
  

 

  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la atribuirea unor servicii  

de interes economic general  

Întreprinderii Municipale Regia  

„Apă-Canal-Bălți” 

 

În temeiul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, 

art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 

28.12.2006, art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, art. 8 alin. (1) lit. g) și alin. (3), art. 11 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 13 din Legea 

privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, luând în 

considerație scrisoarea Întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal-Bălți” nr. 23 din 

09.01.2018,- 

 

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

 

1. Se încredinţează serviciul de interes economic general (SIEG) Întreprinderii Municipale 

Regia „Apă-Canal-Bălți” (IDNO 1003602011868), amplasată pe adresa: municipiul Bălți, 

str. Cearupin. 1. 

2. Activitatea care face parte din serviciul de interes economic general încredinţat conform 

pct. 1 este prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 

3. ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” va presta serviciile prevăzute la pct. 2 în raza teritoriului 

administrativ al municipiului Bălți. 

4. Obligaţia de serviciu de interes economic general se instituie până la data de ________. 

5. Activităţile prevăzute la pct. 2 sunt realizate exclusiv de ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”. 

6. ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” are obligaţia transmiterii anuale către Consiliul municipal 

Bălți, până la data de 31 martie a anului ce urmează după anul de gestiune, a Raportului 

privind respectarea prevederilor prezentei decizii. 

7. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă la nivel 

de municipiu și a serviciului public de canalizare la nivel de sat (Contractul pentru 

îndeplinirea obligaţiei serviciului de interes economic general) între Consiliul municipal 

Bălți şi ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”, conform anexei. 

8. Se împuterniceşte Primarul municipiului Bălți să semneze, în numele Consiliului 

municipal Bălți, Contractul indicat în pct. 7 în termen de 30 de zile de la data adoptării 

prezentei decizii. 



  

 

9. ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” are obligaţia de a îndeplini orice altă cerinţă legată de 

atribuirea serviciului de interes economic general pentru respectarea prevederilor legislaţiei 

în vigoare. 

10. ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” are obligaţia de a furniza orice informaţii Consiliului 

municipal Bălți în vederea transmiterii acestora Consiliului Concurenţei. 

11. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat; 

ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”; 

Primarului municipiului Bălți; 

Consiliului Concurenţei; 

Compartimentului de specialitate al Primăriei municipiului Bălți – specialist responsabil de 

monitorizarea funcționării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; 

Prin afişare în locurile publice şi pe pagina web a Primăriei municipiului Bălți. 

12. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare; gospodărie municipală, administrarea 

bunurilor și protecția mediului, pentru drept și disciplină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

Nr. _____ din _________2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE DELEGARE  

A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE 

CU APĂ LA NIVEL DE MUNICIPIU ȘI FURNIZAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE CANALIZARE LA NIVEL DE 

SAT 

nr__________ din_________________ 

încheiat între 

 municipiul Bălți şi ÎM Regia „Apă-canal Bălți" 
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Capitolul 1. 

PĂRŢILE CONTRACTUALE 

Prezentul Contract de delegare a serviciului public de alimentare cu apă la nivel de 

municipiul Bălți și furnizarea serviciului public de canalizare la nivel de sat, a fost încheiat la 

Primăria municipiului Bălți între:  

Municipiul Bălți, reprezentat de către dl Nicolai Grigorișin, Primar mun.Bălți, 

împuternicit prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 1/21 din 01.02.2017 „Cu privire la 

atribuirea unor servicii de interes economic general Întreprinderii Municipale Regia „Apă-canal 

Bălți”, numit în continuare Delegatar, pe de o parte, şi 

ÎM Regia „Apă-canal Bălți”, reprezentată de către dna Irina ZUBENINA, director, care 

activează în baza Statutului, numit în continuare Operator, pe de altă parte. 

În continuare, se va face referire individuală, ca Partea, şi colectivă, ca Părţile, iar 

prezentul Contract de delegare a serviciilor publice va fi denumit Contract. 

  Capitolul 2. 
DEFINIŢII 

Art. 1. În sensul prezentului Contract, se vor utiliza următoarele noţiuni:  

Fondator – unitatea administrativ-teritorială (municipiul Bălți) care își exercită 

atribuțiile prin autoritatea împuternicită (Consiliul municipal Bălți).  

Consiliul de administraţie — organul colegial de administrare al Operatorului, constituit 

în conformitate cu prevederile legii. 

alimentare cu apă - activitate de asigurare a necesităţilor de apă potabilă ale persoanelor 

fizice şi juridice; 

apă potabilă - apă care poate fi consumată de om, direct sau indirect, timp îndelungat 

fară а-i prejudicia sănătatea; 

aria serviciilor - va avea înţelesul de: 

- localitate, conform legislaţiei privind organizarea administrativ-teritorială, sau 

- teritoriu administrat de către Delegatar, în care există reţele amplasate pe terenuri 

proprietate publică, în perimetrul căruia Operatorul prestează servicii în baza prezentului 

Contract, ţinându-se cont de hotarele de delimitare a proprietăţii reţelelor; 

bunuri (active) - ansamblu de construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale 

şi dotări specifice, prin intermediul cărora se asigură prestarea serviciilor publice de alimentare 

cu apă; 

canalizarea și tratarea apelor uzate – totalitatea activităților și lucrărilor efectuate în 

scopul colectării, transportării, epurării și evacuării apelor uzate într-un receptor natural; 

Consumator - orice persoană fizică sau juridică, care utilizează serviciile prestate de 

către Operator, în bază de Contract; 

Delegatar - administraţia publică locală din municipiul Bălți, care, prin lege, dispune de 

dreptul exclusiv de a gestiona serviciile publice de alimentare cu apă în teritoriul administrat şi 

care a decis delegarea acestui drept în cadrul prezentului Contract;  

furnizarea serviciilor la nivel regional – extinderea la nivel regional a ariei de 

prestare a serviciilor, la solicitarea autorităților publice locale relevante; 

hotar de delimitare a proprietăţii - locul în care instalaţiile de alimentare cu apă și/sau de 

canalizare aflate în proprietatea publică şi instalaţiile private ale consumatorilor se racordează; 

ICP - indicatori cheie de performanţă, conform Anexei nr. 2; 

Operator – ÎM Regia „Apă-canal Bălți”, care, în temeiul prezentului Contract, prestează 



  

 

servicii de alimentare cu apă și de canalizare;  

servicii, prestarea serviciilor - serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare 

prestate de către Operator în cadrul prezentului Contract. 
 

Capitolul 3. 
OBIECTUL ŞI OBIECTIVELE CONTRACTULUI 

Art.2. Obiectul și scopul prezentului Contract este definirea termenilor,  condițiilor și duratei de 
deligare exclusivă a gestionării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în teritoriului 
administrat de Delegatar. 

Art. 3. Obiectivul Contractului este de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa/ randamentul serviciilor 

de alimentare cu apă și canalizare, prin furnizarea unui cadru solid şi previzibil, în care: 

a) Operatorul poate opera în condiţii satisfăcătoare, fără interferenţe politice inadecvate şi 

primeşte veniturile necesare la timp; 

b) Operatorul este responsabil şi raportează periodic rezultatele sale tehnice, organizatorice şi 

financiare părţilor interesate; 

c) Operatorul este sustinut si încurajat în vederea realizării de progrese; 

Art. 4. Studiul de fezabilitate („Bussnes plan pentru anii 2015 - 2019”), trebuie să constituie o 

referinţă pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei/ randamentului serviciilor de alimentare cu 

apă și de canalizare, care vor fi obţinute prin următoarele: 

a) reducerea si /sau menținerea costurilor de operare/exploatare; 

b) ajustarea regulată a tarifului conform costului și cheltuielelor investiționale sau a 

cheltuielelor tehnologice de prestarea calitativa a  serviciului de alimentare cu apa potabilă; 

c) implementarea în comun acord a Programului de Investiţii pentru exploatarea intreținerea 

și dezvoltarea rețelelor și serviciilor de apă și canalizare;  

d) îmbunătăţirea eficienţei manageriale/administrative. 

