJ1a.QKY KaHan1113a41110HHblX 111 B0.Q0CTOY
HblX Tpy6onpOBO,[\OB 1113 non111MepHblX MaTepll1aJl0B ,QonycKaeTCS'I npe,QycMaîp111BaTb OTKpblTO; 

d) Mecrn npoxo,Qa CT0S'IK0B Yepe3 nepeKpblntS'I .Q0Jl>KHbl 661Tb 3a,QenaHbl 4eMeHTHblM pacreopoM Ha 
BCIO T0111..L1111HY nepeKpblntS'I; 

e) yYaCT0K CTOS'!Ka BblWe nepeKpblTIIIS'I Ha 8-10 CM (AO rop11130HTallbH0ro OTBO,[\H0ro rpy6onpoBO.Qa) 
cne,Qyer 3al..Llll1l.LlaTb 4eMeHTHblM paCTB0p0M T0111..L1111HOLII 2-3 CM; 

f) nepe.Q 3a,QenK0111 CT0S'!Ka pacrsopoM rpy6b1 c11e,Qyer 06eprb1BaTb py110HHblM rn.Qpo1113011s:141110HHblM 
Marep111anoM 6e3 3a3opa. 

19.9 OTKpblT8S'I 11111111 CKpblT8S'I npoKna,QKa BHYTPSHHll1X KaHallll1381..\1110HHblX cere111 He ,QonycKaercs:i: 

- no,Q n0TOllK0M, B CTeHax 111 B no11y )1(111llblX K0MHaT, KyxOHb, cnallbHblX n0M81..L18Hll1111 ,[\8TCKll1X yYpe>K,Qe
Hll1111, 60llbHll1YHblX na11ar, 11eYe6HblX Ka6111HeTOB, o6e,QeHHblX 3all0B, pa60Yll1X K0MHaT a,QMIIIHll1Cîpa-
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rnBHblX 3AaH111Ci, 3anos 3aceAaH111Ci, 3p111TenbHb1x 3anos, 61116n1110TeK, yYe6HblX ayA111rnp111C1, 3neKTpm.4111-
T0Bb1x 111 TpaHccpopMaT0pHblX, nynbT0B ynpasneHll1s:I aBT0MaTll1Kll1. np111T04HblX BeHT111ns:11..11110HHblX KaMep 
111 np01113B0ACTBeHHblX noMell.\eH111Ci, Tpe6yl0�111X oco6oro caH111TapHoro pe)f(ll1Ma(cornacH0 TeXHll14eCK0-
ro 38AaH111s:i); 

- n0A noTOnK0M noMell.\eH111Ci npeAnp111s:irnC1 06ll.\eCTBeHHOro nll1TaHll1s:1, rnpr0BblX Janos, CKnaA0B n111-
ll.\eBblX np0AYKT0B 111 4eHHblX TOBapoB, eecrn610neC1, noMell.\eH111Ci, 111Mel0ll.\111X 1..1eHH0e XYA0)f(eCTBeH
H0e ocpopMneH111e, np01113B0ACTBeHHblX noMell.\eH111Ci B MeCTaX ycTaH0BKll1 np0ll13B0ACTBeHHblX neYeCi, 
Ha K0TOpble He A0nycKaeTCS'I nonaAaH111e snarn, noMell.\eH111Ci, rAe np01113B0AffTCS'I 1..1eHHble T0Bapbl 111 
MaTep111anbl, K84eCTB0 K0TOpblX CHlll)f(aeTCS'I 0T nonaA8Hllls:I Ha Hll1X enarn. 

nPll1ME4AH111E - 8 noMeLJ..1eHl'1RX npl'1TOYHblX BeHTl,1JlRl.11'10HHblX KaMep AOnycKaeTCR nponycK BOAOCTOYHblX CTORKOB np1,1 pa3-

MelJ..leHl'11,1 l,1X BHe 30Hbl 803Ayx03a6opa. 

19.10 K KaHam13a41110HHOCi cern cneAyeT npeAycMaTp111eaTb np111coeA111HeH111e c pa3pb1B0M cTpy111 He 
MeHee 20 MM QT eepxa npllleMHOCi B0P0HKIII: 

- TeXHonon11YeCK0ro o6opyA0B8Hll1s:I Anff np111roT0BneHIIIS'I III nepepa6oTKll1 nlllll.\eB0Ci np0AYKL.1111111; 

- o6opyA0B8Hll1s:I III caHIIIT8pH0-TeXHlll4eCKIIIX np1116op0B Anff M0CiKll1 n0CYAbl, ycrnHaen111saeMblX B 06-
ll.\eCTBeHHblX III np01113B0ACTBeHHblX 3AaHlllffX; 

- cnycKHblX Tpy6onpoB0A0B 6acceC1HOB. 

- 0T BeHrnns:141110HH0ro o6opyAOBaHl!ls:I. 

19.11 CTOs:IKIII 6blTOBOC1 KaHan1113a1..1111111, np0X0Aflll.\llle 4epe3 npeAnplllflTlllfl 06ll.\eCTBeHHOro nlllTaHlllfl III 
Apyr111e BCTp0eHHble noMell.\eHIIIS'I, cneAyeT npe,QycMaTp111B8Tb B K0MMYHIIIKal\lll0HHblX waxTax 6e3 
ycTaH0BKIII peBlll3111111. 

19.12 Tpy6onpoBO,Qbl np01113B0,QCTB8HHblX CT04HblX BOA B np01113B0ACTBeHHblX III CKna,QCKIIIX noMell.\e
Hllls:IX npe,Qnp111HrnCi 06ll.\eCTBeHH0ro n111TaHIIIS'I, B noMell.\eHIIIS'IX Ans:1 npllleMa, xpaHeHIIIS'I III no,QroTOBKIII 
TOBapoB K npo,Qa)f(e III B no,QC06HblX noMell.\eHll1s:IX Mara3111HOB ,QonycKaeTCfl pa3Mell.\aTb B Kopo6ax 6e3 
ycTaH0BKll1 peBlll31/1111. 

OT ceTelll np01113BOACTBeHH0III III 6blTOBOIII KaHan1113a4111111 Mara3111H0B III npe.Qnp111s:irn111 06ll.\eCTB8HHOro 
rn1T8Hllls:I ,QonycKaeTCfl np111coe,Q1t1HeH111e AByx pa3,QenbHblX BblnYCK0B B 0,QIIIH Kono,Qell Hap�H0III KaHa
n1113a41110HH0III cern. 

19.13 nporne pee1113111Ci Ha crns:iKax np111 cKpb1T0111 npoKna.QKe cne.QyeT npe.QycMaTp111eaTb n10K111 pa3Me
poM He 6onee O, 1 M2. 

19.14 .Qnfl B3pb1B0n0)f(apoonacHblX 1..1exoe cne,QyeT npe,QycMaTp111BaTb 0T,QenbHYIO np01113B0,QCTBeH
HYIO KaHanlll38l\llllO C caM0CT0S'ITenbHblMll1 BblnYCK8MIII, BeHrnnfll\1110HHblMIII CT0S'IKaMIII III rlll.QP03aTB0pa
MIII Ha K8)1(,Q0M 1113 HI/IX C yYeT0M Tpe6oeaHIIIIII CO0TBeTCTBYIOll.\lllX TeXH0n0rt.14eCKIIIX H0pM. 

BeHrnns:11..111110 cern Heo6XO,QIIIMO npe,QycMaTp111BaTb 4epe3 BeHrnns:11..11110HHble CT0S'IKll1, np111coe,Qll1Hs:le
Mble K BblCW111M T04KaM Tpy6onpoBO,QOB. 

np111coe,QIIIHS'ITb npo1113B0,QCTB8HHYIO KaHan1113a1..111110, TpaHcnoprnpylOll.\YIO CT04Hble B0,Qbl, C0,Qep)f(all.\1118 
ropl041118 111 nernoeocnnaMeHfllOll.\1118Cs:I )1(111,QKOCTl-1, K cern 6blTOBOC1 KaHan1113a1..1111111 111 B0,Q0CT0KaM He 
.QonycKaeTcs:i. 

19.15 8b1Ts:l)f(H8s:I YaCTb KaHanll138l\1110HH0ro CTOS'IKa BblB0,Qll1TCfl Yepe3 Kp0BnlO 111n111 c6opHylO BeHrnns:i
L\1110HHYIO waxTy 3,QaHIIIS'I Ha BblC0Ty: 

- 0T nnoCKOCi H83KCnnyarnpyeMoiii Kp0B/1111 - 0,3 M.; 

- 0T CK8TH0III Kposn111 - 0,5 M.;

- 0T 3KcnnyarnpyeM0III Kp0Bnlll -3 M.; 
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-OT o6pe3a c6opHOll1 BeHrnmll.ţl,10HHOll1 waXTbl - o, 1 M.

Bb1B0,Q"1Mble BblWe Kposn1,1 BblTl'l)l(Hble 1.1acn1 KaHam13a4"10HHblX CTOHKOB cne,QyeT pa3Me1..L.1aTb OT 
OTKpblBaeMblX OKOH 1,1 6al1KOHOB Ha paCCTOHHl,11,1 He MeHee YeM Ha 4 M (no rop"130HTan"1). 

19.16 A"1aMeTp Bblrn)KHOiil 1.1acn1 O,Ql.1H04Horo cTOHKa ,QOJ1)KeH 661Tb paseH ,Ql.1aMeTpy ero CTOYHoiil 
YaCTl.1. 

19.17 np1,1 06be,Ql.1HeH"11,1 rpynnbl CTOHKOB e,Ql.1HOIII BblT5l)KH0111 YaCTblO ee ,Ql.1aMeTp 1,1 ,Ql.1aMeTpbl y1.1acT
KOB c6opHoro BeHrnnHL\"10HHOro Tpy6onpoBo,Qa cne,QyeT np"1H"1MaTb paBHblMl,1 Hal.160J7bWeMy ,Ql.1a
MeTpy CTOHKa 1,13 06be,Q"1H5leMOIII rpynnbl. YYaCTKl,1 c6opHoro BeHrnl1HL\"10HHOro Tpy6onpOBO,Qa cne
,QyeT npoKna,QblBaTb C YKnOHOM B CTOpOHbl CTOHKOB, o6ecne4"1Ba5l CTOK KOH,QeHCaTa. B Heornnn1,1sae
MblX 1.1ep,QaKax 3rn Tpy6onposo,Qbl cne,QyeT rnnno1,13on1,1posaTb. 

19.18 YcTaHOBKa s ycTbe BblTH)KHOiil 1.1acrn CTOHKa conpornsneH1,1111 s B"1,Qe ,QecpneKTopos (cpniorapKa, 
npocrniil KonnaK 1,1 T.n.) He ,QonycKaeTcH. 

19.19 Kon1,11.1eCTBO n BblT5l)l(HblX YaCTelil KaHan1,13a4"10HHblX CTOHKOB, 06ecne1.11,1sa101..L.1ee 3a,QaHHYIO 
KpaTHOCTb B03,Qyxoo6MeHa Ha pac1.1ernoM yYacTKe Hap�Hoiil cern KaHan1,13a41,11,1, cne,QyeT onpe,Qe
l1HTb no cpopMyne: 

kW 
n = 

Q ' 

r,Qe k - CYT04Ha5l KpaTHOCTb B03,Qyxoo6MeHa B KaHan1,13a4"10HHOIII cern,k=80-100 1/cYT; 

W - eMKOCTb pac1.1ernoro y1.1acTKa KaHan1,13a41.10HHoiil cern, M3 ; 

(4) 

Q = 320 M3ICYT - pacYeTHbllil pacxo,Q 3arp513HeHHOfO B03,Qyxa, BblXO,QHl..l.lero 1,13 BblT5l)KHOIII 1.1acrn 0,Ql,1-
HO'-IHOro KaHan1,13a4"10HHOro CTOHKa ,Ql.1aMeTpOM100 MM. 

19.20 Ha cernx BHYTpeHHeiil 6blTOBOIII 1,1 npo"13B0,QCTBeHHOIII KaHan1,13a41,11,1 cne,QyeT npe,QycMaTpl.1BaTb 
ycTaHOBKY peB"13111111 l,1]11,1 npo41.1CTOK: 

- Ha CTOHKaX np1,1 OTCYTCTBl,11,1 Ha H"1X OTCTynos B Hl,1)1(HeM III sepxHeM 3Ta)KaX, a np1,1 Han1,141,11,1 OTCTynos
- TaK)Ke 1,1 B BblWepacnono)KeHHblX Ha,Q OTCTynaMIII 3Ta)l(aX;

- B )l(l,1nblX 3,QaH"15lX BblCOTOIII 5 3Ta)Kel/l III 6onee Ha CTOHKax - He pe)Ke YeM 1.1epe3 Tp"1 3Ta)Ka;

- B Ha'-lane yYaCTKOB (no ,QBl.1)1(eHl.110 CTOKOB) OTBO,QHblX Tpy6 np111 41,1cne np111coe,Q"1HHeMblX np1.16opos 3
1,1 6onee, no,Q KOTOpblMl,1 HeT ycTpOIIICTB ,QnH np04"1CTK"1;

- Ha nosopornx ceT111 - np1,1 "13MeHeH1,11,1 HanpasneHIIIH ,QB"1)KeH"1H CTOKOB, ecn1,1 yYaCTK"1 Tpy6onposo,Qa
He MOfYT 661Tb np0'-1"11..l.\eHbl 1.1epe3 ,Qpyrne yYaCTKIII.

19.21 Ha rop"130HTanbHblX yYaCTKax ceT111 KaHan1113a41111,1 Ha1116onbw1,1e ,QonycKaeMble paccTOHHl.151 
Me)l(,Qy peB"13111HM"1 1,1n1,1 npo1.11,1cTKaM1,1 Ha,Qne)KIIIT np"1H"1MaTb comacHo Ta6n1114e 9. 
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Ta6m11.ta 10 

PaccTOSIHllle, M, Me)t(Ay peBlll3111SIMIII III npO<tlllCTKaMIII B 3aBIIICIIIMOCTIII 
OT BIIIAa CTO<tHblX BOA 

A111aMeTp Tpy-
npOlll3BOACTBeHHble, BIIIA npo-

6onpoeoAa, MM 
np01113BOACTBeHHble 6blTOBble III npo1113- c0Aep)l(a1.1.1111e 6011b- lllllCTHoro 
He3arpst3HeHHble 111 BOACTBeHHble, woe KOillll<teCTBO ycTpOMCTBa 

BOAOCTOKIII 6Illll3Kllle K HIIIM e3eeweHHb1x ee-
1.1.1ecTe 

50 15 12 10 Pes1113111s:1 

50 10 8 6 npo<tl!ICTK8 

100-150 20 15 12 Pes1113111s:1 

100-150 15 10 8 np0411CTK8 

200 111 6onee 25 20 15 PeBl1311SI 

BMeCTO peBl4314111 Ha nOABeCHblX Jll4HIIIRX ceTelll KaHaJ1143al.11414, npoKilaAblBaeMblX noA noTOJlKOM, AO
nycKaeTCfl npeAYCMaTp14BaTb ycTaHOBKY npO414CTOK, BblBOAIIIMblX B BblWepacnono>t<eHHbllll 3Ta>t<, C 
ycTpOIIICTBOM JltoKa B nony 1411111 OTKpblTO B 3aBIIICl4MOCrn OT Ha3Ha4eHl4R noMel.J..leHl4fl. 

PeBl431414 III npo414CTKl4 Heo6XOA14MO ycTaHaBJ114BaTb B MeCTaX, YA06HblX Ailfl I/IX o6Cily>t<l4BaHl4fl. 

19.22 Ha14MeHbWYIO my614HY 3aJlO>t<eHIIIR KaHaJ11113al..\14OHHblX Tpy6 CJleAyeT np14Hl4MaTb 143 YCI1OB14R 
npeAOXpaHeHl4R Tpy6 OT pa3pyweHl4R nOA Ael!ICTBl4eM nOCTORHHblX III BpeMeHHblX Harpy3OK. 

KaHaI1143al..\140HHble Tpy6onpOBOAbl, npoKilaAblBaeMble B noMel.J..leHll!flX, rAe no YCilOBIIIRM 3KCnnyarn
l.114111 BO3MO>t<Ho 14X MexaHl44ecKoe nospe>t<AeHl4e, AOil>t<Hbl 661Tb 3al.J..ll41.J..1eHbl, a y4acTKl4 cern, 3Kcnnya
rnpyeMble np14 oTp14l..\aTeilbHblX TeMnepaTypax, - YTenneHbl. 

B 6blTOBblX noMel.J..leHl4RX AOnycKaeTCfl npeAyCMaTpl4BaTb npoKilaAKY Tpy6 Ha my614He o, 1 M OT no
sepxHocrn nona AO sepxa Tpy6b1. 

19.23 Ha cernx np0143BOACTBeHHOIII KaHaJ1143al..\1414, OTBOAfll.J..IIIIX CT04Hble BOAbl, He 14Meto1.J..114e 3anaxa 
14 He Bb1AeilRI01.J..114e BpeAHblX ra3OB 14 napoB, AOnycKaeTCfl ycTpOIIICTBO CMOTPOBblX KOJlOAL\eB BHYTP14 
npOl43BOACTBeHHblX 3AaHl4111. 

CMOTPOBble KOJlOAL.lbl Ha cern BHYTpeHHelll npOl43BOACTBeHHOIII KaHaJ1143al.11414 AlllaMeTpOM 100 MM 14 
6onee CJleAyeT npeAyCMaTp14BaTb Ha nosopoTax Tpy6onpOBOAOB, B MeCTaX np14COeA14HeHl4fl OT
BeTBileHl4111, a TaK>t<e Ha AJ114HHblX npRMOJ114Hel!IHblX Y4aCTKaX Tpy6onpoBOAOB B COOTBeTCTBl414 C Aelll
CTBYIOI.J..l14MIII HOpMarnBaMl4. 

Ha cernx 6blTOBOIII KaHaJ1143al.11414 ycTpOIIICTBO CMOTpOBblX KOJlOAL.leB BHYTP14 3AaHl4111 He AOnycKaeTCR. 

Ha ceTf!X np0143BOACTBeHHOIII KaHaJ1143al.114111, Bb1AeJlRIOI.J..ll4X 3anaxl4, BpeAHble ra3bl 14 napbl, BO3MO>t<
HOCTb ycTpOIIICTBa KOJlOAL\eB 14 14X KOHCTPYKL.114IO CileAyeT npeAyCMaTp14BaTb no TeXHOJlOrl44eCKl4M 
HOpMaM. 

19.24 CaH14TapHble np146opb1, 6oprn KoTOpblX pacnono>t<eHbl Hl4>t<e ypoBHR IltoKa 6J114>t<a111wero CMOT
posoro KOJlOAL.la, AOJl>t<Hbl 661Tb 3al.J..ll41.J..1eHbl OT nOATOnJleHl4R CTO4HOIII >t<14AKOCTblO B CJ1Y4ae ero nepe
nonHeHl4fl. 

19.25 ,l],Jlll!Ha BblnYCKa OT CTOf!Ka 141114 npO414CTKl4 AO OCl4 CMOTPOBOro KOilOAL.la AOJl)KHa 661Tb He 6onee 
yKa3aHH0111 B rn6Ill4l..le 1 O. 

Ta6m11.ta 10 

,Q11aMeTp Tpy6onpOBO,[la, MM 50 100 150 11 6onee 

,Qn11Ha BblnYCKa QT CTOSIKa 11!111 np0411CTKl1 ,[10 OCl1 CMOTPOBoro KO-
!10,[ll\8, M 

8 12 15 
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np111 AillllHe BblnYCKa 6onee AI1111Hbl, yKa3aHHOIA B Ta6111114e, Heo6XOAIIIMO npeAYCMaTp111B8Tb ycTpOIA
CTBO AOnOJlHIIITeJlbHOro CMOTposoro KOJ10A48. 

,Q11111Hy BblnYCKa He3arp5l3H8HHblX CTOYHblX BOA III BOAOCTOKOB np111 AlllaMeTpe Tpy6 100 MM III 6onee 
AOnycKaeTC5l ysern/lYIIIB8Tb AO 20 M. 

19.26 ,Q111aMeTp III YKilOH BbmycKa CJleAyeT onpeAeJ15lTb pacYeTOM. KOHCTPYKTIIIBHO AlllaMeTp Tpy6o
npOBOAa KaHaJ11113841110HHOro BblnYCKa He MO)l(eT 661Tb MeHbWe Ha1116onbwero AlllaMeTpa KaHam-13a4111-
0HHOro CT05lKa. 

Ha BbmycKe KaHan1113a4111111 AonycKaeTCfl ycTpoi71crno nepenaAoB: 

- AO 0,3 M - OTKpblTblX - no 6eTOHHOMY BOAOCJlLIIBY e IlOTKe, BXOA5ll..l.leMy c nnaBHblM noeopoTOM B 
KOilOAe4 KaHa111113a4111111; 

- CBblWe 0,3 M - 38KpblTblX - B BLIIAe CTOf!Ka ceYeHL/leM He MeHee ceYeHL/15'1 nOABOAfll..l.lero Tpy6onpo
BOA8. 

19.27 nepeceYeHLlle BblnYCKOM CTeH noABana 11111111 cf>YH.QaMeHTa 3A8HLll5l AOJl)l(HO BblnOilH5lTbC5l B co
OTBeTCTBL/1111 C n.10.7. 

20 Pac"leT KaHam113a1.11110HHb1x ceTeiii 

20.1 r111,QpaBJ1L11YeCKLIIIA pacYeT OTBOAHblX HanopHblX III 6e3HanopHblX (caMOT8YHblX) Tpy6onpOBOAOB 
cne,QyeT BblnOilHf!Tb C YY8TOM wepoxoBaTOCTLII MaTep111ana Tpy6, B5l3KOCTLII )1(111,QKOCTLII III CB5l3LII Me)l(AY 
38KOHOM pacnpeAeJleHL/15'1 cpe,QHLIIX CKOpOCTei71 TeYeHL/15'1 )l(LIIAKOCTLII III 38KOHOM rn,QpaBilLIIYeCKLIIX conpo
TLIIBJleHL/1111. 

20.2 PacYeT 6e3HanopHblX KaHaJ1111384LIIOHHblX Tpy6onpOBO,QOB CJle,QyeT npOL113B0,QLIITb, H83HaYa5l 
CKOPOCTb ,QBL/l}l<eHLll5l )1(111,QKOCTLII V, MIC, III HanonHeHL/le Tpy6onpoBOAa h/d T8KLIIM o6pa30M, YT06bl 661110 
BbmonHeHo ycnos111e: 

(5) 

r,Qe K paBHO 0,5 - ,QI15l Tpy6onpOBO,QOB C 111cnOilb30B8HllleM Tpy6 1113 non111MepHblX MaTep111anos III 0,6 -
.Qilfl Tpy6onpoeo,Qoe 1,13 .Qpyrnx MaTep111anos. 

np111 3TOM CKOpOCTb ,QBL/l}l<eHL/15'1 )l(IIIAKOCTLII ,QOJl)l(Ha 661Tb He MeHee 0,7 MIC, a HanonHeHL/le Tpy6onpo
BOAOB - He MeHee 0,3. 

8 Tex CilyY85lX, KOr,Qa BblnOilHIIITb ycnos111e (5) HeB03MO)l(HQ 1113-38 He,QOCT8TOYH0"1 BeJllllYLIIHbl pacxo,Qa 
CT04HblX BOA, 6e3paC48THble yYaCTKLII C8MOTe4HblX Tpy6onpoBO,QOB ,QLllaMeTpOM 50 MM cne,QyeT npo
KJ18,Qb1B8Tb C YKilOHOM 0,03, a ALllaMeTpOM 100 MM - C YKilOHOM 0,02. 

B CLIICTeMax npOL113B0,QCTBeHH0"1 KaHaJlL/1384111111 CKOpOCTb ,QBlll)l(eHlll5l III HanonHeHLlle Tpy6onpOBO,QOB 
onpe,QeJ15llOTC5l Heo6XOALIIMOCTblO TpaHcnoprnpoBaHL/15'1 3arp5l3HeHlll"1 npOL113B0,QCTBeHHblX CT04HblX 
BO,Q. 

20.3 np111 BblCOTe r111,QpaBJlLll48CKLIIX 38TBOpOB 50-60 MM y np1116op0B, np111coe,QIIIH5leMblX K BeHTIIIIllllpy
eMOMY K8H8Jllll3841110HHOMY CT05lKY, ero ,QL118M8Tp H8,QJ18)1(L/IŢ np111HIIIM8Tb B 38BLIICIIIMOCTLII OT MaTep111ana 
Tpy6 no rn6111114aM 11 - 14. 

np111 .Qpyroi71 BblCOTe 38TBOpOB ,QLllaMeTp CTOf!Ka cne,QyeT onpe,Q8Il5lTb pacYeTOM B 38BLIICIIIMOCTLII OT 
BeJlL/14LIIHbl paC48THoro CSKYHAHOro pacxo,Qa CT04H0"1 )1(111,QKOCTLII, BblCOTbl CTOf!Ka, ,QL118M8Tpa ALIIKTYI0-
1..1.lero no3T8)1(HOro OTBO,Qa III yma BXO,Qa )1(111,QKOCTLII B CT05lK. 
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np111 paCXOAe CT04HblX BOA, npeBblW810l.1.\8M M8KCIIIM8nbHble 3H848Hlllfl, np111BeAeHHble B ra6n1114ax 11-
14, cneAyeT n11160 ysenlll4111Tb A1118M8Tp CT<:flKa, n11160 paccpeAOT04111Tb pacXOA no H8CKOnbKIIIM CTOfl
K8M. 

Ta6m,u_.a 11 - nponycKHaff cnoco6HOCTb B8HTlllmtpyeMblX CTOffKOB 1113 Tpy6 1113 nonlll3TlllneHa 
Hlll3Koro III BblCOKoro ,QaeneHIIIH 

Hapy>KHblM AMaMeTp Yron npMCOeAMHeHMJI nponycKHaJI cnoco6HOCTb, n/c, CTOJIKOB npM AMaMeT-

no3Ta>KHblX OTBO- n03Ta>KHblX OTBOAOB K pe TPY6, MM 

AOB, MM cToJIKY, rpaA 50 90 110 

45 1,07 5,10 8,40 
50 60 1,00 4,80 7,80 

87,5 0,66 3,20 5,20 
45 3,90 6,40 

-

90 60 3.60 5,90 
-

87,5 2,40 3,95 
45 - - 5,90 

110 60 - - 5,40 
87,5 - - 3,60 

Ta6n1114a 12- nponycKHaff cnoco6HOCTb B8HT111n111pyeMblX CTOffKOB 1113 Tpy6 M3 nex 

Hapy>KHblM Ar.ta- Yron npMCOeAMHeHMJI nponycKHaSI cnoco6HOCTb, n/c, CTOJIKOB npM AMaMeT-

MeTp no3Ta>KHblX no3Ta>KHblX OTBOAOB K pe TP' 6, MM 

OTBOAOB, MM CTOSIKY, rp3A 50 110 

45 1,10 8,22 
50 60 1,03 7,24 

87,5 0,69 4,83 
45 - 5,85 

110 60 - 5,37 
87,5 - 3,58 

Ta6nM4a 13 - nponycKHaff cnoco6HOCTb B8HTMnMpyeMblX CTOffKOB 1113 Tpy6 1113 nonMnponMneHa 

Hapy>KHblM AMaMeTp Yron npMCOeAMHeHMSI nponycKHaSI cnoco6HOCTb, n/c, CTOSIKOB npM AMaMeT-

no3Ta>KHblX OTBO- no3Ta>KHblX OTBOAOB K pe Tp16, MM 

AOB, MM CTOJIKY, rp3A 50 110 

45 
1,23 

8,95 
40 60 

1,14 
8,25 

87,5 
0,76 

5,50 

45 1,07 8,40 
50 60 1,00 7,80 

87,5 0,66 5,20 
45 - 5,90 

110 60 - 5,40 
87,5 - 3,60 

Ta6nM4a 14- nponycKHaff cnoco6HOCTb B8HTMn111pyeMblX CTOffKOB M3 14yryHHblX Tpy6 

Hapy>1<Hb1iil AMaMeTp Yron npMC09AMHeHMSI nponycKHaJI cnoco6HOCTb, n/c, CTOSIKOB npM AMaMeT-

no3T3>KHblX OTBO- no3Ta>KHblX OTBOAOB K peypy6, MM 

AOB, MM CTOJIKY, rp3A 50 100 150 

45 0,96 6,26 19,9 
50 60 0,84 5,50 17,6 

90 0,56 3,67 11,7 
45 5,50 14,5 

100 60 4,90 12,8 
90 3,20 8,62 
45 12,6 

- -

150 60 11,0 
- -

90 7,20 
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nPll1ME4AHll1E - ,Q�aMeTp KaHall�3a4�0HHOro CTOHKa AODJKeH 6b1Tb He MeHee Ha�6onbwe, o A�aMeTpa 11031 aJKHblX Ol BOAOB. 
np�cOeA�HeHHblX K 3TOMY CTOHKY 

20.4 8 3A8Hllls:IX III coopy»<eHIIIS'IX AOnycKaeTCS'l ycTpOIACTBO HeBeHrnn111pyeMblX KaHan1113al.\1110HHblX 
CTOS'IKOB np111 ycnOBl-1111 coxpaHeHl-1s:l pe}l(IIIMa BeHTl-1ns:ll.\l-11-1 Hapy>KHOIA KaHanl-138L\l-10HHOIA cern K KOTOpOIA 
np1-1coeA"1Hs:IIOTCS'l BblnYCKl,1 1,13 3TIIIX 3A8Hl-1111 1,1 coopy»<eH"1111. 

20.5 npi,, BblCOTe rn,D,pasnw-1eCKIIIX 38TBOpOB 50-60 MM y np1-16op0B, np1-1coe,D,L-1Hs:leMblX K HeBeHTlllnl-1-
pyeMOMY KaHan"138L\l-10HHOMY CTOs:!KY, ero ,D,"1aMeTp Ha,D,ne>KIIIT np"1H"1M8Tb B 38B1-1CIIIMOCTIII OT MaTepi,,
ana Tpy6 no rn6n1-1L1aM 15-17. 

np1-1 ,D,pyro111 BblCOTe 3arnopos ,D,"1aMeTp HeseHrnn1-1pyeMoro cTos:iKa cne,D,yeT onpe,D,ens:iTb paC'-JeToM s 
38B1-1C"1MOCTl-1 QT senW-l"1Hbl pacYeTHOro ceKyH,D,HOro pacxo,D,a CTOYHOIA )1{"1,D,KOCTl-1, pa60Ye111 BblCOTbl 
CTOS'!Ka, ,D,l-1aMeTpa ,D,l-1KTYIOLl.lero n03T8>KHOro OTBOAHOfO Tpy6onpoBOAa "1 yrna BXOAa )1{1,1,D,KOCTIII B CTO
s:IK. 

Ta6mu,1a 15- nponycKHaSI cnoco6HOCTb H8B8HTMmtpyeMblX CTOSIKOB 1,13 Tpy6 1,13 nonM3TMneHa 
HM3Koro AaBneHMSI, nonMBMHMnxnopMAa M nonM3TMfleHa BblCOKOro AaBneHMSI 

Pa6o'-laH 
BblCOTa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Yron np111coeA&11· 
HeH111R no3Ta>K-
HblX OTBOAOB K 

CTORKY, rp3A 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

(nH.Q, nex, nB.Q) 

nponycKHaR cnoco6HocTb, n/c, nponycKHaR cnoco6HocTb, n/c, 
CTOHKOB np111 Hapy>KHOM A1113MeTpe CTORKOB np111 Hapy>KHOM AlllaMeTpe 

Tpv6 1113 nH.Q III nsx, MM Tpy6 1113 ns.Q, MM 

50 90 110 50 90 110 

nplll BHYTPeHHeM AlllaMeTpe no3T3>KHblX OTBOAOB, MM 

50 50 90 50 110 50 50 90 50 110 

1,80 7,10 9,50 10,6 1,80 1,80 6,00 6,50 8,80 9,80 

1,70 6,80 9,00 10, 1 1,75 1,75 5,70 6,20 8,40 9,30 

1,65 6,30 8,40 9,50 1,65 1,65 5,30 5,80 7,80 8,70 

1, 12 4,00 4,50 5,80 6,80 1, 12 3,70 4,15 5,40 6,20 

1,05 3,70 4,20 5,50 6,40 1,05 3,50 3,90 5,00 5,80 

0,97 3,40 3,85 4,95 5,90 0,97 3,15 3,55 4,60 5,30 

0,80 2,75 3,20 4,00 5,00 0,80 2,50 3,00 3,70 4,50 

0,74 2,50 2,90 3,70 4,60 0,74 2,30 2,80 3,40 4,20 

0,65 2,25 2,60 3,30 4,10 0,65 2,00 2,45 3,00 3,70 

0,60 2,10 2,35 3,00 3,70 0,60 1,90 2,20 2,80 3,30 

0,55 1,90 2,20 2,80 3,40 0,55 1,75 2,16 2,50 3,00 

0,48 1,65 1,95 2,40 3,00 0,48 1,50 2,10 2,20 2,70 

0,60 1,57 1,9 2,25 3,00 0,60 1,42 1,80 2,10 2,65 

0,55 1,40 1,75 2,10 2,80 0,55 1,30 1,60 1,90 2,40 

0,48 1,27 1,50 1,85 2,40 0,48 1, 15 1,40 1,70 2,10 

0,60 1,2 7 1,50 1,85 2,35 0,60 1, 15 1,40 1,70 2,30 

0,55 1,1 8 1,4 O 1,70 2,10 0,55 1,05 1,30 1,50 2,00 

0,48 1,0 O 1, 16 1,50 1,80 0,48 0,90 1,08 1,30 1,70 

0,60 1,05 1,30 1,55 2,00 0,60 0,95 1, 16 1,40 1,70 

0,55 1,00 1,20 1,40 1,80 0,55 0,85 1,03 1,25 1,55 

0,48 0,82 1,00 1,20 1,60 0,48 0,75 0,91 1,10 1,35 

0,60 1,05 1,30 1,30 1,70 0,60 0,95 1, 16 1,20 1,10 

0,55 0,95 1,20 1,20 1,60 0,55 0,85 1,03 1,05 1,05 

0,48 0,82 1,00 1,00 1,40 0,48 0,75 0,91 0,90 1, 15 

0,60 1,05 1,30 1, 10 1, 15 0,60 0,95 1, 16 1, 10 1,10 

0,55 0,95 1,20 1,00 1, 15 0,55 0,85 1,03 1,00 1,05 

0,48 0,82 1,00 0,85 1, 16 0,48 0,75 0,91 0,95 1, 15 
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Ta6mtl-'a 16 - nponycKHaJI cnoco6HOCTb HeBeHTlllmtpyeMblX CTOJIKOB 1113 Tpy6 1113 
no�111npon111neHa(nn) 

nponycKH3ff cnoco6HOCTb, n/c, CTOHKOB npM Hapy>KHOM AM3MeTpe 

Pa6o'-laH Yron npMCOeAMHeHMff 
no3T3lKHblX OTBOAOB, MM 

BblCOT3 no3T3lKHblX OTBOAOB K 50 I 110 

CTOHK3, M CTOHKY, rpa,Q npM BHYTpeHHeM AM3MeTpe n03T3lKHblX OTBOAOB, MM 

40 50 40 50 110 

45 1,60 1,80 8,80 9,50 10,6 
1 60 1,52 1,70 8,50 9,10 10,1 

87,5 1,44 1,65 8,00 8,40 9,50 
45 0,96 1, 12 5,40 5,80 6,80 

2 60 0,91 1,05 5,10 5,50 6,40 
87,5 0,88 0,97 4,70 4,95 5,90 
45 0,72 0,80 3,80 4,00 5,00 

3 60 0,66 0,74 3,50 3,70 4,60 
87,5 0,58 0,65 3,20 3,30 4,10 
45 0,50 0,60 2,80 3,00 3,70 

4 60 0,47 0,55 2,60 2,70 3,40 
87,5 0,42 0,48 2,30 2,40 3,00 
45 0,50 0,60 2,10 2,25 3,00 

5 60 0,47 0,55 1,95 2,05 2,70 
87,5 0,42 0,48 1,77 1,85 2,40 
45 0,50 0,60 1,77 1,85 2,35 

6 60 0,47 0,55 1,67 1,70 2,10 
87,5 0,42 0,48 1,42 1,50 1,80 
45 0,50 0,60 1,42 1,55 2,00 

7 60 0,47 0,55 1,30 1,40 1,80 
87,5 0,42 0,48 1,07 1,20 1,60 
45 0,50 0,60 1,20 1,30 1,70 

8 60 0,47 0,55 1, 15 1,20 1,55 
87,5 0,42 0,48 0,96 1,00 1,40 
45 0,50 0,60 1,04 1,10 1, 15 

9 60 0,47 0,55 0,95 1,00 1, 12 
87,5 0,42 0,48 0,80 0,85 1,10 

Ta6n111'-'a 17 - nponycKHaJI cnoco6HOCTb HeBeHT1,m111pyeMbtX CTOJIKOB 1113 '-lyryHHblX Tpy6 

Yron npMcoe-
nponycKH3ff cnoco6HOCTb, n/c, CTOHKOB npM BHYTpeHHeM AMaMeTpe 

Tpy6, MM 
Pa6o'-laH AMHeHMH 

50 I 100 I 150 BblCOTa no3T3lKHblX 
CTOHK3, M OTBOAOB K CTOH• npM BHYTpeHHeM AMaMeTpe no3T3lKHblX OTBOAOB, MM 

KY, rpa,Q 
50 50 110 50 100 150 

45 1,55 8,00 9,60 17,0 19,00 20,0 
1 60 1,49 7,60 8,60 16,0 18,20 19,3 

90 1,39 7,00 8,00 15,0 16,90 18,0 
45 1,00 5,00 6,00 10,0 12,00 13,0 

2 60 0,85 4,60 5,60 9,70 11,90 12,3 
90 0,87 4,20 5,20 8,50 10,00 11,0 
45 0,65 3,40 4,30 7,00 8,10 9,00 

3 60 0,60 3,20 4,00 6,50 7,70 8,60 
90 0,55 3,00 3,70 5,71 6,70 7,50 
45 0,49 2,75 3,30 5,00 6,60 7,00 

4 60 0,47 2,4 O 3,15 4,80 6,10 6,50 
90 0,45 2,2 O 2,70 4,00 5,10 5,70 
45 0,49 2,00 2,65 3,90 4,90 5,50 

5 60 0,47 1,85 2,45 3,65 4,60 5,10 
90 0,45 1,70 2,10 3,10 4,00 4,40 
45 0,49 1,60 2,20 3,20 3,90 4,50 

6 60 0,47 1,50 2,00 3,00 3,70 4,30 
90 0,45 1,35 1,70 2,50 3,20 3,60 
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Ta6nut,(a 17 (npoiJon>KeHue) 

Yron np111coe-
nponycKH311 cnoco6HOCTb, n/c, CTOflKOB nplil BHYTpeHHeM A1113MeTpe 

Tpy6, MM 
Pa6o'4a11 AIAHeHllll1 

50 I 100 I 150 
BblCOTa no3T3lKHblX 

CTOl1K3, M OTBOAOB K CTOJI• np111 BHYTpeHHeM A1113MeTpe n03T3lKHblX OTBOAOB, MM 
KY, rpaA 

50 50 110 50 100 150 

45 0,49 1,30 1,70 2,60 3,20 3,70 

7 60 0,47 1,25 1,58 2,45 3,00 3,40 

90 0,45 1, 15 1,35 2,60 2,60 2,90 

45 0,49 1,10 1,40 2,20 2,80 3,20 

8 60 0,47 1,05 1,32 2,00 2,60 2,90 

90 0,45 1,00 1, 15 1,70 2,20 2,40 

45 0,49 1, 10 1,40 1,85 2,40 2,70 

9 60 0,47 1,05 1,32 1,70 2,20 2,50 

90 0,45 1,00 1, 15 1,50 1,80 2,10 

45 0,49 1,10 1,40 1,75 2,10 2,30 

10 60 0,47 1,05 1,32 1,55 2,00 2,10 

90 0,45 1,00 1,15 1,35 1,80 1,85 

45 0,49 1,10 1,40 1,60 1,80 2,00 

11 60 0,47 1,05 1,32 1,45 1,70 1,90 

90 0,45 1,00 1, 15 1,15 1,40 1,40 

45 0,49 1,10 1,40 1,35 1,65 1,90 

12 60 0,47 1,05 1,32 1,20 1,40 1,70 

90 0,45 1,00 1,15 1,00 1,25 1,40 

45 0,49 1,10 1,40 1,35 1,65 1,90 

13 60 0,47 1,05 1,32 1,20 1,40 1,70 

90 0,45 1,00 1,15 1,00 1,25 1,40 

8 CJlY'-'ae HeBO3MOll<HOCrn ycTpOIIICTBa BblHlll<HOl'I '-18CT1,1 CTOS'IKa III np111 pacxo,Qe CTO'-IHblX BO,Q, npeBbl
watol..LleM MaKCIIIM8JlbHble 3Ha'-leHIIIS'I, np111Be,QeHHble B Ta6m,14ax 15-17' Cile,QyeT n11160 yBeJllll'-IIIITb 
,QlllaMeTp CTOS'IKa, n11160 paccpe,QOTO'-IIIITb pacxo,Q CTO'-IHblX BO,Q no HeCKOJlbKIIIM HeBeHTIIIJllllpyeMblM 
CTOS'IKaM, 1111160 np111MeHIIITb BeHTIIIJlS'ILIIIIOHHbllll KJlanaH, n11160 o6be,QI/IHIIITb noeepxy He MeHee 4-x KaHa
Jllll384111OHHblX CTOS'IKOB. np111 3TOM ,QOJlll<Ha 661Tb o6ecne'-leHa BeHTIIIIlS'II..IIIIS'I Hapy>t<HOIII KaHaJ11113a4111OH
HO1" ceTI/I '-lepe3 .Qpyr111e CTOS'IKIII B 3,Q8HIIIIII IIIIllll B coce,QHIIIX 3,Q8HIIIS'IX B COOTBeTCTBIIIIII C n.19.19. 