Întru realizarea obligaţiunilor contractuale, Operatorul va respecta standartele de 

exploatare şi protecţie a mediului, criteriile de calitate şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în 

anexele la prezentul Contract. 

Art. 5. Delegatarul şi Operatorul sunt de acord, că următoarele constituie obiectivele comune şi 

esenţiale: 

a) Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; prin îmbunatațirea serviciilor de livrare a  

apei și canalizare; 

b) construirea unei infrastructuri urbane moderne, ca bază pentru dezvoltarea economică şi 

pentru atragerea investiţiilor avantajoase comunităţii locale; 

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare; 

d) protecţiei mediului; 

e) menţinerea funcţionalităţii perfecte şi îmbunătăţirea sistemului public de alimentare cu apa 

în zona de delegare; 

f) îmbunătăţirea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

g) menţinerea preţurilor pentru apă şi ape uzate şi a tarifelor adecvate, în vederea acoperirii 

integrale a tuturor costurilor economic justificate. 

 
; Capitolul 4. 

DURATA CONTRACTULUI ŞI ARIA SERVICIILOR 

Art. 6. Prezentul Contract este încheiat pe un termen de până la _____________. 

Art. 7. La expirarea termenului, dacă legea nu prevede altfel, se va prelungi în mod tacit, pentru 



  

 

perioade succesive de un an, dacă nici una din Părţi nu-şi va manifesta în scris intenţia de a 

înceta prezentul Contract cu cel puţin 6 luni înainte de data expirării termenului curent. 

Art. 8. Aria serviciilor nu poate fi mai mică decât cea indicată în anexa nr. 1, dacă Părţile n-au 

convenit altfel. 

Art. 9. Delegatarul va promova extinderea ariei serviciilor. 

Art. 10. Aria serviciilor poate fi extinsă pe durata Contractului în baza solicitărilor autorităţilor 

publice. 

Art. 11. Operatorul este autorizat să branşeze extinderile noi la sistemul existent de alimentare cu 

apă sau de canalizare din raza municipiului Bălți cu documentarea corespunzătoare. 

Art. 12. Operatorul este în drept să presteze servicii de alimentare cu apă și/sau de canalizare şi 

pe teritoriul altor unităţi administrativ-teritoriale, în afară prezentului Contract sau cu 

modificarea acestuia. 

Capitolul 5. 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 13. Delegatarul şi Operatorul sunt de acord, că îmbunătățirea serviciilor depinde de: 

a) asigurarea colectării plăţilor de la consumatori în cuantumul minim prevăzut în ICP; 

b) îmbunătăţirea performanţelor financiare şi operaţionale ale serviciilor; 

c) adoptarea  unor  decizii investiţionale rentabile, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. 

Art. 14. Delegatarul şi Operatorul au decis să aplice următoarele principii: 

a) garantarea autonomiei în deciziile Operatorului privind toate aspectele de exploatare a 

bunurilor, incluzând planificarea, finanţarea şi implementarea investiţiilor; 

b) garantarea autonomiei în deciziile zilnice operaţionale luate de către operator, inclusiv 

personalul şi aspectele aferente resurselor umane;  

c) administrarea profesionistă, în afara interferenţelor politice inadecvate; 

d) stabilirea unor obiective curente clare de activitate, specifice timpului, care necesită 

îmbunătăţirea continuă a eficienţei/ randamentului şi, în final, atingerea standardelor de înaltă 

eficienţă; 

e) monitorizarea ICP; 

f) implementarea unui sistem tarifar şi a unei politici tarifare, care să asigure autonomia 

financiară a Operatorului, precum şi necesarul de surse investiționale, conform strategiilor 

aprobate de către Delegatar şi autorităţile publice locale. 

g) diligenţa ambelor Părţi în atingerea obiectivelor propuse prin prezentul Contract; 

h) protejarea dreptului cetăţenilor la un serviciu sigur și eficient din punct de vedere al 

calităţii şi costurilor. 

Art. 15. Întru garantarea bunei realizări a prezentului Contract, Delegatarul va asigura: 

a) achitarea neîntârziată a tuturor obligaţiunilor, rezultate din conţinutul prezentului 

Contract Operatorului; 

b) coerență la adoptarea deciziilor şi aplicarea reglementărilor, astfel încât să nu fie 

adusă atingere neargumentată termenelor şi condiţiilor prezentului Contract; 

c) aducerea în concordanţă cu prevederile prezentului Contract a deciziilor anterioare în 

domeniul de referinţă; 

d) ajustarea tarifelor pentru serviciile delegate în strictă conformitate cu clauzele 

stabilite în art. 57-65 din prezentul Contract, ţinând cont de acordurile internaţionale de 

finanţare, la care sunt şi/sau vor fi parte Operatorul şi Delegatarul. 

Art. 16. Delegatarul va realiza drepturile şi obligaţiunile prevăzute în prezentul Contract, direct, 



  

 

cât şi prin intermediul reprezentanţilor săi, desemnaţi conform prevederilor legii în organele de 

conducere ale Operatorului. 

Capitolul 6. 

 DREPTURILE PĂRŢILOR 

Art. 17. Delegatarul are următoarele drepturi: 

a) să revizuiască şi să aprobe rapoartele prevăzute în art. 67 din prezentul Contract, 

prezentate de către Operator; 

b) să coordoneze planificarea şi executarea programelor majore de investiţii şi reparaţii, astfel 

încât să fie asigurată o continuitate a implementării strategiilor pe termen lung în domeniu; 

c) să contracteze şi să garanteze, cu respectarea prevederilor legale, împrumuturi pentru 

finanţarea programelor de investiţii în domeniul de referinţă; 

d) să monitorizeze respectarea de către Operator a prevederilor prezentului Contract, fară 

interferenţe neargumentate în activitatea Operatorului sau crearea de obligaţii birocratice inutile; 

e) să implementeze un sistem de subvenţionare, care va asigura încasarea datoriilor clienţilor 

financiar-nesiguri pentru serviciile furnizate de către Operator, cu condiţia că acesta nu va avea 

un impact negativ asupra veniturilor operatorului. 

Art. 18. Operatorul are următoarele drepturi: 

a) operarea exclusivă a bunurilor, inclusiv a celor neutilizate în procesul de producţie, 

conform Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi Legii cu 

privire la proprieteatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999 

și decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/23 din 24.12.2012 cu privire la aprobarea 

Regulamentului despre modul de posesie, gestiune și despunere a proprietății municipale pe 

teritoriul mun.Bălți, precum și să realizeze, pe propriul risc, activităţile impuse prin prezentul 

Contract; 

b) să colecteze şi să încaseze toate veniturile din serviciile delegate furnizate şi facturate. 