21 MecTHble ycTaHOBKl,1 An.R O�IIICTKl,1 1,1 nepeKa�KIIICTO�HblX BOA 

21.1 npo1113B0,QCTBeHHble CTO'-IHble BO,Qbl, CO,Qep)f(8l.Llllle ropto'-ll/le )1(111,QKOCTIII, B3BeweHHble Bel..LleCTBa, 
ll<lllpbl, Macna, KIIICilOTbl III ,Qpyr111e Bel..LleCTBa, Hapywatol..Llllle HOpMaJlbHYIO pa60Ty IIIIllll Bbl3b1B8IOI..Llllle 
pa3pyweHIIIS'I ceTel'I III O'-IIIICTHblX coopy>t<eHIIIIII, a TaKll<e CO,Qepll<a1..L1111e 4eHHble OTXO,Qbl npo1113BO,QCTBa, 
Cile,QyeT O'-IIIII..Ll8Tb ,QO nocTynneHI/IS'I I/IX B Hapy>t<Hyto ceTb KaHaJ11113a4111111, ,QJlS'I '-!ero B 3,Q8HIIIIII IIIIllll OKOJlO 
Hero CJle,QyeT npe,QycMaTp111B8Tb ycTpOIIICTBO MeCTHblX O'-IIIICTHblX YCTaHOBOK. 

21.2 He ,QonycKaeTCS'I cnycK B KaHaJ11113a4111to TeXHOJlOrlll'-leCKIIIX paCTBOpOB, a TaK)f(e oca,QKa TeXHOJlO
rlll'-leCKIIIX pe3epeyapoB np111 I/IX O'-IIIICTKe. 

CnycK B KaHaJllll384111IO S'l,QOBIIITblX npo,QyKToB III peareHTOB np111 HOpMaJlbHOl'I 3Kcnnyarn41111,1 III np111 aea
p111s:ix 3anpeLL1aeTcs:i. Bo ecex cnY'-'as:ix cne,QyeT co6nto,QaTb Tpe60BaH111s:i yTBep)f(,QeHHblX npae111n np111-
eMa npO1113BO,QCTBeHHblX CTO'-IHblX BO,Q B CIIICTeMbl KaHaI11113a4111111 HaceneHHblX nyHKTOB. CTO'-IHble BO
,Qbl, nocTynatol..Llllle 1113 Me,QIIILIIIIHCKIIIX III BeTep111HapHblX Jle'-le6HblX IIIJllll npocp111naKTl/l'-1eCKIIIX Y'-'Pe)f(,Qe
HIIIIII, 1113 na6oparnp111111 IIICCile,QOBaTeJlbCKIIIX Me,QIIILIIIIHCKIIIX III BeTep111HapHblX Y'-'Pe)f(,QeHllll'I., npe,Qnp111s:i
TIIIIII neco3aroTOBK111, a TaKll<e 1113 nto6b1x npe.Qnp111s:1T111111 111 Y'-'P8)1(,QeH111111, KoTOpb1e B c111ny cne4111q:>111K111 
pa60Tbl ,QaHHblX npe,Qnpllls:!TIIIIII MOfYT np111eecrn K 3apa)f(eHIIIIO 6oJle3HeTBOpHblMIII 6aKTepllls:!MIII, MIIIK
poopraHl/l3M8MIII, BlllpycaMIII, s:11114aM111 reJlbMIIIHTOB, OTBO,QS'ITCS'I B ceTIII HaceneHHblX nyHKTOB III B O'-IIIICT
Hble coopy>1<eH111s:i TOJlbKO nocne ecex Meponp111s:1T111111 no ,Qe3111Hq:>eK4111111 B cooTBeTcTBIIIIII c nonoll<eH111s:i
M111 ,Qel/lCTBYIOI..LIIIIX HOpMaTI/IBHblX aKTOB. 

21.3 He ,QonycKaeTCS'I ycTaHOBKa BHYTPIII 3,Q8HIIIIII OTCTOIIIHIIIKOB (B TOM '-IIIICI10 ll<lllpO-YJlOBIIITeJlelll) ,QJlS'I 
ynaBJl111B8HIIIS'I 6blCTPO 3arHIIIB8IOI..LIIIIX np111Mece111, a T8K)f(0 YilOBIIITeJl0111 ,QJlS'I nerKOBocnnaMeHS'IIOI..LIIIIXCS'I 
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1,1 ropl0Lfl,1X }1{1,1,QKOCTelll. 

21.4 B ynoB1-1Tem1x ,Qml 0Lf"1CTK"1 CTOK0B or rop1a41,1x )l(i,1,QK0cTe11 cne,QyeT npe,QycMaTp1-1BaTb Ha no,Q
B0.Ql'lll.\"1X Tpy6onpoBO,QaX r1-1,QpaBn"1Lf8CK1,18 38TBOpbl 1,1 BblTS'l>KHYIO BeHrnns:i1..11-110. 

21.5 CT0LfHble B0,Qbl, nocTyna10ll.\"1e B 6eH3oynoB1-1Tenb, cne,QyeT npe,QBap1-1TenbH0 OLfll1ll.\aTb B rps=i-
3eoTcT0111H1-1Kax. OLfll1CTKa rps=i3e0TCTOIIIHl,1K0B 0T wnaMa ,Q0n)l(Ha 661Tb MexaH"131,1p0BaHa. 

21.6 YcTpOIIICTB0 1,1 pacl.feT peweTOK, necKOn0B0K, 0TCT0LIIH1,1K0B Macno HeqneynoB1-1Tene111, H8111Tpa
n1,13a1..11-10HHblX III ,Qpyrnx ycTaH0B0K ,Qnl'I 0Lfl,1CTKl,1 CT0LfHblX BOA, a TaK>Ke HaC0CHblX ycTaHOB0K ,Qnl'I ne
peKaLfKll1 6blTOBblX III np01113B0,QCTBeHHblX CTOK0B cne,QyeT np01,13B0,Ql,1Tb B C00TBeTCTBl,11,1 C ,QelllCTBYIO
ll.\lllMl,1 Tpe6oBaHIIIS'IMIII. 

21.7 Hac0Cbl III np1,1eMHble pe3epByapbI ,Qns=i np01,13B0,QCTB8HHblX CTOLfHblX BOA, He Bbl,Qenl'IIOll.\lllX 
S'l,Q0Bl,1Tble III Henpt,1S'ITHble 3anax1,1, ra3bl 1,1 napbl, a TaK)l(e nHeBMarnl.feCKl,18 HaC0CHbl8 ycTaH0BKl,1 ,Q0-
nycKaeTCS'I pacnonaraTb B np01113B0,QCTBeHHblX III 06ll.\8CTB8HHblX 3,QaHl,1l'IX. 

HacOCbl ,Qnl'I nepeKaLfKl,1 6blTOBblX III np01113B0,QCTBeHHblX CTOK0B, 1,1M810ll.\lllX B CB0eM C0CTaBe TOKCIIILf
Hble III 6blCTp0 3arH111Ba10ll.\lll8 3arpl'13H8Hll1S'I, a TaK>Ke ,Qnl'I nepeKal.fKl,1 CTOK0B, Bbl,Qenl'IIOll.\l,1X S'l,Q0Bl,1Tbl8 
1,1 Henp111s=irnbIe 3anax111, ra3bl III napbI, cne.QyeT pacnonaraTb B 0T,QenbH0 cTOl'lll.\8M 3,QaH1,11,1 no,QBane 
1,1n1,1 1113on1,1poBaHH0M noMell.\eH1,11,1, a np1,1 0TCYTCTB1111,1 no,QBana - B 0T,QenbH0M ornnn1,1BaeMoM noMe
ll.\eH1,11,1 nepBoro 3Ta)l(a, IIIMelOll.\eM caM0CTOS'ITenbHbllll BblX0,Q Hap�y 1,1n111 Ha necTHl,1LfHYIO KneTKy. 
noMell.\eHllle HaC0CH0III CTaHL.11,11,1 cne,QyeT o6opy,QoBaTb npl-1TOLfHO-BblTS'l>KH0III BeHrnns=i1..1111e111. np1,1eM
Hble pe3epByapbl ,Qnl'I yKa3aHHblX CTOK0B He06XO,Q1,1MO pacnonaraTb BHe 3,QaHIIIIII 1,1m,1 B 1,13on1,1poBaH
HblX noMell.\eHIIIS'IX C0BM_ecTH0 C HacocaMIII. 

nPv1ME'-IAHv1E - BblXOA 113 HaCOCHOC1 Ha neCTHl14HYIO KJ16TKY AOnycKaeTCS'l yCTpa11BaTb B 3AaHl1S'lX, K KOTOpblM He npeAbRBflS'l
lOTCS'l noBblUJ6HHbl6 Tpe6oBaHl1S'l no 3BYKOl130flS'll\1111. 

21.8 B KaHan1,13a1..11110HHblX HaC0CHblX CTaHl..lllll'IX cne,QyeT npe,QycMaTplllB8Tb ycTaHOBKY pe3epBHblX 
HaC0C0B, '-IIIICno K0T0pblX Ha,Qne)l(IIIT np11tHIIIM8Tb: np111 '-1111cne 0,QH0Tl,1nHblX pa60'-ll,1X HaC0C0B A0 ABYX -
0A111H pe3epBHbI111; 6onee ,QByx - ABa pe3epBHblX. 

4111cno pe3epBHblX HaC0COB ,Qnl'I nepeKa'-IKIII Kll1CnblX III wnaMOCO,Qep)l(all.\111X CTO'-IHblX BOA cne,QyeT 
np1,1Ht,1MaTb: 

- np1,1 O,QH0M pa60'-18M Hacoce - O,QIIIH pe3epBHbllll III O,Qll1H xpaHS'lll.\111111Cl'I Ha CKna,Qe; 

- np111 AByx pa60Y111x Hacocax 111 6onee - ,QBa pe3epBHblX. 

nPv1ME'-IAHv1E - 8 OTA6flbHblX cnyYaRX np11 o6oCHOBaHl111 AonycKaeTCS'l ycTaHOBKa OAHOro pa604ero Hacoca 11 xpaHeH11e 
JanacHoro Hacoca Ha CKJlaAe. 

21.9 HaCOCHble ycTaHOBKl,1 cne,QyeT npe,QycMaTplllB8Tb C aBT0MarnLfeCKIIIM III PYLfHblM ynpaBneHllleM. 

21.1 O .Qns=i Ka>K,D,oro KaHan1113a1..11,10HHoro Hacoca cne,QyeT npe,QycMaTp111BaTb OT,QenbHYIO BcacbIBa10-
ll.\Y10 n1,1H11tl0 C n0,QbeMOM K Hacocy He MeHee 0,005.

21.11 Ha BcacbIBa10ll.\eM III HanopHoM Tpy6onpoBo,Qax Ka>K,D,oro Hacoca cne,QyeT ycrnHasn111BaTb 3a
ABll1>KK11t; Ha HanopHOM Tpy6onpoBo,Qe, KpoMe rnro, o6paTHbllll KnanaH. 

nPv1ME'-IAHv1E-np11 TpaHcnopTl1pOBaHl111 CTOKOB, COA6plKau.ţl1X B3B6UJ6HHbl6 Beu.ţeCTBa (necoK, wnaM), np11eMHbl6 11 o6paT
Hble KJlanaHbl He npeAYCMaTpl1BalOTCS'l. 

21.12 ,Qns=i nepeKaLfKIII CTO'-IH0CI )1(111,QK0CTl,1 OT C8H1,1T8pH0-TeXHll1LfeCKIIIX np1116opoB, ycTaHaBnlllBaeMblX B 
no,QBanax 3,QaH1,1Cl pa3nlll'-1Horo Ha3Ha'-leH1,1s=i, cne,QyeT npe,QycMaTp111BaTb repMeTlll'-IHble HacocHbIe 
YCTaH0BKIII, pa6oTalOll.\llle B aBTOM8TIIILf8CKOM pe)l(1,1Me III 0TBel.falOll.\l,18 Tpe6oBaHIIIS'IM caHIIITapHblX 
HopM no wyMy 1,1 B1116pa1..1111111 Ha pa60'-111tX Mecrnx. 
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22 BHyrpeHHMe BOAOCTOK"1 

22.1 BHyrpeHHllle BOAOCTOKIII AO!l>KHbl 06ecneY11tBaTb OTBOA AO>K.QeBblX III Ta!lblX BOA C KpOBe!lb 3Aa
Hllllil III coopy>KeHIIIIII. 

np111 ycTpOIIICTBe BHyrpeHHIIIX BOAOCTOKOB B HeoTan!llllBaeMblX 3AaHIIIHX III coopy>KeHIIIHX C!leAyeT 
npeAycMaTp111saTb Meponp111HrnH, 06ecneY111Ba101..L111te nono>KIIITe!lbHYIO TeMnepaTypy B Tpy6onpoBoAax 
III BOAOCTO'-lHblX BOpOHKax np111 OTPIIIL.laTe!lbHOIII TeMnepaType Hapy>KHOro B03AYXa (3!1eKTpoo6orpeB, 
o6orpes c noMOI..LlblO napa III T.A.). L.ţenecoo6pa3HOCTb ycTpo111cTsa o6orpesaeMblX BHyrpeHHIIIX BOAO
CTOKOB CfleAyeT o60CHOBblBaTb TeXHIIIK0-3KOHOMlll'-leCKIIIM pacYeTOM. 

22.2 BOAY 1113 CIIICTeM BHyrpeHHIIIX BOAOCTOKOB CfleAyeT OTBOAIIITb B Hapy>KHble cern AO>K.QeBOIII 111!1111 
061..L1ecnnaBHOIII KaHan1113a1..1111111. 

He AOnycKaeTCH OTBOA BOAbl 1113 BHyrpeHHIIIX BOAOCTOKOB B 6blTOBYIO KaHaJ111t3aL.IIIIIO III np111coeA11tHeH11te 
3TvlX OTBOAOB K CIIICTeMe BHyrpeHHIIIX BO,QOCTOKOB caHIIITapHblX np1116opoB. 

nPV1ME4AHv1E - np111 o6ocHOBaHIIIIII AonycKaeTCR npeAYCMaTplllBaTb OTBOA BOAbl 1113 CIIICTeMbl BHYTPeHHIIIX BOAOCTOKOB B 
CIIICTeMy npO1113BOACTBeHHOH KaHan1113a1..1111111 HeaarpR3HeHHblX lllfllll noBTOpHO 111cnOflb3yeMblX CTO4HblX BOA. 

22.3 np111 OTCYfCTBIIIIII ,QO>K,QeBOIII KaHaJ111t3aL111tlll BblnYCK ,QO>K,QeBblX BOA 1113 BHyrpeHHIAX BOAOCTOKOB 
C!leAyeT nplllHIIIMaTb OTKpblTO B JlOTKIII OKOJlO 3AaHIA5'1 (oTKpblTbllil BbmycK); np111 3TOM C!leAyeT npe.Qy
CMaTplABaTb MeponplAHTvlH, IACKJllO'-lalOI..Llllle pa3MblB noBepXHOCTvl 3eM!llll OKOJlO 3,QaHIIIH. 

np111 ycTpOIIICTBe OTKpblTOro BbmycKa Ha CTOHKe BHyrp111 3,QaHIAH C!leAyeT npeAYCMaTp11tBaTb rv!ApaB
!1111'-leCKIAIII 3aTBOP C OTBO,QOM TaflblX BOA B 3111MHIIIIII neplllOA roAa B 6blTOBYIO KaHaJ111t3aL111tlO. 

22.4 Ha nnocKOIII KPOB!le 3AaHlll5'1 III B OAHOIII eH,QOBe He06XOAIIIMO ycTaHaB!lv1BaTb He MeHee .QByx 
BOAOCTO'-lHblX BOpOHOK. 

BOAOCTO'-lHble BOPOHKIII Ha KpOBJle C!le,QyeT pa3Mel..LlaTb C yYeTOM ee penbecpa, AOnycKaeMOIII nflOI..Lla
AIII BOAoc6opa Ha OAHY BopoHKY 111 KOHCTPYKLIIAIA 3AaH111H. 

MaKCIIIMa!lbHOe paCCTOHHllle Me>K,Qy BO,QOCTO'-lHblMIII BOpOHKaMIII np111 Jll06blX BIIIAaX KpOBJllll He ,QO!l>KHO 
npeBblWaTb 48 M. 

nPV1ME4AHv1E- Ha nflOCKIIIX KpOBflRX )KlllflblX 111 O61.J.1eCTBeHHblX 3AaH111i1 AonycKaeTCR ycraHaBfllllBaTb no OAHOH BOAOCTO4HOH 
BOpOHKe Ha Ka�ylO ceKI..IIIIIO 

22.5 np111coeA11tHeH11te K OAHOMY CTOHKY BOpOHOK, pacnono>KeHHblX Ha pa3HblX ypoBHHX, AOnycKaeT
CH B CJlyYaHX, KOrAa 061..l.1111111 pacYeTHbllil paCXOA no CTOHKY B 3aBIIICIIIMOCTvl OT ero AIAaMeTpa He npe
BblWaeT Befllll'-llllH, np111BeAeHHblX B Ta6n1111..1e 18. 

T a6m11..1a 18 

I .Q111aMeTp BO.QOCT04Horo CTOHKa, MM 85 100 150 200 

I Pac4eTHbl� pacxo,Q ,QO>K.QeBblX BOA Ha BO.QOCT04Hbl� CTOHK, nlc 10 20 50 80 

22.6 MIIIHIIIMa!lbHble YK!lOHbl OTBO,QHblX Tpy6onpoBOAOB C!le,QyeT np11tHIIIM8Tb: Afl5'1 no,QBeCHblX Tpy-
6onpOBOAOB 0,005, ,QJ15'1 no,QnOJlbHblX - B COOTBeTCTBIIIIII C Tpe6oBaHlll5'1MIII pa3,Qena 20. 

22.7 ,QnH np04111CTKIII cern BHyrpeHHIIIX BO,QOCTOKOB cne,QyeT npe,QycMaTplllBaTb ycTaHOBKy peBlll3111111, 
np04111CTOK III CMOTpOBblX KOJlO.QL.leB C yYeTOM Tpe6oBaHIIIIII pa3,Qena 19. Ha CTOHKax peBlll3111111 Heo6xo
AIIIMO YCTaH8BJ1111BaTb B Hlll>KHeM 3Ta>Ke 3,Q8Hllllil, a np111 H8Jllll4111111 OTCTynoB - H8A HIIIMIII. 

nPMME4AHME- np111 AfllllHe nOABeCHblX roplll3OHTaflbHblX fll/lHIIIH AO 24 M npO4111CTKY B Ha4ane Y4aCTKa AOnycKaeTCR He npeAy
CMaTplllBaTb. 

22.8 np111coe,Q11tHeH111e BO,QOCT04HblX BOpOHOK K CTOHKaM C!le,QyeT npe,QycMaTplllBaTb np111 nOMOl.l.1111 
KOMneHca1..11110HHblX pacTpy6oB C 3JlaCTlll4HOIII 3a,Qe!lKOIII. 
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22.9 PacYeTHbllil pacxoA AO>K.QeBblX BOA Q, n/c, c Bo,Qoc6opHolil nnol.l.\a.Q1t1 cneAyer onpeAeJ151Tb no 
cpopMynaM: 

4

Q = Fqzo 

10000 

AJ151 KpoBeJlb C YKnOHOM ,QO 1,5% BKJll041t1TeJlbHO 

Q=� 
10000 

,QJ151 KPOBeJlb C YKnOHOM CBblWe 1,5% 

B cpopMynax (6) 111 (7): 

F - BOAOC6opHa51 nllOl.l.\a,Qb, M2 ; 

(6) 

(7) 

q20 - lt1HTeHCIIIBHOCTb ,QO>KJJ.51, n/c C 1 ra (.QJ151 ,QaHHOlil MeCTHOCTlt1), npo,QomK1t1TeJ1bHOCTblO 20 Mll1H np1,1 
nep1t1O,Qe OAHOKpaTHoro npeBblW8H1,151 paC48THOlil lt1HTeHCll1BHOCTlt1, paBHOlil 1 ro,Qy; 

qs - 111HTeHCll1BHOCTb ,QO>KJJ.51, n/c C 1 ra (.Qn51 ,QaHHOlil MeCTHOCTlt1), npO,QOn>K111TeJlbHOCTblO 5 M111H np111 
nep111O,Qe O,QHOKpaTHoro npeBblW8Hl,151 pac48THOlil 111HTeHClt1BHOCTll1, paBHOlil 1 ro,Qy, onpeAeJ151eMa51 no 
cpopMyne: 

qs = 4n x q20, (8) 

n - napaMerp, np111H1t1MaeMbIlil comacHo AelilcTBYIOl.l.\lt1M HopMarnBaM Ha ycrpolilcrBo Hapy>t<HblX cerelil 
111 coopy>1<eH111lil. 

22.1 o PaC48THbllil pacXOA AO>K,QeBblX BOA, np111XO,Q511.l.\lt11i1C51 Ha BOAOCT04Hbllil CTO51K, He AOn>KeH npe
BblWaTb B8Jlll14111H, np111BeA8HHblX B ra6n1111..1e 18, a Ha BOAOCTO4HYIO BOpOHKY onpeAeJ151eTC51 no nac
nopTHblM AaHHblM np1t1Hsnoro rnna BOPOHKIII. 

22.11 np111 onpeAeJleHl,11,1 paC48THOlil BOAOC60pHolil nllOl.l.\a,Qlt1 ClleAyeT ,QOnOJlHIIITeJlbHO Y41t1TblBaTb 
30% cyMMapHolil nllOl.l.\aA111 BeprnKaJlbHblX CTeH, npll1MbIKal01.l.\lt1X K KpOBJle 1,1 BO3BbIWal01.l.\lllXC51 HaA 
Helil. 

22.12 Bo,QOCT04Hble CT051Kl,1, a TalOl<e BCe OTBO,QHble rpy6onpoBOAbl' B TOM 4111CJle npoKna,QblBaeMble 
H1t1>1<e nona nepBoro 3Ta>Ka, cneAyer pacc4111TblBaTb Ha r1t1.Qpocrarw-1ecKoe ,QaB11eH111e np1,1 3acopax 111 
nepeno11HeH1t151X 1,1 >K8CTKO 3aKpennHTb BO 1,136e>1<aH111e npoAOJlbHblX 1,1 nonepe4HblX nepeMel.l.\eH111lil. 

22.13 An51 BHyrpeHHIIIX BOAOCTOKOB HaAJ18>Klt1T np111MeH51Tb Tpy6bl 1113 nom1MepHblX MaTep1,1a11OB 1,1111,1 
4yryHHble HanopHble Tpy6bl. AonycKaeTC51 np111MeHeH1t1e CTaJlbHblX rpy6, lt1M8IOl.l.\111X aHrnKopp03111OH
HOe nOKpb1T1t1e BHyrpeHHelil Iii Hapy>t<HOlil nosepXHOCTelil. 

Ha rop1113OHTaJlbHblX no,QBeCHblX Jll,1Hl,151X, np1,1 Ha111,141,11,1 B1t16pa1..11110HHblX Harpy3OK, CJle,QyeT np111MeH51Tb 
cTaJlbHble rpy6b1. 

22.14 npoKJ1a,QKa BO,QOCTO'-IHblX rpy6onposo,QoB s npeAeJ1ax >1<1t1nbIx KBaprnp He ,QonycKaercR 

23 ,QononHMTenbHble Tpe6oeaHMJ:I K CMCTeMaM BHyrpeHHeH KaHanM33l.lMMM 
BOAOCTOKaM B OC06blX ycnoBMJ:IX 

23.1 Marep111a11 rpy6 .Qn51 KaHa111,13a1..1111OHHblX rpy6onposoAOB, npoKnaAblBaeMblX B 3AaHll151X III co
opy>1<eH111Hx B oco6b1x np111po,QHblX 111 KJ1111Marn'-lecK111x yc11OB1t151X, cneAyer np111H111MaTb comacHo n .19. 7. 

npoCclAO'fHble rpyHTbl 

23.2 npoKJla,QKY HanopHblX III caMOT8'-IHblX rpy6onpoBO,QOB III IIIX BblnYCKOB Ha,Qne>KIIIT npe,QycMaTplil
BaTb C Y48TOM rpe60BaH111lil, np1t1Be,Q8HHblX 8 pa3,QeJle 16. 
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23.3 CTblKOBble COeAIIIHeHIMl He3aBIIICIIIMO OT MaTep111ana Tpy6 cne,rweT BblnOnHS1Tb Ha pe3111HOB61X 
ynnoTHIIITeJlbHblX KOJlbl.\aX. 

23.4 BHYTPeHHllle BOAOCTOKIII npOMblWJleHHblX 3AaHIIIIII CJleAyeT npep,ycMaTplllBaTb, KaK npaBIIIJlO, 
nOABeCHblMIII. Korp,a no Tpe6oeaHIIIS1M TeXHOnor1111,1 np01113BOACTBa ycTpOIIICTBO nOABeCHblX B0,D,OCTOKOB 
HeB03MO>t<HO, AOnycKaeTCS1 nplllH1'1MaTb I/IX npoKnaAKY B COOTBeTCTBl-1111 C Tpe6oBaHIIIS1M pa3Aena 16.

23.5 np111 Han1'1YIIIIII B palllOHe CTpo1-1TenbCTBa Hapy>t<HOl/1 AO>t<AeBOl/1 KaHanlll38L.\1111'1 BblnYCKl,1 BO,D,0-
CTOYHblX C1,1CTeM CJleAyeT npeAYCM8Tp1'188Tb comacHO Tpe6oeaH1'1S1M K BbmycKaM KaHan1'138L.\1'11'1. 

23.6 He AOnycKaeTCS1 npoKI18Ab1BaTb B OAHOM KaHane BblnYCKIII BOAOCTOKa C APYrlllMl,1 C1'1CTeM8Ml,1 
KaHan1'138L.\IIIIII, KpoMe C1'1CTeMbl, OTBOAS11.J..1elll He3arpS13HeHHble CTOYHble BOAbl. 

23. 7 np111 OTCYTCTBl-1111 AO>t<AeBOIII 1,1n111 061..1..1ecnnaBHOIII KaHanlll38L.\IIIIII cneAyeT npeAyCMaTp1-1B8Tb Bbl
nycK BOAbl 1113 BHYTpeHHIIIX BOAOCTOKOB B OTKpblTble BO,D,OHenpOHIAL.\aeMble nOTKIII. 

noA nOTK8MIII cneAyeT npeAYCM8TPIAB8Tb ynnoTHeH111e rpyHTa Ha my6111Hy 0,2-0,3 M. noTKIII nOA Tpo
TyapaMIII III npoe3>t<el/l YaCTblO 8BTOM061AJ16HblX AOpor CJleAyeT nepeKpb1B8Tb >t<ene3o6eTOHHblMIII nn111-
T8MIII. 

Ce111cM111�ecK111e pa1110Hbl 

23.8 )f{ecTK8S1 38AellK8 Tpy6onpoBOAa B KJ18AKe CTeH III B cpyHAaMeHTax He AOnycKaeTCS1. np111 npo
nycKe Tpy6 Yepe3 CTeHbl III cpyHAaMeHTbl AOJl>t<eH o6ecneYIIIB8TbCS1 3830p He MeHee 0,2 M. 3a3op 
,QOn>t<eH 3anonHS1TbCS1 3Jl8CTIAYHblMIII HeroptoYIIIMIII, BOAO- IA ra30HenpOHIAL.\8eMblMIII MaTep111anaM111. 

23.9 He ,QonycKaeTCS1 nepeceYeH1-1e Tpy6onpoBO,Q8MIII AecpopM8L.\IIIOHHblX WBOB 3A8H1'1111. 

YKnaAKY Tpy6 noa cpyHAaMeHTbl 3AaH111111 cneayeT npe,1:1ycMaTp111saTb s cj:>YTnS1pax 1113 crnnbHblX 1,1n1,1 
>t<elle3o6eTOHHblX Tpy6, np111 3TOM pacCTOS1HIAe Me>t<Ay sepXOM cj:>YTllS1pa III nOAOWBOl/1 cpyH,QaMeHTa 
,QOn>t<HO 6b1Tb He MeHee 0,2 M. 

23.10 CTblKOBble COeAIIIHeHl-151 pacTpy6HblX Tpy6 IA Tpy6 coe,QIIIHS1eMblX Ha Mycprnx, npoK!laAblBaeMblX 
B paC!oHax C ceC1CM1'1YHOCTblO 8-9 6annos, AOn>t<Hbl o6ecneYIAB8Tb repMeTIAYHOCTb np111 B03MO>t<HblX 
npoca,QKax, AnS1 Yero cne,1:1yeT np111MeHS1Tb pe31t1HOBb1e ynnoTH111TellbHb1e KOnbl.\8. 

23.11 B Mecrnx nosoporn CTOS1Ka 1113 seprnKallbHOro s rop1A30HTanbHoe nono>t<eH111e cneAyeT npe.Qy
cMaTplABaTb 6eTOHHble ynopbl. 

noApa6aTb1eaeMb1e Tepp111Top111111 

23.12 ,QJ1S1 ceTelll KaHan1113al.\llllll III B0,QOCTOKOB cneAyeT co6nto,Q8Tb COOTBeTCTBYIOI.J..lllle Tpe6osaHIIIS1 
pa3Aena 16 .QnS1 no,1:1pa6aTb1saeMb1x Tepp111rnp111111. 

23.13 BblnYCKIII KaH8Jllll381..ţllllll III BO,QOCTOKOB 1113 3AaHIIII/I IA coopy>t<eHIAIII, B03BOAIAMblX Ha no,Qpa6aTbl
saeMblX Tepp111rnp111S1x I-IV rpynn, a TaK>t<e Ha Tepp111rnp111S1x rpynn IK-IVK AOnycKaeTCS1 BbmOJ1HS1Tb 1,13 
Tpy6 1113 nnacTM8CCOBblX, yyryHHblX IAJllA ac6eCTOL.\eMeHTHblX Tpy6. 

23.14 YKJlOHbl BblnYCKOB 1,1 Tpy6 BHYTPeHHelll K8H8JllA381..ţlAOHHOIII cern 3,Q8HIAIII CJle,QyeT H83H8YaTb C 
yYeTOM O>t<IA,QaeMOIII OC8AKIA 3eMHOl/1 nosepXHOCTIA. 

23.15 CTblKOBble coe,QIAHeHIAS1 Tpy6onpOBO,QOB BHYTpeHHelll K8H8Jl1,1381..ţlAIA CJle,QyeT BblnOJlHS1Tb no
ABlll>t<HblMIA 38 CYeT np1t1MeHeH1AS1 3Jl8CTIAYHblX 38,QeJlOK. B 3A8H1'1S1X, 381.J..11A1.J..18eMblX no >t<eCTKOIII KOH
CTPYKTIABHOIII cxeMe, AOnycKaeTCS1 npe,1:1ycMaTp1AB8Tb >t<eCTKYIO 3aAeilKY CTblKOBblX coe,QIAHeHIAIII. 

23.16 He AOnycKaeTCS1 nepeceYeHIAe Tpy6onpoBO,Q8MIA ,QecpopMal..ţlAOHHblX WBOB 3,Q8HIAl/1. 

23.17 He ,QonycKaeTCS1 CKpblT8S1 npOKn8,QK8 Tpy6 BHYTpeHHel/l K8H8Jl1,1381..ţllllA B 6op03,Q8X IA WTpa6ax 
CTeH 3AaHIAS1, 381.J..11Al.J..18eMoro no no,QaTJllABOIII KOHCTPYKTIIIBHOIII cxeMe. 
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23.18 Ans:i BHyrpeHHe111 KaHam13a4I11111 3AaH11111 npeAnO'-lTeH11e cneAyer OTAaBaTb rpy6aM 1,1 coeA11H11-
TeJ1bHblM '-lacrs:iM 1,13 nnacrMacca. 

23.19 np11 3all.\1'1Te 3AaHl'1s:l B npo4ecce ero 3Kcnnyara41,11,1 MeTOAOM BbIpaBHV1BaH11s:i rpy6onpoBOAbl 
KaHa111,13a41,11,1, npOKJlaAblBaeMble B nOABanax VIJlVI noAnOJlbs:lX, He AOJl>KHbl 3aTPYAHS'lTb BblnOJ1HeH11e 
pa6oT no BblpaBHVIBaHVIIO 3AaHVIS'l. 

24 3Hepropecypcoc6epe>KeHMe 

24.1 Ans:i 06ecne'-leH111s:i HOpMaTVIBHblX rpe6osaH111111 B '-laCTVI AOnycTVIMblX AaB11eH111111 BOAbl y caH111-
rapHo-TeXHV1'-lecK11x np1116op0B, pa4111OHaJ1bHOro VICnOJlb3OBaHVIS'l BOAbl nVITbeBoro Ka'-leCTBa VI 3Hepre
TVl'-leCKVIX pecypcos Heo6XOAVIMO npeAyCMaTpVIBaTb: 

- HaCOCHble arperaTbl C pery11111pyeMblM npVIBOAOM (Yll!CJlOM o6opOTOB ABVlrarens:i), '-lTO nO3BOJls:leT 
noAAeP>Kll!BaTb Tpe6yeMoe pacYeTHOe AaBJ1eH111e BOAbl (nocne Hacocos) He3aBll!CVIMO OT KOJle6aHVIIII 
AaBJleHVIR B ropOACKOM BOAOnpoBOAe; 

- OAHO3OHHYIO cxeMy BOAOCHa6)f(eHVIR C yCTaHOBKOIII KBaprnpHblX perynRTOPOB AaBJleHVIR B >KVlflblX 
AOMax BblCOTOIII 54 M BKfllO'-lll!TeJlbHO AJls:l nO3Ta)f(HOro (noKBapTVlpHoro) peryn111poBaHVIS'l HanopoB 
BOAbl B Cll!CTeMax XOflOAHOro VI ropR'-lero BOAOCHa6>KeHll!R y caHll!TapHO-TeXHVl'-leCKVIX np1116opos; 

- 3OHHOe BOAOCHa6)f(eHVle, KaK npaBVIJlO, B >KVlflblX AOMaX BblCOTOIII 54 M VI BblWe, B TOM YVICJle C ycra
HOBKOIII B HVl)f(HVIX 3Ta>KaX 3OH KBapTVlpHblX perynRrnpoB AaBneH111s:i; 

- ycTaHOBKY COBpeMeHHOIII BOAOpa360pHOIII VI HanonHVITeJlbHOIII apMaTypbl, 06ecne'-lV1Ba10ll.\YIO COKpa
ll.\eHll!e paCXOAa nVITbeBOIII BOAbl. PeKOMeHAYeTCS'l np111MeHeHV1e BOAOpa360pHOll1 apMaTypbl C KepaMll1-
'-leCKll1Ml,1 ynnoTHeHll1RMll1, CMeCVITeflel/1 C OAHOl/1 PYKOS'lTKOIII, TepMOCTaTVl'-leCKVIX CMec111rene111, nonyaB
TOMaTVl'-leCKOl/1111 aBTOMaTl,1'-leCKOli1 apMaTypbl.

24.2 80AOC'-l8TYll1KVI XOJlOAHOiii 111 ropR'-lel/1 BOAbl, YCTaHaBJ1111BaeMble Ha BBOAaX BOAonpoBOAa B }Kl,1-
flble AOMa 111 KBapTlllpbl, AOJl>KHbl npeAycMaTpVIBaTbCR C 111MnynbCHblM BblXOAOM. 

AonycKaeTCR no 38AaHll!IO Ha npoeKrnposaH111e npeAyCMaTp111BaTb 111MnynbCHblli1 BblXOA y BOAOCYEÎT'-lVI
KOB, ycraHaBJ1111BaeMblX BO BCTpOeHHO-np111crpoeHHblX noMell.\eHll1s:lX 06ll.\eCTBeHHOro Ha3Ha'-leHll1R. 

nepeA AOMOBblMll1 111 KBapTVlpHblMll1 BOAOC'-leT'-lll!KaMII! CJ18AY8T ycTaHaBflll!BaTb MexaHll1'-l8CKll18 VlflVI 
MarHVITHO-MexaH111YeCKV1e Q)VIJlb Tpbl. 

25 O6ecne'leHMe H3A8>KH0CTM 6e3onaCHOCTM npM 3KCn11yaTaL1MM. 
AonroBe'IHOCTb M peM0HT0npMr0AH0CTb 

25.1 He AOnycKaeTCR npoKnaAKa rpy6onpoBOAOB BHyrpeHHll!X Cll!CTeM BOAOCHa6)1(8Hll1R, KaHaflV13a-
41,11,1 111 BOAOCTOKOB B Mecrax, rAe AOCTyn K Hll!M BO BpeMR 3Kcnnyara41,11,1 111 np1,1 asapV1111HblX c111rya4V1RX 
CBR38H C ocna6neHV1eM HSCYll.\VIX 3JleMeHTOB 1,1 KOHCTPYK4VIIII 3A8HVlll1111 COOPY>KeHll1111 (OCHOB8Hll1111, 
Q)YHAaMeHTOB, orpa)f(AalOll.\VIX KOHCTPYK4Vlli1 VI KOHCTPYK4V1111 nepeKpblTV1111). 

25.2 C111cTeMbl BHyrpeHHero XOJlOAHOro 1,1 ropR'-lero BOAOCHa6>KeHll1R AOfl>KHbl 661Tb VICnblTaHbl rlilA
poCTaTVl'-leCKll!M 11111111 MaHOMeTpVl'-leCKVIM MeTOAOM B COOTBSTCTBVll,1 C HOpMaTVIBHblMVI rpe6oBaHVIRMVI. 

25.3 Tpy6onpOBOAbl 111 apMaTypa cereiii XOJlOAHOro 111 ropR'-lero BOAOCHa6>KeHll!R AOJl)f(Hbl ll!MeTb co
OTB8TCTBYIOll.\Vl8 ceprncpVIKaTbl Ka'-leCTBa, MeXaHll1'-l8CKas:l npO'-lHOCTb AOJl)f(Ha COOTBeTCTBOBaTb pac
'-l8THOMY A8BJleHVIIO B CVICTeMe. 

25.4 HacocHoe o6opyAOB8HVle XOflOAHOro 1,1 ropR'-lero BOAOCHa6)f(eHVIR, 06opyAOBaH111e AJlR np111ro
TOBJ1eHll!R ropRYeiii BOAbl AOfl>KHbl pe3epBV1pOB8TbCR Ha CJ1Yl.l8111 asap1,11,1 111 peMOHTa B COOTBeTCTBll!VI C 
rpe6osaHll1RMll1 pa3Aena7111 14.

25.5 r111Ap8BJlll1'-l8CKV1e VlcnblTaHVIS'l Cll!CTeM BHyrpeHH8111 KaHan1113a41,11,1 VI BHyrpeHHVIX BOAOCTOKOB 
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,QOfl>KHbl npOBO,QIIITbCfl B COOTBeTCTBJ/1111 C HOpMaTIIIBHblMIII Tpe6osaHlllflMIII. 

25.6 CaHL1TapHO-TeXHW-leCKlr1e ycTpOLIICTBa ,QOJl>KHbl 11MeTb cooTBeTCTBYfOLI..\lrle ceprncj:mKaTbl Ka4e
CTBa III CBlr1,QeTenbCTBa, ,QonycKafOLI..1lr1e I/IX np1r1MeHeH11e. 

25.7 B nacnoprnx 1,1 TeXHl148CKOLII ,QOKyMeHTal.\1111 38B0,QOB-1113roTOBL1TeneLII rpy6onpOBO,QOB, apMaTy
pbl, C8Hl1TapHO-TeXHl148CKl1X ycrpOLIICTB III o6opy.QOB8Hlr1fl ,QOJl>KHbl 661Tb yKa3aHbl rapaHrnpoBaHHble 
cpOKIII CJ1Y>1<6bl 1,1 3KCnnyaTal.\lr111, COOTBeTCTBYfOLI..\L-18 rpe6oBaHlr1flM HaCTOflll.\lllX HopM. 

120 



NCM G.03.03:2015 

np1,mo>1<eH111e A

nepe"leHb HOpMaTIIIBHb!X AOKyMeHTOB, Ha KOTOpble IIIMetoTCH CCblJ1KIII B 
HaCTOHI..I.\IIIX HopMax 

CHv1n 2.08.02-89 O6ll.leCTBeHHble 3,QaHvls:I v1 COOpY>f<eHvls:I 

CHv1n 2.08.01-89 )f{v1nb1e 3.QaHv1s:1 

CHv1n 2.04.05-91 OTOnneHv1e, seHrnns:1u,v1s:1 v1 KOH,Qv1u,v10HvtposaHv1e 

CHv1n 2.04.01-85 BHyrpeHHvti::i so,Qonposo,Q vi KaHanv13au,v1s:1 

NCM E.03.03-2003 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de semnalizare şi stinge
re a incendiilor 

NCM E.03.02-2001 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor 

NCM G.04.07-2006 Reţele termice 

NCM C.04.03-2005 Învelitori. Norme de proiectare. 

NRS 35-03-67:2004 Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune 
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np1,1.no>1<eH1,1e B 

TepMMHbl 1,1 onpeAe.neHMff 

BeHTMm,tpyeMbllll K3H3J1M331..1MOHHbllll CTOJIK - CTO51K, MMetol.41,1111 BblT51)KHyto '-l8CTb 1,1 Yepe3 Hee -
coo61.4eH1.1e C aTMOcc:pepo111, cnoco6CTBYIOl.4ee 803AYX006MeHy 8 Tpy6onpoBOA8X Hap�HOIII K8H8Jll,1-
381..1"1OHHOIII cern. 

BeHTMJlffl..lMOHHbllll KJ1anaH - ycTpOIIICTBO, nponycKato1.4ee BO3AYX B OAHOM HanpasneHl.11,1 -BCJleA 38 
ABl.1)KYL4elllC51 8 Tpy6onpOBOAe )K1,1AKOCTblO 1,1 He nponycKato1.4ee 8O3Ayx 8 o6paTHOM HanpasJleHl.11,1. 

HeBeHTMJlMpyeMbllll KaHaJ1M331..1MOHHbllll CTOJIK - CT051K, He "1Meto1.41,1111 coo61.4eH"151 C 8TMOcc:pepo111. K 
HeBeHrn111,1pyeMblM CTO51KaM OTHOC51TC51: 

- CT051K, He "1Me10L41,1111 BblT51)KHO111 '-l8CTl.1; 

-CTO51K, o60PYAOB8HHbllll BeHrnJ1511..1"1OHHblM KJlanaHoM; 

- rpynna (He MeHee YeTb1pex) CT051KOB, 06beA1.1HeHHblX nosepxy c6opHblM Tpy6onposoAOM, 6e3 
ycTpOIIICTBa BblT51)KHO111 Yacrn. 

no>ICapHbllll CTOJIK - 3TO 38KOJlbl..1O88HHbllll Tpy6onpoBOA C ycTaHOBJleHHblMl,1 Ha HeM Ha Ka)KAOM 3Ta
)Ke ABYM51 naTpy6K8Ml,1 A"1aMeTpOM 66 MM C BeHrnJ151Ml,1 1,1 CO0Al.1Hl.1TeJlbHblMl,1 f0JlO8K8Ml,1 AJ151 nOA
KJllO'-leHl.151 no)KapHblX pyKaBOB 1,1 CTBOJlOB no)f(apHblMl,1 nOAP83Ae11eHl.151Ml,1, no)f(apHble CT051Kl,1 npeA
H83HaYeHbl A1151 1,1cnoJ1b3OBaH1.151 no)f(apHblMl.1 noAp83AeneHll151Ml.1 np1,1 TyweH111111 no)f(apos. 

Pacl.feTHble paCXOAbl BO,Qbl - o60CHOB8HHble 111CCJleAOB8Hl.151Mll1 111 npaKTl.1KOIII 3Kcn11yarn1..11.1111 3Ha'-le
Hl,151 pacXOAOB, KOTOpble nporHO3111PYIOTC51 AJ151 o6beKTa BOAOCH86)KeHl.151 C yYeTOM OCHOBHblX 8Jll,151I0-
1.4"1X c:paKTOpOB (ypoBH51 611aroycTpOIIICTBa MHOfOKBaprnpHblX AOMOB, '-ll,1CJla n0Tpe6111Te11e111, KOJ1111'-le
CTBa caH1.1TapHblX np1116opos 111 AP-), 

PacYeTHble paCXOAbl BOAbl He 518Jl51IOTC51 HOpMaMll1 BOAOnoTpe611eHll151 1,1 He MOfYT 661Tb 1,1cnoJ1b3OBa
Hbl AJ151 pacYeTOB 38 BOAY-

Pacl.feTHble paCXOAbl CTOKOB - o6ocHOBaHHbl0 1,1CCJleAOB8Hl.151Mll1 111 npaKTl.1KOIII 3Kcn11yarn1..11.1111 3Ha'-le
Hll151 paCXOAOB, Bb16paHHble 1113 sap111a1..1111OHHblX P51AOB (c:pyHKl..1111111 pacnpeAeJleHl.151 sepO51THOCT1,1 nO518-
JleHll151 pacXOAOB pa3Jlll1'-lHOIII Be11111'-lll1Hbl), KOTOpble nporHO3111PYIOTC51 AJ151 o6beKTa K8H8Jlll138l..1111"1 B 
1..1e110M 1,111111 ero Yacrn c yYeTOM s111.1f!to1.41.1x c:paKTopos (Y111c11a n0Tpe61.1Te11e111, Ko11111YecTsa 1,1 xapaKTe
p1.1crnK caHll1TapHblX np1116op0B 111 o6opyAOB8Hll151, eMKOCrn OTBOAHblX Tpy6onpoBOAOB 111 AP-), 

BeoA B 3AaHMe - yYacToK cern BOAonposoAa oT Hap�Ho111 cTeHbl 3AaHl.151, 06opyAyeMb1111 3anopHO111 
apMaTypo111 111, np1,1 He06XOA111MOCrn, BOAOMepHblM Y3J1OM. 
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Pac'-leTHble paCXOAbl BOAbl 

Ta6m,11.1a C.1 - Pac'-leTHble (YA811bHb1e cpeAHllle 3a roA) CYTO'-IHble pacxoAbl BOAbl 
B >KlllllblX 3AaHl/lffX, 11/cyT. Ha 1 '-1811. 

>K111nb1e 3AaHlllff 061J.111111 
B TOM 'IIIICne, 

ropR'le11 

C BOAonpoBOAOM III KaHafllll381..1111elit 6ea BaHH 50 20 

To lKe, c raaocHa6lKeH111eM 60 25 

C BOAOnpOBOAOM, KaHan111aa1..1111elit III BaHHaMIII C BOAOHarpeBaTernlMIII, pa60TalO-
125 50 

IJ.IIIIMIII Ha TBi=iPAOM TOnfllllBe 

To lKe, c raaoBblMIII BOAOHarpeearern1M111 150 60 

C 1..1eHTpaI11113OB8HHblM ropR'IIIIM BO,QOCHa6lKeHllleM III Clll,QR'IIIIMIII B8HH8MIII 160 65 

To lKe, c BaHHaMlll ,QfllllHOlit 6onee 1500 MM 160 65 

nPlt1ME4AHlt1R 

1 PacXOA BOAbl Ha nom1s repp1,nop11i1, np11nera101.1.111x K lKl1nblM AOMaM, AOmKeH YYl1Tb1B8TbCS'I AOnonHl1TenbHO B COOTBeT
CTBl111 C n.21 ra6nl1l.lbl C.2 H8CTOS'll.l.lef0 np11nolKeHl1S'I. 

2 np11 Heo6XOA11MOCTl1 yYeTa paCXOAOB BOAbl Ans:1 cy1.1.1ecrsy101.1.111x lKl1nblX 3A8Hl1Î1 peKOMeHAyercs:i 11cnonb30B8Tb ,Q8HHble 
3Kcnnyarnpy101.1.111x opraHl138l.111i1. 

3 1,1cnonb30B8Hl1e np11Be,QeHHblX 3HaYeHl1Î1 paCXOAOB BOAbl Ans:1 KOMMepYeCKIIIX pacYeTOB 38 BOAY He AOnycKaeTCR. 

4. PacYeTHble paCXOAbl (y,QenbHble cpeAHefOAOBble paCXOAbl) BO,Qbl B lKl1nblX 3A8Hl1S'IX, n/cyr Ha 1 Yen. MOryr 6b1Tb 113MeHe
Hbl Ha 6a3e o6oCHOBaHHOro pacYeTa 11 TeXHl1K0-3KOHOMl1YeCKOro aHan113a 

N!! 

n/n 

1 

2 

3 

Ta6111111.1a C.2 - Pac'feTHble (YA811bHb1e cpeAHMe 3a roA) CYTO'fHbIe pacxoAbl BOAbl 
noTpe6MT811ffMM 

Pac'leTHble (yAenbHb1e cpeA-

EA111H1111..1a 
H11111 3a roA) CyY0'lftble pacxo-

npoAOfl)l(IIITenbHOCTb 
80Aon0Tpe6111Ten111 Abl B0Abl, n/cyY., Ha eAIIIHIIILIY 

1113MepeH111ff 1113MepeHlllff BOAopa36opa, 'lac 

061J.111111 e T.'-1. ropR'le11 

O61J.1e)l(IIITIIIH: 

- C 06l1.IIIIMIII AYWeBblMIII 1 lKIIITeflb 85 50 24 

- C AYW8MIII np111 Bcex 
1 lKIIITeflb 

)t(lllflblX KOMHaTax 
110 60 24 

rocTMHllll..lbl, naHCIII0Ha-
Tbl III M0Ten111: 
- C 06ll.\lllMIII BaHHaMIII III 

1 lKIIITeflb 120 70 24 
,QVWaMIII 
- C AYWaMIII BO Bcex 

1 lKIIITeflb 230 140 24 
HOMepax 
- C BaHHblMIII BO Bcex 
HoMepax 

1 lKIIITeflb 300 180 24 

6onbHllll..lbl: ' 

- C 06ll.\lllMIII BaHHaMIII III 
1 KOlitKa 115 75 24 

,QVWaMIII 
- C caH111TapHblMIII yanaMIII, 
np1116n111lKeHHblMIII K nana- 1 KOlitKa 200 90 24 

TaM 

- IIIHcf>eKI..IIIIOHHble 1 KOlitKa 240 110 24 
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Ta6nuu.a C.2 (npooon>KeHue) 

Pac<teTHb1e (yAenbHb1e 

E,qMHMl.la 
cpeAHIIIIII 3a roA) CYTO'IHble npo,qonlKMTenb-

NI! 80Aon0Tpe6111Ten11 paCXOAbl BO,[lbl, nlCYT-, Ha HOCTb BOAOpa36o-
n/n 1113MepeHIII.R eAIIIHlll'-IY M3MepeH111.R pa,<tac 

061.J..1111111 e T.'I. rop.R<teiil 

CaHaTOpllllll III AOMa OTAblXa: 

- C 061J.1MMIII ,QywaMM 1 KOIAKa 130 65 24 

4 - C .QyWaMM np111 Bcex lKMnblX 
1 KOIĂKa 150 75 24 

KOMHaTaX 

- C BaHHaMIII np1,1 Bcex )l(l,1nblX 
1 KOHKa 200 100 24 

KOMHaTax 
«l>M3Kynb -rypHo-
03AOPOBIIITenbHble y<tpe-
lKAeHIII.R:

5 
- co crnnoBblMl-1 Ha nonycpa6-

1 MeCTO 60 30 24 
PMKaTaX, 6e3 CTIIIPKIII 6eJ1b51 
- CO CTOJlOBblMIII, pa60TalO-
IJ.IHMM Ha Cblpbe III npa'-le'-IHbl- 1 MeCTO 200 100 24 

MM
.QOWKOflbHble o6pa30Ba-
TenbHble y<tpelKAeH111.R 111 
WKOflbl•IIIHTepHaTbl: 
- c ,QHeBHblM npe6bJBaHMeM 
.Qerniil: 
- co CTOnOBblMIII Ha nonycpa6-

1 pe6eHOK 40 20 10 
PMKaTaX 
- CO CTOJlOBblMIII, pa60TalO-

6 IJ.IIIIMIII Ha Cblpbe III npa'-le'-IHbl- 1 pe6eHOK 80 30 10 

MM
- c KpyrnoCYTO'-IHblM npe6bl-
saH1-1eM .Qerni4: 

- co CTOJlOBblMl-1 Ha nonycpa6-
1 pe6eHOK 60 30 24 

PMKaTaX 
- CO CTOJlOBblMIII, pa60TalO-
IJ.IHMM Ha Cblpbe 1,1 npa1.1e1.1Hb1- 1 pe6eHOK 120 40 24 

MM
Y<te6Hb1e 3aBeAeHIII.R c AY·
weBblMIII np111 rMMHa-

1 y'-lal.J.IMHC.R 11 1
7 CTlll'leCKIIIX 3anax III CTOno- 20 8 8 

BblMIII, pa60Tato1J.1IIIX Ha 
npeno.QaBaTenb 

nonyct,a6p111KaTax

8 
J\AMIIIHIIICTpantBHble 3Aa-
HIII.R

1 pa60Ta101J.111t1A 15 6 8 

npeAnp111.RTM.R 061J.1ecraeH-

9 
Horo n111TaHIII.R C np111rOTOB-

1 6J110,QO 12 4 -

neH111eM n1111J.1111, pean1113ye-
MOM B 06eAeHHOM 3ane

Mara3111Hbl: 

- npo,QOBOJlbCTBeHHble (6e3 
1 pa6oTHIIIK B 

10 XOJ1O,QIIIJ1bHblX ycTaHOBOK) 
CM8HY IIIJllll 20 M2 250 65 8 

TOPfOBOfO 3ana 

- npoMTOBapHb1e 
1 pa60THl-1K B 

CMeHy 
20 8 8 
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Ta6nuu,a C.2 (npooon>KeHue) 

. 

Pac'-feTHb1e (y.QeJ1bHb1e cpe.Q-

N!! E.Q111H111�a 
Hllliii 3a ro.Q) CYTO'-IHble pacxo-

npo.QOJllKI/ITeJlbHOCTb 
Bo.Qono-rpe6111Te11111 Abl BO.Qbl, 11/cYT., Ha e.Q111H111�y 

n/n 1113MepeH111R lll3MepeHIIIR ao.Qopa36opa, '-fac 

061.l.1llliii e T.'-1. ropR'-leiii 

noJllllKJll/lHIIIKIII III aM6y11a-
1 6onbHoiii 10 4 10 

11 1 pa60Ta10l.l.lllliii TOpllllll 30 12 10 
B CMeHV 

AnTeK111: 

- rnproebtiii 3an III no,Qco6-
1 pa60Ta10l.l.lllliii 30 12 12 

12 Hbte noMel.l.leHIIIR
- na6oparnp111R np111roroe-

1 pa6orn101.l.1111îil 310 55 12 
neHIIIR neKapcre

13 nap111KMaxepcK111e 
1 pa6oyee 

Mecro e cMeHy 
56 33 12 

K111HOTeaTpbl, TeaTpbl, 
K11y6b1 111 .Qocyroeo-
pa3e11eKaTeJ1bHb1e Y'-fpe-

14 )l(AeHlllff: 

- .Qnff 3p111Teneîit 1 YenoeeK 8 3 4 

- ,Qnff apTIIICTOB 1 YenoeeK 40 25 8 

CTa.QIIIOHbl III cnopT38Jlbl: 

- .Qnff 3p111reneiii 1 Mecro 3 1 4 

15 • ,Qnff qllll3i<ynb-rypHIIIKOB C 
1 YenoeeK 50 30 11 

Y'-IEiTOM no11eMa ,QYWa 

- ,Qnff cnopTCMeHOB C yYe-
1 YenoeeK 100 60 11 

TOM np111eMa ,Qywa
n11aeaTeJ1bHb1e 6acceiii-
Hbl:

- .Qnff 3p111reneiii 1 MeCTO 3 1 6 

16 - .Qnff cnopTcMeHoB ( 4>1113-
i<ynb TYPHIIIKOB) C yYeTOM 1 YenoeeK 100 60 8 

np11eMa ,Qywa
- Ha nononHeH111e 6acceîit-

o/o BMeCTIIIMOCTIII 10 8 
Ha

6aHIII:

• ,Qnff MblTbff B MbtnbHOÎil III 
ononaCKIIIBaHllleM B ,QYWe 

1 nocernrenb 180 120 3 

17. • TO ll<e, C np11eMOM 03,QO-
1 nocernrenb 290 190 3 

DOBIIITenbHblX noo1..1e,QYD 

- ,QyweeaR Ka6111Ha 1 nocernrenb 360 240 3 

- BaHHaff Ka6111Ha 1 nocernrenb 540 360 3 

npa'-le'-IHb1e: 

• HeMexaHlll3111pOBaHHble
1 Kr cyxoro 

40 15 -
18 6enbff 

• MeXaHlll3111pOBaHHble
1 Kr cyxoro 

75 25 
6enbff 

npo1113BOACTBeHHble 
�ex111: 

19 - o6btYHbte 1 Yen. e CMeHy 25 11 8 

- c rennoeb1,QeneH111RM111
1 Yen. B CMeHy 45 24 6 

CBblWe 84 KillK Ha 1 M /y 
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Ta6nuu,a C 2 (npooon>KeHue) 

PacYeTHble (yAenbHble 

N!! EAMHMl..la 
cpeAHMIII 3a roA) CYTOYHble 

n POAOnlKMTen bHOCTb 
B0AonoTpe6MTen111 paCXOAbl BOAbl, n/cYT., Ha 

n/n M3MepeHMJI eAMHMLIY M3MepeHMJI BOAopa36opa,Yac 

0611.1111111 B T.Y. ropS!Yeiil 

Ayweeb1e B 6blTOBblX no-
11wwesaJ1 

20 MelJ..leHMJIX npOMblWneHHblX 500 270 -

npeAnpMSITMIII 
ceTKa B CMeHy 

PacXOA BOAbl Ha nonMBKy: 

- TpaBflHoro noKposa 1M2 3 - -

- QJYT60J16Horo nonfl 1M2 0,5 - -

- OCT8JlbHblX cnopTMBHblX
1M2 1,5 - -

21 coopy')KeHl-1L'il

- ycosepweHCTBOB8HHblX
n0Kpb1rnei, Tporyapos, nno- 1M2 0,5 - -

11.1aAeL'il, 38BOACKl-1X nooe3,[IOB

- 3e11eH61x Haca>K,[\eHl-1L'il, ra3o-
1M2 3-6 -

HOB III L\BeTHIIIKOB

22 
3anMBKa noeepXHOCTM KaT-

1M2 0,5 - -
Ka 

nPIIIME4AHIII�: 

1 Beml411Hbl paC48THblX paCXOAOB BOAbl ycTaHOBJleHbl AJlS'I OCHOBHblX n0Tpe611reneei 11 BKJ1I04alOT Bce AOnOJlHl1T8JlbHbl8 
pacXOAbl (06cnylK11Ba10LI.111M nepcoHanoM, AyweBblMl1 Ans:i 06cny'}K11Ba10LI.1ero nepcoHana. nocer11rens:1M11, Ha y6opKy noMe
lJ.leH11Ci 11 r.n.) 

2 norpe6neH11e BOAbl B rpynnoBblX AYW8861X 11 Ha HOlKHble BaHHbl B 6blTOBblX nOM8lJ.18Hl1S'IX np0113BOACTB8HHblX npeAnp11s:i
Tl1Ci, Ha CTl1PKY 6enbs:i B npa4e4Hb1X 11 np11rorosneH11e nl1lJ.ll1 Ha npeAnpl1S'ITl1S'IX 06lJ.18CTB8HHOro nl1TaHl1S'I, a TaKlKe Ha BOAOne-
4e6Hble npo1..1eAYPbl B BOAOfle4e6H114ax 11 np11rorosneH11e nl1ll.111, BXOAS'llJ.ll1X B COCTaB 6onbHl1'-I, caHaTOp11eB 11 non11KJ1l1Hl1K, 
HaAJ18lKl1T Y411TblBaTb AOnOJlHl1T8JlbHO. 

3 np11 HeaBTOMaTl1311pOBaHHblX cr11panbHblX Maw11Hax B npa484HblX 11 np11 CTl1pKe 6enbs:i co cne411cp114eCKl1Ml1 3arps:13H8Hl1S'I
Ml1 paC48THblei pacXOA ropl'!4eeî BOAbl AOnycKaeTCfl ysenl1411BaTb Ha 30%. 

4 np11BeAeHHble paC48THble paCXOAbl BOAbl Ha non11BKY ycraHOBJ18Hbl 113 pac4eTa Ha 1 non11sKy. '-l11cno non11BOK B CyTKIII 
cneAyer nplllHIIIMaTb B 3aBl1Cl1MOCTl1 OT KJ111MaTl148CKl1X 11 APYrlllX MeCTHblX ycnos111Ci. 

5.Pac48THble paCXOAbl (YA8flbHbl8 cpeAH8fOAOBble pacXOAbl) BOAbl B )t(l1JlblX 3AaHIIIS'IX, n/cyr Ha 1 4en. MOryT 661Tb 113MeHe
Hbl Ha 6a3e o60CHOBaHHOro pac4eTa 11 T8XHl1K0-3KOHOMl148CKOro aHan113a 
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Ta6m14a C.3 - Pac'-leTHble (cpeAHMe '-lacoeb1e) pacxoAbl BOAbl III MaKc111ManbHb1e ceKYHAHble 
paCXOAbl CTOKOB AflR pa3nM'-IHblX�BMAOB caHMTapHo-TeXHM'-leCKoro o6opyAOBaHMR 

Pac'-leTHble cpeAHllle '-laCOBble pacXOAbl BOAbl, n/'-1, caHMTapHO
TeXHlll'-leCKOro np1116opa AflH paanM'-IHblX TIIIOOB 3AaH111iit 

npM60p 

MoliiKa (B TOM 41,1cne 
na6oparnpHas:i)co 

u:: :s: :c 

!l 
GI 
jj 
C: :s: 
:IE 

CMec1,1reneM (B TOM 60-40
414Cne Ha n16KOM 
wnaHre) 

To >Ke, c a3parnpoM 30-20

MoliiKa C KpaH0M 
rops:i4elii 1,1 xono.QHolii -
80,Qbl 

GI 
jj :c :s: 
:c :IE GI ftl m a. 
I- ftl u L. 
� qj 
� � :s: u 
o Q. 
Q. GI 
C t;

ii .a • :c u:: 
':I' :s: GI :C 
':I' GI 
!!! 3' .,.. GI C :ii 
so:C C 
ftl 10 

60-40

30-20

,Qyw 14H.QL4BL4.Qyanb
Horo nonb30B8HL4S1 

115-80 150+150

BaHHa ,Qnl4HOlii 1500-
1700 MM 
r1,1n1eHL44ecKL41ii .Qyw 
(614.Qe) 
YHL4T83 CO CMblBHblM 
6a4KOM 
YHL4T83 CO CMblBHblM 
Kp8HOM 
Ho>KH8S1 BaHHa co 
CMeCL4TeneM 

YMb1eanbHL4K co 
CMeCL4TeneM 

To >Ke co CMeCL4Te
neM, ,Qv=25 MM 

150-
100 
150-
100 

40 

40 

60-40

150-
+100

125+125 

75-54

80 

80 

100+100 

10 

60-40

60-40

30-20

80 

80 

10 

60-40

o; :s: 
i§ jj 
I- :c :s: :s: 
C M 

e E
o 

ftl 
:c 

:ii 
:C GI 
� jj 
I- i U GI 
ţ� 10 Uo .a 
� a t- m 
u:: o
:s: C[
Q. o C Q.
C[ C 
GI Q. C 

:ii 
� ftl 

o -:c .a 
:s: li.: GI 
..: ; 
�� 
I- GI ftl -GI .D 
I- :c 
. :c U:: GI :s: m :c I-
; �
>, 3'
ll.10 
g o 

Q. 
o 
C 

(J 

60-40 60-40 125+125 125+125 

30-20 30-20 120+120 120+120 

50+50 50+50 150+150 150+150 

115-80

160+160 

160+160 

75-54

40 90 

40 90 

100+100 25+25 

10 10 

60-40 60-40+6

250+200 

300+250 

127 

115-80

20 90 

20 90 

25+25 25+25 

10 20 

20+20 20+20 

MaKCIIIManbHble 
ceKYHAHble 

paCXOAbl CTOKOB, 
n/c 

1,0 

0,6 

1,0 

0,2 

10 

13 

0,15 

1,6 

1,4 

0,5 

0,1 

0,15 

2,3 

3,0 



To )l{e co CMeCIIITe
neM, ,Qv=32 MM 

Cy6aKeanbHa51 eaHHa 

BaHHa C no,QBO,QHblM 
Macca)l{eM 

PaKOBIIIHa na6opa
TOpHa51, BO,QOpa3-
6ooHa51 KOIIOHKa 
PaKOBIIIHa co CMec111-
TeneM 

nPl/1ME4AHl/1R 
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Ta6nu�a C. 3 ( npooon>KeHue)

Pac"!eTHble cpeAHllle "laCOBble pacXOAbl BOAbl, 11/"1, caHIIITapHo
TeXHlll"leCKOro np1116opa Ailff pa3Illll"IHblX TlllnOB 3AaHIIIIII 

u:: 
:s: :i: 

; 
Q) 
jj 
C: 
:s: 
:IE 

10 

60-40 

Q) 
jj 
:i: :s: :i: :IE Q) III m Q. I- III u ... 
g ai 
m :s: 
M :,,:
:s: u 
o Q, 
Q, Q) 
C t 
€; .a -:i: u:: 'j :s: Q) :i: 'j Q) III :f Q, Q) C :il 
- o

IC III \0 

20 

8+12 

20 

8+12 

330+270 

200+200 

300+200 

200+200 

20 20 

8+12 8+12 

ii :s: 
; jj ... :i: :s: :s: C: M 
e E
O III :i: :e:i: Q) 
� jj 
... iu Q) 
ţ I!! \0 u o .a 
u:: C: 
:s: o t- m 
u:: o 
:s: ct Q, o 
C Q. 
ct C: Q) Q, 
C: 

jj 
Q, 
... III 

o jj :i: ... :s: Q) 
:.: C: .: III .a >, Q, ... 
Iii gi Q) .a ... :i: 
iii :s: m :i: ... CIi u 
:IE Q) 
>, :f Q, \0 
g o 
u 
... Q, 
o 
C 
(.) 

MaKCIIIMailbHble 
ceKYHAHble 

pacXOAbl CTOKOB, 
Ilic 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

0,3 

0,4 

1 nepeoe 4111CJ10 - pacxoA XOJlOAHOiii BOAbl, BTopoe - paCXOA ropsi4eiii BOAbl. 

2 Ansi YHIIITa30B, n111ccyap0B III paKOBIIIHbl na6opaTOpHOiii AaH paCXOA XOJlOAHOiii BOAbl. 

Ta6m11,1a C. 4- Ko3q><j)1111,1111eHT MaKCHMallbHOM CY,-O"IHOM HepaBHOMepHOCTIII Kd B 3aBIIICIIIMOCTIII 
OT Belllll"IIIIH Cpe,QHIIIX "laCOBblX paCXOAOB BOAbl (qhhr, Qch 11111111 q1O1hr) III "IIIICila np1116op0B (N) Hlllll 

n0Tpe6111Te11ei71 (U)

N 11111111 U 
3Ha"leHlllff Kd np111 pa3Illll"IHblX qh

hr, qc
hr 11111111 q101

hr, 11/"I 

<10 10-15 15-20 20-30 30-80 >80

MeHee 50 1,77 1,61 1,53 1,41 1, 17 1, 10 
50- 200 1,53 1,44 1,36 1,28 1, 13 1,10 
201 - 500 1,53 1,38 1,31 1,24 1, 13 1, 10 

501- 1000 1,51 1,36 1,27 1,22 1, 12 1,10 
1001- 5000 1,47 1,32 1,26 1,20 1, 12 -
5001 - 10000 1,45 1,31 1,25 11, 1 - -
10001- 50000 1,40 1,28 1,23 91, 18 - -
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Ta6m,14a C.Sa - Pac�eTHble MaKc111ManbHb1e pacxo.Qbl 06�e111, ropff�e111111 xono.QHOIII eo.Qbl (ce
KYHAHble III �aCOBble) B JaBIIICIIIMOCTIII OT

� 
cpe,QHIIIX �aCOBblX pacXO,QOB (n/�) III �111cna np1116opoe 

41r1cno 
Bo,Qa PaJMepHOCTb 

Cpe,QH1rtiif Yacoeoiif pacxo,Q, n/Y 

np1r16opoe 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

rops:i'las:I nlc 0,22 0,28 0,33 0,39 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,71 
1-1n1,1 

M3/y 061.l..las:1 0,12 0,15 0,17 0,20 0,3 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 
1 

nlc 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,39 0,43 0,47 0,50 0,55 
XonOAH8s:I 

M 3/y 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 

rops:1Yas:1 nlc 0,23 0,29 0,34 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 
1-1n1,1 

061.l..las:1 M 3/y 
2 

0,18 0,21 0,25 0,30 0,34 0,38 0,42 0,45 0,49 0,53 

nlc 0,18 0,22 0,26 0,31 0,36 0,40 0,44 0,48 0,51 0,56 
XonOAH8s:I 

M 3/y O, 13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 

rops:!'l8s:! nlc 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,65 0,70 0,76 
1-1n1,1 

M 3/y 061.l..las:1 0,22 0,27 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57 0,61 0,66 
3 

nlc 0,19 0,23 0,28 0,33 0,37 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 
XonOAH8s:I 

M 3/y 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,47 0,52 

rops:i'las:I nlc 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,57 0,62 0,68 0,73 0,80 
1-1n1,1 

061.l..las:1 M 3/y 
4 

0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 

nlc 0,20 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,48 0,53 0,57 0,62 
XonOAH8s:I 

M 3/y 0,20 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 0,56 0,61 

fops:1Yas:1 nlc 0,27 0,33 0,40 0,46 0,53 0,59 0,65 0,71 0,76 0,83 
1-1m1 

061.l..las:1 M 3/y 0,30 0,36 0,42 
5 

0,49 0,56 0,63 0,69 0,75 0,81 0,88 

nlc 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41 0,46 0,51 0,55 0,59 0,65 
XonoAHas:1 

M 3/y 0,22 0,27 0,33 0,38 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,70 

rops:i'las:I nlc 0,29 0,35 0,41 0,48 0,55 0,62 0,68 0,74 0,79 0,87 
1-1n1,1 

M 3/y 061.l..las:1 0,33 0,40 0,47 0,55 0,62 0,70 0,77 0,83 0,90 0,98 
6 

n/c 0,22 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,53 0,57 0,62 0,68 
XonOAH8s:I 

M3/y 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,71 0,77 

rops:i'las:I nlc 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,90 
1-1n1,1 

061.l..las:1 M3/y 0,36 0,43 0,51 
7 

0,60 0,68 0,76 0,84 0,91 0,98 1,07 

nlc 0,23 0,28 0,33 0,39 0,44 0,50 0,55 0,60 0,64 0,70 
XonOAH8s:I 

M 3/y 0,28 0,33 0,40 0,46 0,53 0,60 0,66 0,72 0,77 0,85 

rops:i'las:I nlc 0,31 0,38 0,45 0,52 0,59 0,66 0,73 0,79 0,85 0,93 
1-1n1,1 

M 3/y 061.l..las:1 0,39 0,47 0,56 0,64 0,73 0,82 0,91 0,98 1,06 1,16 
8 

n/c 0,24 0,29 0,35 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 
XonOAHas:I 

M 3/y 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,65 0,71 0,78 0,84 0,92 

rops:i'las:I nlc 0,33 0,39 0,46 0,54 0,61 0,68 0,75 0,82 0,88 0,96 
1-1n1,1 

M3/y 061.l..las:1 0,42 0,50 0,60 
9 

0,69 0,79 0,88 0,97 1,05 1,03 1,24 

nlc 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,53 0,59 0,64 0,69 0,75 
XonOAH8s:I 

M 3/y 0,32 0,9 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 0,83 0,90 0,99 

rops:1Yas:1 nlc 0,34 0,40 0,48 0,55 0,63 0,71 0,78 0,84 0,91 0,99 
1-1n1,1 

061.l..las:1 M3/y 0,45 0,54 0,63 
10 

0,73 0,84 0,94 1,03 1,12 1,21 1,32 

nlc 0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 
XonOAHas:I 

M 3/y 0,34 0,41 0,49 0,58 0,66 0,74 0,82 0,89 0,96 1,05 
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Ta6nu�a C.Sa (npoaomKeHue) 

4111c110 
BoAa Pa3MepHOCTb 

CpeAHMM 'lacoeoM pacxoA, 11/'I 

np1116opoe 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

fopsi4asi nlc 0,36 0,43 0,51 0,59 0,67 0,75 0,82 0,89 0,96 1,05 
(11f1(11 

06LJ..18Sl M3f4 0,51 0,60 0,71 0,82 0,93 1,04 1, 15 1,25 1,34 1,47 
12 

nlc 0,28 0,33 0,39 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 0,75 0,82 
XoflOAH8Sl 

M3/4 0,39 0,47 0,55 0,64 0,74 0,82 0,91 0,99 1,07 1, 18 

fopsiYasi nlc 0,38 0,46 0,54 0,62 0,70 0,78 0,86 0,94 1,01 1,10 
lllf1111 

M3/y 
14 

06LJ..18Sl 0,56 0,66 0,78 0,90 1,02 1, 14 1,26 1,37 1,47 1,61 

nlc 0,29 0,35 0,42 0,48 0,55 0,61 0,68 0,73 0,79 0,86 
XoflOAH8Sl 

M3f4 0,43 0,51 0,61 0,71 1,81 0,91 1,00 1,09 1,18 1,30 

IOpSl48Sl nlc 0,40 0,48 0,56 0,65 0,74 0,82 0,90 0,98 1,05 1, 15 
lllfllll 

M3/y 
16 

06LJ..18Sl 0,61 0,72 0,84 0,98 1, 11 1,24 1,36 1,48 1,60 1,75 

nlc 0,31 0,37 0,44 0,51 0,58 0,64 0,71 0,77 0,83 0,91 
XOflOAH8Sl 

M3/4 0,47 0,56 0,66 0,77 0,88 0,99 1,09 1,19 1,28 1,41 

IOpSl48Sl nlc 0,42 0,50 0,59 0,68 0,77 0,86 0,94 1,02 1,10 1,20 
11111111 

06LJ..18Sl M3f4 0,66 0,78 0,91 1,05 1, 19 1,33 1,47 1,59 1,72 1,88 
18 

nlc 0,33 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,74 0,80 0,86 0,95 
XoflOAH8Sl 