Consumul facturat de apă include consumul contorizat la nivel de hotar de delimitare a 

responsabilităţilor în condiţiile legii; 

c) să solicite şi să primească compensaţii pentru oricare deficit de venituri datorat tarifelor 

necorespunzătoare pentru apă şi canalizare, care cad sub nivelul stabilit de metodologia 

convenită; 

d) să încaseze sumele pentru serviciile prestate, iar în cazul întârzierii achitărilor, să întrerupă 

prestarea serviciilor, aplicând măsuri legale pentru recţiperarea datoriilor şi a tuturor costurilor 

aferente; 

e) să propună ajustarea anuală a tarifelor, conform legii şi prevederilor prezentului Contract; 

f) să propună ajustarea extraordinară a tarifelor, în cazul existenţei unor factori obiectivi de 

înrăutăţire a situaţiei economico-financiare, care ar puţea apărea înaintea unei revizuiri anuale a 

tarifelor;  

g) să încheie contracte cu terţe persoane în scopul facilitării prestării serviciilor, cu excepţia 

subcontractării activităţilor de bază, conform prezentului Contract; 

h) să dispună de acces la partea din infrastructura publica în aria serviciilor, cu respectarea 

limitărilor legale, în scopul efectuării reparaţiilor sau prevenirii daunelor; 

i) să realizeze în aria serviciilor, atât la suprafața, cât și în subteran, lucrări de întreținere, 

reparație renovare a bunurilor sau lucrări investiționale în domeniul de referință; 

j) să obțină datorii interne și externe în vederea finanțării programelor de investiții, aprobate 

de către Delegatar. 



  

 

Capitolul 7 

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Art. 19. Delegatarul are următoarele obligații:  

a) să analizeze şi să aprobe revizuirea tarifelor propuse de către Operator pentru serviciile 

prestate în condiţiile legii, ale prezentului Contract, precum şi ale acordurilor internaţionale de 

finanţare, la care vor fi parte Operatorul şi Delegatarul, dacă, conform sistemului regulator, 

competenţa de aprobare a tarifelor nu va aparţine sau nu va fi transmisă unei alte autorităţi 

publice; 

b) să aplice o politică tarifară sau, în cazul în care dreptul de aprobare îl va avea o altă 

autoritate publică, va contribui la apropierea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă 

potabilă, până la egalarea acestora pentru toate categoriile de consumatori, iar pentru serviciile 

de canalizare să stabilească tarife egale sau diferenţiate, astfel încât să fie maximizat efectul 

principiului „poluatorul plăteşte”; 

c) să aprobe şi să actualizeze, cel puţin o dată în 10 ani, strategia de dezvoltare a serviciilor 

de alimentare cu apă şi de canalizare pe teritoriul administrat, corelată cu Planul Urbanistic 

General aprobat; 

d) să aprobe planurile anuale de investiţii în domeniul vizat, finanţate din bugetul local, 

corelate cu strategia de dezvoltare pe termen lung; 

e) să contribuie şi să aloce mijloace băneşti în scopuri investiţionale în domeniul vizat de 

Contract, în concordanţă cu planurile de dezvoltare aprobate; 

f) să monitorizeze, periodic, respectarea de către Operator a standardelor aplicate, calităţii 

serviciilor, indicatorilor de performanţă, măsurilor întreprinse pentru înlăturarea deficienţelor 

constatate, asigurarea informării şi deservirii calitative a clienților; 

g) să asigure autonomia decizională a Operatorului, astfel să fie minimizată influența 

autorităților și instituțiilor publice; 

h) să asigure realizarea prevederilor legale privind prestarea serviciilor la hotarul de 

delimitare a proprietății sau responsabilității; 

i) să faciliteze autorizarea realizării de către Operator a lucrărilor şi investiţiilor cu tangenţă 

la prezentul Contract;  

j) să compenseze reducerea de venituri a Operatorului, ca urmare a deciziilor de acordare a 

înlesnirilor unor categorii de beneficiari a serviciilor, fară ajustarea şi stabilirea unor tarife 

încrucişate;  

k) în cazul întârzierii sau a refuzului neîntemeiat de ajustare a tarifelor pentru serviciile 

prestate, să achite, cu titlu nerambursabil, sumele minime pentru acoperirea deficitului generat 

de mijloace băneşti, necesar pentru onorarea obligaţiunilor existente ale Operatorului;  

l) să nu împiedice Operatorul la exercitarea obligaţiunilor contractuale şi să sprijine 

măsurile de performanţă;  

m) să nu modifice sau să rezilieze unilateral Contractul, cu excepţia cazului în care 

acest fapt este admis de sistemul regulator;  

n) să asigure achiziţia şi punerea la dispoziţia Operatorului a terenurilor necesare, cu 

schimbarea corespunzătoare a regimului juridic, pentru realizarea planurilor investiţionale;  

o) în cazul existenţei unui acord de atragere a surselor creditare, încheiat cu structurile 

financiare internaţionale şi a rezilierii înainte de termen a prezentului Contract, indiferent de 

motivul rezilierii, Delegatarul va asigura şi va garanta preluarea sau transferul către un alt 

operator a obligaţiunilor de rambursare, conform Contractului respectiv de credit;  



  

 

p) să asigure şi să contribuie la respectarea de către consumatorii din aria serviciilor a 

legislaţiei privind restricţionarea consumului de apă din alte surse decât sistemul public de 

alimentare cu apă;  

q) să contribuie la plata fară întârzieri a facturilor expuse de către Operator instituţiilor şi 

entităţilor subordonate sau controlate de către Delegatar;  

r) să asigure toată asistenţa şi să întreprindă măsurile de rigoare pentru a facilita obţinerea în 

timp util de către Operator a licenţelor, permiselor, aprobărilor, autorizărilor de la instituţiile şi 

autorităţile publice;  

s) să nu constituie nici o garanţie, utilizând acţiunile din capitalul social al Operatorului şi să 

nu le înstrăineze;  

t) să aprobe, cel puţin o dată în trei luni, decizii privind primirea/transmiterea gratuită a 

instalaţiilor şi reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, situate pe teren public, 

construite de persoane fizice şi/sau juridice, şi autorităţi ale administraţiei publice locale, 

indiferent de sursa de finanţare. 

Art. 20. În cazul monitorizării inadecvate a activităţii Operatorului de către Delegatar, 

Operatorul nu este exonerat de respectarea obligaţiunilor sale. 

Art. 21. Dacă Delegatarul nu-şi va îndeplini obligaţiunile contractuale, fapt care va prejudicia 

Operatorul, ultimul va continua să presteze serviciile, dar, totodată, va fi în drept să primească 

de la Delegatar o compensaţie egala cu prejudiciul respectiv.  

Art. 22. Operatorul are următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor utilizatorilor din aria de 

servicii, în mod permanent şi în conformitate cu standartele de calitate prevăzute de legislaţia în 

domeniu; 

b) să aplice şi să menţină un sistem de management integrat, inclusiv în baza standardelor 

internaţionale, cum ar fi ISO 9001 „Sistem de management al calităţii”, ISO 14001 „Sistem de 

management de mediu” şi OHSAS 18001 „Sistem de management al sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale”;  

c) să prezinte Delegatarului rapoartele prevăzute de prezentul Contract; 

d) să pregătească şi să prezinte revizuirea anuală a tarifelor în conformitate cu prevederile 

legii; 

e) să controleze costurile de exploatare în aşa mod, încât acestea să nu depăşească bugetul 

pus la baza ultimei revizuiri a tarifelor;  

f) să pregătească, finanţeze şi implementeze programul anual de întreţinere, precum şi orice 

acţiune suplimentară de întreţinere, care ar putea rezulta în urma unor evenimente neprevăzute; 

g) să pregătească şi să implementeze programul anual de investiţii, care urmează a fi finanţat 

conform schemei corespunzătoare ataşate de investiţii; 

h) să monitorizeze ICP şi obiectivele curente de activitate în conformitate cu prezentul 