M3/y 0,51 0,60 0,72 0,83 0,95 1,06 1, 17 1,28 1,38 1,52 

fopSl48Sl nlc 0,45 0,52 0,61 0,80 0,80 0,89 0,98 1,06 1, 14 1,24 
(11f1(11 

M3/y 
20 

06LJ..18Sl 0,71 0,83 0,97 1, 12 1,27 1,42 1,56 1,70 1,83 2,01 

nlc 0,34 0,41 0,48 0,55 0,63 0,70 0,77 0,84 0,90 0,98 
XoflOAHaSl 

M3f4 0,54 0,65 0,77 0,89 1,01 1, 14 1,26 1,37 1,48 1,63 

fopsi4aH nlc 0,47 0,55 0,64 0,73 0,83 0,92 1,01 1,10 1,18 1,29 
111fllll 

06LJ..18Sl M3f4 0,76 0,89 1,03 1, 19 1,35 1,51 1,66 1,80 1,94 2,13 
22 

nlc 0,36 0,42 0,50 0,57 0,65 0,73 0,80 0,87 0,93 1,02 
XoflOAH8Sl 

M3/4 0,58 0,69 0,82 0,95 1,08 1,21 1,34 1,46 1,57 1,73 

fopSl48Sl nlc 0,48 0,57 0,66 0,76 0,86 0,95 1,05 1,14 1,22 1,33 
(11f1(11 

M3/y 
24 

06LJ..18Sl 0,81 0,94 1,09 1,26 1,43 1,59 1,75 1,90 2,05 2,25 

nlc 0,37 0,44 0,52 0,59 0,67 0,75 0,83 0,90 0,97 1,06 
XOflOAH8Sl 

M3/y 0,62 0,73 0,86 1,00 1, 14 1,28 1,41 1,54 1,66 1,84 

fopsi'laH nlc 0,50 0,59 0,68 0,78 0,88 0,98 1,08 1, 17 1,26 1,37 
lllf1111 

06LJ..18Sl M3/4 0,85 0,99 1, 15 1,32 1,50 1,67 1,84 2,00 2,16 2,37 
26 

nlc 0,39 0,46 0,53 0,62 0,70 0,78 0,85 0,93 1,00 1,09 
XoflOAHaSl 

M3/4 0,65 0,77 o, 91 1,06 1,20 1,35 1,49 1,63 1,75 1,93 

fopsi4aH nlc 0,52 0,61 0,71 0,81 0, 91 1, 01 1, 11 1,21 1,30 1,42 
111fllll 

M3/y 
28 

06LJ..18Sl 0,90 1,04 1,21 1,39 1,57 1,75 1,93 2,10 2,26 2,48 

nlc 0,40 0,47 0,55 0,64 0,72 0,80 0,88 0,96 1,03 1, 13 
XoflOAH8Sl 

M3f4 0,69 0,82 0,96 1, 11 1, 26 1,42 1,56 1,71 1,84 2,03 

fops:i'laH nlc 0,54 0,63 0,73 0,83 0,94 1,04 1, 15 1,24 1,33 1,46 
lllf1111 

M3/4 
30 

06LJ..18Sl 0,94 1,09 1,27 1,45 1,64 1,83 2,02 2,19 2,36 2,59 

nlc 0,42 0,49 0,57 0,66 0,74 0,83 0,91 0,99 1,06 1, 16 
XonoAHaH 

M3f4 0,72 0,86 1,01 1, 16 1,32 1,48 1,64 1,79 1,93 2,13 

130 



NCM G.03.03:2015 

Ta6nw . .(a C.5a (npooomKeHue) 

-

1-h,,cno
BoAa PaaMepHOCTb 

CpeAHIIIIII 1.1acoeo111 pacxoA, n/1.1 

np1116opoe 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

ropfl1.1afl nlc 0,63 0,73 0,83 0,95 1,07 1,18 1,36 1,40 1,51 1,65 
111m1 

061.J..1af! M3/4 1, 16 1,33 1,54 1,76 1,99 2,21 2,43 2,64 2,85 3,13 
40 

nlc 0,49 0,57 0,66 0,75 0,85 0,94 1,03 1,12 1,21 1,32 
Xono,QHafl 

M3/4 0,89 1,05 1,23 1,42 1,61 1,80 1,99 2,34 2,17 2,59 

ropfl'-lafl nlc 0,72 0,82 0,93 1,06 1, 19 1,31 1,44 1,56 1,67 1,82 
111n111 

061.J..18fl M3f'-I 1,38 1,57 1,80 2,05 2,31 2,57 2,82 3,07 3,30 3,63 
50 

nlc 0,55 0,64 0,74 0,84 0,95 1,05 1,15 1,25 1,34 1,47 
Xono,QHafl 

M3/4 1,06 1,24 1,44 1,66 1,88 2,11 2,32 2,53 2,74 3,03 

ropfl4afl n/c 0,80 0,90 1,03 1, 16 1,30 1,44 1,57 1,70 1,82 1,99 
111n111 

061.J..18!'1 M3/4 1,58 1,79 2,05 2,33 2,62 2,91 3,20 3,47 3,74 4,11 
60 

nlc 0,62 0,71 0,81 0,93 1,04 1, 15 1,26 1,37 1,47 1,62 
Xono,QHafl 

M 3/4 1,22 1,42 1,65 1,90 2,15 2,40 2,65 2,89 3,12 3,45 

ropfl4afl nlc 0,88 0,99 1,12 1,26 1,41 1,56 1,70 1,84 1,97 2,15 
111n111 

M3f'-I 
70 

061.J..18fl 1,79 2,01 2,29 2,60 2,92 3,24 3,56 3,87 4,16 4,58 

nlc 0,68 0,78 0,89 1,01 1,13 1,25 1,37 1,49 1,60 1,75 
Xono,QHafl 

M3f'-I 1,38 1,60 1,85 2,12 2,40 2,68 2,96 3,23 3,49 3,86 

ropfl48fl nlc 0,95 1,07 1,21 1,36 1,52 1,67 1,82 1,97 2, 11 2,31 
111n111 

061.J..18!'1 M3/4 1,99 2,23 2,53 2,87 3,22 3,57 3,91 4,25 4,57 5,03 
80 

nlc 0,74 0,84 0,96 1,09 1,22 1,35 1,48 1,60 1,72 1,89 
Xono,QHafl 

M3f'-I 1,53 1,77 2,05 2,35 2,65 2,96 3,26 3,56 3,85 4,26 

ropfl48fl nlc 1,03 1,15 1,30 1,46 1,62 1,78 1,94 2,10 2,25 2,46 
111n111 

061.J..18fl M3/4 2,18 2,44 2,77 3, 13 3,51 3,88 4,26 4,62 4,97 5,48 
90 

nlc 0,79 0,91 1,03 1, 17 1,31 1,44 1,58 1,71 1,84 2,02 
Xono,QHafl 

M3f'-I 1,68 1,94 2,24 2,57 2,90 3,23 3,56 3,89 4,20 4,65 

ropfl48fl nlc 1,10 1,23 1,38 1,55 1,72 1,89 2,06 2,23 2,39 2,61 
111n111 

061.J..18fl M3/4 2,38 2,65 3,00 3,39 3,79 4,19 4,60 4,99 5,37 5,92 
100 

nlc 0,85 0,97 1,10 1,24 1,39 1,54 1,68 1,82 1,96 2,15 
Xono,QHafl 

M3f'-I 1,83 2,11 2,44 2,78 2,4 3,50 3,86 4,21 4,55 5,04 

ropfl48fl nlc 1,45 1,60 1,79 1,99 2,20 2,41 2,62 2,83 3,03 3,31 
111n111 

061.J..18!'1 M3/4 3,32 3,66 4,12 4,62 5,16 5,69 6,23 6,76 7,27 8,02 
150 

nlc 1, 12 1,27 1,43 1,61 1,79 1,98 2,16 2,34 2,51 2,76 
Xono,QHafl 

M3/4 2,57 3,3 3,37 3,84 4,32 4,80 5,29 5,76 6,23 6,91 

ropfl48fl nlc 1,78 1,95 2,17 2,40 2,65 2,90 3,15 3,39 3,63 3,98 
111n111 

061.J..18fl M3f'-I 4,23 4,63 5,19 5,81 6,47 7,13 7,79 8,45 9,10 10,0 
200 

n/c 1,38 1,55 1,75 1,96 2,18 2,39 2,61 2,83 3,04 3,34 
Xono,QHafl 

M3f'-I 3,27 3,72 4,27 4,85 5,45 6,06 6,66 7,26 7,85 8,71 

ropfl48fl nlc 2,41 2,61 2,89 3,19 3,51 3,83 4,15 4,47 4,78 5,24 
111n111 

M3/4 
300 

061.J..1af! 6,00 6,52 7,27 8, 11 8,99 9,90 10,8 11,7 12,6 13,9 

nlc 1,86 2,08 2,34 2,62 2,90 3,19 3,48 3,76 4,04 4,45 
Xono,QHafl 

M3f'-I 4,64 5,26 6,01 6,81 7,64 8,48 9,33 10,2 11,0 12,2 
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NCM G.03.03:2015 

Ta6nul.{a C.5a (npoaon>KeHue) 

'-IHCI10 
Bo.qa 

Pa3Mep- Cpe.qHHIII 'facoeo111 pacxoA, 11/'f 

np1,16opoe HOCTb 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

f"ops:i4as:i n/c 3,00 3,24 3,57 3,93 4,32 4,71 5,10 5,49 5,88 6,45 

111n111 061.J..1as:i 
400 

M3/4 7,70 8,33 9,27 10,3 11,4 12,6 13,7 14,9 16,0 17,7 

n/c 2,32 2,59 2,91 3,25 3,60 3,59 4,31 4,66 5,01 5,53 
Xono,D,Has:i 

M3f4 5,96 6,74 7,69 8,71 9,77 10,8 11,9 13,0 14, 1 15,6 

f"ops:14as:1 n/c 3,56 3,84 4,22 4,65 5,10 6,036 6,03 6,49 6,95 7,62 

111n111 061.J..1as:i M3/4 9,36 10, 1 11,2 12,5 
500 

13,8 15,2 16,6 18,0 19,4 21,4 

n/c 2,76 3,07 3,45 3,85 4,27 4,69 5,12 5,54 5,96 6,57 
Xono,D,Has:i 

M3/4 7,25 8,19 9,34 10,6 11,9 13,2 14,5 15,8 17,1 19,0 

f"ops:i4as:i n/c 4, 11 4,24 4,86 5,35 5,87 6,40 6,93 7,46 7,99 8,77 

111n111 061.J..1as:i 
600 

M3/4 11,0 11,8 13,2 14,6 16,2 17,8 19,4 21,0 22,7 25,1 

n/c 3,18 3,55 3,98 4,45 4,93 5,42 5,91 6,39 6,88 7,60 
Xono,D,Has:i 

M3/4 8,52 9,61 11,0 12,4 13,9 15,4 17,0 18,5 20,0 22,3 

f"ops:14as:1 n/c 4,64 4,99 5,48 6,04 6,62 7,21 7,81 8,41 9,01 9,90 

111n1,1 061.J..1as:i M3/4 12,6 13,6 15,0 16,7 18,5 20,4 22,2 24,1 25,9 28,7 
700 

n/c 3,60 4,01 4,50 5,03 5,57 6,13 6,68 7,24 7,79 8,61 
Xono,D,Has:i 

M3f4 9,76 11,0 12,6 14,2 16,0 17,7 19,5 21,2 23,0 25,6 

f"ops:14as:1 n/c 5,16 5,54 6,09 6,71 7,35 8,02 8,68 9,35 10,0 11,0 

lllfllll 061.J..18S'I M3/4 14,2 15,2 16,9 18,8 
800 

20,8 22,9 25,0 27,1 29,2 32,3 

n/c 4,00 4,46 5,01 5,60 6,21 6,83 7,45 8,07 8,69 9,61 
Xono,D,Has:i 

M3/4 11,0 12,4 14, 1 16,0 18,0 20,0 21,9 23,9 25,9 28,9 

f"ops:i4as:i n/c 5,67 6,09 6,69 7,37 8,08 8,81 9,54 10,3 11,0 12, 1 

lllfllll 061.J..18S'I M3/4 15,7 16,9 18,8 20,9 23,1 25,4 27,7 30,0 32,4 35,8 
900 

n/c 4,40 4,90 5,51 6,16 6,84 7,52 8,21 8,89 9,58 10,6 
Xono,D,Has:i 

M3/4 12,2 13,8 15,7 17,8 20,0 22,2 24,4 26,6 28,8 32, 1 

f"ops:14as:1 11/c 6,17 6,62 7,28 8,02 8,79 9,59 10.4 11,2 12,0 13,2 

111n111 061.J..1as:i M3/4 17,2 18,6 20,6 22,9 
1000 

25,4 27,9 30,4 33,0 35,5 39,4 

n/c 4,78 5,34 6,00 6,72 7,45 8,20 8,96 9,71 10,5 11,6 
Xono,D,Has:i 

M3f4 13,4 15, 1 17,3 19,6 22,0 24,4 26,8 29,3 31,7 35,4 

f"ops:148S'I n/c 8,56 9,19 10, 1 11,2 12,3 13,4 14,5 15,7 16,8 18,5 

lllfllll 061.J..18S'I 
1500 

M3/4 24,7 26,6 29,5 32,9 36,4 40,1 43,8 47,5 51,2 56,8 

n/c 6,65 7,44 8,39 9,42 10,5 11,5 12,6 13,7 14,8 16,4 
Xono,D,Has:i 

M3f4 19,2 21,7 24,9 28,2 31,7 35,3 38,8 42,4 46,0 51,3 

f"ops:14as:1 n/c 10,8 11,6 12,8 14,2 15,6 17,0 18,5 20,0 21,5 23,7 

111n111 061.J..1as:i M3/4 31,9 34,4 38,2 42,6 47,2 52,0 52,8 61,7 66,6 74,0 
2000 

n/c 8,43 9,45 10,7 12,0 13,4 14,8 16,2 17,6 19,0 21, 1 
Xono,D,Has:i 

M3f4 24,8 28,2 32,3 36,7 41,3 45,9 50,6 55,3 60,0 67,1 

f"ops:i4as:i n/c 13,0 14,0 15,5 17, 1 18,8 20,6 22,4 24,2 26,1 28,8 

lllfllll 061.J..18S'I M3/4 38,9 42,0 46,7 52,1 57,9 63,7 69,7 75,7 81,8 90,9 
2500 

11/c 10,1 11,4 12,9 14,6 16,2 17,9 19,7 21,4 23,1 25,7 
XOIIO,D,Has:i 

M3/4 30,3 34,5 39,6 45,0 50,7 56,4 62,2 68,1 73,9 82,7 

f"ops:i4as:i 11/c 15,2 16,3 18, 1 20,0 22,0 24,1 216,3 28,4 30,6 33,8 

lllfllll 061.J..18S'I M3f4 45,7 49,4 55,1 61,5 68,3 75,3 82,4 89,6 96,8 108 
3000 

11/c 11,8 13,3 125, 1 17,0 19,0 21, 1 23,1 25,1 27,2 30,3 
Xono,D,Has:i 

M3/4 35,7 40,6 46,7 53,3 60,0 66,9 73,8 80,7 87,7 98,1 
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NCM G.03.03:2015 

Ta6nuu,a C.5a (npoi'Jon>KeHue) 

-

4111c110 
BoAa 

Pa3Mep- CpeAHIIIH 4ac0B0H pacxoA, 11/4 

np1116opoe HOCTb 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

rops:i4as:i nlc 17,2 18,6 20,6 22,8 25,2 27,6 30,0, 32,5 35,0 38,7 

111n111 061.L!as:i 
3500 

M3/4 52,5 56,8 63,4 70,8 78,7 86,8 95,1 103 112 124 

nlc 13,4 15,2 17,3 19,5 21,8 24,1 26,5 28,9 31,2 34,8 
XOflO,QH8Sl 

M3/4 40,9 46,7 53,8 61,4 69,2 77,2 85,2 93,3 101 113 

ropSl48Sl nlc 19,3 20,8 23, 1 25,6 ,83 31,0 33,8 36,6 39,4 �3,6

11111111 061.L!as:i M3/4 59,1 64,0 71,5 80,0 89,0 98,2 108 117 127 141 
4000 

11/c 15,0 17,0 19,4 21,9 24,5 27,2 29,8 32,5 35,2 39,3 
X0110,QH8Sl 

M3f4 46,2 52,8 60,9 69,5 78,4 87,4 96,6 106 115 129 

rops:i4aSl nlc 23,2 25,1 27,9 41, 1 34,3 37,7 41, 1 44,46 48,1 53,3 

11111111 061.L!as:i M3f4 72,1 78,3 87,6 98,2 109 121 132 144 156 174 
5000 

nlc 18, 1 20,6 23,5 26,7 29,9 33,2 36,5 39,8 43,1 �8,1 
X0110,QH8Sl 

M3/4 56,4 64,7 74,7 85,5 96,5 108 119 131 142 159 

ropSl48Sl nlc 27,1 29,4 32,7 36,4 40,3 44,3 48,4 52,5 56,6 62,8 

11111111 061.L!as:i M3/4 84,8 92,3 103 116 129 143 157 171 185 206 
6000 

11/c 21,2 24,1 27,6 31,4 35,2 39,1 43,0 47,0 50,9 56,9 
Xo110,t:1Has:i 

M3/4 66,4 76,4 88,4 101 115 128 141 155 169 189 

fopSl48Sl nlc 30,8 33,5 37,4 41,7 46,2 50,9 55,6 60,3 65,1 72,3 

11111111 061.L!as:i M3/4 97,3 106 119 134 149 165 181 198 214 239 
7000 

nlc 21,2 27,6 31,6 36,0 40,4 45,0 49,8 54,1 58,7 65,6 
Xono,QHas:i 

M3/4 76,3 87,9 102 117 132 148 164 180 195 219 

rops:i4as:i nlc 34,5 37,6 42,0 46,9 52,0 57,3 62,7 68,1 73,5 81,7 

11111111 061.L!as:i M3f4 110 120 135 151 169 187 205 224 243 271 
8000 

11/c 27,1 31,0 35,6 40,6 45,6 50,8 55,9 61,2 66,4 74,2 
Xo110,t:1Has:i 

M3/4 86,1 99,4 115 132 150 168 186 204 222 249 

rops:i4aSl 11/c 38,2 41,6 46,6 52,0 57,8 63,7 69,7 75,8 81,8 91,0 

11111111 061.L!as:i M3f4 122 133 150 169 189 209 229 250 271 303 
9000 

11/c 30,0 34,3 39,6 45,1 50,8 56,5 62,3 68,2 74,0 82,8 
X0110,QH8Sl 

M3/4 95,7 111 129 18 168 188 208 228 248 279 

ropSl48Sl 11/c 41,7 45,6 51, 1 57,1 63,5 70,1 76,7 83,4 90,1 100 

11111111 061.L!as:i M3/4 134 147 165 186 208 231 253 276 300 335 
10000 

nlc 32,8 37,7 43,4 49,6 55,9 62,2 68,7 75,1 81,6 91,4 
Xo110,t:1Has:i 

M3f4 105 122 142 163 185 207 230 252 275 309 

fops:i4as:i 11/c 48,8 53,4 60,0 67,2 74,8 82,6 90,5 98,5 107 119 

11111111 061.L!as:i M3/4 157 173 195 220 247 274 301 328 356 398 
12000 

11/c 38,4 44,2 51, 1 58,5 66,0 73,6 81,3 89,0 96,7 108 
XollO,QHas:i 

M3/4 124 144 168 194 220 246 273 300 327 368 

rops:iyas:i nlc 55,6 61, 1 68,7 77,2 86,0 95,1 104 113 123 137 

11111111 061.L!as:i 
14000 

M3/y 181 199 225 254 285 316 348 380 412 461 

11/c 43,9 50,7 58,7 67,2 76,0 84,8 93,7 103 112 125 
XOllO,QHaSl 

M3/y 143 166 194 224 254 285 316 348 379 426 

133 
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Ta6nuqa C. 5a ( npooon>KeHue) 

4111cno 
BoAa 

Pa3Mep- CpeAHIIIM '-!acoeow pacxoA, n/'-1 

np1116opoe HOCTb 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

rops:14as:1 n/c 62,4 68,7 77,4 87,0 97,1 107 118 128 139 155 

1,1m1061.J..1aS1 M3/'-I 203 255 255 288 323 359 395 413 468 524 
16000 

n/c 49,3 57,1 66,3 75,9 85,9 96,0 106 116 127 142 
Xono,QHas:1 

M3/4 161 188 220 254 289 324 359 395 431 485 

rops:14as:1 n/c 69,1 76,1 85,9 96,7 108 120 131 143 155 173 

1,1n1,1 061.J..1aS1 M3/'-I 226 250 284 321 361 401 441 483 524 586 
18000 

n/c 54,6 63,4 73,7 84,6 95,7 107 118 130 141 159 
Xono,QHas:1 

M3/'-1 179 210 246 284 323 362 402 442 483 543 

Ta6m14a C.Sb - Pac"leTHble MaKCHMa11bHb1e pacxoAbl 061.1.1elii, ropsi"lelii H xonoAHOlii BOAbl (ce
KYHAHble H "l3COBb18) B 33BHCHMOCTH OT cpeAHHX "l3COBblX paCXOAOB (11/"l) H "lHCJ13 npH6opoe 

4111cno 
BoAa 

Pa3Mep- CpeAHIIIM '-laCOBOM paCXOA, n/'-1 

np1116opoe HOCTb 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

ropS148S1 n/c 0,76 0,81 0,86 0,90 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 

1,1n1,1 061.J..1aS1 M3/4 0,39 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,49 0,50 0,51 0,52 
1 

n!c 0,59 0,63 0,67 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 
Xono,QHas:i 

M3/4 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 

rops:1481'1 n/c 0,78 0,84 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 

1,1n1,1061.J..1as:i M3f4 0,57 0,61 0,65 0,68 
2 

0,70 0.72 0,73 0,75 0,77 0,79 

n/c 0,60 0,65 0,69 0,72 0,74 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 
Xono,QHas:1 

M3/y 0,44 0,48 0,51 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,64 

rops:14as:1 n/c 0,82 0,88 0,93 0,97 1,00 1,03 1,04 1,05 1,07 1,09 

1,1n1,1 061.J..1as:i 
3 

M3/y 0,71 0,76 0,82 0,86 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,01 

n/c 0,63 0,68 0,73 0,76 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85 
Xono,QHas:i 

M3/y 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,73 0,75 0,77 0,80 0,83 

rops:11.fas:1 n/c 0,86 0,92 0,98 1,02 1,05 1,08 1,10 1, 11 1, 13 1, 15 

1,1n1,1061.J..1as:i M3/y 0,84 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1, 11 1, 13 1, 18 1,22 
4 

n/c 0,67 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,86 0,87 0,89 0,91 
Xono,QHas:i 

M3/y 0,66 0,71 0,76 0,81 0,84 0,87 0,90 0,92 0,97 1,01 

ropS148S'I n/c 0,89 0,96 1,02 1,07 1,10 1, 13 1,15 1, 17 1, 19 1,21 

1,1n1,1061.J..1as:1 M3/y 0,95 1,02 1,10 1, 15 1,20 1,24 1,27 1,30 1,35 1,41 
5 

n!c 0,70 0,75 0,80 0,84 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 
Xono,QHas:i 

M3/y 0,75 0,81 0,87 0,92 0,97 1,00 1,04 1,06 1, 12 1,17 

rops:14as:1 n/c 0,93 1,00 1,07 1, 12 1, 15 1, 18 1,20 1,22 1,25 1,27 

1,1n1,1061.J..1as:i 
6 

M3/'-I 1,05 1, 14 1,22 1,28 1,34 1,38 1,42 1,46 1,52 1,59 

n/c 0,73 0,78 0,83 0,87 0,91 0,93 0,95 0,96 0,99 1,01 
Xono,QHas:i 

M3/'-I 0,84 0,90 1,08 1,20 1,27 1,33 0,98 1,03 1, 13 1, 16 

rops:11.fas:I n/c 0,97 1,04 1, 11 1, 16 1,20 1,23 1,25 1,27 1,30 1,33 

1,1n1,1 061.J..1as:i M3/y 1,15 1,24 1,34 1,41 1,47 1,52 1,57 1,61 1,68 1,76 
7 

n/c 0,75 0,81 0,87 0,91 0,94 0,97 0,99 1,01 1,04 1,06 
Xono,QHas:i 

M3/y 0,92 0,99 1,07 1,14 1, 19 1,24 1,29 1,33 1,41 1,48 
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Ta6nw,(a C.5b (npooon>KeHue) 

4111cno 
Bo,t1a 

Pa3Mep- Cpe,t1HIIIM l.facoeoM pacxo,t1, n/1.f 

np1116opoe HOCTb 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

ropf!Y8fl nlc 1,00 1,07 1, 15 1,20 1,24 1,28 1,30 1,32 1,36 1,39 

1,1m,1 061.J..18SI 
8 

M 3/y 1,25 1,35 1,45 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,84 1,92 

nlc 0,78 0,84 0,90 0,95 0,98 1,01 1,03 1,05 1,08 1, 11 
Xono,o,Hafl 

M 3/y 0,99 1,08 1,17 1,24 1,30 1,36 1,41 1,45 1,54 1,63 

ropf!Y8fl nlc 1,03 1, 11 1,19 1,24 1,29 1,32 1,35 1,37 1,41 1,45 

l,1n"1061.J..18fl M3/y 1,34 1,44 1,55 1,64 1,71 1,78 1,84 1,89 1,99 2,08 
9 

nlc 0,81 0,87 0,93 0,98 1,02 1,05 1,07 1,09 1,13 1, 16 
Xono,o,Hafl 

M 3/y 1,07 1,16 1,25 1,33 1,40 1,46 1,52 1,57 1,67 1,77 

ropf!Y8fl nlc 1,06 1,14 1,22 1,28 1,33 1,36 1,39 1,42 1,46 1,50 

1-1n1-1 061.J.ţas:1 M 3/y 1,42 1,54 1,65 1,75 1,83 1,90 1,97 2,02 2,13 2,24 
10 

nlc 0,83 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1, 11 1, 13 1,17 1,21 
Xono,o,Has:1 

M 3/y 1,14 1,24 1,34 1,43 1,50 1,57 1,63 1,69 1,80 1,91 

ropf!Y8fl nlc 1, 12 1,21 1,29 1,36 1,41 1,45 1,48 1,51 1,56 1,61 

"1J1"1 061.J..18SI M3/y 1,59 1,72 1,85 1,96 2,06 2,14 2,21 2,28 2,42 2,55 
12 

nlc 0,88 0,95 1,02 1,08 1, 12 1, 16 1, 19 1,21 1,26 1,30 
Xono,o,Hasi 

M 3/y 1,28 1,39 1,51 1,61 1,69 1,77 1,85 1,92 2,05 2,18 

ropS!Y8SI n/c 1,18 1,27 1,36 1,43 1,48 1,53 1,57 1,60 1,66 1,71 

"1J1"1 061.J..18fl M3/y 1,74 1,88 2,04 2,16 2,27 2,36 2,45 2,53 2,69 2,84 
14 

n/c 0,93 1,00 1,08 1,14 1, 18 1,22 1,26 1,29 1,34 1,39 
Xono,o,Hafl 

M3/y 1,41 1,53 1,66 1,78 1,88 1,97 2,05 2,14 2,29 2,44 

fopS!'l8SI nlc 1,23 1,33 1,42 1,50 1,56 1,61 1,65 1,69 1,75 1,81 

"1J11A 061.J..18fl M 3/y 1,89 2,05 2,21 2,35 2,47 2,58 2,68 2,77 2,95 3,13 
16 

n/c 0,97 1,05 1,13 1,19 1,25 1,29 1,33 1,36 1,42 1,48 
Xono,o,Has:1 

M 3/y 1,53 1,67 1,82 1,94 2,06 2,16 2,26 2,35 2,53 2,70 

ropf!Y8fl nlc 1,29 1,39 1,49 1,57 1,63 1,68 1,73 1,77 1,84 1,91 

"1J1"1 061.J..18fl M 3/y 2,03 2,20 2,38 2,54 2,67 2,79 2,90 3,01 3,21 3,41 
18 

nlc 1,02 1,10 1,18 1,25 1,31 1,35 1,39 1,43 1,50 1,57 
Xono,o,Hafl 

M 3/y 1,65 1,80 1,96 2,10 2,23 2,34 2,45 2,56 2,75 2,95 

rops:11.1as:1 nlc 1,34 1,44 1,55 1,63 1,70 1,75 1,80 1,85 1,93 2,00 

"1J1"1 061.J..18SI M3/y 2,17 2,35 2,55 2,72 2,86 3,00 3,12 3,24 3,46 3,68 
20 

nlc 1,06 1, 15 1,23 1,31 1,36 1,42 1,46 1,50 1,58 1,65 
Xono,o,Hafl 

M3/y 1,77 1,93 2, 11 2,26 2,40 2,52 2,64 2,76 2,98 3,20 

fopflY8fl nlc 1,38 1,49 1,60 1,69 1,76 1,82 1,88 1,93 2,01 2,10 

"1J11A 061.J..18fl 
22 

M 3/y 2,30 2,50 2,71 2,89 3,05 3,20 3,33 3,46 3,71 3,95 

nlc 1,10 1,19 1,28 1,36 1,42 1,48 1,52 1,57 1,65 1,73 
Xono,o,Hafl 

M 3/y 1,88 2,05 2,25 2,41 2,56 2,70 2,83 2,96 3,20 3,44 

rops:11.1as:1 n/c 1,43 1,54 1,66 1,75 1,83 1,89 1,95 2,00 2,10 2,19 

"1J1"1 061.J..18fl 
24 

M3/y 2,43 2,64 2,87 3,06 3,24 3,39 3,54 3,68 3,95 4,22 

Xono,o,Hasi 
n/c 1,14 1,23 1,33 1,41 1,48 1,54 1,59 1,64 1,73 1,81 

M3/y 1,99 2,18 2,38 2,56 2,72 2,87 3,02 3,16 3,42 3,68 
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Ta6nuu,a C.5b (npoaomKeHue) 

4111c110 
Bo.Qa 

Pa3Mep- Cpe.QHIIIM l.facoeoi,i pacxo.Q, n/1.f 

np1116opoe HOCTb 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

rops:il.fas:i nlc 1,48 1,59 1,71 1,81 1,89 1,96 2,02 2,08 2,18 2,28 

1,1m1061.J..1as:i M3/\f 2,56 2,78 3,02 3,23 3,42 3,59 3,74 3,90 4,19 4,48 
26 

nlc 1, 18 1,28 1,38 1,46 1,53 1,59 1,65 1,70 1,80 1,89 
Xono.QHas:i 

M3/\f 2,10 2,30 3,92 2,52 2,71 2,88 3,05 3,20 3,35 3,64 

10ps:!Y8s:! nlc 1,52 1,64 1,77 1,87 1,95 2,03 2,09 2,15 2,26 2,37 

1,1n1,1061.J..1as:i M3/'f 2,68 2,92 3,17 3,40 3,59 3,78 3,95 4, 11 4,43 4,74 
28 

nlc 1,21 1,32 1,42 1,51 1,58 1,65 1,71 1,77 1,87 1,97 
Xono.QHas:i 

M3/4 2,21 2,42 2,65 3,04 4,16 2,85 3,21 3,38 3,54 3,85 

1ops:14as:1 11/c 1,57 1,69 1,82 1,93 2,02 2,09 2,16 2,22 2,34 2,46 

1,1n1,1061.J..1as:i M3/4 2,80 3,05 3,32 3,56 3,77 3,96 4,15 4,32 4,66 5,00 
30 

nlc 1,25 1,36 1,47 1,56 1,64 1,71 1,77 1,83 1,94 2,05 
Xono.QHas:i 

M3/4 2,31 2,53 2,78 3,00 3,19 3,38 3,56 3,73 4,07 4,40 

1ops:14as:1 nlc 1,77 1,92 2,07 2,20 2,31 2,40 2,49 2,57 2,73 2,88 

1,1n1,1061.J..1as:i M3/4 3,39 3,70 4,04 4,34 4,61 4,87 5, 11 5,34 5,80 6,26 
40 

nlc 1,43 1,55 1,68 1,79 1,89 1,98 2,06 2,14 2,28 2,43 
Xono.QHas:i 

M3f4 2,82 3,09 3,40 3,68 3,94 4,19 4,42 4,65 5,10 5,55 

10ps:!48s:! nlc 1,96 2,13 2,30 2,45 2,58 2,70 2,80 2,90 3,10 3,29 

1,1n1,1061.J..1as:i M3/4 3,94 4,30 4,71 5,08 5,41 5,73 6,03 6,33 6,91 7,48 
50 

nlc 1,59 1,73 1,88 2,01 2,13 2,23 2,33 2,43 2,61 2,79 
Xono.QHas:i 

M3/4 3,30 3,63 4,00 4,34 4,66 4,97 5,26 5,55 6,11 6,67 

1ops:1Yas:1 nlc 2,15 2,33 2,52 2,69 2,84 2,98 3,10 3,22 3,46 3,69 

1,1m1061.J..1as:i M3/4 4,46 4,88 5,36 5,79 6,19 6,57 6,93 7,29 7,99 8,68 
60 

nlc 1,75 1,90 2,07 2,22 2,36 2,48 2,60 2,71 2,93 3,15 
Xono.QHas:i 

M3/4 3,76 4,14 4,58 4,98 5,36 5,72 6,08 6,42 7,10 7,78 

1ops:14as:1 nlc 2,32 2,52 2,74 2,93 3,09 3,25 3,39 3,54 3,81 4,08 

1,1n1,1061.J..1as:! M3f4 4,97 5,45 5,99 6,48 6,95 7,38 7,81 8,22 9,04 9,86 
70 

nlc 1,90 2,07 2,26 2,43 2,58 2,72 2,86 2,99 3,25 3,50 
Xono.QHas:i 

M3/4 4,21 4,64 5,14 5,61 6,05 6,47 6,88 7,28 8,08 8,87 

1ops:14as:1 nlc 2,49 2,71 2,94 3,15 3,34 3,51 3,68 3,84 4,15 4,46 

1,1n111 061.J..1as:i M3/4 5,47 6,00 6,61 7,16 7,69 8,19 8,67 9,15 10,1 11,0 
80 

nlc 2,04 2,23 2,44 2,63 2,80 2,96 3, 11 3,26 3,56 3,85 
Xono.QHas:i 

M3f4 4,65 5,13 5,70 6,22 6,72 7,20 7,67 8,13 9,04 9,95 

10ps:!48s:! nlc 2,65 2,89 3,14 3,37 3,58 3,77 3,96 4,14 4,49 4,84 

1,1n1,1 061.J..1as:i M3/4 5,95 6,54 7,21 7,83 8,42 8,98 9,52 10,1 11, 1 12,2 
90 

nlc 2,19 2,39 2,62 2,82 3,01 3,19 3,36 3,53 3,86 4,19 
Xono.QHas:i 

M3f4 5,08 5,62 6,24 6,82 7,38 7,92 8,45 8,97 10,0 11,0 

1ops:14as:1 nlc 2,81 3,06 3,34 3,34 3,59 3,82 4,03 4,23 4,82 5,21 

1,1n11 061.J..1as:1 M3f4 6,43 7,07 7,81 8,49 9,14 9,76 10,4 11,0 12,1 13,3 
100 

nlc 2,33 2,54 2,79 3,02 3,22 3,42 3,61 3,80 4,16 4,52 
Xono.QHas:i 

M3f4 5,50 6,09 6,78 7,42 8,04 8,64 9,22 9,80 10,9 12,1 
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Ta6nuu,a C.5b (npooon>KeHue) 

4MCl10 
Bo,t\a 

Pa3Mep- CpeAHMM '13COBOM pacXOA, 11/'1 

npi.t6opoe HOCTb 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

ropS'l48S'I n/c 3,58 3,91 4,28 4,63 5, 26 5,26 5,56 5,85 6,44 7,02 

1,1m1 061.1.1as:1 M 3/y 8,73 9,63 10,7 11,7 12,6 13,6 14,5 15,4 17,2 19,0 
150 

n/c 2,99 3,29 3,63 3,94 4,24 4,53 4,81 5,08 5,63 6,17 
XoflOAHaS'I 

M¾ 7,56 8,40 9,38 10,3 11,2 12,1 13,0 13,9 15,6 17,3 

rops:1Yas:1 n/c 4,30 4,71 5,18 5,62 6,04 6,44 6,83 7,22 8,00 8,77 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M3/y 10,9 12, 1 13,5 14,8 16,0 17,3 18,5 19,7 22,1 24,5 
200 

n/c 3,63 4,00 4,43 4,83 5,22 5,59 5,96 6,33 7,05 7,78 
XoflOAHaS'I 

M 3/y 9,55 10,6 11,9 13,2 14,4 15,5 16,7 17,9 20,2 22,5 

ropS'!YaS'I n/c 5,67 6,23 6,89 7,52 8,12 8,71 9,30 9,87 11,0 12,2 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M3/y 15,2 16,9 18,8 20,8 22,6 24,5 26,3 28,1 31,8 35,4 
300 

n/c 4,85 5,36 5,96 6,54 7, 11 7,66 8,21 8,75 9,83 10,9 
XOJ10AH8S'I 

M 3/y 13,4 15,0 16,8 18,7 20,5 22,2 24,0 25,7 29,2 32,7 

fopS'!YaS'I n/c 6,99 7,70 8,54 9,35 10,1 10,9 11,7 12,4 14,0 15,5 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M3/y 19,4 21,5 24,1 26,6 29,1 31,6 34,0 36,4 41,3 46,2 
400 

n/c 6,03 6,67 7,45 8,21 8,94 9,67 10,4 11, 1 12,5 14,0 
XonoAHas:1 

M 3/'1 17,2 19,2 21,7 24,1 26,5 28,8 31,2 33,5 38,2 42,8 

rops:1Yas:1 n/c 8,28 9,12 10,1 11, 1 12, 1 13, 1 14,0 15,0 16,9 18,8 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M 3/y 23,4 26,0 29,3 32,4 35,5 38,5 41,6 44,6 50,7 56,8 
500 

n/c 7,18 7,96 8,91 9,84 10,7 11,6 12,5 13,4 15,2 17,0 
XonoAHaS'I 

M3/y 20,9 23,4 26,4 29,4 32,4 35,3 38,3 41,2 47,0 52,9 

rops:1Yas:1 n/c 9,53 10,5 11,7 12,9 14, 1 15,2 16,3 17,5 19,7 22,0 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M 3/y 27,4 30,6 34,4 38,1 41,8 45,5 49,1 52,8 60,1 67,4 
600 

n/c 8,30 9,22 10,3 11,4 12,5 13,6 14,7 15,7 17,9 20,0 
XOJ10AH8S'I 

M 3/y 24,6 27,5 31,2 34,7 38,3 41,8 45,3 48,8 55,8 62,8 

fopS'l'-l8S'I n/c 10,8 11,9 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 19,9 22,5 25,2 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M¾ 31,4 35,0 39,4 43,8 48,1 52,3 56,6 60,9 69,4 77,9 
700 

n/c 9,42 10,5 11,8 13,0 14,3 15,5 16,8 18,0 20,5 22,9 
XonoAHas:1 

M 3/y 28,2 31,6 35,8 40,0 44,1 48,2 52,3 56,4 64,6 72,8 

rops:1Yas:1 n/c 12,0 13,3 14,8 16,4 17,9 19,4 20,9 22,4 25,3 28,3 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M3/y 35,4 39,4 44,4 49,4 54,3 59,2 64,0 68,9 78,6 88,4 
800 

n/c 10,5 11,7 13,2 14,6 16,0 17,4 18,9 20,3 23,1 25,9 
XonoAHaS'I 

M3/y 31,8 35,7 40,5 45,2 49,9 54,6 59,3 64,0 73,3 82,6 

fopS'IY8S'I n/c 13,2 14,6 16,4 18,1 19,8 21,4 23,1 24,8 28,1 31,5 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M 3/y 39,3 43,8 49,4 55,0 60,5 66,0 71,5 76,9 87,8 98,8 
900 

n/c 11,6 12,9 14,6 16,2 17,8 19,3 20,9 22,5 25,7 28,8 
Xof10AH8S'I 

M 3/y 35,4 39,8 45,1 50,5 55,7 61,0 66,2 71,5 82,0 92,5 

ropS'l'-l8S'I n/c 14,4 15,9 17,9 19,7 21,6 23,5 25,3 27,2 30,9 34,6 

1,1111,1 061.1.1as:1 M 3/y 43,2 48,2 54,4 60,6 66,7 72,8 78,8 84,9 97,0 109 
1000 

11/c 12,7 14, 1 15,9 17,7 19,5 21,2 23,0 24,7 28,2 31,7 
XonoAHas:1 

M 3/y 39,0 43,8 49,8 55,6 61,5 67,3 73,2 79,0 90,7 102 
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Ta6nuu,a C.5b (npoaomKeHue) 

4MCl10 
BoAa 

Pa3Mep- CpeAHMIII 43COBOIII paCXOA, 11/4 

np1116opoe HOCTb 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

ropR4aR nlc 20,2 22,5 25,3 28,0 30,8 33,5 36,2 39,0 44,4 49,9 

11m1 061.J..1aR M3J4 62,4 69,8 79,0 88,1 97,2 106 115 124 143 161 
1500 

nlc 18,0 20,1 22,7 25,4 28,0 30,5 33,1 35,7 40,9 46,1 
Xono.QHaR 

M3J4 56,7 63,8 72,6 81,4 90,1 98,8 108 116 134 151 

ropR4aR nlc 25,9 28,9 32,5 36,1 39.7 43,4 47,0 50,6 57,8 65,0 

111111 061.J..1aR M3J4 81,3 91, 1 103 115 127 139 151 163 188 212 
2000 

nlc 23,2 26,0 29,4 32,9 36,3 39,7 43,1 46,5 53,3 60,2 
Xono.QHaR 

M3J4 74,1 83,5 95,2 107 118 130 142 153 176 199 

10pR4aR nlc 31,5 35,1 39,6 44,1 18,6 53,0 57,5 62,0 70,9 79,8 

11n11 061.J..1aR M3/4 100 112 127 142 157 172 187 202 232 262 
2500 

nlc 28,3 31,7 36,0 40,3 44,5 48,7 53,0 57,2 65,7 74,2 
Xono.QHaR 

M3/4 91,4 103 118 132 147 161 175 190 219 248 

10pR4aR nlc 37,0 41,3 46,7 52,0 57,3 62,6 68,0 73,3 83,9 94,6 

11m1 061.J..1aR M3J4 118 133 151 169 187 205 223 241 277 313 
3000 

nlc 33,3 37,4 42,5 47,6 52,6 57,7 62,8 67,8 77,9 88,0 
Xono.QHaR 

M3J4 109 122 140 157 174 192 209 226 261 295 

iOpR4aR nlc 42,5 47,4 53,6 59,8 66,0 72,2 78,3 84,5 96,8 109 

11m,1061.J..1aR M3/4 137 154 175 196 216 237 258 279 321 363 
3500 

nlc 38,3 43,1 49,0 54,9 60,7 66,6 72,5 78.3 90,1 102 
Xono.QHaR 

M3/4 126 142 162 182 202 222 243 263 303 343 

10pR4aR nlc 47,9 53,5 60,5 67,6 74,6 81,6 88,6 95,6 110 124 

11Ill1 061.J..1aR M3/4 155 174 198 222 246 270 294 317 365 413 
4000 

nlc 43,3 48,7 55,4 62,1 68,8 75,4 82,1 88,8 102 116 
Xono.QHaR 

M3/4 143 161 184 207 230 253 276 299 345 391 

10pR4aR nlc 58,5 65,5 74,2 82,9 91,6 100 109 118 135 153 

11Ill1 061.J..1aR M3/4 191 215 245 275 304 334 364 393 453 512 
5000 

nlc 53,1 59,8 68,1 76,4 84,7 93,0 101 110 126 143 
XOilO.QHaR 

M3J4 176 199 228 257 285 314 342 371 428 486 

138 



NCM G.03.03:2015 

Ta6Jlllll-'3 C.6 - Pac'ieTHble MaKCIIIM3JlbHble ceKyHAHble III 'i3COBble pacXOAbl BOAbl B 33BIIICIII• 
MOCTIII OT 'illlCJla noTpe6111TeJ1eM (U) np111 pac'ieTHOM cpeAHeM cyTO'iHOM paCXOAe BOAbl 150 

11/CYT Ha 1 'ieJlOBeKa (cyMMapHo XOJlOAHOM III ropJ:l'ieM BOAbl) 

u 
qtot qh qc qtot

h, qh
hr qch, 

u 
qtot qh qc qtot

h
r qh

hr qch, 
n/c n/c n/c M3/� M3/� M3/� n/c n/c n/c M3/� M3/� M3/� 

1 0,26 0,21 0,16 0,26 0,19 0,16 

4 0,28 0,22 0,17 0,28 0,20 0,17 880 5,68 4,40 4,17 15,7 12,0 11,6 

8 0,34 0,26 0,21 0,42 0,31 0,26 960 6,09 4,72 4,48 17,0 12,9 12,5 

12 0,39 0,30 0,24 0,54 0,39 0,34 1040 6,50 5,03 4,78 18,2 13,9 13,5 

16 0,43 0,33 0,27 0,65 0,47 0,42 1120 6,90 5,34 5,07 19,4 14,9 14,4 

20 0,47 0,36 0,30 0,75 0,55 0,49 1200 7,29 5,65 5,37 20,7 15,8 15,3 

24 0,51 0,39 0,33 0,85 0,62 0,56 1400 8,26 6,40 6,08 23,7 18, 1 17,5 

28 0,55 0,42 0,36 0,95 0,69 0,62 1600 9,21 7,13 6,79 26,7 20,4 19,7 

32 0,59 0,45 0,39 1,04 0,76 0,69 1850 10,1 7,85 7,47 29,6 22,6 21,9 

36 0,63 0,48 0,41 1, 13 0,83 0,75 2000 11, 1 8,56 8,15 32,5 24,9 24,1 

40 0,66 0,51 0,44 1,22 0,90 0,82 2200 12,0 9,25 8,82 35,4 27,1 26,2 

44 0,70 0,53 0,47 1,31 0,96 0,88 2400 12,9 9,94 9,47 38,3 29,2 28,3 

48 0,73 0,56 0,49 1,40 1,03 0,94 2600 13,7 10,6 10,1 41, 1 31,4 30,4 

52 0,77 0,59 0,52 1,48 1,09 1,01 2800 14,6 11,3 10,8 43,9 33,5 32,4 

56 0,80 0,61 0,54 1,57 1,16 1,07 3000 15,5 11,9 11,4 46,7 35,6 34,5 

60 0,83 0,64 0,56 1,65 1,22 1,13 3200 16,3 12,6 12,0 49,5 37,7 36,5 

64 0,87 0,66 0,59 1,73 1,28 1,19 3400 17,2 13,2 12,6 52,2 39,8 38,5 

68 0,90 0,69 0,61 1,82 1,34 1,25 3600 18,0 13,9 13,3 55,0 41,9 40,6 

72 0,93 0,71 0,64 1,90 1,40 1,31 3800 18,9 14,5 13,9 57,7 44,0 42,5 

76 0,96 0,74 0,66 1,98 1,47 1,37 4000 19,7 15,2 14,5 60,4 46,0 44,5 

80 0,99 0,76 0,68 2,06 1,53 1,43 1100 21,3 16,4 15,7 65,8 50,1 48,4 

88 1,05 0,81 0,73 2,22 1,65 1,55 1200 22,9 17,6 16,9 71, 1 54,1 52,3 

96 1, 11 0,85 0,77 2,38 1,77 1,66 1300 24,6 18,8 18,0 76,4 58,0 56.2 

104 1, 17 0,90 0,82 2,54 1,89 1,78 1400 26,1 20,0 19,2 81,6 62,0 60,0 

112 1,23 0,94 0,86 2,70 2,01 1,90 6000 27,7 21,2 20,3 86,8 65,9 63,8 

120 1,29 0,99 0,90 2,85 2,12 2,01 1600 29,3 22,4 21,4 92,0 69,8 67,5 

128 1,35 1,03 0,94 3,01 2,24 2,12 1700 30,8 23,6 22,6 97,1 73,6 71,2 

136 1,40 1,08 0,99 3,16 2,36 2,24 1800 32,4 24,7 23,7 102 77,4 74,9 

144 1,46 1, 12 1,03 3,31 2,47 2,35 1900 33,9 25,9 24,8 107 81,2 78,6 

152 1,51 1, 16 1,07 3,46 2,59 2,46 8000 35,4 27,0 25,9 112 85,0 82,3 

160 1,57 1,21 1, 11 3,61 2,70 2,57 10000 42,8 32,6 31,2 137 104 100 

168 1,62 1,25 1, 15 3,76 2,82 2,68 12000 50,1 38,0 36,5 162 122 118 

176 1,68 1,29 1, 19 3,91 2,93 2,80 14000 57,2 43,3 41,6 186 139 135 

184 1,73 1,33 1,23 4,06 3,04 2,91 16000 64,3 48,5 46,5 210 157 152 

192 1,79 1,37 1,27 4,21 3,15 3,02 18000 71,2 53,6 51,5 233 174 169 

200 1,84 1,41 1,31 4,35 3,27 3,12 20000 78,0 58,6 56,3 256 191 185 

240 2,10 1,61 1,50 5,08 3,82 3,67 22000 84,7 63,5 61, 1 279 208 201 

280 2,35 1,81 1,69 5,79 4,37 4,20 24000 91,4 68,4 65,8 302 224 218 

320 2,59 2,00 1,87 6,50 4,91 4,72 26000 98,0 73,2 70,5 325 241 234 

360 2,83 2,19 2,05 7,19 5,44 5,24 28000 105 78,0 75,1 347 257 249 

400 3,07 2,37 2,23 7,88 5,97 5,75 30000 111 82,7 79,7 370 273 265 

480 3,53 2,73 2,57 9,23 7,01 6,76 32000 118 87,4 84,2 392 289 281 

560 3,98 3,08 2,91 10,6 8,03 7,76 34000 124 92,1 88,7 414 305 296 

640 4,42 3,42 3,23 11,9 9,03 8,74 36000 130 96,7 93,2 436 321 312 

720 4,85 3,75 3,55 13,2 10,0 9,70 38000 137 101 97,6 458 337 327 

800 5,27 4,08 3,86 14,4 11,0 10,7 40000 143 106 102 480 352 342 
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Ta6m111..1a C.7- Pac'-leTHble MaKCIIIManbHble ceKyHAHble III '-13COBble paCXOAbl BOAbl B 
33BIIICIIIMOCTIII OT '-IIIICna n0Tpe6111Tene.-:t (U) np111 pac'-leTHOM cpeAHeM CYTO'-IHOM pacxoAe BOAbl 

210 n/cYT Ha 1 '-lenoeeKa (cyMMapHo xonOAHOM III rop.R'-leM BOAbl) 

u 
qtot qh qc qtoth, qhh, qch, 

u 
qtot qh qc qtoth, qh

hr qch, 
nlc n/c nlc M3/'-1 M3/'-I M3/'-1 n/c n/c nlc M3/'-1 M3/'-1 M3/'-I 

1 0,32 0,24 0,18 0,31 0,21 0,18 

4 0,34 0,25 0,19 0,33 0,22 0,19 880 6,14 4,43 4,25 17, 1 11,9 11,7 

8 0,40 0,29 0,23 0,49 0,33 0,29 960 6,59 4,74 4,55 18,4 12,9 12,7 

12 0,45 0,33 0,27 0,63 0,42 0,37 1040 7,02 5,06 4,86 19,8 13,8 13,6 

16 0,50 0,36 0,30 0,76 0,51 0,45 1120 7,46 5,36 5,16 21, 1 14,8 14,5 

20 0,55 0,39 0,33 0,87 0,59 0,53 1200 7,88 5,67 5,45 22,5 15,7 15,5 

24 0,59 0,42 0,36 0,98 0,66 0,60 1400 8,94 6,42 6,18 25,8 18,0 17,7 

28 0,64 0,46 0,39 1,09 0,74 0,67 1600 9,97 7,15 6,90 29,0 20,3 20,0 

32 0,68 0,48 0,42 1,19 0,81 0,74 1800 11,0 7,86 7,60 32,3 22,5 22,2 

36 0,72 0,51 0,45 1,29 0,88 0,80 2000 12,0 8,56 8,28 35,4 24,7 24,4 

40 0,76 0,54 0,47 1,39 0,94 0,87 2200 13,0 9,26 8,96 38,6 26,9 26,5 

44 0,79 0,57 0,50 1,49 1,01 0,93 2400 13,9 9,94 9,63 41,7 29,0 28,7 

48 0,83 0,60 0,52 1,59 1,08 1,00 2600 14,9 10,6 10,3 44,8 31,2 30,8 

52 0,87 0,62 0,55 1,68 1, 14 1,06 2800 15,9 11,3 10,9 47,9 33,3 32,9 

56 0,90 0,65 0,57 1,77 1,21 1, 12 3000 16,8 11,9 11,6 51,0 35,4 35,0 

60 0,94 0,67 0,60 1,86 1,27 1, 19 3200 17,7 12,6 12,2 54,0 37,5 37,1 

64 0,97 0,70 0,62 1,96 1,33 1,25 3400 18,7 13,2 12,9 57,1 39,6 39,1 

68 1,01 0,72 0,65 2,05 1,40 1,31 3600 19,6 13,9 13,5 60,1 41,6 41,2 

72 1,04 0,75 0,67 2,14 1,46 1,37 3600 20,5 14,5 14, 1 63,1 43,7 43,2 

76 1,08 0,77 0,69 2,22 1,52 1,43 4000 21,4 15,2 14,7 66,1 45,7 45,2 

80 1, 11 0,80 0,72 2,31 1,58 1,49 4400 23,2 16,4 16,0 72,0 49,8 49,3 

88 1, 18 0,84 0,76 2,49 1,71 1,61 4800 25,0 17,6 17,2 77,9 53,8 53,3 

96 1,24 0,89 0,81 2,66 1,83 1,73 5200 26,8 18.9 18,4 83,8 57,8 57,2 

104 1,30 0,94 0,85 2,83 1,95 1,85 5600 28,6 20,1 19,6 89,6 61,7 61, 1 

112 1,37 0,98 0,90 3,00 2,06 1,97 6000 30,3 21,3 20,8 95,4 65,6 65,0 

120 1,43 1,03 0,94 3,17 2,18 2,08 6400 32,0 22,4 21,9 101 69,5 68,9 

128 1,49 1,07 0,99 3,34 2,30 2,20 6800 33,7 23,6 23,1 107 73,3 72,7 

136 1,55 1, 12 1,03 3,50 2,41 2,31 7200 35,4 24,8 24,2 113 77,2 76,6 

144 1,61 1,16 1,07 3,67 2,53 2,43 7600 37, 1 25,9 25,4 118 81,0 80,4 

152 1,67 1,20 1, 11 3,83 2,64 2,54 8000 38,8 27,1 26,5 124 84,8 84,2 

160 1,73 1,25 1, 15 3,99 2,76 2,65 10000 47,1 32,7 32,1 152 103 103 

168 1,78 1,29 1, 19 4,15 2,87 2,76 12000 55,3 38,2 37,5 179 122 121 

176 1,84 1,33 1,23 4,31 2,98 2,88 14000 63,3 43,5 42,8 206 140 139 

184 1,90 1,37 1,27 4,47 3,10 2,99 16000 71, 1 48,8 48,1 233 157 157 

192 1,96 1,41 1,31 4,63 3,21 3,10 18000 78,9 53,9 53,3 260 175 174 

200 2,01 1,45 1,35 4,79 3,32 3,21 20000 86,6 59,0 58,4 286 192 192 

240 2,29 1,65 1,55 5,58 3,87 3,75 22000 94,3 64,1 63,4 312 209 209 

280 2,56 1,85 1,74 6,35 4,41 4,29 24000 102 69,1 68,4 338 226 226 

320 2,82 2,04 1,92 7,10 4,95 4,82 26000 109 74,0 73,3 364 243 243 

360 3,08 2,23 2,10 7,85 5,47 5,34 28000 117 78,9 78,2 390 260 260 
400 3,33 2,41 2,28 8,60 6,00 5,85 30000 124 83,7 83,1 415 276 277 

480 3,83 2,77 2,63 10,1 7,02 6,87 32000 132 88,5 87,9 441 293 293 

560 4,31 3, 11 2,97 11,5 8,04 7,87 34000 139 93,3 92,7 466 309 310 

640 4,78 3,45 3,30 12,9 9,03 8,86 36000 146 98,0 97,5 491 325 326 

720 5,24 3,78 3,62 14,3 10,0 9,83 38000 153 103 102 516 341 343 

800 5,70 4,11 3,93 15,7 11,0 10,8 40000 161 107 107 541 357 359 

140 



NCM G.03.03:2015 

Ta6n1114a C.8- Pac'feTHbl8 MaKCIIIManbHbl8 C8KYHAHbl8 III 'faCOBbl8 pacXOAbl BOAbl B 
3aBIIICIIIMOCTIII OT 'flllcna noTpe6111TeneM (U) np111 pac'feTHOM CP8AH8M CYTO'fHOM paCXOA8 BOAbl 

250 n/cYT Ha 1 'fenoeeKa (CyMMapHo xonoAHOM III ropR'feM BOAbl) 

u 

qtot qh qc qtoth, qh
hr qc

h, 
u 

qtot qh qc qtot
hr qhhr qc

h, 
n/c n/c n/c M3/'-1 M3/'-l M3/'-1 n/c n/c n/c M3/'f M3/'-1 M3/'f 

1 0,35 0,25 0,19 9,35 0,23 0,19 

4 0,37 0,27 0,20 0,37 0,24 0,20 880 6,51 4,53 4,36 18,2 12,2 12, 1 

8 0,44 0,31 0,25 0,55 0,36 0,30 960 6,98 4,86 4,67 19,7 13,2 13,0 

12 0,50 0,35 0,28 0,70 0,45 0,39 1040 7,44 5,17 4,99 21,1 14,2 14,0 

16 0,55 0,39 0,32 0,83 0,54 0,48 1120 7,90 5,49 5,29 22,5 15,1 15,0 

20 0,60 0,42 0,35 0,96 0,63 0,55 1200 8,35 5,80 5,60 24,0 16,1 15,9 

24 0,65 0,45 0,38 1,08 0,71 0,63 1400 9,47 6,56 6,35 27,5 18,4 18,2 

28 0,70 0,49 0,41 1, 19 0,78 0,70 1600 10,6 7,31 7,08 31,0 20,7 20,6 

32 0,74 0,52 0,44 1,30 0,86 0,77 1800 11,6 8,04 7,80 34,4 23,0 22,8 

36 0,78 0,55 0,47 1,41 0,93 0,84 2000 12,7 8,76 8,51 37,8 25,2 25,1 

40 0,82 0,57 0,49 1,52 1,00 0,91 2200 13,8 9,47 9,21 41,2 27,5 27,3 

44 0,86 0,60 0,52 1,62 1,07 0,98 2400 14,8 10,2 9,90 44,5 29,7 29,5 

48 0,90 0,63 0,55 1,72 1, 14 1,04 2600 15,8 10,9 10,6 47,9 31,9 31,7 

52 0,94 0,66 0,57 1,82 1,20 1, 11 2800 16,9 11,5 11,3 51,2 34,0 33,9 

56 0,98 0,68 0,60 1,92 1,27 1, 17 3000 17,9 12,2 11,9 54,5 36,2 36,1 

60 1,02 0,71 0,62 2,02 1,34 1,24 3200 18,9 12,9 12,6 57,8 38,4 38,2 

64 1,05 0,74 0,65 2,12 1,40 1,30 3400 19,9 13,5 13,2 61,0 40,5 40,3 

68 1,09 0,76 0,67 2,22 1,47 1,36 3600 20,9 14,2 13,9 64,3 42,6 42,5 

72 1, 12 0,79 0,70 2,31 1,53 1,43 3800 21,8 14,9 14,5 67,5 44,7 44,6 

76 1, 16 0,81 0,72 2,41 1,59 1,49 4000 22,8 15,5 15,2 70,7 46,8 46,7 

80 1,19 0,84 0,75 2,50 1,66 1,55 4400 24,8 16,8 16,5 77,1 51,0 50,9 

88 1,26 0,88 0,79 2,69 1,78 1,67 4800 26,7 18,1 17,7 83,5 55,1 55,0 

96 1,33 0,93 0,84 2,87 1,91 1,80 5200 28,6 19,3 19,0 89,8 59,2 59,1 

104 1,40 0,98 0,88 3,05 2,03 1,92 5600 30,5 20,5 20,2 96,0 63,2 63,2 

112 1,46 1,03 0,93 3,23 2,15 2,04 6000 32,3 21,8 21,4 102 67,2 67,2 

120 1,53 1,07 0,97 3,41 2,27 2,16 6400 34,2 23,0 22,6 108 71,2 71,3 

128 1,59 1, 12 1,02 3,59 2,39 2,28 6800 36,0 24,2 23,8 115 75,2 75,3 

136 1,66 1, 16 1,06 3,76 2,51 2,39 7200 37,9 25,4 25,0 121 79,2 79,2 

144 1,72 1,21 1, 10 3,94 2,63 2,51 7600 39,7 26,6 26,2 127 83,1 83,2 

152 1,78 1,25 1,15 4,11 2,74 2,63 8000 41,5 27,8 27,4 133 87,0 87,2 

160 1,84 1,29 1,19 4,28 2,86 2,74 10000 50,5 33,6 33,2 163 106 107 

168 1,90 1,31 1,23 4,46 2,97 2,86 12000 59,3 39,2 38,9 193 125 126 

176 1,97 1,38 1,27 4,63 3,09 2,97 14000 67,9 44,8 44,4 222 144 145 

184 2,03 1,42 1,31 4,80 3,20 3,09 16000 76,5 50,2 49,9 251 162 163 

192 2,09 1,46 1,35 4,96 3,32 3,20 18000 84,9 55,6 55,3 280 180 182 

200 2,14 1,50 1,40 5,13 3,43 3,31 20000 93,3 60,9 60,7 309 198 200 

240 2,44 1,71 1,59 5,96 3,99 3,87 22000 102 66,2 66,0 338 216 218 

280 2,72 1,91 1,79 6,78 4,55 4,42 24000 110 71,3 71,2 366 234 236 

320 2,99 2,10 1,98 7,59 5,09 4,96 26000 118 76,5 76,4 394 251 254 

360 3,27 2,29 2,16 8,38 5,63 5,50 28000 126 81,6 81,6 422 269 271 

400 3,53 2,48 2,34 9,17 6,16 6,03 30000 134 86,6 86,7 450 286 289 

480 4,05 2,84 2,70 10,7 7,21 7,07 32000 142 91,7 91,8 478 303 307 

560 4,56 3,19 3,04 12,3 8,23 8,10 34000 150 96,6 96,8 505 320 324 

640 5,06 3,54 3,38 13,8 9,25 9, 11 36000 158 102 102 533 337 341 

720 5,55 3,88 3,71 15,3 10,3 10,1 38000 166 107 107 560 354 359 

800 6,03 4,21 4,04 16,7 11,2 11, 1 40000 174 111 112 588 371 376 
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Ta6mtl-'a C.9 - PaCY8THbl8 MaKCl4ManbHbl8 C8KYHAHbl8 14 YaCOBble paCXOAbl BOAbl B 
3aBl4CIIIMOCTl4 OT Yl4Cna noTpe614Teneiil ( u ) np111 paCY8THOM CP8AH8M cyTOYHOM paCXOA8 BOAbl 

285 n/cyT Ha 1 YenoeeKa ( cyMMapHo xonoAHoiil 14 ropHYeiil BOAbl ) 

u 
qlot qh qc qlot

hr qh
hr qch, 

u 
qlot qh qc qtot

h, qhhr qc
hr 

n/c nlc nlc M3/"I M3/"1 M3/"I nlc nlc 11/c M3/"1 M3/"I M3/"1 

1 0,39 0,27 0,21 0,38 0,24 0,20 

4 0,41 0,28 0,22 0,40 0,25 0,21 880 6,87 4,64 4,51 19,3 12,5 12,5 

8 0,48 0,33 0,26 0,60 0,38 0,32 960 7,37 4,97 4,84 20,9 13,5 13,6 

12 0,54 0,37 0,30 0,76 0,48 0,42 1040 7,86 5,29 5,16 22,4 14,5 14,6 

16 0,60 0,41 0,34 0,90 0,57 0,51 1120 8,34 5,61 5,48 23,9 15,5 15,6 

20 0,65 0,44 0,37 1,04 0,66 0,59 1200 8,82 5,93 5,80 25,4 16,4 16,5 

24 0,71 0,48 0,40 1, 17 0,74 0,67 1400 10,0 6,71 6,58 29,2 18,8 19,0 

28 0,75 0,51 0,43 1,29 0,82 0,74 1600 11,2 7,47 7,34 32,9 21,2 21,4 

32 0,80 0,54 0,46 1,41 0,90 0,81 1800 12,3 8,22 8,09 36,6 23,5 23,8 

36 0,84 0,57 0,49 1,53 0,97 0,89 2000 13,4 8,96 8,83 40,2 25,9 26,1 

40 0,89 0,60 0,52 1,64 1,04 0,96 2200 14,6 9,68 9,56 43,8 28,1 28,5 

44 0,93 0,63 0,55 1,75 1, 11 1,03 2400 15,7 10,4 10,3 47,4 30,4 30,8 

48 0.97 0,66 0,57 1,86 1, 19 1,10 2600 16,8 11, 1 11,0 51,0 32,7 33,1 

52 1,01 0,69 0,60 1,97 1,25 1,17 2800 17,9 11,8 11,7 54,5 34,9 35,3 

56 1,05 0,71 0,63 2,07 1,32 1,23 3000 18,9 12,5 12,4 58,0 37,1 37,6 

60 1,09 0,74 0,65 2,18 1,39 1,30 3200 20,0 13,2 13, 1 61,5 39,3 39,9 

64 1, 13 0,77 0,68 2,28 1,46 1,37 3400 21, 1 13,9 13,8 65,0 41,5 42,1 

68 1, 17 0,79 0,70 2,38 1,52 1,43 3600 22,1 14,5 14,5 68,5 43,7 44,3 

72 1,20 0,82 0,73 2,49 1,59 1,50 3800 23,2 15,2 15, 1 71,9 45,8 46,5 

76 1,24 0,84 0,75 2,59 1,66 1,56 4000 24,2 15,9 15,8 75,4 48,0 48,7 

80 1,28 0,87 0,78 2,69 1,72 1,63 4400 26,3 17,2 17, 1 82,2 52,3 53,1 

88 1,35 0,92 0,83 2,88 1,85 1,76 4800 28,3 18,5 18,5 89,0 56,5 57,5 

96 1,42 0,97 0,88 3,08 1,98 1,88 5200 30,4 19,8 19,8 95,8 60,7 61,8 

104 1,49 1,02 0,92 3,27 2,10 2,01 5600 32,4 21, 1 21, 1 103 64,9 66,1 

112 1,56 1,06 0,97 3,46 2,23 2,13 6000 34,4 22,3 22,3 109 69,0 70,3 

120 1,63 1, 11 1,01 3,65 2,35 2,26 6400 36,4 23,6 23,6 116 73,2 74,6 

128 1,70 1,16 1,06 3,84 2,47 2,38 6800 38,3 24,8 24,9 122 77,3 78,8 

136 1,76 1,20 1, 10 4,02 2,59 2,50 7200 40,3 26,1 26,1 129 81,3 83,0 

144 1,83 1,25 1, 15 4,21 2,71 2,62 7600 42,3 27,3 27,4 136 85,4 87,2 

152 1,89 1,29 1,19 4,39 2,83 2,74 8000 44,2 28,5 28,6 142 89,4 91,3 

160 1,96 1,33 1,24 4,58 2,95 2,86 10000 53,8 34,5 34,7 175 109 112 

168 2,02 1,38 1,28 4,76 3,07 2,98 12000 63,3 40,3 40,7 207 129 132 

176 2,09 1,42 1,32 4,94 3,19 3,10 14000 72,6 46,1 46,6 238 148 152 

184 2,15 1,47 1,36 5,12 3,31 3,22 16000 81,8 51,7 52,4 270 167 172 

192 2,21 1,51 1,41 5,30 3,42 3,34 18000 90,8 57,3 58,1 301 186 191 

200 2,27 1,55 1,45 5,47 3,54 3,45 20000 99,9 62,8 63,8 332 205 211 

240 2,58 1,76 1,65 6,35 4,11 4,03 22000 109 68,2 69,4 363 223 230 

280 2,88 1,96 1,85 7,22 4,68 4,60 24000 118 73,6 74,9 393 241 249 

360 3,17 2,16 2,05 8,07 5,23 5,16 26000 127 78,9 80,5 424 260 268 

380 3,45 2,35 2,24 8,92 5,78 5,72 28000 135 84,2 85,9 454 278 287 

400 3,73 2,54 2,43 9,75 6,32 6,27 30000 144 89,5 91,4 484 296 305 

480 4,28 2,91 2,79 11,4 7,39 7,35 32000 153 94,7 96,8 514 314 324 

140 4,82 3,27 3,15 13,0 8,45 8,42 34000 161 99,9 102 544 331 343 

160 5,35 3,62 3,50 14,6 9,48 9,47 36000 170 105 108 574 349 361 

180 5,86 3,97 3,84 16,2 10,5 10,5 38000 179 110 113 604 367 380 

800 6,37 4,31 4,18 17,8 11,5 11,5 40000 187 115 118 634 384 398 

142 



NCM G.03.03.2015 

Ta6nllll.\a C.1 o - PacXOAbl BOAbl III CTOKOB caHIIITapHblMIII np1116opaM111 

� 
:f MMHHManbHbliii 

CeKyHAHbliii pacXOA '-lacosoiii pacxoA I- AMaMeTp ycnos-Q. o� 
BOAbl, n/c BOAbl, n/1.4 o m c; Horo npoxoAa, C o 

ni li< .. - MM :i: o cr
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1. YMblB8JlbHMK, PYKOMOM-
HMK C BOAOpa360pHblM 0,1 O, 1 - 30 30 - 2 0,15 10 32 
KpaHOM 

2. To lKe, co cMec1ne11eM 0,12 0,09 0,09 60 40 40 2 0,15 10 32 

3. PaKOBMHa, MOMKa l,1HBeH-
TapHaH C BOAOpa360pHblM 

0,15 0,15 - 50 50 - 2 0,3 10 40 
KpaHOM 1,1 KOJlOHKa na6opa-
TOPH8H BOAOPa360pHaH 
4. Mot1Ka (e T.'-4. na6opa-

0,12 0,09 0,09 80 60 60 2 0,6 10 40 
TOPH8H) co CMeCl.1TeJleM 
5. Mot1Ka (AllH npeAnp1,1H-
rnt1 061.1-1ecTBeHHoro n11Ta- 0,3 0,2 0,2 500 280 220 2 0,6 15 50 
HMH) co CMeCl.1TeJleM 
6. BaHHa co CMeCMTefleM (B 
TOM Yl.1Cfle 061.l-1"1M AflH B8HH 0,25 0,18 0,18 300 200 200 3 0,8 10 40 
1,1 VMb1B8flbHMKOB) 
7. BaHHa c BOAOrpeMHOM 

0,22 0,22 - 300 300 - 3 1, 1 15 40 
KOflOHKOM 1,1 CMeCl.1TeneM 
8. BaHHa MeAl.11..1"1HCK8H co 
CMeCl.1TeJleM YCJlOBHblM 
A"18MeTpOM, MM: 
20 0,4 0,3 0,3 700 460 460 5 2,3 20 50 
25 0,6 0,4 0,4 750 500 500 5 3 25 75 
32 1,4 1 1 1060 710 710 5 3 32 75 
9. BaHHa HOlKHaH co CMec1,1-

0,1 0,07 0,07 220 165 165 3 0,5 10 40 
TeneM 
10. ,QywesaH Ka611Ha c 
MeflKl.1M AYWeBblM noAAO· 0,12 0,09 0,09 100 60 60 3 0,2 10 40 
HOM 1,1 CMeCl.1TefleM 
11. ,QywesaH Ka61.1Ha c 
rny6oKMM AYWeBblM nOAAO· 0,12 0,09 0,09 115 80 80 3 0,6 10 40 
HOM 1,1 CMeCl.1TeJleM 
12. ,Qyw B rpynnosot1 ycrn-

0,2 0,14 0,14 500 270 230 3 0,2 10 50 
HOBKe co CMeC1.1TeJ1eM 
13. r1.1rneHMYeCKl,1M AYW 
(61.1A3) co CMeCl.1TeJleM 1,1 0,08 0,05 0,05 75 54 54 5 0,15 10 32 
a3paTOPOM 
14. Hl.1lKHl.1M BOCXOAH1.1-1"1M 

0,3 0,2 0,2 650 
AYW 430 430 5 0,3 15 40 

15. KOJlOHKa e MblflbHe c 
BOAOpa360pHblM KpaHOM 

0,4 0,4 - 1000 1000 - 2 0,4 20 XOJlOAHOM l,1J11,1 ropHYeM 
BOAbl 
16. YHl.1T83 CO CMblBHblM 

O, 1 O, 1 83 83 2 1,6 8 85 6aYKOM 
- -

17. YHl.1Ta3 CO CMblBHblM 
1,4 1,4 81 81 4 1,4 85 KD8HOM 

- . -

18. n1.1ccyap 0,035 0,035 - 36 36 - 2 0,1 10 40 
19. n1.1ccyap c nonyaeToMa-

0,2 0,2 36 36 3 0,2 15 40 Tl.1YeCKl.1M CMblBHblM KP8HOM 
- -
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20. n11TbeBOIA Q)OHT8H411K 

21. nonl1B04HbllA KpaH 
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1. np111 ycrnHOBKe asparopos Ha BOAOpa36opHblX KpaHax 111 cMec11rem1x cso6oAHbl� Hanap B noABOAKax cneAyeT np111H111MaTb 
He MeHee 5 M. 

2. ,[\Ilfl Cli1CTeM BOAOCHa6>KeH11fl np11 np11MeHeH1111 KOilileKTOpHblX nOABOAOK 113 nnacrMaCCOBblX rpy6 K YMblBaJlbHl1KaM, paKOBl1-
HaM, MO�KaM, CMec111renflM Ailfl BaHH 11 YMb1BaJlbHl1KaM, AYWeBblM Ka611HaM, 6111Ae, YHll1Ta3aM co CMblBHblM 6aYKOM, n111ccya
paM, nl,1TbeBblM cpOHTaHYll1KaM AOnycKaeTCfl np11MeHflTb Tpy6bl Ali1aMeTpOM 12x2 MM. 
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pacxo,1:1 BO,Clbl, 11/c 

PMCYHOK D1 b • noTeplit Hanopa e KpbLnbY8TblX C'l8TYlitK8X BOAbl 
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paCXQ,Q BOAbl, M3/4 

PHCYffOK D2a • n0Tep1,1 Hanopa B ,yp6111HHblX �ăT4111K8X BOAbl 
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PMCYHOK D26 - nOTep111 Hanopa B Typ6111HHblXC4ijT41.1KBX BOAbl 
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Utilizatorii Normativului sunt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia. 

Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a 
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APROB 

Medic-şef sanitar de Stat 
al Republicii Moldova - 

M. Magdei
 31 octombrie 1995 
 nr.06.6.3.16 
 În vigoare din ziua aprobării  

1. Decizii generale

1.1. Regulile şi  normele igienice de faţă  (RNI) prezintă  directiva 
normativă  a Republicii Moldova, ce stabileşte cerinţele igienice 
(normative) cu privire la proiectarea, construirea şi exploatarea 
apeductelor destinate aprovizionării populaţiei cu apă  potabilă  inofensivă  
şi  favorabilă  după  calităţile organoleptice, fizicochimice şi  
microbiologice. 

1.1. Regulile şi  normele igienice sunt elaborate conform Legii 
Republicii Moldova «Privind asigurarea sanitaro-epidemiiologică  a 
populaţiei» din 16 iunie 1993 nr. 1513-XII. 

1.3. Regulile şi  normele igienice de faţă  se extind asupra proiectării,  
construirii şi  exploatării apeductelor exterioare şi:  interioare 
de apa potabilă ,  ale blocurilor locative şi clădirilor publice, construite 
deja sau reconstruite, ale clădirilor de producere şi  auxiliare de 
la întreprinderile industriale, aflate şi  amplasate atît în centrele 
populate existente cît şi  în cele din nou construite, şi  deasemenea 
con ţin cerin ţe igienice principale cu privire la men ţinerea şi  exploatarea 
reţelelor de apeduct ce aduc apă  pentru scopuri potabile şi pentru 
fabricarea produselor alimentare.

1.4. Construirea conductelor interioare de apă  potabili este'  obligatorie 
în toate blocurile locative, inclusiv casele particulare şi clădirile publice 
ce se construiesc în zonele canalizate sau în clădirile utilate cu sistem de 
canalizare locală . 
1.5. Se interzice construcţia apeductelor interioare de apă  potabilă  cu 
deversarea apelor reziduale în fose septice şi cu transportarea lor 
ulterioară . 

1.6. În centrele populare necanalizate sau pe sectoare separate 
ale zonei locative pentru aprovizionarea populaţiei cu apă  potabilă  
se prevede construireâ cişmelelor exterioare (pe stradă  sau în curte). 

1.7. Construcţia conductelor interioare de alimentare cu apă  potabilă  în 
clădirile de producere şi  auxiliare ale întreprinderilor industriale este 
strict necesară .
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NOTA: Construcţia acestui apeduct nu este obligatorie dacă la întreprindere 
lipseşte apeductul centralizat şi dacă numărul de muncitori nu este mai mare 
de 25 oameni într-un schimb şi conform N.R.C. 2.04.01-85 «Apeductul interior 
şi canalizarea clădirilor». 

1.8. Sursa de aprovizionare a apeductului de apă potabilă trebuie să 
corespundă normelor igienice după indicatorii organoleptici, chimici, 
bacteriologici şi radiologiei cerinţelor STAS 2761-84 «Sursele de aprovizionare 
centralizată cu apă potabilă. Cerinţele igienice, tehnice şi regulile de alegere». 

Din sursele existente de aprovizionare cu apă se aleg doar acelea, pentru 
care este posibilă organizarea zonei de protecţie sanitară (ZPS) şi respectarea 
regimului necesar în limitele perimetrelor ei în corespundere cu regulile şi 
normele igienice în vigoare. 

1.9. Calitatea apei folosită în scopuri potabile şi menajere şi pentru 
fabricarea produselor alimentare trebuie să corespundă cerinţelor standardului 
în vigoare «Apa potabilă». 

1.10. Normele necesarului de apă la un locuitor/litri/pe zi/pentru apeductele 
centrelor populate, blocurilor locative şi clădirilor publice, clădirilor auxiliare 
şi de producere a întreprinderilor industriale trebuie să fie stabilite în fiecare 
caz aparte în dependenţă de gradul de amenajare, condiţiile climaterice şi alte 
condiţii locale în conformitate cu cerinţele N.R.C. «Alimentarea cu apă 
potabilă. Reţelele şi instalaţiile exterioare» Nr. 2.04.02-84, N.R.C. 2.04.01-85» 
Apeductul interior şi canalizarea clădirilor (anexa nr. 1). 

1.11. La tratarea, transportarea şi depozitarea apei utilizată pentru necesităţi 
potabile şi menajere, urmează de aplicat reagenţi, căptuşeli interioare 
anticorozive şi materiale filtrante numai autorizate de organele serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat din Republica Moldova. 

1.12. Cuplarea reţelelor apeductelor de apă potabilă cu reţelele apeductelor 
de apă nepotabilă este inadmisibilă. 

1.13. Proiectul apeductului de apă potabilă concomitent cu proiectul ZPS a 
surselor de aprovizionare cu apă şi a   instalaţiilor de apeduct trebuie să fie 
supuse obligatoriu coordonării cu organele serviciului sanitaro-epidemiologic 
de Stat al Republicii Moldova. 

1.14. La construcţia apeductelor şi a instalaţiilor noi de aprovizionare cu 
apă sau la mărirea capacităţilor cu reconstrucţia celor în funcţionare în afară 
de cerinţele proiectelor (proiectelor de lucru) şi regulilor de faţă trebuie să se 
respecte cerinţele N.R.C. în vigoare. 