Contract şi să aplice măsurile necesare în vederea elucidării şi eliminării oricărei cauze de 

nerespectare a acestora;  

i) să informeze Delegatarul privind oricare incident, care afectează sau ar putea afecta 

furnizarea serviciilor sau calitatea serviciilor furnizate; 

j) să organizeze serviciul clienţi astfel, încât cererile şi plângerile/reclamaţiile recepţionate 

din partea clienţilor şi soluţionate în termenele prevăzute de legislaţie; 

k) să obţină, de sine stătător, toate autorizaţiile necesare (de funcționare, protecţie a mediului 

etc.) de la autorităţile publice competente, iar în cazuri de urgenţă sau a unor impedimente de 



  

 

natură administrativă, să solicite sprijinul Delegatarului pentru facilitarea obţinerii acestora;  

l) să asigure presiunea adecvata a apei pentru utilizarea hidranţilor antiincendiari; 

m) să furnizeze autorităţilor publice competente informaţiile de care acestea au dreptul să 

dispună şi să asigure accesul, potrivit competenţelor, la informaţiile necesare pentru verificarea 

şi evaluarea operării şi dezvoltării serviciilor; 

n) să aplice tehnici de management, care vor conduce la reducerea substanţială a costurilor de 

operare şi, în special, a pierderilor de apă; 

o) să menţină, pe cont propriu, numărul necesar de angajaţi pentru a asigura buna realizare a 

obligaţiunilor contractuale; 

p) să asigure, pe cont propriu, instruirea şi perfecţionarea continuă a angajaţilor;  

q) să aplice masurile necesare cu privire la asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă; 

r) să preia în proprietate sau, după caz, în gestiune economică, bunurile care fac parte din 

sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, care vor fi transmise de către Delegatar la 

o dată ulterioară semnării prezentului Contract asigurând buna exploatare a acestora;  

s) să calculeze şi să propună spre aprobare, în condiţiile legij şi a prezentului Contract, pentru 

perioadele de gestiune viitoare, tarifele pentru perioadele de gestiune viitoare, tarifele pentru 

serviciile prestate; 

t) să aplice principiul „poluatorul plăteşte”, prin utilizarea, conform actelor  normative, a 

coeficienţilor de majorare la tariful pentru serviciile de canalizare;  

u) să nu subcontracteze bunurile, cu excepţia celor neutilizate în producție, și prestarea ca atare 

serviciilor, care fac obiectul prezentului Contract; nu este considerată subcontractare încheierea 

Contractului al cărei menire este asigurarea bunei funcționări și a continuității exploatării bunurilor, 

realizării activităților și prestării serviciilor, fără a ceda sau transmite drepturile și obligațiile 

asumate prin prezentul Contract; 

v) să efectueze lucrările de întreţinere şi reparaţie planificate sau inopinate, în limita surselor 

de finanţare existente, în măsura necesară pentru a asigura servicii de calitatea şi parametrii 

prevăzuţi de reglementările tehnice şi standardele aplicate, dar şi pentru a nu admite 

deteriorarea, degradarea accelerată sau distrugerea bunurilor; 

w) să transmită Delegatarului, la expirarea Contractului, documentaţia tehnică şi economică, 

vizând bunurile proprietate a Delegatarului şi serviciile prestate; 

x) la expirarea prezentului Contract, Operatorul este obligat să asigure, pe o perioadă de cel 

mult şase luni, continuitatea prestării serviciilor. 

Art. 23. Operatorul va organiza consultaţii periodice cu clienţii, în cadrul cărora se va examina şi 

se va discuta calitatea serviciilor furnizate de către Operator, nivelul ICP şi obiectivele curente 

de activitate, noi servicii aşteptate de public şi celelalte aspecte relevante. 

Art. 24. Operatorul nu poartă răspundere pentru nerealizarea sau realizarea necorespunzătoare a 

obligaţiunilor stipulate în prezentul capitol, în cazul insuficienţei surselor de finanţare provenite 

din aplicarea tarifelor şi a neexecutării de către Delegatar a obligaţiunilor asumate. 

Capitolul 8. 
SISTEMUL DE LUCRĂRI ŞI ACHIZIŢIILE 

Art. 25. După natura lor, lucrările executate asupra bunurilor gestionate sau care urmează a fi 

gestionate de către Operator în cadrul prezentului Contract, pot fi, după curm urmează: 

a) de întreţinere; 

b) de înlocuire şi consolidare (reabilitare);  

c) de extindere şi modernizare. 



  

 

Art. 26. Lucrările de întreţinere sunt constituite din totalitatea acţiunilor/lucrărilor necesare în 

vederea întreţinerii echipamentelor sau instalaţiilor în stare de bună funcționare având în vedere 

optimizarea duratei lor de viață. 

 La lucrările de întreținere se referă și cele de reparații curente, care nu duc la o creștere a 

valorii bunurilor sau la o prelungire a duratei lor de viață, dar sunt suficient de importante pentru 

a justifica o prelungire peste termen a cheltuielilor aferente. 

Art. 27. (1) Lucrările de înlocuire şi consolidare (reabilitare) constau în totalitatea lucrărilor, care 

sunt necesare pentru înlocuirea completă sau parţială a bunurilor. 

(2) Operatorul este obligat să efectuieze lucrările de înlocuire a bunurilor în termenul prevăzut, 

în limita finanțării asigurate de tarifele aplicate pentru serviciile prestate, pornind de la starea 

reală a bunurilor, prioritatea lucrărilor sau planul stabilit, conform duratelor tehnicii de viață, 

înregistrate în registrul mijloacelor fixe. 

(3) Acea parte a lucrărilor, în rezultatul cărora are loc creşterea capacităţii bunului înlocuit, se 

consideră că sunt lucrări de modernizare.  

Art. 28. Lucrări de extindere şi modernizare. 

(1) Lucrările de extindere constau în lucrări privind un nou echipament sau o nouă instalaţie, 

care nu se efectuează în vederea reînnoirii unui echipament sau unei instalaţii existente. În 

deosebi, extinderea ariei serviciilor constituie lucrări de extindere.  

(2) Lucrările de modernizare se referă la orice lucrări semnificative, care conduc la o creştere a 

valorii sau la o prelungire a duratei normale de viaţă operaţională a unui bun peste termenul 

planificat, pentru reînnoire sau înlocuire, precum şi cele care modifică un echipament sau o 

instalaţie existentă, în vederea creşterii capacităţii sale tehnice. 

(3) În cazul în care lucrările de modernizare nu pot fi identificate din punct de vedere fizic cu 

echipamentul sau instalaţia principală, este creat un nou mijloc fix. Dacă lucrările pot fi 

identificate din punct de vedere fizic, atunci ele fac obiectul unei amortizări specifice. 

Art. 29. Folosinţa drumurilor publice şi private. 

(1) Execuţia lucrărilor de către Operator pe drumurile publice este condiţionată de acordarea 

autorizaţiilor necesare, pe care acesta trebuie să le solicite, pe răspunderea sa. 

(2) Delegatarul se angajează să depună toate diligenţele în vederea obţinerii autorizaţiilor pentru 

realizarea lucrărilor de către Operator pe acele drumuri, care nu fac parte din domeniul public 

sau privat al Delegatarului.  

(3) Operatorul este obligat să restabilească comunicaţiile şi traficul, în cazul în care acestea sunt 

întrerupte, diminuate sau perturbate pentru a permite executarea lucrărilor definite în prezentul 

capitol.  

(4) Oricine execută lucrări pe drumurile publice este obligat, cel puţin, să aducă conductele şi 

lucrărilor aferente la starea iniţială (de exemplu, aducerea la adâncimea de pozare a conductei şi 

aducerea la cota drumului a tuturor lucrărilor, conform cotei anterioare a drumului). 

Art. 30. Procedurile contabile pentru lucrările efectuate asupra bunurilor sunt stabilite în 

conformitate cu regulile contabile şi cu prevederile fiscale aplicabile. 

Art. 31. Finanţarea lucrărilor (investiţiilor). 

(1) Lucrările de întreţinere, înlocuire şi consolidare (reabilitare) sunt efectuate şi finanţate de 

către Operator sau, în cazurile prevăzute de sistemul regulator, de către consumatori. Delegatarul 

poate decide finanţarea din contul său a lucrărilor de înlocuire şi consolidare (reabilitare), 

neprevăzute în planul de activitate al Operatorului. 

(2) Lucrările de extindere şi modernizare sunt finanţate de către Delegatar. Operatorul poate 
efectua pe cont propriu lucrări de extindere şi modernizare, în măsura în care acestea sunt 



  

 

necesare pentru asigurarea cu servicii a noilor consumatori, menţinerii fiabilităţii sistemului de 
alimentare cu apa sau de evacuare și epurare a apelor uzate etc. 
(3) Operatorul este liber să definească metoda sa de finanțare, luând în considerare necesitatea 
echilibrului economic și financiar. Operatorul rămâne răspunzător pentru împrumuturile 
contractate, în toate cazurile în care Contractul de Delegare expiră, încetează sau este 
răscumpărat. 

(4) Finanţarea investiţiilor se va realiza din următoarele surse: 

a) Granturi externe sau subvenţii de la bugetele publice. În acest sens, Operatorul va 

desfăşura toate diligenţele necesare, cu sprijinul Delegatarului, pentru a obţine aceste surse de 

finanţare; 

b) Contractarea de împrumuturi de la băncile locale sau instituţiile financiare 

internaţionale. 

c) Surse proprii ale Operatorului, obţinute din încasările operaţionale şi, în special, din 

contul economiilor generate de eficientizarea economică, inclusiv din vânzarea activelor 

neantrenate în procesul tehnologic. 

Art. 32. Lucrările definite în prezentul capitol pot fi executate de către Operator atât cu forţe 

proprii, utilizând forţa de muncă şi dotările de care dispune, cât şi achiziţionând serviciile 

respective. 

Art. 33. Operatorul va efectua achiziţia bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, aplicând cerinţele şi 

restricţiile prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare, în acordurile şi contractele 

încheiate cu organismele financiare internaţionale, ratificate în modul stabilit sau, în lipsa 

acestora, conform procedurilor aprobate pe plan intern, în condiţii de maximă transparenţă. 

Art. 34. Achiziţiile vor fi corelate de către Operator cu Programul anual al activităţilor 

planificate, respectiv, plăţile urmând a fi efectuate conform planului de finanţare. 

Art. 35. Operatorul este obligat, în condiţiile stabilităţii financiare, să asigure achiziţionarea 

rezervelor de materiale suficiente pentru managementul evenimentelor neprevăzute de urgenţă. 

Capitolul 9. 
REGIMUL BUNURILOR 

Art. 36. Determinarea regimului bunurilor care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, 

evacuare şi epurare a apelor uzate din teritoriul administrat de către Delegatar, ţine de 

competenţa exclusivă a Delegatarului. 

Art. 37. Pe durata prezentului Contract, Operatorul asigură prestarea serviciilor, utilizând 

bunurile de care dispune cu drept de proprietate, precum şi bunurile primite în gestiune.  

Art. 38. Bunurile finanţate din împrumuturile contractate de Operator vor constitui proprietatea 

exclusivă a Operatorului. 

 
Capitolul 10. 

METODOLOGIA ŞI INSTRUMENTELE DE MANAGEMENT 

Art. 39. Operatorul ar trebui să gestioneze serviciile cu metodologii adecvate şi instrumente 

moderne şi computerizate. 

Art. 40. În afara Raportului anual de gestiune, prezentat de către Operator în conformitate cu 

legislaţia, acesta va asigura reprezentantul Delegatarului cu informaţiile privind situaţia şi 

progresul în domeniu pentru diferite activităţi şi, în special, privind următoarele: 

a) Contabilitate generală; 

b) Contabilitate analitică; 

c) Facturarea şi colectarea; 



  

 

d) Baza de date a clienţilor; 

e) Înregistrarea reclamaţiilor clienţilor; 

f) Monitorizarea şi controlul operaţiunilor (Sistemul SCADA); 

g) Înregistrarea bunurilor (sistemul informaţional geografic). 

Capitolul 11. 
PERSONALUL 

Art. 41. Compania se va asigura că personalul angajat pentru prestarea de servicii este adecvat, 

calificat corespunzător, competent şi cu experienţa necesară îndeplinirii sarcinilor atribuite. 

Art. 42. Managementul resurselor umane constituie responsabilitate exclusivă a Operatorului, iar 

Delegatarul nu va interveni în acest subiect. 

Art. 43. Delegatarul sau oricare persoană ataşată Delegatarului, în limitele activităţii sale 

profesionale, nu vor exercita nici o presiune asupra proceselor de recrutare, concediere, 

favorizare sau critică a oricărui angajat al Operatorului. 

Art. 44. Numărul de angajaţi va fi adaptat la evoluţia condiţiilor de funcţionare, care vor deriva 

din noile instrumente computerizate şi creşterea productivităţii şi se vor reduce în mod 

corespunzător, în conformitate cu reglementările existente. 

Art. 45. Salariile personalului se stabilesc de către Operator în conformitate cu sistemul 

regulator, Contractul colectiv de muncă. 

Art. 46. Compania va asigura o productivitate înaltă prin condiţii de muncă adecvate şi utilizarea 

tehnologiilor informaţionale moderne. 

Art. 47. Operatorul se va asigura că personalul foloseşte legitimaţii de identitate adecvate şi, în 

conformitate cu cerinţele sistemul regulator, uniforme şi haine de protecţie cu semne de 

identificare; 

Art. 48. Operatorul va asigura aplicarea semnelor de identificare pe camioane şi alte vehicule 

tehnologice. 

Art. 49. Operatorul va elabora şi implementa un program de formare continuă şi de dezvoltare a 

personalului. O atenţie deosebită va fi acordată instruirii privind sănătatea şi securitatea în 

muncă. 

Capitolul 12. 
ADMINISTRAREA TERENURILOR 

Art. 50. Delegatarul îşi va exercita toate drepturile şi atribuţiile stabilite prin lege privind 
achiziționarea terenurilor din proprietatea privată și punerea la dispoziția Operatorului a oricărui 
teren din proprietatea publică, necesar pentru buna derulare a prezentului Contract. 

Delegatarul va face uz de procedura de expropriere publică, în condițiile legii  aplicabile, 

pentru a pune la dispoziţia Operatorului oricare teren de proprietate publică, necesar pentru buna 

derulare a prezentului Contract. 

Capitolul 13.  

RESPONSABILITĂŢI DE MEDIU 

Art. 51. Operatorul va asigura respectarea normelor în domeniul protecţiei mediului pe durata 

valabilităţii prezentului Contract. 

Operatorul va fi responsabil de următoarele: 

a) orice nerespectare în vederea îndeplinirii condiţiilor impuse de autorizaţia de mediu; 

b) aplicarea actelor de reglementare, emise de autorităţile publice competente; 

c) elaborarea, sub egida autorităţilor de mediu, a programelor de conformitate cu noile  



  

 

norme de protecţie a mediului. 

 

Capitolul 14. 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

Art. 52. (1) Indicatorii de performanţă şi calitatea serviciilor prestate sunt prevăzuţi în anexa nr. 

2, parte integrantă a prezentului Contract. 