1.15. Regulile şi normele igienice sunt obligatorii pentru instituţiile de 
proiectare, organizaţiile de construcţie, toate organele de stat şi municipale, 
întreprinderi şi alte organizaţii şi instituţii economice, indiferent de 
subordonarea lor şi forma de proprietate pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova (art. Nr. 3)*. 

1.16. Persoanele juridice şi cetăţenii Republicii Moldova, care au comis 
infracţiuni sanitare, pot fi atraşi la răspundere disciplinară, administrativă sau 
penală (art, nr. 26)*. 



4

1.17. Supravegherea de Stat privind respectarea cerinţelor, stabilite de 
regulile şi normele sanitare de faţă, se realizează de organele supravegherii 
sanitaro-epidemiologice de. Stat a Republicii Moldova (art. nr. 28)*. * (Legea 
Parlamentului Republicii Moldova «Privind asigurarea sanitaro-epidemiologică 
a populaţiei» din  16 iunie 1993 Nr. 1513-XII). 

2. Cerinţe sanitare faţă de instalaţiile de captare a apei din sursele acvatice

2.1. Instalaţiile pentru captarea apei din sursele de suprafaţă.
2.1.1. Alegerea locului de captare a apei şi de construcţie a instalaţiilor de

captare a apei trebuie să se efectueze ţinînd cont de situaţia sanitară locală, a 
analizei calităţii, cantităţii şi tratării prevăzute a apei din sursa acvatică, şi 
deasemenea luînd în consideraţie pronosticul calităţii apei, argumentat prin 
studiile sanitaro-topografice, hidrologice şi hidrogeologice. 

Referitor la potabilitatea apei din sursa acvatică, organele serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat eliberează avizul respectiv. 

2.1.2. Locul de captare a apei din sursele de suprafaţă trebuie să fie amplasat 
în amonte de deversarea apelor reziduale şi ca regulă, în amonte de centrul 
populat după cursul rîului şi a afluenţilor lui, de locurile organizate pentru 
scăldat şi deasemenea în amonte de porturile şi debarcaderele fluviale, de 
bazele de transportare a mărfurilor, ţinînd cont şi de cerinţele din p. 1.8. a 
regulilor actuale. 

2.1.3. La proiectarea captării apei din lacurile de acumulare trebuie prevăzute 
măsuri de pregătire a albiei acestora în corespundere cu regulile sanitare în 
vigoare cu privire la pregătirea albiei lacurilor de acumulare pentru inundaţii 
şi protecţia sanitară a lor. 

2.1.4. Construcţia instalaţiilor pentru captarea apelor de suprafaţă sunt 
reglamentate de-N.R.C. 2.04.02.-84 «Alimentarea cu  apă. Reţelele şi instalaţiile 
exterioare». 

2.1.5. In fiecare caz pentru alegerea sursei de apă de suprafaţă este necesar 
de efectuat un studiu al calităţii apei în perioada de 3 (trei) ani. 

2.2. Instalaţiile pentru captarea apelor subterane. 
2.2.1. In dependenţă de condiţiile locale şi cele de amenajare a gurii 

sondelor, instalaţiile pentru captarea apelor subterane se amplasează într-un 
pavilion la suprafaţa solului, şi numai în cazuri excepţionale la nivel subteran 
într-o fîntînă specială. 

2. Construcţia gurii sondei, inclusiv şi a găurii pentru cablul de-aliinentare cu
energie electrică, trebuie să asigure ermetizarea, completă, ce evită pătrunderea în 
sondă a apelor de suprafaţă şi a poluanţilor. 

2.2.3. Partea de sus a coloanei, ţevilor de tubaj a sondelor, trebuie să fie de 
asupra duşumelei   sau a fundului fîntînii cel puţin cu 0,5 m. Pe conducta de 
aducţie a apei de la sondă se montează obligatoriu robinet pentru recoltarea 
probelor de apă. 
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2.2.4. Pereţii şi furidul fântânii unde e amplasată gura  sondei trebuie să fie 
impermiabili, fundul să fie înclinat de la sondă şi cu rezervoar de drenaj pentru 
recoltarea apei. Totodată trebuie să fie rezolvată problema scurgerii apei din 
rezervorul de drenaj. 

Fîntîna trebuie să fie echipată cu capac etanşat cu dispozitiv de închidere. 
La echiparea capului sondei în pavilionul terestru, duşumeaua încăperii trebuie 

să fie impermiabilă şi înclinată de la sondă spre canalul de scurgere pentru 
evacuarea apei după hotarele ei. 

2.2.5. Pentru izolarea stratului acvifer exploatat contra infectării şi de straturile 
acvifere nevalorificate, în   sondă   este   necesar de efectuat cimentarea spaţiului 
dintre ţevi şi a celui liber din afara lor. 

2.2.6.Luînd în consideraţie relieful localităţii, pentru a exclude răspîndirea 
apelor de scurgere pe teritoriul perimetrului  I-i al ZPS şi a poluării lui, trebuie 
să fie prevăzute canale de scurgere. 

2.2.7.Sondele existente pe sectorul de captare a apei, exploatarea cărora este 
imposibilă conform deciziei Asociaţiei de Stat de Producţie „AgeoM” trebuie să fie 
tamponate, cu întocmirea actului corespunzător. 
3. Cerinţe sanitare faţă de instalaţiile pentru tratarea şi dezinfecţia apei

3.1. Alegerea schemei şi tipului instalaţiilor pentru tratarea şi dezinfecţia apei
trebuie să se bazeze pe cerinţele raportate la calitatea apei brute a sursei acvatice 
şi a apeî potabile în corespundere cu standardele în vigoare şi N.R.C. 2.04.02-84; 
„Alimentarea cu  apă. Reţelele şi instalaţiile exterioare” ţinînd cont şi de 
capacitatea staţiei. 

3.2. Pentru tratarea apei de calitate potabilă pot fi aplicate numai metodele 
aprobate de serviciul sanitaro-epidemiologic de Stat. 

3.3.Metodele principale de tratare a apei din sursele de supraţafă şi aducere a 
calităţii ei pînă la cerinţele   normativelor   sunt: coagularea, sedinmentarea, 
filtrarea, dezinfecţia, la prezenţa fitoplanctonului – microfiltrarea.  
      Pentru sursde de aprovizionare cu apă de clas III-ea sunt necesare etape 
suplimentare de limpezire, aplicare a metodelor de oxidare şi sorbţie, şi de 
asemenea metode mai efective de dezlnfecţie (STAS 2761-84). 

Dacă în apa brută se conţin cantităţi mari de substanţe în suspensie, se 
depăşesc posibilităţile garantate de funcţionare a decan-toarelor şi limpezitoarelor 
cu sediment în suspensie, trebuie să se prevadă limpezirea preventivă în 
decantoare orizontale sau radiale. 

3.4. Pentru tratarea bazată pe principiul fizico-chimic a apei se folosesc reactivi 
autorizaţi de către organele supravegherii sanitaro-epidemiologice. 

Principalii din care sunt: coagulanţii - sulfatul de aluminiu (Al2SO4)3, sulfatul 
feros (FeSO4), clorura ferică (FeCl), -sulfatul feric (Fe2 (SO4)3) etc.; floculanţii — 
poliacrilamida (PAA), acidul silicic activizat etc. 

Floculanţii trebuie întroduşi în apă după coagulanţi. La tratarea apelor cu 
turbiditate mare se admite Introducerea floculanţilor înaintea coagulanţilor. 

Pentru ameliorarea procesului de coagulare şi decolorare a apei şi de 
asemenea pentru îmbunătăţirea stării sanitare a instalaţiilor, se face dezinfecţia 
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preventivă a apei cu preparatele clorigene, întroducerea cărora se recomandă cu l-3 
minute pînă la Introducerea coagulanţilor sau se stabileşte pe cale experimentală. 

La alcalinitate mică a apei, pentru ameliorarea proceselor de creare a 
flocoanelor concomitent, cu coagulanţii se introduce var. 

Pe n t r u  m ic şor a re a  gu s tu l u i  ş i  m i ro su l u i  ap e i  s e  f o lo s e ş t e  că rb u ne le  ac t iva t .  
3.5. Dozele calculate de reactivi trebuiesc stabilite pentru diverse perioade ale 

anului în dependenţă de calitatea apei brute şi se corectează la etapa de ajustare şi 
exploatare â instalaţiilor. Concentraţiile lor reziduale admise în apa tratată trebuie 
să corespundă cerinţelor standardului «Apa potabilă». 

Decantoarele şi limpezitoarele cu sediment în suspensie se 
folosesc la utilizarea schemelor de tratare a apei în două trepte, 
care sunt destinate pentru înlăturarea din apă a cantităţii principale de 
substanţe în suspensie înainte de pătrunderea ei la filtre. 

3.6. Filtrele sunt destinate pentru înlăturarea din apă a substanţelor în 
suspensie şi deasemenea într-o mare măsură a microorganismelor cu scopul ca 
turbiditatea şi coloraţia apei filtrate să corespundă cerinţelor Standardului 
referitor la apa potabilă. 

3.7.Pentru încărcarea filtrelor trebuie de folosit nisipul de cuarţ, antracita 
fărâmiţată; cheramzita, clinoptilolita şi deasemenea alte materiale. La alegerea 
materialelor de filtrare trebuie să fie luate în consideraţie cerinţele p. 1.11. 
Încărcarea filtrelor trebuie efectuată  în  prezenţa  reprezentantului  serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat. 

3.8. Pentru spălarea încărcăturii filtrante trebuie folosită  apa deja purificată 
la filtre. 

3.10. Dezinfecţia apei trebuie să fie efectuată cu reactivi clorigeni, ozon, 
radiaţii bactericide şi deasemenea cu alte metode autorizate de organele 
serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al RM. 

3.11. Introducerea reactivelor clorigeni  pentru  dezinfecţia  apei se prevede în 
conductele de aducţie înainte de rezervoarele de înmagazinare a apei potabile. 

Necesitatea de dezinfecţie a apelor subterane se determină de organele 
serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al RM. 

Doza clorului activ pentru dezinfecţia apei trebuie stabilită pe baza datelor 
studiilor tehnologice. In lipsa lor pentru calculele preventive trebuie de folosit 
pentru apele de suprafaţă, după filtrare 2-3 mg/1 de clor, pentru apele surselor 
subterane 0,7-1,0 mg/l de clor. 

Doza clorului activ necesar (clornecesitatea) este alcătuită din suma de 
clorabsorbţie a apei determinată prin investigaţii de laborator şi a clorului 
rezidual liber. 

3.12. Timpul necesar de contact al clorului cu apa în rezervoarele de 
înmagazinare a apei potabile trebuie să fie nu mai mic de 0,5 ore, iar la 
clorinarea cu preamonizare - nu mai mic de l oră. Concentraţia clorului 
rezidual fixat şi liber după rezervoarele de apă potabilă înainte de pătrundere 
în reţelele de apeduct trebuie să corespundă cerinţelor standardului «Apa 
potabilă». 
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3.13. Instalaţiile de clorinare trebuie să funcţioneze neîntrerupt. Pentru 
dozarea clorului trebuie să fie folosite instalaţii de clorinare automatizate cu 
vid. Numărul instalaţidlor de clorinare în rezervă la un punct de întroducere a 
clorului trebuie să fie: pentru l-2 instalaţii de clorinare în funcţie - l, în 
prezenţa la mai mult de 2-2. 

3.14. In cazul dezinfecţiei apei prin clorinare şi la necesitatea de prevenire a 
mirosului de clorfenol, la staţiile de tratare a apei, trebuie prevăzute instalaţii 
de întroducere în apă a amoniacului gazos. Introducerea amoniacului la 
prezenţa fenolului trebuie prevăzută în apa filtrată, cu 2—3 minute înainte de 
introducerea reactivilor clorigeni. 

Dacă conţinutul de fenol în apă este mai mare de 2 CMA, atunci aşa sursă nu 
poate fi utilizată pentru aprovizionarea cu apă potabilă. 

3.15. Instalaţiile de clorinare trebuie amplasate în încăperi separate, în care 
sunt ansamblate depozitul pentru clor, instalaţia de evaporare şi de clor-
dozare. Depozitele de consum pentru păstrarea substanţelor cu acţiune extrem 
de toxică (SAET) trebuie amplasate în afara terenului blocurilor locative, 
clădirilor publice şi de producere, la păstrarea SAET în vase staţionare 
(cisterne, tancuri) la distanţă nu mai mică de 300 m, iar la păstrarea în 
containere sau butelii - nu mai mică de 100 m. In acest caz, mărimea zonei de 
protecfie sanitară trebuie autorizată pe baza calculelor referitoare la dispersia 
emisiilor de clor în aerul atmosferic conform actelor normative în vigoare. 

3.16. Încăperea de clordozare trebuie să fie înzestrată cu ventilaţie prin 
refulare şi absorbţie cu multiplicitatea schimbului de aer de 6 ori/oră  (şase 
ori pe oră) şi care obligatoriu permite punerea în funcţie a sistemului de 
ventilare de pînă la intrarea persoanelor în încăperea clordozatorului. 

În antreu trebuie să fie amenajate dulapuri pentru păstrarea hainelor de 
protecţie, a măştilor antigaz, trusei pentru acordarea ajutorului medical urgent, 
pernei cu oxigen. 

In depozitele de consum a clorului trebuie să fie amenajată ventilaţie mecanică 
de refulare şi absorbţie, inclusiv şi cea de avarie cu multiplicitatea schimbului 
de aer de 6 ori/oră (şase ori pe oră). 

3.17. In încăperile depozitului de clor trebuie prevăzut un vas cu soluţie 
neutralizantă pentru scufundarea rapidă a containerelor sau buteliilor avariate. 

3.18. Evacuarea  aerului de la ventilajia încăperilor clor-dozatorului, ce 
funcţionează permanent trebuie să se efectueze prin intermediul ţevilor 
amplasate la o înălţime de cel puţin 2 (doi) metri deasupra acoperişului celei 
mai înalte clădiri situate în raza de 15 metri, de la ventilaţia de avarie a 
depozitului de consum a clorului - prin ţevi cu o înălţime de 15 metri de la 
suprafaţa solului. La proiectare trebuie de prevăzut instalaţii de epurare a 
aerului evacuat. 

3.19. Depozitele pentru reactivi sunt prevăzute în scopul păstrării rezervelor 
ce asigură funcţionarea stafiei de tratare a apei potabile pe un termen de 7—30 
zile, în dependentă de condiţiile de aprovizionare, tinînd cont de perioada 
consumului maximal al lor. 
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3.20. In caz de necorespundere a apelor subterane din sursă cerinţelor STAS 
«Apa potabilă» la etapa de proiectare trebuie să fie prevăzute metode 
corespunzătoare de tratare a ei:  demineralizare, defierizare, dedurizare, 
desalinizare, înlăturarea gazelor  (hidrogenul sulfurat, metanul). 

3.21. Defluorizarea apei trebuie efectuată prin una din următoarele metode: 
diluţia cu apă din alte straturi acvifere, ce conţine o cantitate redusă de fluor, 
prin metoda coagulării de contact şi sorbtiei, sau prin utilizarea sorbentului — 
oxidului de aluminiu activat ş.a. Metoda coagulării de contact şi sorbtie 
trebuie aplicată în cazul concentraţiei fluorului în apă de pînă la 5 mg/1; prin 
intermediul sorbentului - în cazul concentraţiei fluorului de pînă la 
10 mg/1. 

3.22.Defierizarea apei se prevede prin filtrare în combinare cu unul din 
procedeele de tratare preventivă   a apei: aerare simplă,  aerare la instalaţii 
speciale, introducerea reactivilor speciali - oxidanţilor. 

3.23. Pentru dedurizarea apei trebuie de aplicat metode cationice, în acest caz 
dedurizării pot fi supuse doar apele ce vor fi amestecate (diluate) ulterior cu apă 
nededurizată. 

3.24. In scopul dezodorării apei poate fi utilizat cărbunele activat. 
3.25. Pentru înlăturarea din apă a metanului, trebuie utilizate instalaţii de 

degazare. 
3.26. înlăturarea din apă a hidrogenului sulfurat se   efectuează prin metode de 

aerare şi chimice. Metoda de aerare se foloseşte în cazul conţinutului de 
hidrogen sulfurat în apă de pînă la 3 mg/1, metoda chimică (clorinare, ozonare, 
coagulare) - la conţinutul hidrogenului sulfurat în apă de pînă la 10 mg/1. 

3.27. Pentru reducerea salinităţii, defluorizarea, înlăturarea din apă a azotului 
amoniacal şi al azotaţilor se aplică, inclusiv în Republica Moldova, instalaţii de 
electrodializă, cu capacitate de la 50 pînă la 300 m3/24 ore. 

3.28. Pentru epurarea apei se vor aplica instalaţii individuale şi colective (de 
preferat cele ce funcţionează fără utilizarea energiei electrice), pentru care trebuie 
să fie primit certificat igienic eliberat de Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de 
Igienă şi Epidemiologie din Republica Moldova. 

3.29. Apele reziduale, ce se formează la tratare trebuie epurate în modul 
respectiv, locurile de deversare a lor trebuie coordonate cu  organele  serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat  al   RM. 

4. Rezervoarele, bacurile şi castelele pentru înmagazinarea apei potabile

4.1. In rezervoarele, bacurile şi castelele pentru înmagazinarea apei potabile
trebuie strict garantat schimbul total al apei în termen nu mai mare de 48 ore, 

4.2. Pereţii,  fundul  şi  acoperişurile  rezervoarelor, bacurilor   şi castelelor de 
apă, trebuie să fie impermeabile, capacile gurilor de acces trebuie să dispună de 
instalaţii pentru încuiere şi sigilare. De pe acoperişul rezervoarelor subterane 
trebuie să fie asigurată scurgerea apelor meteorice. 
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4.3. Toate rezervoarele terestre, semiterestre şi subterane pentru apa potabilă 
trebuie să fie echipate cu filtre absorbante. 

4.4. Ţevile de golire şi cele de evacuare a surplusului de apă de la rezervoare, 
bacuri şi castelele de apă potabilă pot fi cuplate la reţeaua de scurgere a apei 
sau canalul deschis prin intermediul si fonului cu şuvoi întrerupt şi cu instalarea 
supapei de scurgere la capătul conductei de apă. 

4.5. Vopsirea  suprafeţelor interioare a rezervoarelor, bacurilor şi castelelor 
pentru apă potabilă trebuie să fie efectuată cu miniu de fier, fabricat pe ulei 
natural sau cu alte vopsele autorizate de organele serviciului sanitaro-
epidemiologic de Stat. 

4.6. Terenul I-lui perimetru al zonei de protecţie sanitară a rezervoarelor de 
apă potabilă în raza de 30 metri, trebuie să fie planat pentru asigurarea 
înlăturării  apelor de suprafaţă după hotarele ei, să fie înverzit, îngrădit cu gard 
compact de înălţime 2,5 m, iluminat şi asigurat cu pază. Se admite îngrădirea cu 
gard compact cu înălţime 2 m şi adăugător 0,5 m din sîrmă ghimpată în 4-5 fire 
sau din plasă metalică. 

4.7. Terenul I-lui perimetru al zonei de protecţie sanitară al castelului de apă 
amplasat separat trebuie să fie în raza nu mai mică de 15 metri, planat cu 
înclinaţie de la pereţii castelului spre periferie şi îngrădit cu gard cu înălţimea 
nu mai mică de 1,6 metri, îngrădirea castelelor de apă cu corp închis amplasate, 
pe   teritoriul întreprinderilor sau a centrelor populate, se admite să nu fie 
prevăzută. 

5. Reţelele şi instalaţiile exterioare a apeductului

5.1. Pentru conductele de aducţie a apei şi reţelele exterioare de apeduct se
admite aplicarea ţevilor de fontă, oţel, asbpcement, beton şi beton armat, 
ceramică, sticlă şi deasemenea ţevi din mase plastice şi alte materiale, autorizate 
de organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al Republicii Moldova. 

5.2. Racordarea ţevilor din diferite materiale între ele şi cu detaliile profilate 
trebuie de efectuat în  corespundere cu STAS-urile şi Condiţiile tehnice în vigoare. 

5.3. Traseele conductelor de aducţie a apei şi a reţelelor de apeduct trebuie să fie 
coordonate cu organele teritoriale ale supravegherii sanitaro-epidemiologice de 
Stat a Republicii Moldova. Instituţiile de proiectare sunt obligate la cerinţa CIE 
să prezinte toate materialele de explorare referitoare la traseele conductelor de 
aducţie a apei. 

5.4. Traseele conductelor de aducţie a apei şi a reţelelor de apeduct nu trebuie 
să traverseze terenurile gunoiştelor, cimitirelor, cimitirelor pentru animale, 
depozitelor de băligar şi a altor surse de infectare. 

5.5. Construcţia traversărilor conductelor de aprovizionare cu apă peste 
obstacolele acvatice şi depresiuni se efectuează prin intermediul ducherului.  În 
acest caz numărul conductelor trebuie să fie nu mai mic de două.  

Ducherele se montează din ţevi de oţel cu izolare anticorozivă sporită, 
protejate de defecţiuni mecanice. La ambele capete ale du-cherului trebuie de 
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construit cămine de control şi comutări cu montarea vanelor de apeduct. 
Trecerea conductelor de apeduct pe sub căile fierate, a magistralelor auto şi 

deasemenea a magistralelor urbane trebuie realizată într-un înveliş de protecţie 
alcătuit din ţevi de oţel în cazurile de efectuare a lucrărilor prin montarea 
deschisă, prin metoda de perforare sau de poansonare. 

5.6. Pentru conductele de aducţie a apei trebuie prevăzut perimetrul de 
protecţie sanitară. Lăţimea perimetrului la conductele de apă ce traversează 
terenuri libere  (neconstruite), trebuie stabilită de la conductele marginale: la 
montarea în soluri uscate - nu mai mică de 10 m, cînd diametrul este pînă la 
1000 mm şi nu mai mică de 20 m, cînd diametrul este mai mare;  în solurile 
umede - nu mai mică de 50 m indiferent de diametrul conductelor. 

La montarea conductelor de aducţie a apei pe teren construit lăţimea 
perimetrului la coordonare cu organele teritoriale a serviciului sanitaro-
epidemiologic de Stat al Republicii Moldova se admite de micşorat în cazul 
lipsei surselor de infectare, sau la amplasarea lor mai jos faţă de relieful 
terenului. Exploatarea terenurilor în perimetrul zonelor de protecţie sanitară a 
conductelor de aducţiune se efectuează în corespundere cu articolele 61, 71, 74 
a Codului Funciar al Republicii Moldova din 25.XII.91. Nr. 828—12. 

5.7. Pînă la Iniţierea lucrărilor de montare a conductelor de aducţie a apei şi a 
reţelelor de redistribuire a apeductului, teritoriul din preajma traseului trebuie 
să fie asanat, clozetele, latrinele, construcţiile pentru animale amplasate în 
zona perimetrului de protecţie sanitară a conductelor de apă (p. 5.6.) şi mai 
aproape de 10 m de la reţelele de apeduct trebuie redeplasate, iar conţinutul 
lor evacuat, înainte de-a fi astupate ele se dezinfectează cu substanţe 
clorigene. 

5.8. Conductele ce transportează apa potabilă, trebuie amplasate la un nivel 
mai înalt faţă de conductele de canalizare sau conductele ce transportează 
lichide nocive şi cu miros neplăcut cu cel puţin 0,4 m. 

In cazuri excepţionale se admite montarea conductelor de apă mai jos de 
cele de canalizare cu condiţia că, ţevile de apeduct vor fi de oţel şi incluse în 
carcase. Distanţa de la marginea carcasului trebuie să fie nu mai mică de 5 m în 
fiecare parte de la punctul de intersecţie în solurile argiloase şi 10 m în solurile 
detritice şi nisipoase. 

Conductele de canalizare în aceste cazuri trebuie să fie din ţevi de fontă. 
5.9. La montarea paralelă distanţa dintre sistemele de canalizare şi a 

apeductului de apă potabilă trebuie să fie: pînă la apeductul din ţevi de beton 
armat şi asbociment montate în solurile argiloase - nu mai mică de 5 m, în 
solurile detritice şi nisipoase - nu mai mică de 10 m; pînă la apeductele din 
ţevi de fontă cu diametrul pînă la 200 mm - nu mai mică de 1,5 m, cu 
diametrul mai mare de 200 mm — nu mai mică de 3 m; pînă la apeductele din 
{evi de mase plastice - nu mai mică de 1,5 m. 

5.10. Se admite montarea conductelor de apeduct şi canalizare în tunele şi 
canale cu condiţia amplasării conductelor de   apeduct la nivel superior celor 
de canalizare. 
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5.11. Reţelele de distribuţie trebuie să fie circulare, reţelele cu capete de 
stagnare se admit numai în cazurile, cînd diametrul lor nu depăşeşte 100 mm. 

Crearea sistemului circular al reţelelor exterioare de apeduct prin 
intermediul reţelelor interioare nu se admite. 

5.12. Reţelele de apeduct, trebuie separate prin intermediul va nelor de 
apeduct în sectoare de reparaţie în aşa mod, ca  simultan să fie deconectate nu 
mai mult de 5 hidrante şi să nu se întrerupă alimentarea cu apă a 
consumatorilor, întreruperea aprovizionării cu apă a cărora este inadmisibilă. 

5.13. Alimentarea cu apă potabilă a   consumatorilor   trebuie să se efectueze 
încontinuu. Pauze în alimentarea cu apă potabilă sau reducerea alimentării: la 
un nivel mai mic de 30% din consumul calculat se admite numai pentru 
perioada de deconectare a reţelelor defectate şi conectarea celor în rezervă: 
pentru   categoria I-a de asigurare a alimentării cu apă potabilă — nu mai mult 
de 10 minute, pentru categoria II-a nu mai mult de 6 ore, pentru  categoria III-a 
nu mai mult de 24 ore. 

NOTĂ: Apeductele asociate de aprovizionare cu apă potabilă şi industrială a 
centrelor populate sunt de categoria I-a dacă, numărul populaţiei deservite 
depăşeşte 50.000 oameni; a Il-a — 5.000 — 50.000 oameni; categoria IlI-a mai 
puţin de 5.000 oameni. 

5.14. Căminele de vizită trebuie construite din beton armat. La o argumentare 
corespunzătoare, se admite construcţia căminelor din materiale locale. 

Căminele de vizată trebuie să aibă pereţi impermiabili pentru apă şi să fie 
echipate cu capac etanşat. Suprafaţa solului în jurul gurelor căminelor de 
apeduct în raza de 0,3 m trebuie să fie înclinată spre partea opusă. 

In jurul gurelor căminelor amplasate pe terenuri construite cu drumuri lipsite 
de pavaj sau în zona verde se fac pereuri betonate cu lăţimea de l m şi cu 
înclinaţie. Pereurile trebuie să fie la un nivel mai înalt fajă de terenul 
adiacent cu 0,05 m; pe partea carosabilă a străzilor cu pavaj, capacele gurelor 
de acces a căminelor trebuie să se afle la acelaş nivel cu suprafaţa străzii. 

Gurele căminelor conductelor de aducţie a apei trasate pe terenuri libere 
trebuie să fie la un nivel mai superior faţă de suprafaţa solului cu 0,2 m. In 
cazul cînd nivalul apelor freatice este ridicat faţă de fundul fîntînii, atunci 
trebuie să fie prevăzută hidroizolarea fundului şi pereţilor fîntînii pînă la cota 
de 0,5 m mai sus de acest nivel. 

5.15. Cişmelele de apeduct trebuie să fie amplasate astfel, ca raza de 
deservire a populaţiei să nu depăşească 100 m. In jurul cişmelelor de apeduct 
trebuie să fie construite pereuri, care asigură înlăturarea apei de la cişmea. 

5.16. Se interzice amplasarea cişmelelor pe străzile cu sol contaminat, în 
locurile cu depresiuni ce pot fi inundate cu apă şi deasemenea în locurile cu 
pânze înalte de ape freatice. 
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6. Reţelele interioare ale apeductului

6.1. In toate blocurile locative, recepţionate în exploatare    din sectoarele
canalizate, trebuie de prevăzut reţele interioare de apeduct şi canalizare. 

Pe sectoarele necanalizate a centrelor populate, reţelele interioare de 
apeduct şi canalizare cu construcţia instalaţiilor locale de epurare a apelor 
reziduale menajere, trebuie de prevăzut în blocurile locative cu înălţimea de 
peste 2 etaje, hoteluri, aziluri pentru bătrâni, spitale, maternităţi, ambulatorii, 
dispensare, policlinici, instituţiile de igienă şi epidemiologie, sanatorii, case de 
odihnă, pensionate, tabere de odihnă pentru copii, creşe, grădiniţe, şcoli-internat, 
instituţii de învăţămînt, şcoli de cultură generală, gimnazii, licee, cinematografe, 
cămine de cultură, instituţii sportive, obiective ale alimentaţiei publice, băi, 
spălătorii şi alte clădiri la coordonarea cu organele serviciului sanitaro-
epidemiologic de Stat al RM. 

6.2. Mărimea presiunii hidrostatice în reţelele apeductului trebuie să 
asigure aprovizionarea încontinuă a tuturor clădirilor, inclusiv a etajelor 
superioare cu apă potabilă. 

6.3. In cazul insuficienţei permanente sau periodice a presiunii în reţelele   
exterioare, în scopul majorării presiunii în reţele interioare ale clădirilor,     
trebuie să fie prevăzută construcţia staţiei de pompare de cartier sau a staţiei de 
pompare pentru un grup de clădiri, care de regulă se amplasează în afara 
blocurilor locative şi a clădirilor publice. 

6.4. Materialul de confecţionare a ţevilor pentru conductele interioare de 
alimentare cu apă potabilă, trebuie să fie din oţel zincat la diametrul ţevilor 
de 150 mm, din oţel nezincat - la folosirea diametrelor mai mari sau din alte 
materiale, inclusiv mase plastice, autorizate pentru aceste scopuri de organele 
supravegherii sanitaro-epidemiologice de Stat. 

6.5. Distanta pe orizontală, în lumină, între bornele de intrare a apeductului 
de apă potabilă şi al diversoarelor de canalizare şi ape meteorice, trebuie să 
fie nu mai mică de 1,5 m la diametrul bornelor pînă la 200 mm şi nu mai mică 
de 3 m - la depăşirea diametrului de 200 mm. 

6.6. Montarea re(elelor de distribuţie ale apeductului interior în blocurile 
locative şi clădirile publice, trebuie prevăzută în spatiile clemisubsolurilor, 
subsolurilor, etajelor tehnice, podurilor,  iar în cazul lipsei acestora la parter 
sau etajul I-i în canale sub pardoseală împreună cu conductele de încălzire, sau 
sub pardoseală cu amenajarea frizei demontabile, şi deasemenea conform 
construcţiei clădirilor, la care se admit locuri demontabile pentru montarea    
conductelor, sau sub tavanul etajului superior. 

Montarea camuflată a conductelor, trebuie de prevăzut în încăperile, 
finisarea cărora necesită cerinţe sporite şi pentru toate reţelele de ţevi din masă 
plastică (cu excepţia celor amplasate în nodurile sanitare). 

6ţ.7. Montarea reţelelor de apeduct în interiorul clădirilor industriale, de regulă 
se efectuează de tip exterior (deschis). In cazul imposibilităţii montării deschise, 
se admite amplasarea reţelelor de apeduct în canale comune cu alte conducte, în 
afară de conductele ce transportează lichide sau gaze toxice, combustibile sau 
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uşor inflamabile. 
Montarea în comun a apeductelor de apă potabilă cu conductele de 

canalizare se admite numai în canale vizitabile, în acest caz, conductele de 
canalizare trebuie de amplasat la un nivel mai jos faţă de apeduct şi numai 
după concordare cu organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de Stat ale 
Republicii Moldova, 

6.8. La alimentarea reţelei interioare de apeduct din bacuri de apă cu 
presiune, amplasate în clădiri şi la prezenta cuplajului bornei de intrare cu 
reţeaua de distribuţie a apeductului interior, la borne trebuie să se instaleze 
clapete de reţinere reversibilă. 

6.9. Rezervoarele de presiune pentru apă potabilă trebuie să fie asigurate cu 
capac ermetic, să fie instalate pe un suport special într-o încăpere ventilată şi 
iluminată suficient. 

6.10. La proiectarea apeductului interior de apă potabilă trebuie de prevăzut 
măsuri pentru combaterea zgomotului şi vibraţiei accesoriilor conductelor. 

7. Cerinţele suplimentare privind construcţia şi recepţia în exploatare a
apeductelor de apă potabilă. Dezinfecţia instalaţiilor.

7.1. Construcţia apeductelor de apă potabilă trebuie să se efectueze în 
corespundere cu proiectul coordonat cu organele supravegherii sanitaro-
epidemiologice de Stat ale RM. 

7.2. Abaterile de la proiect ce apar în procesul de construcţie a apeductului 
de apă potabilă, trebuie suplimentar acordate cu organele serviciului  sanitaro-
epidemiologic  de Stat  al  Republicii  Moldova. 

7.3.Teritoriul perimetrului I-i al zonei de protecţie sanitară a staţiei de 
tratare a apei, trebuie să  fie amenajat în corespundere cu p. 4. 6. 

7.4.Finisarea  interioară  a încăperilor staţiei de tratare a  apei se prevede în 
conformitate cu RNC 2.04.02—84. În sala filtrelor, decantoarelor, 
limpezitoarelor de contact se prevede căptuşirea pereţilor cu plăci de smalţ la 
înălţimea de 1,5 m de la pardoseala platformelor de deservire a filtrelor şi 
decantoarelor, către care aceste platforme aderă, iar mai sus - vopsirea cu 
vopsele hidrostabile. 

Căptuşirea pereţilor filtrelor şi a limpezitoarelor de contact în interior se 
efectuează pînă la nivelul de 15 cm mai jos de marginea jgheaburilor. 

7.5. In clădirile staţiilor de tratare a apei, trebuie de prevăzut laboratoare 
de control pentru determinarea calităţii apei, încăperi social sanitare şi alte 
încăperi auxiliare în corespundere cu cerinţele RNC 2.04.02-84. 

7.6.Apele reziduale de la laborator, duş, viceu prin intermediul reţelelor 
interne trebuie să fie evacuate în reţelele exterioare de canalizare. In sectoarele 
necanalizate sau în lipsa posibilităţilor    de construcţie a canalizării locale, 
montarea    apeductului în clădirile instalaţiilor de tratare a apei nu se admite. 
In acest caz, trebuie de prevăzut amenajarea clozetului înzestrat cu hazna 
impermeabilă şi cu amplasarea lui la un nivel mai jos după relief, luînd în 
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consideraţie condiţiile topografice şi hidrogeologice, însă nu mai aproape de 30 
m de la sursă, rezervoare de apă potabilă, staţia de pompare şi conducta de 
aducţie a apei. 
       Haznaua clozetului trebuie să fie amplasată după hotarele I-lui perimetru al 
zonei de protecţie sanitară şi să dispună de căi de acces pentru transportul de 
asanare. 

7.7. Toate lucrările camuflate, după finalizarea lor, se recepţionează 
conform actelor. Montarea reţelelor de apeduct şi canalizare în locurile de 
intersecţie a lor, trebuie să fie recepţionate cu părţiciparea serviciului 
sanitaro-epidemiologic teritorial pînă la astuparea canalelor şi cu întocmirea 
avizului respectiv. 

7.8. Toate instalaţiile de apeduct, reţelele exterioare şi interioare de apeduct, 
trebuie să fie supuse probei la ermiticitate în corespundere cu cerinţele în 
vigoare, rezultatele probei se oglindesc în avizul respectiv. 

7.9. Probarea complexă experimentală a instalaţiilor construite si a 
conductelor de apeduct, trebuie să fie efectuată la etapa comisiei de lucru şi de 
stat în prezenţa reprezentanţilor serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al 
RM. 

7.10. După finalizarea construcţiei instalaţiilor de apeduct şi a reţelelor, trebuie 
să fie efectuată curăţirea mecanică minuţioasă, spălarea şi dezinfecta ulterioară 
a lor. 

7.11.Dezinfectia sondelor arteziene înainte de receptionarea lor în 
exploatare se efectuează în cazurile, cîrid după spălarea lor, calitatea apei în 
funcţie de indicii microbiologici nu corespunde STAS-ului «Apă potabilă». 
      Dezinfectarea se efectuează în două etape: 

I etapă — a părţii supraacvatice; 
II etapă — a părţii subacvatice. 

Pentru dezinfecta părţii supraacvatice, în sondă cu cîţiva (3— 5) metri 
mai jos de nivelul static se instalează un dop pneumaiie, mai sus de care 
sonda se umple cu soluţie de substanţe clorigene cu concentraţia clorului activ de 
50—100 mg/1 în dependentă de gradul presupus de infectare. Peste 3—6 ore 
de contact dopul pneumatic se scoate şi cu ajutorul unui agitator special se 
întroduce soluţie de clor în partea subacvatică a sondei, reeşind din calculul că, 
concentraţia de clor activ să nu fie mai mică de 50 mg/1. După 3—6 ore de 
contact se efectuează pomparea apei din sondă pînă la dispariţia din apă a 
mirosului de clor, după ce se recoltează proba de apă pentru analiza 
controlului microbiologic şi determinarea turbidităţii"'. 

NOTA: Volumul calculat al soluţiei de clor se ea mai mare decît 
necesităţile volumului sondei (după înălţime şi diametru); la dezin-fectia 
părţii supraacvatice — de 1,2—1,5 ori, a părţii subacvatice—de 2—3 ori. 

7.12. Dezinfectia rezervoarelor cu capacitate voluminoasă, trebuie efectuată 
prin metoda de irigare. Soluţia din preparate clorigene, cu | concentraţia 
clorului activ de 200—250 mg/1 se pregăteşte reeşind din calculul de 0,3—0,5 
la l m2 de suprafaţă a rezervoarului. Cu astfel de soluţie se acoperă pereţii şi 
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fundul, prin metoda de irigare din furtun sau hidromonitor. Peste I—2 ore 
suprafeţele dezinfectate se spală cu apă potabilă, înlăturînd soluţia uzată prin 
gaura de evacuare a reziduurilor. 
        Muncitorii trebuie să lucreze în haine de protecţie, cizme de gumă şi măşti 
antigaz. In faţa gurii de acces în rezervoar se instalează un vas cu soluţie de 
clorură de var pentru spălarea cizmelor. 

Castelele şi rezervoarele de apă potabilă cu capacitatea mică, inclusiv cele 
amplasate la ultimele etaje a clădirilor etajate din zona construită cu astfel de 
clădiri, trebuie de dezinfectat prin metoda volumetrică, umplînd rezervoarele c,u 
soluţie cu concentraţia clorului activ de 75—100 mg/1 (gr/m3). Peste 5—6 ore de 
contact, soluţia de clor se înlătură prin tava de evacuare a reziduurilor şi se spală 
rezervoarele cu apă potabilă din apeduct pînă ce conţinutul clorului rezidual 
activ în apele de spălătură este de 0,3—0,5 mg/1. Prin metoda analogică se 
efectuează dezinfecţia agitatoarelor, decantoare-lor, şi deasemenea, a filtrelor 
după umplerea lor cu materialele implicate la tratarea apei. După dezinfecţia 
instalaţiilor se efectuează analiza de control a calităţii apei, nu mai puţin de 2 
ori cu un interval ce corespunde timpului de schimb complet al apei. 