(2) Indicatorii de performanţă constituie: 

a) criterii de apreciere a activităţii Operatorului; 

b) nivelul minimal sau, după caz, maximal al calităţii serviciilor prestate; 

c) asigurarea respectării reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi 

protecţiei mediului. 

Art. 53. Indicatorii de performanţă pot fi revizuiţi, ţinând cont de condiţiile de facto a exploatării 

bunurilor, precum şi de cerinţele sistemului regulator. 

Art. 54. Delegatarul are obligaţiunea de monitorizare a respectării indicatorilor de performanţă 

de către Operator şi poate dispune Operatorului aplicarea măsurilor necesare pentru conformarea 

cu valorile prestabilite. 

Art. 55. Indicatorii de performanţă vor fi comunicaţi şi comentaţi de către Operator în Raportul 

Anual de Gestiune, conform art. 68. 

Delegatarul va monitoriza respectarea Indicatorilor de Performanţă de către Operator şi 

ar putea solicita Operatorului să întreprindă măsurile necesare atingerii obiectivelor. 

Capitolul 15. 
SISTEMUL TARIFAR 

Art. 56. Tarifele pentru serviciile prestate urmează a fi aprobate de către Delegatar şi/sau alte 

autorităţi de reglementare, conform competenţelor prevăzute de sistemul regulator, respectând 

metodologia de calcul, aprobată de către ANRE, în cazul existenţei unor acorduri de atragere a 

finanţărilor externe, conform prevederilor acestora.  

Art. 57. Principiile sistemului de tarifare sunt: 

a) acoperirea tuturor costurilor de operare admise de sistemul regulator, în limita 

hotatelor de delimitare a proprietăţii, precum şi a obligaţiunilor de rambursare a împrumuturilor 

contractate în scopuri investiţionale (inclusiv a împrumutului principal, dobânzilor şi 

comisioanelor), în situaţiile în care volumul acestora este considerabil, iar suma valorii uzurii 

fondurilor fixe existente, recuperată prin tarife şi partea de profit destinată realizării investiţiilor 

nu este suficientă pentru onorarea obligaţiunilor de rambursare; 

b) ajustarea tarifelor diferențiate pentru serviciile de alimentare cu apa potabilă și 

canalizare (minimizarea pentru populația);  

c) asigurarea profitului într-un cuantum rezonabil, care urmează să fie folosit cu 

precădere pentru dezvoltare;  

d) excluderea risipei şi a consumului în exces a apei, prin aplicarea unei diferenţieri 

limitate a tarifelor pe categorii de consumatori; 

e) respectarea unui nivel acceptabil al gradului de suportabilitate a serviciilor prestate 

pentru populaţie, după cum este menţionat în art. 63.  

Art. 58. (1) Tarifele urmează a fi revizuite anual. 

(2) Revizuirea tarifară anuală va fi elaborată de către Operator în baza Programului anual al 

activităţilor planificate şi prezentată Delegatarului odată cu acesta. 



  

 

(3) Calculele propunerilor de revizuire a tarifelor urmează a fi efectuate şi fundamentate în 

strictă conformitate cu metodologia prevăzută de sistemul regulator. 

Art. 59. Tariful revizuit urmează a fi stabilit la nivelul, care va genera venit suficient pentru a 

acoperi cel puţin următoarele: 

a) costurile de operare, conform indicaţiilor din bugetul aprobat al Operatorului; 

b) întreg serviciul datoriei, inclusiv împrumuturile internaţionale; 

c) investiţii finanţate direct de către Operator. 

Art. 60. Tarifele pe categorii de consumatori urmează a fi aprobate într-un cuantum, care nu va 

fi mai mic decât tarifele stabilite în acordurile internaţionale de finanţare.  

Art. 61. In cazul în care Operatorului nu i se acordă dreptul de a aplica tariful revizuit conform 

clauzelor prezentului Contract, ca urmare a unei decizii sau acţiunilor Delegatarului, Delegatarul 

se obligă să compenseze pierderile de venit, suportate de către Operator, din propriul său buget.

  

Plata acestor sume urmează a fi efectuată de către Delegatar în favoarea Operatorului, 

lunar, începând din data, când tariful revizuit ar fi trebuit să intre în vigoare, până când situaţia 

va fi corectată. ' 

Art. 62. Tariful revizuit în funcţie de categorie, se calculează prin aplicarea sistemului de 

subvenţionare încrucişată pentru tariful mediu revizuit. Aplicarea tarifului revizuit în funcţie de 

categorie, va genera acelaşi nivel de venituri ca şi ceea ce ar putea genera prin aplicarea tarifului 

mediu revizuit, fară subvenţii încrucişate. 

Sistemul de subvenţionare încrucişată va fi suprimat progresiv în următorii 10 ani. 

Art. 63. (1) Părţile convin, că tariful pentru consumul casnic trebuie să respecte un grad de 

suportabilitate al serviciilor, ce nu va depăşi 5% din veniturile disponibile medii lunare ale 

populaţiei pe municipiul Bălți. La determinarea gradului de suportabilitate se va lua în calcul 

consumul mediu lunar efectiv de apă potibilă al populaţiei pentru ultimele 12 luni, conform 

datelor din evidența operatorului, numărul populaţiei prezente în municipiul Bălți, precum şi 

veniturile disponibile medii lunare ale populaţiei pentru un an calendaristic deplin, conform 

celor mai recente informaţii publicate sau oferite de către Biroul Naţional de Statistică al 

Republicii Moldova.  

(2) Părţiile vor întreprinde măsuri comune întru aprobarea tarifelor sub nivelul de 

suportabilitate stabilit. 

(3) Părţiile urmează să acţioneze de comun acord în abordarea constrângerilor, care vizează 

suportabilitatea, prin acordarea de suport direct celor săraci. 

Art. 64. (1) În cazul existenţei unor factori obiectivi de înrăutăţire a situaţiei economico-

financiare a Operatorului, Delegatarul sau Operatorul va iniţia revizuirea/ajustarea tarifelor ori 

acordarea de asistenţă financiară rambursabilă, inclusiv prin procurarea unor emisii de capital, în 

mod extraordinar. 

(2) Propunerile privind ajustarea extraordinară a tarifelor, subvenţionarea nerambursabilă sau 

rambursabilă, urmează a fi justificate într-un mod simplificat, utilizând o prezentare în formă de 

tabele şi text, după cum urmează:  

a) valoarea aprobată, valoarea nouă şi devierea pe valorile anuale ale volumului serviciilor 

prestate, cheltuielilor totale şi a celor care sunt aşteptate şi se propun modificări, pe 

componentele profitului, cărora li se vor contrapune, respectiv, costurile unitare şi tarifele medii; 

b) propuneri privind diferenţierea tarifelor pe categorii de consumatori; 

c) raportul de necesitate a ajustării extraordinare a tarifelor. 

(3) Termenul-limită de emitere de către Delegatar a unei decizii de aprobare sau respingere a 



  

 

propunerilor Operatorului de ajustare extraordinară a tarifelor, este de 60 de zile din data 

prezentării fundamentărilor respective. 

Capitolul 16. 
RESPONSABILITATE, RAPORTARE ŞI COMUNICARE 

Art. 65. Operatorul va fi responsabil de acţiunile şi performanţele realizate faţă de Delegatar, 

clienţi şi alte părţi interesate. În acest sens, Operatorul va raporta şi comunica în mod regulat, 

corect şi transparent, prin intermediul rapoartelor prevăzute mai jos sau la solicitare, făcând 

publice informaţiile cheie. 

Art. 66. Rapoartele anuale obligatorii, prezentate de către Operator Delegatarului în modul 

stabilit prin prezentul Contract, sunt: 

a) Programul anual al activităţilor planificate; 

b) Raportul anual de gestiune; 

c) Raportul tehnic anual. 

Art. 67. (l) Programul anual al activităţilor planificate include Programul anual de producţie şi 

Planul de investiţii. 

(2) Acesta este elaborate de către Operator și urmează a fi prezentat pentru anul „n”, până pe 1 

decembrie a anului „n+1”. Raportul actualizat, ținând cont de modificarea prețurilor, cotelor 

taxelor și impozitelor, precum și de programul de activitate, urmează a fi prezentat până pe 15 

ianuarie a anului „n”. 

(3) Programul anual de producţie va include pentru domeniul apei, balanţa apei. 

(4) Planul anual de afaceri va include previziunile operaţionale şi financiare, sinteza cărora va fi 

prezentată, pe de o parte, în Bugetul de încasări şi plăţi, iar pe de altă parte, în Situaţia de profit 

şi pierderi previzionată. 
(5) Planul de investiţii va include acţiunile investiţionale propuse, costurile corespunzătoare ale 
acestora şi schema de finanţare, cu specificarea ponderii fondurilor proprii ale Operatorului, 
împrumuturilor locale sau internaţionale, granturilor şi subvenţiilor. 

(6) Programul anual al activităţilor planificate constituie bază stabilirii tarifului revizuit/ajustat. 

Art. 68. (1) Raportul anual de gestiune va include bilanţul, contul de profit şi pierderi, raportul 

de audit (după cauză), o analiză a îndeplinirii Programului anual al activităţilor planificate, o 

trecere în revistă a activităţilor şi acţiunilor Operatorului. 

(2) Acesta este elaborat de către Operator şi urmează a fi prezentat, pentru anul „n”, până pe 1 

mai anul „n+1”.  

Art. 69. (1) Raportul tehnic anual va cuprinde următoarele elemente, cu detalii despre evoluţia 

lor în ultimele patru exerciţii financiare: 

- numărul de utilizatori; 

- volumele facturate; 

- numărul de branşamente şi racorduri cu contor şi fară contor, existente la început şi 

realizate în cursul exerciţiului financiar, pentru fiecare tip şi diametru, pentru apă şi canalizare, 

precum şi investiţiile în legătură cu branşamentele şi racordurile noi; 

- lungimea reţelelor; 

- rezultatul tehnic în ceea ce priveşte producţia şi diversele modalităţi de transport şi 

alimentare, cu precizarea obiectivelor de îmbunătăţire, stabilite pentru următorul exerciţiu 

financiar şi a rezultatelor pentru anul precedent; 

- statisticile privind întreruperile în furnizarea serviciului; 

- rata indicatorilor de performanţă, estimată la sfârşitul exerciţiului financiar. 



  

 

(2) Acesta este elaborat de către Operator şi urmează a fi prezentat, pentru anul „n”, până pe 1 

mai anul „n+1”. 

Art. 70. Operatorul va comunica în mod regulat clienţilor despre calitatea serviciului livrat şi, în 

special, despre nivelul indicatorilor de performanţă, în comparaţie cu obiectivele de performanţă 

şi nivelul de performanţă din anii precedenţi, problemele discutate în cadrul consultărilor 

periodice cu clienţii, precum şi alte informaţii relevante, care urmează a fi anunţate şi publicate 

pe pagina electronică a Operatorului. 

Capitolul 17. 
EVOLUŢIA ŞI ADAPTABILITATEA CONTRACTULUI 

Art. 71. Prezentul Contract se supune modificărilor legislative şi reglementărilor din Republica 

Moldova, precum şi evoluţiei contextului şi mediului în care funcţionează Operatorul. 

Art. 72. După caz, consiliul de administraţie va prevede, în orice moment, conformitatea 

Contractului cu legislaţia şi reglementările din Republica Moldova, precum şi relevanţa 

Contractului privind contextul şi mediul în care funcţionează compania. În caz de necesitate, 

modificările relevante vor fi introduse în Contractul de deligare a gestiunii a serviciilor publice.  

Consiliul de administraţie stabileşte, în caz de necesitate, noile obligațiuni ale părților şi, 

în special, obligaţiunile Operatorului, conexe evoluției naturii și calității serviciilor solicitate de 

consumatori. 

Art. 73. Deciziile luate de către consiliul de administraţie vor respecta legile şi reglementările 

existente în Moldova, care vor prevala în caz de contradicţii. 

 
Capitolul 18. 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Art. 74. Consiliul de administraţie se desemnează de către Fondator pe perioada mandatului de 

consilier. Președintele consiliului de administraţie se desemnează de către Fondator. Membrii 

consiliului de administraţie, propuși din partea colectivului de muncă sunt aleși la adunarea 

generală (conferință) a colectivului de muncă administratorul Operatorului nu poate fi desemnat 

în calitate de membru a consiliului de administraţie. Componența numerică al consiliului de 

administraţie constituie din 5 persoane. În componența consiliului de administraţie se includ, în 

mod obligatoriu, reprezentanți ai Fondatorului (Consilieri), reprezentanți ai primăriei, care pot fi 

schimbați în orice moment la solicitarea delegatarului, și a colectivului de muncă, care pot fi 

schimbați în orice moment la solicitarea colectivului de muncă. 

Art. 75. Consiliul de administraţie: 

a) revizuieşte, anual, înainte de 1 decembrie, ICP şi obiectivele curente de activitate; 

b) prevede orice modificare a prezentului Contract, care ar putea fi solicitată de schimbarea 

contextului economic şi a cadrului de reglementare în care activează Operatorul; 

c) examinează, la cererea Părţilor, toate problemele sau disputele derivate din executarea 

Contractului şi va încerca să ajungă la o decizie satisfăcătoare pentru părţi; 

d) desemnează, în caz de necesitate, experţi locali/internaţionali în vederea clarificării 

problemelor şi oferirii de asistenţă.  

După caz, revizuirea ICP şi obiectivelor curente de activitate urmează a fi efectuată de 

către consiliul de administraţie în coordonare sau ţinând cont de cerinţele finanţatorilor externi. 

Art. 76. Deciziile consiliului de administraţie vor fi atinse spre satisfacţia reprezentanţilor 

membrilor desemnaţi de către Delegatar şi Operator. 



  

 

 
Capitolul 19. 

ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 77. Prezentul Contract încetează sau poate fi reziliat în următoarele situaţii: 

a) la expirarea, retragerea sau suspendarea licenţei sau autorizaţiei de funcţionare a 

Operatorului; 

b) la expirarea termenului Contractului, cu condiţia înştiinţării corespunzătoare de către 

Delegatar a Operatorului;  

c) neîndeplinirea de către Operator a obligaţiunilor contractuale, în condiţiile legii; 

e) neîndepilinirea de către Delegatar a obligaţiunilor contractuale, în condiţiile legii; 

f) acordul bilateral privind încetarea înainte de termen a Contractului. 

Art. 78. Rezilierea anticipată a Contractului implică expedierea unei notificări celeilalte Părţi, 

care va cuprinde motivele rezilierii, măsurile şi perioada propusă pentru remediere, achitări şi 

decontări. 

Art. 79. În cazul existenţei unor acorduri de atragere a finanţărilor externe, care implică 

obligaţiuni de rambursare pentru Operator, dacă o asemenea acţiune este permisă de acordurile 

respective, la rezilierea Contractului, Delegatarul îşi va asuma sau va impune unui nou operator 

plata obligaţiunilor neonorate de către Operator, la data rezilierii prezentului Contract. 

 
Capitolul 20. 