7.13. Dezinfecţia  reţelelor  exterioare  de  apeduct  se efectuează prin metoda 
de umplere a ţevilor cu soluţie a preparatelor clorigene cu concentraţia clorului 
activ de 75—100 mg/1 (gr/m3) şi termenul de contact a apei clorinate în 
conducte de 5—6 ore, sau cu concentraţia de 40—50 mg/1 (gr/m3) şi termenul 
de contact nu mai mic de 24 ore. 

Lungimea sectorului conductei de apă pentru efectuarea clorină-rii, trebuie 
de stabilit, de regulă, nu mai mare de 1—2 km. Aplicarea soluţiei de clor în reţej^ 
continuă atîta timp, pînă ce în punctele mai îndepărtate de la locul aplicării ei, 
se va conţine o concentraţie de clor activ egală cel puţin cu 50% din doza 
iniţială aplicată. 

Volumul calculat al soluţiei de clor pentru dezinfecţia reţelei se determină 
reieşind din volumul interior al ţevelor cu un surplus de 3—5% referit la 
pierderile posibile. 

După expirarea timpului de contact, apa clorinată este evacuată şi reţelele 
se spală cu apă .potabilă din apeduct. 

După finalizarea spălării (la conţinutul în apă a clorului rezidual activ de 
0,3—0,5 mg/1) din reţea se recoltă probe de apă pentru analiza microbiologică 
şi determinarea turbidităţii. 

Dezinfecţia este calificată ca finalizată, la prezenţa a două rezultate 
favorabile de analize recoltate consecutiv din acelaşi punct. 

Numărul punctelor de recoltare a probelor de apă pentru controlul de 
laborator, se determină individual luînd în consideraţie lungimea reţelei 
apeductului. 

Locurile şi condiţiile de deservire a apei clorinate şi ordinea de efectuare a 
controlului asupra evacuării ei, trebuie să fie concordate cu organele 
teritoriale a serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat. 
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7.14. Înainte de recepţionarea în exploatare, reţelele interioare de apeduct 
trebuie să fie supuse unei spălări minuţioase cu apă potabilă. După căpătarea 
rezultatelor favorabile a analizelor de laborator privind indicii microbiologici 
şi de turbiditate, recoltate din nu mai puţin de 5 puncte a conductei de apă de 
la acelaş racord, această conductă poate îi prezentată pentru exploatare. 

In cazul necorespunderii apei normelor igienice, trebuie să fie efectuată 
spălarea şi dezinfecţia repetată a reţelei în corespundere cu punctul 7.13. cu 
controlul ulterior al calităţii apei. 

7.15. Spălarea şi dezinfecţia instalaţiilor de apeduct şi a reţelei se efectuează 
cu forţele şi mijloacele organizaţiei de construcţie cu asistenţa reprezentanţilor 
organelor teritoriale de supraveghere sanitaro-epidemiologică de Stat. 

Rezultatele lucrărilor se oficializează printr-un act, în care se indică doza 
clorului activ, durata clorinării, rezultatele analizelor de apă la indicii chimici, 
organoleptici şi microbiologici în corespundere cu Standardul «Apa potabilă» 
(forma actului este prezentată în R.N.C. 3.05.04-85 «Instalaţiile şi reţelele 
exterioare de apeduct şi canalizare», anexa nr. 6). 

7.16. Instalaţiile şi conductele de apă pot fi recepţionate în exploatare 
numai la prezenţa avizului pozitiv şi a autorizaţiei organelor serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat. 

8. Cerinţe suplimentare la exploatarea apeductelor.

8.1. Instalaţiile pentru tratarea apei trebuie să funcţioneze cu gradul de 
capacitate nu mai mare de cel proiectat. 

8.2. Metodele de tratare a apei în diverse perioade ale anului, reactivii 
aplicaţi şi dozele lor se concordează cu organele teritoriale a serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat. 

8.3. Filtrele după umplerea sau reumplerea lor, cu materiale folosite la 
purificarea apei în procesul de exploatare, trebuie după spălare să fie supuse 
dezinfecţiei cu spălare ulterioară. Spălarea filtrelor cu apă nefiltrată nu se 
admite. 

8.4. Filtrele trebuie zilnic examinate  cu lichidarea defectelor stratului de 
umplere (depresiuni, pîlnii). 

8.5. Curăţirea şi dezinfecţia rezervoarelor, castelelor de apă, bacurilor de 
presiune, trebuie efectuată nu mai rar de o dată în an (lunile aprilie-mai), 
deasemenea după reparaţie şi în fiecare caz de necorespundere a calităţii apei 
ce pătrunde în reţea din rezervoarele indicate (p. 7.12), normativelor igienice în 
funcţie de indicii microbiologici. 

Măsurile indicate se efectuează cu asistenţa reprezentantului serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat şi întocmirea actului respectiv. 

Înainte de curăţirea sau reparaţia rezervoarelor, vanele de Apeduct la 
conductele de aducţiune şi deviaţie trebuie să fie sigilate de reprezentantul 
serviciului sanitaro-epidemiologic teritorial. 
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8.6. Anual trebuie efectuat controlul stării tehnice a conductelor de apă, iar 
în caz de necesitate se realizează curăţirea hidromecanică sau hidropneumatică 
a suprafeţelor lor interioare de depuneri şi încrustări. 

8.7. Cişmelele, căminele de apeduct şi hidrantele de incendiu trebuie să fie 
ermetice şi utilajul lor să fie întreţinut în stare de funcţionare. 

8.8. Pentru aprecierea presiunii la conductele magistrale, trebuie să fie 
instalate manometre în punctele amplasate la cele mai înalte niveluri ale 
reliefului teritoriului urbei, cu transmiterea indicaţiilor la punctul central de 
comandă. 

8.9. Controlul asupra calităţii apei potabile în punctele de recoltare a 
probelor înainte de pătrundere în conductele de aducţie  şi reţeaua de 
distribuire, trebuie să fie efectuat de la-boratoarele de producţie ale instituţiilor 
şi organizaţiilor, în posesia cărora se află sistemele de aprovizionare 
centralizată cu apă potabilă, conform cerinţelor STAS «Apa potabilă» după 
indicii microbiologici, chimici,organoleptici şi deasemenea a indicilor de 
poluare radioactivă. 

Punctele de recoltare, numărul probelor de apă investigate şi lista indicilor 
trebuie să fie coordonate cu instituţiile serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat 
teritorial. 

In cazurile lipsei posibilităţii de investigare a apei la toţi indicatorii necesari 
de către laboratoarele departamentale, unele investigaţii pot fi efectuate în 
laboratoarele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat sau în alte 
laboratoare acreditate la condiţii de contract. 

8.10. La uzinele de apă trebuie să fie un registru, în care se  înscriu toate 
rezultatele investigaţiilor de laborator a apei, inclusiv de determinare în 
fiecare oră a clorului rezidual liber în cazul clorinării apei. 

8.11. Recoltarea probelor în reţeaua de distribuire se efectuează din 
instalaţiile de recoltare a apei din stări, ce caracterizează calitatea apei în 
magistralele principale a-conductelor de apă din sectoarele cele mai înalt 
amplasate şi din punctele de capăt, deasemenea din robinetele reţelelor 
interioare de apeduct a tuturor caselor ce dispun de pompare forţată şi bacuri 
locale de presiune. 

8.12. In cazul de necorespundere a apei STAS-ului «Apa potabilă» se 
elucidează cauzele impurificării şi se aplică măsurile respective. 

In caz dacă indicele coli al apei potabile este de 20 şi mai mulţi la l l de apă 
imediat se informează serviciile sanitaro-epidemiologice teritoriale pentru 
examinarea comună a cauzelor impurificării şi efectuării dezinfecţiei apeductului 
de apă potabilă conform p. 7.11- 7.13. 

8.13. Persoanele fizice şi juridice în caz de stabilire a necorespunderii 
calităţii apei surselor Standardului, sunt obligate de sinestătător să asigure 
suspendarea utilizării lor (art. 14 Legea Republicii Moldova  Privind asigurarea 
sanitaro-epidemiologică a populaţiei din 16 iunie 1993 nr. 1513—XII). 

8.14. Pentru efectuarea controlului şi ameliorarea stării sanitaro-tehnice a 
apeductelor de apă potabilă conducătorii respectivi alcătuiesc anual grafice şi 
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măsuri de examinări profilactice a instalaţiilor de apeduct şi reţelei de 
distribuire, de spălare a lor planificată, de dezinfecţie şi deasemenea de 
reparaţie curentă şi capitală, de înlocuire a reţelei uzate ş.a. 
     Graficile şi măsurile indicate trebuie să fie coordonate cu organele serviciului 
sanitaro-epidemiologic şi aprobate de organele autoadministrării locale. 
     8.15. Pentru fiecare apeduct în funcţiune  conducătorii regiei «Apă-canal», 
întreprinderilor, gospodăriilor trebuie să întocmească schema corespunzătoare cu 
indicarea tuturor obiectivelor în funcţiune (prizele de apă, staţiile de pompare, 
instalaţiile de tratare a apei, rezervoarele de apă potabilă, castelele de apă) şi 
deasemenea schema amplasării reţelelor de apeduct şi canalizare cu indicarea 
locurilor de intersecţie a lor. Un exemplar al schemei trebuie să fie adresat 
organelor serviciului sanitaro-epidemiologic teritorial. 
      8.16. Toate locurile de intersecţie a  apeductului cu canalizaţia trebuie să fie 
examinate cu participarea reprezentantului serviciului sanitaro-epidemiologic 
teritorial referitor la  respectarea cerinţelor respective (p. 5.8.). La depistarea 
încălcărilor trebuie să fie luate măsuri pentru lichidarea lor. 
     8.17. Despre stările de avariere la apeduct şi canalizare posesorii 
apeductelor sunt obligaţi să formeze instituţiile teritoriale ale % 
serviciului sanitaro-epidemiologic şi să aplice măsuri urgente pentru 
lichidarea lor. 
      După aceasta reţeaua de apeduct se spală, se dezinfectează în corespundere 
cu p. 7.13. şi se efectuează controlul ţie laborator al calităţii apei de către 
laboratorul uzinal în scopul evidenţierii eficacităţii măsurilor întreprinse - 
se determină turbiditatea, clorul rezidual liber, indicele Coli. 

  Organele serviciului sanitar-epidemiologic de Stat trebuie  să realizeze pe 
teren controlul selectiv cu efectuarea investiţiilor de laborator referitor la 
eficacitatea măsurilor aplicate. 
     Forma de evidenţă a avariilor este prezentată  în anexa nr. 2.3. 
      NOTA: Se ţin la evidenţă şi se comunică în CIE teritoriale acele avarii 
lichidarea cărora necesită sistarea aprovizionării consumatorilor cu apă .  
     8.18. Timpul calculat de lichidare a avariilor la conductele  de apă de 
categoria I-i se adoptă în conformitate cu N.R.C. 2.04.02—84 «Alimentarea cu 
apă. Instalaţiile şi reţelele externe», şi se prezintă în anexa nr. 4. 
     8.19. In caz de apariţie a stărilor de avarie persoanele respon- 
sabile a apeductelor de apă potabilă sunt obligaţi să dispună de planuri a 
măsurilor de asigurare a populaţiei cu apă potabilă, coordonate cu serviciile 
CIE teritoriale. 

8.20. Comutarea consumatorilor de apă, inclusiv şi a cetăţenilor ce dispun de 
proprietate privată la sistemele de alimentare cu apă potabilă se efectuează 
numai cu autorizarea persoanelor juridice respective. 

In caz de comutare în mod arbitrar conducătorii de apeducte trebuie să aplice 
măsuri pentru decomutarea lor. 

8.21. Muncitorii instalaţiilor de apeduct, care au atribuţie nemijlocită Ia 
tratarea apei şi persoanele care deservesc reţelele de apeduct sunt supuşi 
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examinării la tuberculoză, investigaţiilor la bolile venerice cînd sunt angajate la 
lucru pe viitor o dată în an; la agenţii infecţiilor intestinale şi la helminţi 
cînd sunt angajaţi la lucru şi în viitor după indicaţiile epidemiologice, cît şi 
conform ordinilor în vigoare. 

Rezultatele examinării cu avizul medicului privind posibilitatea accesului la 
lucru, trebuie să fie înregistrate în carnetul medical individual al muncitorului, 
care se păstrează la conducătorul apeductului de apă potabilă. 

8.22. Muncitorii ce deservesc apeductul de apă potabilă trebuie să fie 
asiguraţi cu haine de protecţie în corespundere cu normativele în vigoare. 

Munca la instalaţiile de tratare şi dezinfecţie a apei trebuie să se efectueze în 
halate albe. 

8.23. Către lucru la instalaţiile de tratare şi dezinfecţie a apei, se admit 
persoanele care au frecventat    cursul de instruire igienică şi au susţinut cu 
succes examenele corespunzătoare. 

Instruirea trebuie să se efectueze la fiecare 2 ani. 
8.24. Persoanele responsabile de sistemele de aprovizionare  cu apă potabilă 

trebuie să primească aprobare respectivă pentru utilizarea specială a apei de la 
CIE teritorial şi autorizaţie pentru aceasta de la organele pentru 
reglementarea utilizării şi protecţiei apelor. 

8.25. In caz de încălcare a regulilor şi normelor igienice de faţă şi la 
alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde STAS-ului «Apa potabilă», 
organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat aplică măsuri în 
corespundere cu «Legea Parlamentului Republicii Moldova privind asigurarea 
sanitaro-epidemiologică  a populaţiei» şi «Codului privind contravenţiile 
administrative». 

8.26. Controlul  sanitar-epidemiologic de Stat  privind  calitatea apei 
sistemelor centrale de alimentare cu apă potabilă se efectuează conform 
programului şi în termenii stabiliţi de organele teritoriale a serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat. 

8.27. Anual apeductele trebuie să fie autorizate de serviciul sanitaro-
epidemiologic de Stat cu eliberarea certificatului   igienic de exploatare. 
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ANEXA NR. l Tabelul l 
Normele consumului de apă potabilă pentru sectoarele de construcţie locativă a 
centrelor populate. 

Nr. 

d/o 

Gradul de salubritate a sectoarelor de 
construcţie locativă 

Ponderea consumului de 
apă potabilă în centrele 
populate la un locatar 
medie nictemerală, medie 
anuală  (1/24 ore) 

1. Construcţia cu clădiri, înzestrate cu reţele de 
apeduct şi  canalizare interioară. 

1.1 Lipsite de cada de baie 125-160

1.2 În căzi de baie şi încălzitoare locale de apă 160-230

1.3 La alimentare centralizată cu apă caldă 230-350

NOTĂ: 
1. Pentru  sectoarele de construcţie cu clădiri ce utilizează apa din cişmele 

ponderea me
die a consumului de apă la un locatar trebuie considerată egală cu 30—50 1/24 
ore. 

2.Ponderea  consumului  de  apă   include necesităţile  de  apă  potabilă  şi  
menajeră în clă 
dirile, publice,  cu  excepţia consumului de apă pentru casele de odihnă, 
complexele turistico-senatoriale,  taberele  de copii,  care  trebuie calculate 
conform  RNC  2.04.01—85  şi   a  datelor tehnologice. 
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  Normele consumului de apă pentru clădirile de trai şi publice. 
Tabelul 2 

Norma 
consumului de 

apă, l 

Nr. 
d/o 

Consumatori de apă Unitate de raportare 

Total 
(inclusiv 

caldă) 

caldă

1. Blocuri locative:
1.1. cu reţele de apeduct şi 

canalizare lipsite de cadă 
de baie 

1 locuitor 95 

1.2 gazificate -« - 120
1,3 cu reţele de apeduct, 

canalizare şi căzi de baie 
cu încălzitor de apă, care 

funcţionează cu 
combustibil solid  

-« - 150 

1.4. Cu reţele de apeduct, 
canalizare şi căzi de baie 

cu încălzitoare de apă care 
funcţionează pe gaz 

-« - 190 

1.5 Cu alimentare centralizată 
cu apă caldă, amenajate cu 
lavoare chiuvete şi duşuri 

-« - 195 

1.6 Cu căzi de baie, lungimea 
de 1500-1700 mm 
înzestrate cu duş 

-« - 250 

1.7 Cu înălţimea mai mare de 
12 etaje şi alimentare 

centralizată cu apă caldă 

-« - 360 

2. Cămine : 
2.1 Cu duşuri comune -« - 85 
2.2 Cu duşuri pe lîngă toate 

obiectele de locuit 
-« - 110 

2.3 Cu  bucătării comunale şi 
blocuri de duşuri la toate 
etajele pe lîngă odăile de 
locuit în fiecare secţie a 

clădirii 

-« - 140 80 

3. Hoteluri, pansionate,
moteluri cu băi şi duşuri 

comune 

-« - 120 70 
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4. Hoteluri şi pansionate cu 
duşuri în toate numerele 

aparte 

1 locuitor 230 140 

5. Noteluri cu căzi de baie în 
fiecare număr aparte, % din 
cifra totală de numere :pînă 

la 25         
             pînă la 75 

pînă la 100 

-« - 200 
250 
300 

100 
150 
180 

6. Spitale :
6.1. Cu băi şi duşuri comune 1 pat 115 75 
6.2. Cu blocuri sanitare, 

amplasate în vecinătatea 
saloanelor 

1 pat 200 90 

6.3. infecţioase 1 pat 240 110
7. Sanatorii şi case de 

odihnă : 
7.1. Cu căzi de baie în toate 

odăile de locuit 
1 pat 200 120 

7.2. Cu duşuri în toate odăile de 
locuit 

1 pat 150 75 

8. Policlinici şi ambulatorii 1 bolnav pe schimb 13 5,2 
9. Creşe-grădiniţe de copii : 
9.1 Cu întreţinerea copiilor pe 

parcursul zilei : 
1 copil 

9.1.1. Cu sufragerii, ce 
funcţionează  pe baza 

semifabricatelor 

1 copil 21,5 11,5 

9.1.2 Cu sufragerii ce 
funcţionează pe baza 
materiei prime şi cu 

spălătorii înzestratecu 
maşini automate de spălat 

1 copil 75 25 

9.2. Intreţinerea nictemerală a 
copiilor: 

9.2.1. Cu sufragerii ce 
funcţionează pe baza 

semifabricatelor 

1 copil 39 21,4 

9.2.2. Cu sufragerii ce 
funcţioneazăpe baza 
materiei prime şi cu 

spălătorie înzestrate cu 
maşini automate de spălat 

1 loc 93 28,5 
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10 Tabere de copii (inclusiv 
cele cu activitate anuală) : 

10.1 Cu sufragerii, ce 
funcţionează pe baza 
materiei prime şi cu 

spălătorii înzestrate cu 
maşini automate de spălat 

1 loc 130 40 

10.2. Cu sufragerii ce 
funcţionează pe baza 
semifabricatelor şi cu 
spălatul albiturilor la 

spălătoriile centralizate 

1 loc 55 30 

11. Spălătorii : 
11.1. mecanizate 1 kg de albituri 

uscate 
75 25 

11.2. nemecanizate 1 kg de albituri 
uscate 

40 15 

12. Clădiri administrative 1 lucrător 12 5
13. Instituţii de învăţămînt 

(inclusiv superioare şi 
medii speciale) cu duzuri 

pe lîngă sălile de 
jimnastică şi cu bufete ce 

realizează bucate 

1 student şi 1 lector 17,2 6 

14. Laboratoarele instituţiilor 
superioare şi medii speciale 

de învăţămînt 

1 aparat de schimb 224 112 

15. Scoli medii de cultură 
generală cu duşuri pe lângă 

sălili de jimnastică şi cu 
ospătării, ce funcţionează 
pe baza semifabricatelor 

1 elev şi 1 profesor 
pe schimb 

10 3 

15.1 Aceiaşi cu zi prelunjită 1 elev şi 1 profesor 
pe schimb 

12 3,4 

16. Şcoli professional tehnice 
cu duşuri pe lîngă sălile de 
jimnastică şi cu ospătării, 
ce funcţionează pe baza 

semifabricatelor 

1 elev şi 1 profesor 
pe schimb 

20 8 

17. Şcoli internat cu încăperi:
17.1. De studii (cu duşuri pe 

lîngă sălile de jimnastică) 
dormitoare 

1 loc 70 30 
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18. Instituţii de cercetări 
ştiinţifice şi laboratoare : 

18.1. De profil chimic 1 lucrător 460 60
18.2. De profil biologic 1 lucrător 320 55
18.3. De profil fizic 1 lucrător 125 15
18.4. Stiinţe sociale 1 lucrător 12 5
19. Farmacii:
19.1 Sala de comerţ şi încăperi 

auxiliare 
1 lucrător 12 5

19.2. Laboratorul de fabricare a 
medicamentelor 

1 lucrător 310 55

20. Intreprinderi de alimentare 
publică : 

O unitate 
convenţională de 

bucate 
20.1. Pentru fabricarea 

bucatelor : 
O unitate 

convenţională de 
bucate 

16 12,7 

20.1.1. Realizate în sala de service O unitate 
convenţională de 

bucate 

14 11,2 

20.1.2. Comercializate la 
domiciliu 

O unitate 
convenţională de 

bucate 

14 11,2 

20.1.3. Care eliberează 
semipreparate : 

De carne  
De peşte 

De legume 
De culinare 

O unitate 
convenţională de 

bucate 
6700 
6400 
4400 
7700 

3100
700 
800 

1200

21. Magazine :
21.1. alimentare 1 lucrător pe schimb 

(20m2 a sălii de 
comerţ) 

250 65 

21.2. industriale 1 lucrător pe schimb 12 5 
22. frizerii 56 33
23. Cinematograful  1 loc 4 1,5 
24. Case de cultură 1 loc 8,6 2,6
25. Teatre :
25.1. Pentru spectatori 1 loc 3 1 
25.2 Pentru actori 1 actor 40 25 
26. Stadioane şi săli sportive : 
26.1. Pentru suporteri 1 loc 3 1 
26.2. Pentru amatori de sport 

(care fac duş) 
O persoană 50 30
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26.3. Pentru sportivi 1 sportiv 100 60 
27. Bazine de înot : 
27.1. Adăugarea apei % capacităţii 

bazinului în zi 
10 

27.2. Pentru suporteri 1 loc 3 1 
27.3. Pentru sportivi (care fac 

duş) 
1 sportiv 100 60 

28. Băi : 
28.1. Pentru spălat pe bănci în 

sala de săpunire înzestrată 
cu lighene şi duşuri pentru 

clătire 

1 vizitator 180 120 

28.2. Aceeaş cu efectuarea 
procedurelor de asanare şi 

clătire sub duş 

1 vizitator 290 190 

28.3. Cabină cu duş 1 vizitator 360 240
28.4. Cabină cu cadă de baie 1 vizitator 540 360 
29. Duşuri în blocurile sanitare 

ale întreprinderilor 
industriale 

O sută de duşuri pe 
schimb 

500 270 
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ANEXA 2 
Registrul de evidentă a avariilor la apeduct 

Data investigaţiilor de 
laborator şi rezultatele 

lor 

Nr
. 

d/o
r. 

Dat
a şi 
ora 
avar
iei 

Ad
res
a 

Cara
cteru

l 
avari

ei 

Enumer
area 

lucrăril
or 

efectuat
e pentru 
lichidar

ea 
avariei 

Data şi 
orele 

lichidăr
ii 

avariilo
r şi a 

clorinăr
ii 

clorul 
rezidual 

liber 
mg/dm3

Ind
ecel

e 
coli, 
nr.d

e 
baci
li/d
m3 

Turbid
itatea 
mg/d
m3 

Data 
şi 

orele  
pune
rii în 
funcţ
ie a 
aped
uctul

ui 
(sect
orulu

i) 
după 
avari

e 

Res
pon
sabi
lul 
de 
exe
cuţi

a 
lucr
ăril
or 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Registrul de evidenţă a avariilor la canalizare      Anexa 3 

Nr.după/or. Data şi 
orele 
avariei 

Adresa Caracterul 
avariei 

Data şi 
orele 
lichidării 
avariei 

Executorul 
responsabil

1 2 3 4 5 6



Anexa 4 
Durata lichidării avariilor la conductele de aprovizionare cm apă de gradul 1 

Timpul calculat (ore) pentru lichidarea avariilor  
la conductele de apă, orele, la adîncimea de 

montare a ţevilor, m 

Nr. 

d/oră 

Diametrul 
ţevilor. 

mm 
pănă la 2 mai mult de 2 

1 2 3 4

1 Pînă la 400 8 12 

400-1000 12 18 

Mai mult de 
1000 

18 24

NOTĂ: Pentru sistemele de alimentare cu apă de gradul I şi II timpul indicat 
în tabel trebuie majorat corespunzător de 1,25 şi 1,5 ori. 
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MHHHCTEPCTBO 
OKPY)l(AIOtnEH CPE,ll;I,I 

ArEHTCTBO 
,,APELE MOLDOVEI" 

M,ZJ;-2028, KIIII1IIH3y, 
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TeJI. 73-36-78, cpaKC. 73-50-03 
e-mail: agentia_am@apele.gov.md

Conducătorilor întreprinderilor 
de alimentare cu apă şi de canalizare şi 

instituţiilor de proiectare 

În conformitate cu decizia Consiliului Tehnic al Agenţiei „Apele Moldovei" 

nr.I din 25 mai 2010 şi recomandărilor Institutiilor de Proiectări 

„ACV APROIECT" şi „IPROCOM", Agenţia „Apele Moldovei" recomandă pentru 

utilizare în activitatea practică următoarele albume de desene unificate pentru 

instalarea debitmetrelor mecanice de apă: 

./ IJ;I1PB 02A.00.00.00. «Y cTaHOBKa cqeTqHKOB xono.ri;Hoii BO)];bl c

)];HaMeTpOM ycJIOBHOro rrpoxo.ri;a Dy = 20 .. .  300 MM B BO)];OMepHbIX Y3Jiax Ha 

BBo.ri;ax D 50 .. .  300 MM» 

./ IJ;I1PB 03A.00.00.00. «CxeMbI ycTaHOBKH cqeTqHKOB B Bo.ri;oMepHbIX

Y3Jiax Ha BHyTpeHHHX B0)];0IIp0BO)];HbIX cen1x 061:,eKTOB» 

Director Ion Lupu 



IlepeBO)]; 

PyKOBO.il:llTeJUIM npe,ri:npmITllM BO.il:OCHafoKeHll51 

li KamUill3aQllll 

IIpoeKTHbIM llHCTllTyTaM 

B cooTBeTCTBllll c perneHlleM TexHw-recKoro CoBeTa AreHTCTBa „Apele 

Moldovei" N2 1 OT 25 Ma51 2010r. li peKOMeH,ri:aQll51Mll npoeKTHbIX llHCTllTYTOB 

„Acvaproiect" li „Iprocom", AreHTCTBO „Apele Moldovei" peKoMeH,ri:yeT ,ri:JI51 

npaKTllqecKoro npllMeHeHll51 CJie,ri:yIOrn;lle aJib60Mbl yHmpm.:i;llpOBaHHbIX qepTe)KeM .il:Jl51 

ycTaHOBKll MexaHllqeCKllX BO.il:OMepoB: 

./ I.J;HPB 02A.00.00.00. «YcTaHOBKa cqeTqllKOB xoJio,ri:Hoii BO.il:bI c ,ri:llaMeTpoM

ycJIOBHOro npoxo,ri:a ,Ily = 20 . . .  300 MM B BO.il:OMepHbIX Y3Jiax Ha BBO,ri:ax ,II; 50 . . .  

300 MM» . 

./ I.J;HPB 03A.00.00.00. «CxeMbI ycTaHOBKll cqeTqllKOB B Bo,ri:oMepHbIX y3Jiax Ha

BHyTpeHHllX BO,ri:onpOBO.il:HbIX ceT51X 061>eKTOB». 

,Il;llpeKTOp HoH Jiyny 



EXTRAS 

DIN PROCESUL-VERBAL 

al şedinţei Consiliului Tehnic nr. 1 din 25 mai 2010 

APROBAT: 

5 mai 2010 

Agenda zilei: 

2. Despre aplicarea albumelor de desene unificate privind instalarea

debitmetrelor mecanice de apă pentru reţelele de alimentare cu apă. 

În urma discuţiilor şi schimbului de opinii asupra chestiunii abordate, Consiliul 

Tehnic a decis: 

1. De a aplica următoarele albume de desene unificate pentru instalarea

debitmetrelor mecanice de apă: 

./ I.U1PB 02A.00.00.00. «YcTaHOBKa cqeTqHKOB xoJIO)];HOH BO)];bI c .z:i:1-1aMeTPOM

ycJIOBHOro rrpoxo.z:i:a Dy = 20 . . .  300 MM B BO)];OMepHbIX Y3Jiax Ha BBO)];aX D 50 . . .  300 

MM» 

./ I.U1PB 03A.00.00.00. «CxeMbI ycTaHOBKH cqeTqHKOB B Bo.n:oMepHbIX y3Jiax

Ha BHyTpeHHHX BO)];OIIpOBO)];HbIX cenrx o6neKTOB» 

2. Institutul de proiectare a Sistemelor de Gospodărire a Apelor 

"ACVAPROIECT" (dl V. Catrinescu) şi Institutul de Proiectări de Stat „IPROCOM" 

(dl V. Cotruţa) vor prezenta Agenţiei „Apele Moldovei" recomandările privind 

utilizarea în activitatea practică a albumelor de desene unificate, elaborate de către 

Centrul Metrologiei "APĂ-CANAL SANCT-PETERBURG" din Federaţia Rusă. 

� 

�� 
Secretarul Consiliul Tehnic V. Ţurcanu



BbIIIHCKA 

H3 IlpoToKoJia 3ace,r:i:auun TexuuqecKoro ConeTa N!! 1 oT 25.05.2010r. 

YTBEP)K,ll;AIO: 

3aMeCTIITeJib ,n:IIpeKTOpa AreHTCTBa 
,,Apele Moldovei" 

MIIxaIIrr IleHKOB 

25 Ma51 2010r. 

2. o rrpIIMeHeHIIII aJib60MOB yHmpm.1;IIpOBaHHbIX qepTe)KeM .Il:Jl51 ycTaHOBKII

MexaHIIqecKIIX B0.Il:OMepoB .Il:JI51 ceTeM BO,n:OCHa6)KeHII51. 

B pe3yJibTaTe o6cy)K,n:eHII51 II o6MeHa MHeHII51MII IIO ,n:aHHOMY BOrrpocy, 

TexHIIqecKIIM CoBeT PEIIIHJI: 

1. IlpIIMeHIITb crre,n:yIOIIIIIe aJib60Mbl yHmpIIIIIIPOBaHHbIX qepTe)KeM .Il:Jl51

ycTaHOBKII MexaHIIqecKIIX BO.Il:OMepoB: 

./ IJ;IiPB 02A.OO.OO.OO. «Y cTaHOBKa cqeTqIIKOB xorro,n:HoM BO.I.1:bI c ,n:IIaMeTpoM

ycrroBHoro rrpoxo,n:a �y = 20 . . .  300 MM B Bo,n:oMepHbIX y3rrax Ha BBo,n:ax � 50 .. .  300 

MM» 

./ IJ;I1PB 03A.OO.OO.OO. «CxeMbI ycTaHOBKII cqeTqIIKOB B Bo,n:oMepHbIX y3rrax Ha

BHyTpeHHIIX Bo,n:orrpoBO.I.1:HbIX ceT51X o6'beKTOB». 

2. IIpoeKTHbIM IIHCTIITYT CIIcTeM BO,n:Horo X035IMCTBa „Acvaproiect" (r-H

B.KaTpIIHecKy) II rocy,n:apcTBeHHbIM IIHCTIITYT „Iprocom" (r-H B.K0Tpy11a) rrpe,n:cTaB51T

AreHTCTBY „Apele Moldovei" peKoMeH,n:aIIIIII rro rrpaKTIIqecKoMy rrpIIMeHeHIIIO 

arrb60MOB yHmpIIIIIIpoBaHHbIX qepTe)KeM, pa3pa60TaHHbIX MeTporrorIIqecKIIM 11eHTpOM 

«Bo,n:oKaHarr CaHKT-IleTep6ypr» PoccIIMCKOM <l>e,n:epa111m. 

CeKpeTapb TexcoBeTa 



AOEN('IJ\''APELE MOLDOVEI" 

Institutul de Proiectare a Sistemelor de 
Gospodarlre a Apelor 
"ACVAPROIECT" 

inreg. sub Nr. 103007086 
Str Alecu Russo, 1 MD 2068, 
or.Chişinău, 
Republica Moldova 
tel. 43-81-22 fax 44-97-61 
www.acva md 
e-mail: �cvaproiect@acva.md

/ 

din..U ,(.f)f',/o Nr o-I- "f"°13 
la Nr ____ din ____ _ 

ArE!!TCTDO "Al !EJlE MOJl/1.0BEH" 

l'lHCTWryT no npoeKT11lpOBSH ... IO 
l!OAOXO;ui�CTB8H.tb!)( C�CieM 

"ACVAPROIECT" 
Per. NQ 103007086 
yn.Ane1<y Pycco, 1 M,O 2068, 
r. Kli!w111r1es,
Pecny6m1Ka Mon.o,osa
Ten. 43-81-22 Q)SKC 44-97-61
www.acva.md
e-mail: acvaproiect@acva.md

3aMeCTMTemo .Q11tpeKTopa 
«Anene Mon,qoeeM» 

M. nEHbKOBY

B coo·rneTCTBtllVI C nopyYeHi'?eM TeXHVl48CKOro CoseTa «Anene MOI1AOBe�» IIIHCTIIITyr 
paccMoTpen am,60Mbl rnnOBblX peLUeHl,11/1 AnH ycraHOBKl,1 MeX8Hlll4eCl<VIX C'-l�T41-1KOB BOAbl: 
- �v1P8 02A.00.00.00. «YcTaHOBKa C4f3T4111KOB xonOAHOVI BOAbl C AlllaMeTpOM ycnOBHoro
npOXOAa fJ,y = 20 .. 300 MM B 80AOMepHblX y3nax Ha BBOAax fJ, 50, .. 300 MM»
- Uv1PB 03A.00.00.00. «CxeMbl ycTaHOBKVI c4eT'-1111KOB xonoAHO� eo,o,b1 s BOAOMepHblX y3nax
Ha BHyrpeHHIIIX BOAOnpoBO,!lHblX cers,x o6'beKTOB».

81:,1weyKasaHHb1e anb60Mbl TV1nos1:,1x peUJeHVIVI pa3pa60TaHbl WeHrpoM MerponontH1 rYv1 
«BOAOKaHan CaHKT - nerep6ypra» VI B H8CTOs:IL4ee BpeM7l WVIPOKO np111MeHs:IIOTCR B 
Pocc111111cKo� (l)e,Qepa�v11i1. 

C4111TaeM Heo6XOAv1MblM peKOMeHAOBaTb Ll1X Ans:i 111cnOrtb30BaHIMl Ha o6beKTaX BOAOCH86>KeHvi� 
Pecny6m1KIII MoJlAOBa 

/( 
(__... �- :� .· 

.----------

B.KarpHt1ecKy



. � [ţ' 
INSTITt:T� :� UE PROIECTARI DE STAT "IPROCOM" 

2028,C'!·.::i,,• ··. ,: .:-., :·.t;h.1' udor.� Tel.(.3732)72-78---h '7'.?-'?3-61. fax. 72-78-20. 
c-m:til iprotom(u>1?1ld.m !

----------·· · ····· .. ,--·--- �-------------

din 26.05.2010 J'-i� ·.;. :_�.'!'-'C

La .Mt din 
..,__._.. -· .... p • ••• ,_ ..... 

Agenţia „Apele Moldovei" 
Domnului Mihai Pcnicov 

În corespunder.: .: . , ·. ,.�:i-�1:e�\ wnsiJi11li.ii t�hd,; dl A�-·qiei .,Apele Muldovei" Institutul a 

examinat urmatoareic . .-.;1f, 1.::·: ,JccLdîk>, tehnice pentru ins,· larea wntoarclcw de apă mccani('..e 

elaborate de către c�-;--.; ,: f ·i�1r • .1iogie l"'Yff .. Apă-Canal s,�n '.\:terourg'" utilizate actualmente în 

Federaţia Rusă. 

LU1PB 02A.00.1 •·:\ .. :·_· .-< >\·-raiwsr<�: C"l�Ttrn1<os xoJ1,,,;1_H· ·ii BOJlbl c il,rtaMe-rpoM ycJJOBHoro 

npoXO.ilaDy=20 ... 30t.,.i,,;;: ,�·\.·0Mcpr1i-.;x y'3nax aaBnu,rmx D :·\• ...... 30:'vTM>>. 

I.U1PB 03A.00 O · i. ·. ,:C·,:.::Mot ycTm-1.:>r1r.:w C<ieT�mKo� r, :(oMepHblx y:max Ha BH)"l'J)eHHHX

aoJJ:orrpoBO.ilHMX c�n1, · ,., 1: 1:.,·n., :5; propui:t' spre recorn:t > ,·iart pentru utilizare în acth·itatea 

practică. 

Ex: 
V. Grebennicov
Tel:728269

i,: Cotmţa 
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

A1

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела Страница

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные положения A5

Требования к устройству водомерных узлов A6

Требования к помещениям водомерных узлов A6

Описание схем водомерных узлов A6

Монтаж и подготовка счетчика к работе A7

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию счетчиков A8

Особенности использования счетчиков с импульсным выходом A8

ЧЕРТЕЖИ

Схема СТАНДАРТ

Исполнение №1. Горизонтальная установка 1

Исполнение №2. Вертикальная установка  (нисходящий поток) 2

Исполнение №3. Вертикальная установка  (восходящий поток) 3

Исполнение №4. Вертикальная установка водосчетчика  с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке (восходящий 
поток)

4

Исполнение №5. Вертикальная установка водосчетчика   с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке  (нисходящий 
поток)

5

Исполнение №6. Горизонтальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке (нисходящий 
поток)

6

Схема СТАНДАРТ с дренажно-противопожарным краном (штуцером)

Исполнение №1. Горизонтальная установка 7

Исполнение №2. Вертикальная установка  (нисходящий поток) 8

Исполнение №3. Вертикальная установка водомерного узла  на 
трубопроводе dу=15 (восходящий поток) 9

Исполнение №4. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (восходящий 
поток)

10

Исполнение №5. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке (нисходящий 
поток)

11

Исполнение №6. Горизонтальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке. (нисходящий 
поток)

12

Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном

Исполнение №1. Горизонтальная установка водомерного узла  13

Исполнение №2. Вертикальная установка водомерного узла  (нисходящий 
поток) 14

Исполнение №3. Вертикальная установка водомерного узла  на 
трубопроводе dу=15 (восходящий поток) 15

Исполнение №4. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (восходящий 
поток)  

16

Исполнение №5. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (нисходящий 
поток)

17

Исполнение №6. Горизонтальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке. (нисходящий 
поток)  

18

Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и дренажно-противопожарным краном (штуцером)

Исполнение №1. Горизонтальная установка водомерного узла   19

Исполнение №2. Вертикальная установка водомерного узла  (нисходящий 
поток) 20

Исполнение №3. Вертикальная установка водомерного узла  на 
трубопроводе dу=15  (восходящий поток) 21

Исполнение №4. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (восходящий 
поток)  

22

Исполнение №5. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (нисходящий 
поток)

23

Исполнение №6. Горизонтальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке. (нисходящий 
поток)  

24
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Схема СТАНДАРТ с редуктором давления

Исполнение №1. Горизонтальная установка водомерного узла   25

Исполнение №2. Вертикальная установка водомерного узла  (нисходящий 
поток) 26

Исполнение №3. Вертикальная установка водомерного узла  на 
трубопроводе dу=15  (восходящий поток) 27

Исполнение №4. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (восходящий 
поток)

28

Исполнение №5. Вертикальная установка водосчетчика с установкой 
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном участке. (нисходящий 
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1.Общие положения

 1.1. Настоящий альбом разработан в соответствии  с требованиями 
следующих действующих нормативных документов:
 -  СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий» – 
изд. 2000 г;
 - «Правила пользования системой коммунального водоснабжения и 
канализации в
 Российской Федерации» от 12  февраля 1999 г. с изм. на 23   мая 2006 
года; 
 - «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» (с 
изменениями на 21 июля 2008 года);
- ГОСТ Р 50193.2-92 «Измерение расхода воды в закрытых каналах. 
Счетчики холодной воды крыльчатые. Требования к установке»;
 - «Методические рекомендации по выбору, установке и эксплуатации 
приборов учета
 и   регулирования расхода тепловой энергии, холодной и горячей 
воды»,НКЦ ЖКХ, 2003 г.
 1.2.  Решения, приведенные в Альбоме  распространяется на установку 
механических  счетчиков расхода воды, монтируемых  на внутренних сетях 
холодного и горячего водоснабжения.
 1.3. Используемые в Альбоме приборы учета расхода воды   входят в 
Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению 
на территории Российской Федерации и имеют необходимые сертификаты 
и разрешения. (см. Приложения)
 1.4. Конструкции водомерных узлов, представленных в альбоме, 
обеспечивают выполнение требований по установке  счетчиков, изложенных 
в ГОСТ Р 50193.2-92  , паспортах  водосчетчиков, и прочих  действующих 
нормативных документах, а именно:

- наличие запорной арматуры перед счетчиком ( СНиП 2.04.01 п.10.5);
- наличие фильтра перед счетчиком с фильтрующей способностью 
  не более 500 мкм;
- наличие требуемой длины прямолинейных участков до и после 
счетчика,
  в зависимости от диаметра  условного прохода счетчика;
- наличие сливного крана установленного между счетчиком и вторым (по 
ходу  движения воды) краном  (СНиП 2.04.01 п.11.6);
- наличие при вводе в квартиру крана со штуцером в качестве первичного 
средства пожаротушения (СНиП 2.08.01 п.3.1.а) 
 1.5. Водомерные узлы допускается устанавливать на стальные, медные, 
металлополимерные и пластмассовые трубопроводы, при надлежащей 
установке опорных конструкций, исключающих передачу на водомерный 
узел  любого вида нагрузок от трубопроводов. 
 В качестве отвода от водомерного узла допускается применять гибкие 
шланги. Использовать гибкие шлаги в качестве подвода к водомерному узлу 
допускается только по временной схеме. Обязательным условием является 
допустимость использования труб и шлангов в системе хозяйственно-
питьевого водопровода.
 1.6. Конструкция, порядок установки и эксплуатация водомерных 
узлов должны производится в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов.
 1.7. Диаметры условного прохода счетчиков должны согласовываться 
с представителями служб водопроводно-канализационного хозяйства 
(ВКХ) при наличии с этим предприятием договора на водопользование. 
В остальных случаях - с балансодержателем водопроводных сетей (для 
ЖСК, ЖК, ТСЖ, кондоминиумы и т. д.) или представителями жилищно-
зксплуатационной службы (ЖЭС), обслуживающей водопроводные сети 
(для муниципальных жилых объектов).

Пояснительная записка
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2. Требования к устройству водомерных узлов. 
 
 2.1. Водомерный узел рекомендуется устанавливать на подводящей 
водопроводной магистрали на объект или на отдельный санитарно-
технический прибор сразу за запорным устройством и фильтром 
механической очистки.
 2.2. Все санитарно-технические  приборы объекта должны быть 
подключены через водомерный узел (узлы).
 2.3. Местоположение водомерных узлов, их количества на объекте 
определяется      водопотребителем и в обязательном порядке 
согласовывается с балансодержателем водопроводных сетей объекта 
или представителем ЖЭС. Согласование необходимо для исключения 
безучетного водопотребления, то есть использования санитарно-
технических приборов помимо счетчика.
 2.4. Приемка и опломбирование водомерного узла производится 
представителями служб ВКХ , балансодержателя или ЖЭС, в зависимости 
от того, с кем производится
расчет за потребляемую воду.   
 2.5. После установки счетчиков на внутренних сетях объекта 
оформляется Акт установки водосчетчиков (см. Приложение 1) и 
составляется исполнительная схема  подключения водомерного узла, на 
которой указываются места расположения водомерных узлов и диаметры 
подводных магистралей (см. Приложение 2) .
 2.6. При приемке водомерного узла производится опломбирование 
счетчика представителями ВКХ , балансодержателем водопроводных сетей 
объекта или представителем ЖЭС. Опломбирование следует производить 
таким образом, что бы исключить возможность несанкционированного 
демонтажа водосчетчика и безучетного потребления воды.
 2.7. В случае установки перед счетчиком фильтра механической очистки 
пробка фильтра также подлежит оплобмированию.

3. Требования к  помещениям водомерных узлов.

 3.1. Согласно  «Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г.,  помещение 
водомерного узла должно соответствовать следующим требованиям:
-температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться 
ниже 5 ºС;
-средства измерений на узле учета должны быть защищены от 
несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего 
достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых 
сточных вод.
 3.2. Расположение водомерного узла должно обеспечивать возможность 
его технического обслуживания (демонтаж счетчика для поверки и 
ремонта).
 3.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, 
препятствующие доступу к водомерному узлу.

4. Описание схем водомерных узлов

 4.1. В настоящем Альбоме представлены конструкции квартирных узлов 
учета расхода воды  для водосчетчиков Dу=15мм (номинальный расход 
1,5м3/час) в различных исполнениях  в зависимости от типа счетчика и  
места установки, для диаметров подводящего   трубопровода dу=15…
.25мм . Допускаются другие варианты схем   с соблюдением требований 
изложенных в данном альбоме, паспортах оборудования и действующих 
нормативных документах.
 4.2. Схемы, представленные в альбоме пригодны для холодного и 
горячего водоснабжения, что обусловлено использованием  универсальных  
водосчетчиков Valtec VLF-R-Universal.
 4.3. Рекомендуется применение счетчиков с импульсным выходом 
для возможности их последующего  использования их в системе передачи 
данных об объемах потребленной воды.
 4.4. Исполнения водомерных узлов:
 Исполнение №1 - горизонтальная установка водомерного узла 
  Исполнение №2 - вертикальная установка водомерного узла на 
нисходящем потоке (при данном исполнении необходимо устанавливать 
косой фильтр пробкой вниз.)

Пояснительная записка
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 Исполнение №3 - вертикальная установка водомерного узла на 
восходящем потоке для диаметра трубопровода dу=15мм. В данном 
исполнении используется фильтр универсальный VT. 386.N, пригодный 
для установки на вертикальных трубопроводах при направлении потока 
«снизу-вверх». При этом следует устанавливать  фильтр пробкой вниз. В 
связи с ограничением типоразмера выпускаемого фильтра (1/2") данную 
схему    можно применять только при диаметре подводящего трубопровода 
dу=15мм. 
 Исполнение №4 - вертикальная установка водосчетчика на 
восходящем потоке с установкой запорного крана и косого фильтра на 
горизонтальном участке.
  Исполнение №5 - вертикальная установка водосчетчика на 
нисходящем потоке с установкой запорного крана и косого фильтра на 
горизонтальном участке.
 Исполнение №6 - горизонтальная установка водосчетчика  с 
установкой запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке, 
при данном исполнении необходимо устанавливать косой фильтр пробкой 
вниз.
 4.5. В данном  альбоме предложены следующие   варианты схем 
водомерных узлов:
 -Схема СТАНДАРТ - предусматривает минимально необходимое 
количество арматуры;
 -Схема КОМБИ -  предусматривает установку на вводе в квартиру 
шарового крана с встроенным фильтром. Эта схема более компактна и 
рекомендуется к использованию в стесненных условиях.
Обе схемы  представлены в различных комбинациях со следующей 
дополнительной арматурой:
 - сливной кран со штуцером. Штуцер используется для присоединения 
шланга (рукава) в целях его использования в качестве первичного средства 
пожаротушения (требование СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» п.3.1*). 
Кроме того, кран со штуцером может использоваться для опорожнения 
квартирного водопровода  при  демонтаже водосчетчика;
 - обратный клапан. Клапан служит для предотвращения попадания воды 
от абонента в распределительные водопроводные сети, перетекания через 
смесительные устройства между холодным и горячим водопроводами, 
а также для исключения влияния встроенного в приборы насосного и 
термостатического оборудования на  распределительные сети;
 - редуктор давления. Редуктор устанавливается  для обеспечения напора 
перед наиболее низко расположенным  прибором не более 45 м (СНиП 
2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий», п.6.7*).

 5. Монтаж и подготовка счетчика к работе

 5.1. Перед монтажом счетчика следует удалить пластиковые 
предохранительные колпачки с патрубков счетчика.
 5.2. Перед установкой счетчика следует проверить целостность 
пломбировочного хомута и наличие в паспорте клейма о первичной 
поверке. При этом заводской номер, указанный в паспорте, должен 
совпадать с номером, нанесенным на циферблат.
 5.3. Трубопровод на участке монтажа водосчетчика должен иметь 
прямые участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика.
(Dу – диаметр условного прохода водосчетчика). Соблюдение этого 
условия обеспечивается применением стандартных присоединительных 
полусгонов, входящих в комплект поставки водосчетчиков.
 5.4. Трубопроводы до и после счетчика должны крепиться неподвижными 
опорами, чтобы предотвратить передачу на корпус счетчика усилий от 
температурной деформации трубопроводов и неточности монтажа.
 5.5. При установке счетчика следует обращать внимание на то, чтобы 
направление потока соответствовало стрелке на корпусе счетчика.
 5.6. Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть плотным, без 
перекосов, с тем, чтобы не было протечек при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/
см2). 
 5.7. Присоединение счетчика к трубопроводу с диаметром, большим 
или меньшим диаметра условного прохода счетчика, производится с 
помощью переходников, устанавливаемых вне зоны прямых участков.
 5.8. Перед счетчиком должен быть установлен фильтр механической 
очистки с размером ячейки фильтроэлемента не более 500 мкм.
 5.9. Не допускается установка счетчика с импульсным выходом 
на близком расстоянии от устройств, создающих вокруг себя сильное 
магнитное поле (например, силовых трансформаторов).
 5.10. Счетчик допускается устанавливать на горизонтальных и 
вертикальных трубопроводах. Установка счетчика на горизонтальном 
трубопроводе счетным механизмом вниз не допускается.
 5.11. Если трубопровод, в котором установлен счетчик, является 
частью заземления, место установки счетчика должно быть электрически 
шунтировано. Несоблюдение этого правила может привести к 
дополнительной коррозии данного участка трубопровода.

Пояснительная записка
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6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 
счетчиков

 6.1. Счетчик должен использоваться в пределах паспортных расходов 
(не более Gном и не менее Gmin).
 6.2. Счетчик должен быть защищен от гидравлических ударов и 
вибраций.
 6.3. Для определения объема жидкости, прошедшего через счетчик 
с момента предыдущего снятия показаний, необходимо из текущего 
показания вычесть предыдущее показание счетчика.
 6.4.  В процессе эксплуатации не допускается превышение 
максимальной температуры воды.
 6.5. При заметном снижении расхода воды при постоянном давлении 
в трубопроводе необходимо прочистить входной фильтр от засорения. 
Ориентировочная периодичность очистки фильтра - не менее 1-го раза в 
6 месяцев.
 6.6. Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте. 
Загрязненное стекло протирают влажной, а затем сухой полотняной 
салфеткой.
 6.7. При появлении течи в элементах счетчика, остановке счетчика или 
появлении влаги в счетном механизме, счетчик необходимо демонтировать 
и отправить в ремонт.
 6.8. Ремонт счетчика производится предприятием-изготовителем или 
специализированным ремонтным предприятием.
 6.9. О всех ремонтах должны быть сделаны отметки в паспорте 
счетчика с указанием даты, причины выхода счетчика из строя и характера 
произведенного ремонта.
 6.10. После ремонта счетчик подвергается  внеплановой поверке.
 6.11. Периодичность плановых поверок  водосчетчика  указана в его 
паспорте (см.Приложение 4).

7. Особенности использования счетчиков с импульсным выходом

 7.1. Водосчетчики Valtec VLF-R-Universal I  имеют пассивный импульсный 
выход на герконе   по стандарту NAMUR. Вес импульса указан в паспорте 
счетчика.
 7.2. Импульсный выход водосчетчика может присоединяться к любому 
вторичному прибору, имеющему счетчик импульсов. В качестве примеров  
вторичных приборов учета можно привести следующие:
- счетчики импульсов-регистраторы Пульсар 6,Пульсар 10, Пульсар 16 
(Тепловодохран);
- счетчики импульсов СИ-8, СИ-10, СИ-20, СИ-30 (Овен);
- квартирный счетчик-регистратор KM-K-3Z (ТБН Энергосервис);
- счетчик- регистратор МУР 1001.3 (Технезис);
-счетчик-импульсов ЭУ-1 (Водоучет) и др.
 7.3. Использование счетчиков с импульсным выходом позволяет 
организовать автоматизированную систему учета потребления ресурсов 
для многоквартирного здания с передачей данных в центральную службу 
диспетчеризации и учета. Примеры  организации таких систем приведены 
в Приложении 3.
 7.4. Предельная длина  проводной линии связи между  водосчетчиком 
и счетчиком импульсов-регистратором, определяется по техническим 
характеристикам используемого вторичного прибора (счетчика-
импульсов).

Пояснительная записка
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А B С

F
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D

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А
B

С

F

E
E

D

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

F

D

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла
на трубопроводе dу=15(восходящий поток )Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке (восходящий поток)

Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке (нисходящий поток)

Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Горизонтальная установка водомерного узла
с водосчетчиком с импульсным выходомСхема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом
(нисходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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А

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика с импульсным
выходом с установкой запорного крана и косого фильтра на
горизонтальном участке. (восходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика с импульсным
выходом с установкой запорного крана и косого фильтра на
горизонтальном участке. (нисходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика с импульсным
выходом с установкой запорного крана и косого фильтра на
вертикальном участке. (нисходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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  с обратным клапаном
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(нисходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном
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Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

A
D

Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном
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Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном
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Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
F

A
D

H
А B

Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном
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Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном

FetisovEG
Текст
Исполнение №6
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Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 
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Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 
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Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )
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Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 
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запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
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Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

D
G

F
A

E
* H

K
А B

Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 



24

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

DGF

K

AH
E*

А
B

Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАНДАРТ c редуктором давления

С

K

А B
E

D
G

F
E
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
K

А
B

D
G

F

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



27

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

H

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

F
E

D
E

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
K

L

M

А B D
G

F E

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



29

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

K
L

M

А B D
G

F

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



30

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6
Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

F
KL

M

А
B

D
G

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узла
  и штуцером

С

K

E
G AА B

E
D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
G

K

A
А

B
D

H

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



33

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

H

G

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

A
E

D
E

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



34

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
K

L
A

M

А B D
H

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  

FetisovEG
Текст
Исполнение №3
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
K

L
A

M
А B D

H

и  штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



36

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6

Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

G
KL

M

A

А
B

D
H

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



37

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАНДАРТ с редуктором давления  

С

K

AFА B
E

D
H E

  и обратным клапаном



38

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
K

A
F

А
B

D
H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



39

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

G

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

A
F

D
E

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



40

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

K
L

A
F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



41

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
K

L
A

E

F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



42

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6
Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

KL
M

AF

А
B

D
H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



43

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  

С

K

E
G A

H
FА B

E
D

H

  и обратным клапаном
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
G

K

A
H

F
А

B
D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



45

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

H

G

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

A
F

D
E

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



46

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
K

L
A

H

F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



47

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
K

L
A

H

F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



48

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6

Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

G
KL

M

AF
H

А
B

D
H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



49

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А B

E

D D
C

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ



50

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А
B

E

D
D

C

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)Схема КОМБИ



51

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

B
D

C
F

E

G

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

Схема КОМБИ



52

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

B
D

C
F

E

G

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А

Схема КОМБИ



53

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

B
D

CFE

G

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

Схема КОМБИ



54

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ со штуцером

С

F

E E
D B



55

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С F

E
E

D
B

Схема КОМБИ со штуцером



56

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
B

G
F

H

Схема КОМБИ со штуцером



57

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А

С
E

D
B

G
F

H

Схема КОМБИ со штуцером



58

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А С
E

D BGF

H

Схема КОМБИ со штуцером



59

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узла

С
E E

BD

F

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



60

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С F

E
E

B
D

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



61

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
F

B
D

H

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



62

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А
С

E
G

F
B

H

D

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



63

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А С
E

GF

H

BD

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



64

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узла

С
E E

D B
E*

F

G

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером



65

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С

G

E
E

D
B

E
*F

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером



66
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
G

F
B

E
*

H

K

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А

С
E

D
G

F
B

E
* H

K

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А С
E

DGF

K

BH
E*

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ с редуктором давления

С

G

E
B

F
D

E
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
G

B
А

F
D

Схема КОМБИ с редуктором давления
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
H

B

K
F

D

Схема КОМБИ с редуктором давления
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
H

B

K
А

F
D

Схема КОМБИ с редуктором давления



73

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
EGH

K

F
D

B

Схема КОМБИ с редуктором давления
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ с редуктором давления  

С

G

E E
D B

E*
F

  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
D

G

B
А

E
*

F

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
G

F
B

K
E*

H

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

D
G

F
B

K
А

E*
H

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
E

D
GF

K

BE
*

H
Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ с редуктором давления  

С

H

E E
BF

G
D

  и обратным клапаном
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
H

B
F

А
G

D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
F

B
H

K
J

D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
F

B
H

K

А
J

D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
EGF

K

BHJ
D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узла
и обратным клапаном

С

H

E E
D B

E*
F

E*
G

Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
D

H

B
E

*
F

А
E

*
G

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
G

F
B

E
*

H

L
E*

K

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

D
G

F
B

E
* H

L

А
E*

K

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
E

D
GF

L

BH
E*

E
*

K

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Подпись и дата Инв.N подл.Взам. инв. N
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Подпись и дата Инв.N подл.Взам. инв. N
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
КРЫЛЬЧАТЫЙ  

Тип: VLF-R 
МОДИФИКАЦИЯ: VLF-R-UNIVERSAL (I) 

универсальный (для холодной и горячей воды) 
 
 
 
 
 

ПС-0402РУ 
 
 
 
 
 

 

�� ��������	
��

����������Настоящий паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 
2.601-95 и предназначен для  ознакомления пользователей с принципом 
работы, устройством, конструкцией, техническими характеристиками, 
условиями монтажа и эксплуатации крыльчатых универсальных 
счетчиков  холодной и горячей воды VLF-R-UNIVERSAL(I). 

           Классификация счетчиков в соответствии с ГОСТ 12997-84 приведена 
в таблице 1. 
           Таблица 1.  

Вид классификации 
Класс счетчика VLF-R-UNIVERSAL 

по наличию информационной 
связи 

как без информационной связи с 
другими изделиями, так и с  
информационной связью (импульсный 
выход) 

по метрологическим свойствам средство измерений 
по устойчивости к воздействию 
температуры и влажности 
окружающего воздуха 

 группа исполнения В4 

по эксплуатационной 
законченности 

третьего порядка 

по устойчивости и прочности к 
воздействию синусоидальных 
вибраций 

 группа исполнения L3 

2. Назначение и область применения. 
         Счетчики предназначены для измерения расхода сетевой воды по СНиП 
2.04.07-86  и питьевой воды по ГОСТ 2874-98, протекающей в системах 
холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа и диапазоне 
температур от +5 до  +90ºС.  
Основное предназначение – квартирный учет воды. При использовании 
счетчиков с импульсным выходом, они могут использоваться в составе 
общедомовых автоматизированных систем учета расхода ресурсов, а также  
узлов учета потребления тепловой энергии. 
       Счетчики имеют защиту от воздействия внешних магнитных полей. 
Модификации с импульсным выходом  дают возможность дистанционного 
считывания показаний. 
        Счетчики  изготовлены по техническим условиям ТУ 4213-001-
15184106-2008. 

 

Уважаемый покупатель! 
 ООО «СПУТНИК»  и итальянская компания VALTEC 
S.r.l. благодарят Вас за приобретение нашей 
продукции. Внимательное ознакомление и соблюдение 
условий  эксплуатации, изложенных в настоящем 
паспорте, позволит Вам   продлить срок службы 
приобретенных Вами изделий. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

        Счетчики включены в Государственный реестр средств измерений за  № 
26382-07 и допущены к применению на территории России. 
 

3. Номенклатурный ряд и обозначения. 
                 Счетчики выпускаются с диаметрами условного прохода 15мм (1/2")  и 
20 мм (3/4")  при номинальном расходе 1,5м3 и 2,5м3. Счетчики могут 
выпускаться как с импульсным выходом, так и без него. 
Пример обозначения  счетчика при заказе: 
          Счетчик  холодной и горячей  воды крыльчатый 
      VLF-R – UNIVERSAL ( I )  15 (3/4) - 1,5- 110   ТУ 4213-001-15184106 -2008               
            1               2                  3      4    5         6        7                                          8 

где: 
    1 -  условное обозначение счетчика; 

                  2 - обозначение применения счетчика:  UNIVERSAL –для холодной 
и горячей воды; 
                  3  - I – наличие импульсного выхода; 
                  4- диаметр условного прохода в мм; 
                  5- размер присоединительной наружной резьбы в дюймах; 
                  6- номинальный расход в м3/ч; 
                  7- монтажная длина в мм; 
                  8- номер технических условий. 
 

4. Технические характеристики    (по ГОСТ Р 50601-93). 
№ Характеристики Ед. 

изм. 
Значение характеристик  по 
маркам 
Universal-15-1,5 Universal-20-2,5 

1 Расходы воды:    
1.1 -минимальный  Gmin3  

класс В2 (класс А2) 
м

3/час 0,03 (0,06) 0,05 (0,10) 

1.2 -переходный Gt4    класс 
В

2 (класс А2) 
м

3/час 0,12  (0,15) 0,20 (0,25) 

1.3 -эксплуатационный Gэ5 
класс В2 (класс А2) 

м
3/час 1,5  (1,5) 2,5  (2,5) 

1.4 - номинальный Gном 6 
класс В2 (класс А2) 

м
3/час 1,5  (1,5) 2,5  (2,5) 

1.5   -максимальный Gmax 7  
класс В2 (класс А2) 

м
3/час 3,0  (3,0) 5,0  (5,0) 

2 Порог чувствительности  м
3/час 0,01 0,02 

3 Диапазон температур 
измеряемой среды 

ºС +5 ÷+90 +5 ÷+90 

4 Диапазон температур 
окружающей среды 

ºС +5÷+50 +5÷+50 

5 Относительная 
влажность 
окружающего воздуха 
при температуре +35ºС 

 80 80 

6 Потери давления    
6.1
. 

-при номинальном 
расходе ΔРном 

бар 0,25 0,25 

6.2
. 

- при максимальном 
расходе ΔРмакс 

бар 1,0 1.0 

7 Наибольшее измеряемое 
количество воды 

   

7.1
. 

 - за сутки м
3 38 63 

7.2
. 

- за месяц м
3 1125 1875 

8 Вес импульса (для 
счетчиков с 
импульсным выходом) 

дм
3/имп 10 10 

9 Емкость указателя 
счетного механизма 

м
3 99999,9999 99999,9999 

10 Цена единицы младшего 
разряда 

м3 0,0001 0,0001 

11 Допустимая 
погрешность в 
диапазоне Gmin-Gt 

% ±5 ±5 

12 Допустимая 
погрешность в 
диапазоне Gt-Gmax 

% ±2 ±2 

13 Диаметр условного 
прохода 

мм 
(дюймы
) 

15 (1/2") 20 (3/4") 

14 Присоединительная 
наружная резьба 

дюймы G3/4"(1") G1" 

15 Средняя наработка на 
отказ 

тыс. 
часов 

43 43 

16 Полный  средний срок 
эксплуатации 

лет 12 12 

17 Габаритные размеры    
Длина мм 80(160); 110 

(190) 1 
105 (190) 1 

Высота мм 71 71 
Ширина мм 65 73 

18 Рабочее давление бар 16 16 
19 Вес г 430 510 



94

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

     Примечания:  

1. Цифра в скобках обозначает длину счетчика с установленными полусгонами.. 
2. Технические характеристики в соответствии с ГОСТ Р 51093.1  приведены 

для класса В – горизонтальная установка, и класса А – вертикальная 
установка. 

3. «Минимальным» считается  расход, при котором счетчик имеет 
относительную погрешность 5%. Ниже этого расхода погрешность не 
нормируется. 

4. «Переходным»  считается расход, при котором счетчик имеет 
относительную погрешность 2%. Ниже этого расхода погрешность 
составляет 5%. 

5. «Эксплуатационным» считается расход, при котором счетчик может 
непрерывно работать в течение заявленного срока службы. 

6. «Номинальным» считается расход равный 0,5 максимального. При данном 
расходе счетчик может работать непрерывно в течение длительного 
времени. 

7. «Максимальным»   считается  расход , при котором  потери давления на 
счетчике составляют 1 бар. При этом расходе счетчик может работать не 
более 1 часа в сутки. 
 
5.Устройство и принцип работы 
 

 
1-корпус; 
2 –крыльчатка; 
4-ведущий магнит; 
6,10 – уплотнительные кольца; 
7 – настроечный диск; 
8 – экранирующая муфта; 
9 –прижимная гайка; 
11 – распределительная 
пластина; 
12 – крышка счетного 
механизма; 
13 –счетный механизм; 
14 –пломбировочный хомут; 
15 – присоединительные 
полусгоны с прокладками. 
 
 
 
 
 

Изделие  представляет собой одноструйный сухоходный тахометрический 
счетчик. В проточной части счетчика расположена крыльчатка, которая  
вращается под действием потока воды. Отсчетное  устройство счетчика имеет 
механизм часового типа, вращающийся под действием синхронной 
магнитной муфты 4, помещенной в анодированный стальной экран  8, 
исключающий  влияние на показания прибора  внешних магнитных полей. 
                    Принцип действия счетчика основан на измерении числа 
оборотов крыльчатки, вращающейся за счет кинетической энергии жидкости. 
Поток воды направляется через струевыпрямитель  входного патрубка 
корпуса счетчика в измерительную полость , где под его действием 
вращается крыльчатка 2  с прикрепленным к ней магнитом 4. Число оборотов 
крыльчатки пропорционально количеству протекающей через счетчик воды. 
Магнит 4 , установленный в ступице крыльчатки 2, передает вращение  на 
ведомый магнит синхронной муфты, находящейся в счетном устройстве 13.  
         Счетное устройство  изолировано от измеряемой среды специальной 
крышкой 12 с уплотнительным кольцом  10.            
         Корпус счетчика соединяется со  счетным устройством  пластмассовым 
хомутом с замковой клипсой 14  . Этот хомут одновременно является 
пломбировочным элементом, ограничивающим несанкционированный 
доступ к механизму счетчика. 
        Часовой механизм счетного устройства приводит число оборотов 
крыльчатки к значению объема, протекающей воды в м3. Счетное устройство 
имеет восемь роликов и один стрелочный указатель для определения объема 
воды в м 3 .  
          В счетном устройстве имеется контрольная звездочка, обеспечивающая 
повышение разрешающей способности счетчика при его поверке на 
установках с автоматическим съемом сигналов, а также позволяющая 
осуществлять дистанционную регистрацию объема воды, прошедшего через 
счетчик.  
Настройка счетчика производится с помощью настроечного диска 7, который 
имеет со стороны измерительной камеры две неподвижных лопасти, 
изменяющих скорость потока в камере. Настроечный диск через 
распределительную пластину 11 крепится к корпусу с помощью гайки 9. 
Герметичность соединения обеспечивается уплотнительным кольцом 6. 
Крепление счетчика к трубопроводу осуществляется с помощью двух 
полусгонов 15, снабженных паронитовыми прокладками. Полусгоны имеют 
ушки для пломбировки. 
      Детали счетчика выполнены из материалов,  не снижающих качество 
воды, стойких к ее воздействию в пределах рабочего диапазона температур и 
допущенных к применению  Минздравом России. 
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6. Дистанционное считывание  (для счетчиков с импульсным выходом) 
6.1. Импульсный выход основан на воздействии магнитного поля постоянного 
магнита на геркон, при котором  происходит чередующееся замыкание и 
размыкание контактов геркона. Геркон формирует пассивный выходной 
сигнал («сухой контакт») , который может считываться любым  счетчиком 
импульсом, вычислителем и регистратором. 
6.2. Схема бесконтактного  импульсного выхода  решена по стандарту 
NAMUR (DIN EN 50227, DIN 192234) с возможностью контроля 
считывающим устройством  обрыва провода и короткого замыкания. Для 
этого в цепь  геркона включены два дополнительных сопротивления. 
6.3. Датчик выдает один полный импульс при прохождении 10 л жидкости. 

 
7.Монтаж и подготовка счетчика к работе. 

7.1. Перед монтажом  счетчика следует удалить пластиковые 
предохранительные колпачки с патрубков счетчика. 
7.2. Перед установкой счетчика следует проверить целостность 
пломбировочного хомута и  наличие  в паспорте клейма о первичной поверке. 
При этом заводской номер , указанный в паспорте, должен совпадать с  
номером, нанесенным на циферблат.  
7.3. Трубопровод  на участке монтажа водосчетчика должен иметь прямые 
участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика. (Dу – диаметр 
условного прохода водосчетчика). Соблюдение этого условия  обеспечивается 
применением стандартных  присоединительных полусгонов (15). 
7.4. Трубопроводы до и после счетчика должны крепиться неподвижными 
опорами, чтобы предотвратить передачу на корпус счетчика   усилий от 
температурной деформации трубопроводов и неточности монтажа. 
7.5. При установке счетчика следует обращать внимание на то, чтобы 
направление потока соответствовало стрелке на корпусе счетчика. 
7.6. Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть плотным, без 
перекосов, с тем, чтобы не было протечек при давлении до 1,6 МПа (16 
кгс/см2). 
7.7. Присоединение счетчика к трубопроводу с диаметром, большим или 
меньшим диаметра условного прохода счетчика,  производится  с помощью 
переходников, устанавливаемых вне зоны  прямых участков. 

7.8. Перед счетчиком должен  быть установлен фильтр механической очистки 
с размером ячейки фильтроэлемента не более 500мкм. 
7.9. Не допускается установка счетчика на близком расстоянии от устройств, 
создающих вокруг себя сильное магнитное поле (например, силовых 
трансформаторов). 
7.10. Счетчик допускается устанавливать на горизонтальных и вертикальных 
трубопроводах. Установка счетчика на горизонтальном трубопроводе  
счетным механизмом вниз не допускается. 
7.11. Если трубопровод, в котором установлен счетчик, является частью 
заземления, место установки счетчика должно быть электрически 
шунтировано. Несоблюдение этого правила может привести к 
дополнительной коррозии данного участка трубопровода. 
7.12. Использование прокладок, заужающих проходное сечение полусгонов, а 
также попадание  нерастворимых частиц на сетку струевыпрямителя  могут 
привести к существенным искажениям показаний водосчетчика. 
 

8. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 
   8.1. Счетчик должен использоваться  в пределах паспортных расходов (не 
более Gном и не менее Gmin). 

8.2. Счетчик должен быть защищен  от гидравлических ударов и вибраций. 
8.3. Для определения объема жидкости, прошедшего через счетчик с момента 
предыдущего снятия показаний, необходимо из текущего показания вычесть 
предыдущее  показание счетчика. 
8.4. В процессе эксплуатации не допускается превышение максимальной 
температуры воды. 
8.5. При заметном снижении расхода воды при постоянном давлении в 
трубопроводе необходимо прочистить входной фильтр от засорения. 
Ориентировочная периодичность очистки фильтра - не менее 1-го раза в 6 
месяцев. 
8.6. Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте.                    
Загрязненное стекло протирают влажной, а затем сухой полотняной 
салфеткой. 
8.7. При появлении течи в элементах счетчика или остановке счетчика, его 
необходимо демонтировать и отправить в ремонт. 
8.8. Ремонт счетчика производится предприятием-изготовителем или 
специализированным ремонтным предприятием. 
8.9. О всех ремонтах должны быть сделаны отметки в паспорте счетчика с 
указанием даты, причины выхода счетчика из строя и характера 
произведенного ремонта. 
8.10. После ремонта счетчик подвергается поверке. 
 



96

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

9.Возможные неисправности и способы их устранения 
Возможная 
неисправность 

Вероятная 
причина 

Метод 
устранения 

Примечание 

Вода не проходит 
через счетчик 

Засор  сетки 
струевыпрямителя 

Прочистить 
сетку 

 

Показания 
счетчика не 
соответствуют 
реальному 
расходу. Реальный 
расход меньше. 

Попадание грязи 
или постороннего 
предмета в 
струевыпрямитель 

Прочистить 
сетку. 

 

Показания 
счетчика не 
соответствуют 
реальному 
расходу. Реальный 
расход больше. 

Сильное 
засорение  
измерительной 
полости корпуса. 

Прочистить 
измерительную 
полость. 
Произвести 
поверку 

Проводится в 
сервисной 
организации 

Вода проходит 
через счетчик, но 
стрелочный 
индикатор не 
работает 

Облом оси или 
соскок оси 
червяка счетного 
механизма 

Заменить 
червяк счетного 
механизма или 
установить на 
место оси 

Проводится в 
сервисной 
организации 

Вода проходит 
через счетчик, 
стрелочный 
индикатор 
работает, но  
счетные барабаны 
неподвижны 

Повреждение 
толкателя 
счетного барабана 

Заменить 
барабан с 
испорченным 
толкателем 

Проводится в 
сервисной 
организации 

Отпотевает 
пластиковая 
крышка счетного 
механизма, 
затрудняя снятие 
показаний 

Нарушена 
герметичность 
между корпусом и 
счетным 
механизмом 

Сняв счетный 
механизм, 
подтянуть 
прижимное 
кольцо и 
заменить 
резиновую 
прокладку. 

Проводится в 
сервисной 
организации 

        
 10. Меры безопасности 
 10.1. Счетчик должен обслуживаться персоналом, имеющим  
соответствующую квалификационную группу по технике безопасности. 
10.2. Монтаж и демонтаж счетчика производится при отсутствии давления в 
трубопроводе. 
 

11. Упаковка, хранение и транспортировка. 
11.1. Счетчики должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя 

по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 . 
11.2. Транспортировка счетчиков должна осуществлять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 6019-83 и с условиями 5 по ГОСТ 15150-69 .  
11.3. Транспортирование авиатранспортом допускается только в 

герметизированных отапливаемых отсеках. 
 

12.  Консервация 
12.1. Консервация счетчика производится в закрытом вентилируемом 
помещении при температуре окружающего воздуха от 15 до 400

С и 
относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде 
агрессивных примесей. 
12.2. Консервация счетчика производится в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.014-78. 
       Срок защиты без переконсервации - 3 года. 
12.3. По конструктивному признаку счетчик относится к группе  исполнения 
В4  по  ГОСТ 12997-84. 
 
13.Утилизация 
13.1.Счетчик не содержит химически и радиационно-опасных компонентов и 
утилизируется путем разборки. 
 
14.Комплектность поставки 

№ Наименование Количество, 
шт 

1 Счетчик  1 
2 Паспорт 1 
3 Накидная гайка со штуцером и прокладкой 

(полусгон) 
2 

4 Упаковка 1 
5 Наклейки цветные (красная- для горячей 

воды; синяя- для холодной) 
2 

6 Методика поверки 1 на партию 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

15. Поверка счетчика 
15.1. Первичная поверка осуществляется метрологической службой, 
сертифицированной Федеральным Агентством по техническому 
регулированию и метрологии (РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ).  
15.2. Поверка счетчиков проводится в соответствии с МП 2550-0056-2007 
«Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые VLF-R. Методика поверки», 
утвержденным ГЦС СИ «ВНИИМ им. Менделеева» 12.01.2007 года. 
15.3. Межповерочный интервал для счетчиков , устанавливаемых на горячую 
воду – 4 года, для счетчиков , устанавливаемых на холодную воду – 6 лет. 
15.4. Промежуточная (неплановая) поверка счетчика  производится после его 
ремонта. 
15.5. Сведения о результатах поверки заносятся в паспорт или в свидетельство 
о поверке. 
 

16.   Свидетельство о приемке 
 

Счетчик  воды марки __________________________  
 
заводской номер________________________ 
 
соответствует ГОСТ Р 50601-93 ,  техническим условиям ТУ 4213-001-
15184106-2008 и признан пригодным для  эксплуатации. 
 

. 

 Дата выпуска: ________________ 

 

�������	
����������������������	���������������

�

17. Свидетельство о первичной поверке 
Счетчик воды на основании поверки метрологической службой , 
зарегистрированной в реестре аккредитованных метрологических служб, 
признан годным к эксплуатации 
 
Место оттиска клейма                                            Поверитель 
_________________ 
поверителя                                                                                          (подпись) 
                                       «____»_______________                  
 
 

 
 
 

18. Гарантийные обязательства 
18.1. Изготовитель гарантирует соответствие водосчетчиков VLF-R-UNIVERSAL(I)  
требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил 
использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
18.2. Гарантия распространяется на  все дефекты, возникшие по вине завода-
изготовителя. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникши по вине потребителя в 
результате  нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте. 
Внимание:  
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, 
улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных 
характеристик. 
 
 19. Свидетельство о вводе счетчика в эксплуатацию 
 
Счетчик введен в эксплуатацию «___» ____________20_ г. 
   
М.П.                                               ________________________ 
                                                          подпись лица, ответственного за эксплуатацию 

 
20. Сведения о поверках 

Дата 
поверки 

Результаты поверки Дата 
следующей 
поверки 

Должность, Ф.И.О.  и 
подпись поверителя 

    
    
    
    

21. Сведения о рекламациях 
Дата 
предъявления 
рекламации 

Характеристика неисправности Должность, Ф.И.О. и 
подпись ответственного 
лица 

   
   
   
   
   
   
   
Рекламации на счетчики со снятым или поврежденным пломбировочным 
хомутом  и с дефектами, вызванными нарушением правил эксплуатации,  
транспортирования и хранения счетчика, не принимаются. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель: ООО «Спутник»; 
192019; Россия; Санкт-Петербург; ул. Профессора 
Качалова; дом 11; литер «П» 

 

 
 
 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ VLF-R 
МОДИФИКАЦИЯ VLF-R-UNIVERSAL(I), универсальный (для холодной и горячей воды) 

 
Марка счетчика ______________________ 
 
Заводской номер _____________________ 
 
Дата продажи ________________________ 
 
Место печати                        Продавец ____________ 
торгующей                                                                        (подпись) 
организации 

 
Гарантийный срок  - 36 месяцев со дня продажи 
 
          Рекламации и претензии на качество товара  принимаются 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11,, 
тел/факс (812) 3247742,  5674814 

 
 
При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие 
документы: 
         1.     Рекламационный акт  

2.    Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 
3.   Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие. 
4.   Настоящий гарантийный талон. 

 
 
Отметка о возврате или обмене товара: 
 
     Дата: «__»_________200_г. Подпись__________________ 
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