FORŢA MAJORA 

Art. 80. În sensul prezentului Contract, forţă majoră înseamnă un eveniment aflat în afara 

controlului rezonabil al Părţilor şi care face ca îndeplinirea de către Părţi a obligaţiilor asumate 

să fie imposibilă. 

Art. 81. Forţa majoră include:  

a) război şi revolte; 

b) o situaţie, care este stabilită de către Camera de comerţ şi industrie sau altă autoritate publică 

competentă drept calamitate naturală sau incendiu; 

c) alţi factori majori, care nu depind de voinţa Părţilor. 

Art. 82. Într-o situaţie de forţă majoră, Părţile vor întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a 

minimiza consecinţele acesteia. 

Art. 83. Incapacitatea Părţilor de executare a obligaţiilor contractuale nu se consideră a fi o 

încălcare, în măsura în care o astfel de incapacitate provine dintr-o situaţie de forţă majoră, iar 

termenul de îndeplinire a obligaţiei respective se va prelungi cu perioada necesară înlăturării 

situaţiei de forţă majoră. 

Capitolul 21. 

RESPONSABILITATEA ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Art. 84. Prin semnarea acestui Contract, Părţile convin să coopereze pentru soluţionarea 

problemelor, care apar în cursul executării Contractului, pentru binele comun al clienţilor 

Operatorului şi al cetăţenilor municipiului Bălți. 

Art. 85. (1) În eventualitatea unui litigiu, a unei controverse sau a unei pretenţii, care rezultă 

din/sau în legătură cu acest Contract sau în cazul încălcării, rezilierii sau invalidităţii acestuia, 

Părţile, după caz, îşi pot prezenta imediat şi în scris poziţia faţă de cealaltă Parte, împreună cu o 

propunere de soluţionare. j 

(2) Părţile vor examina fiecare propunere şi vor identifica soluţiile acceptabile reciproc. 

(3) Părţile se angajează să utilizeze toate mijloacele rezonabile pentru soluţionarea amiabilă a 



  

 

litigiilor în afara instanţei de judecată. 

Art. 86. În cazul în care un litigiu nu este soluţionat în termen de trei luni de la notificarea în 

scris a Părţii în culpă, Partea vătămată se poate adresa instanţelor de judecată competente din 

Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia procedurală aplicabilă. 

Art. 87. (1) Partea aflata în culpă este obligată să plătească despăgubiri celeilalte Părţi, în sumă 

egală cu valoarea prejudiciului cauzat prin faptul, că nu şi-a executat obligaţiile asumate.  

(2) În cazul în care Părţile nu reuşesc să cadă de acord, în termen de 10 zile din data notificării 

Părţii în culpă, privind cuantumul despăgubirii, Părțile numesc  o comisie de experţi, care va 

evalua pagubele şi cuantumul final al compensațiilor. 

(3) Grupul de experţi va fi format din cel puţin trei experți. Experții vor fi numiţi în proporţii 

egale din partea Părţilor, în afara cărora, în comisia respectivă va fi atras şi unul sau mai mulţi 

experţi independenţi. 

În cazul când Experţii nu pot ajunge la o decizie unanimă, determinarea cuantumului 

despăgubirii se va face de către instanţa de judecată competentă. 

Art. 88. Apariţia litigiului nu eliberează Părţile de executarea corespunzătoare a obligaţiunilor 

contractuale. 
Capitolul 22. 

PREVEDERI FINALE 

Art. 89. Acest Contract este reglementat de legislaţia Republicii Moldova. 

Art. 90. Orice modificare la prezentul Contract se va efectua prin încheierea de către Părţi a 

acordurilor adiţionale, semnate de ambele Părți. 

Art. 91. Prezentul Contract este întocmit în limba română, intră în vigoare la data semnării, este 

întocmit în două exemplare cu aceeaşi putere juridică pentru fiecare Parte. 

 

 

În numele Delegatarului,                                          În numele Operatorului, 

Primarul municipiului Bălți                                    Director ÎM Regia „Apă-canal-Bălți” 

  

dl Nicolai GRIGORIȘIN                                         d-na Irina ZUBENINA 

 

 

______________________L.Ș.                               ________________________L.Ș.

 



  

 

 

                                                                                                   Anexa  nr. 1 la Contractul de  

                                                                                                                          delegare a gestiunii serviciilor  

                                                                                               de alimentare cu apă la nivel  

                                                                                                                     de municipiu și de  

                                                                                                                                            canalizare la nivel de sat din  

                         _______________      

                                                                   

 

 

 

 

ARIA  SERVICIILOR 
(la data încheierii Contractului)   

 

                                

 

Localitățile din municipiul Bălți 

 

 

Serviciile  prestate 

1 2 

 

or.Bălți 

 

 

Alimentare cu apă potabilă 

 

s.Elizaveta 

 

 

Alimentare cu apă potabilă 

            

 

 

 

 

În numele Delegatarului,                                       În numele Operatorului, 

Primarul municipiului Bălți                                  Director al ÎM Regia „APĂ-CANAL BĂLȚI” 

 

dl Nicolai GRIGORIȘIN                                        d-na Irina ZUBENINA 

 

 

 

__________________L.Ș.                                     ________________________L.Ș. 
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Anexa  nr. 2 la Contractul de  

                                                                                                    delegare a gestiunii serviciilor  

                                                                                               de alimentare cu apă la nivel  

                                                                                                                            de municipiu și de  

                                                                                                                                              canalizare la nivel de sat din  

                      _______________      

                                                                   

 

INDICATORI  CHEIE  DE  PERFORMANȚĂ 
 
 

1. INDICATORI PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ 
 

 
Denumirea indicatorului 

 

 
Obiectivul de performanţă 

 

1. Calitatea apei la hotarul de 
delimitare a proprietăţii 
 

Conform prevederilor standardelor şi normativelor tehnice 
moldoveneşti (se va calcula raportul în procente, între 
principalii indicatori prevăzuţi de standarde şi normative). 
 

2. Continuitatea serviciului, 
ţinând cont de hotarele de 
delimitare a proprietăţii 

24 din 24h, fără a lua în calcul sistările în perimetrul unor zone 
izolate, pentru realizarea lucrărilor planificate de întreţinere, 
intervenţiilor în caz de avarii sau cauzate de factori necontrolaţi 
de către Operator. 

3. Durata unei întreruperi 
planificate la furnizarea 
serviciului public de alimentare 
cu apă: 
a) în cazul reparațiilor la staţiile 

de captare, de tratare a apei, a 

rețelelor publice de transport și 

de distribuție a apei, la staţiile de 

pompare, inclusiv înlocuirea, 

reconstrucţia, modernizarea 

anumitor porțiuni de rețea;  
b) în cazul reparațiilor anumitor 
porțiuni de conducte 
c) în caz de montare, 

branşare/racordare, reamplasare 

a anumitor segmente a 

branșamentelor la blocurile 

locative, instalarea/demontarea 

contorului pentru măsurarea 

volumului de apă; 

Conform prevederilor actelor normative: 
 
 
- termenul indicat în planul calendaristic al documentației de 

proiect pentru realizarea lucrărilor, calculat de autorul de 

proiect termenul indicat în planul calendaristic al 

documentației de proiect pentru realizarea lucrărilor, 

calculat de autorul de proiect 
 
 
- nu mai mult de 48 ore   
 
- nu mai mult de 6 ore 

4.  Durata unei întreruperi 
neplanificate la furnizarea 
serviciului public de alimentare 
cu apă: 
a) pentru mediu urban; 
b) pentru mediul rural;   

Conform  prevederilor  actelor  normative: 
 
 
 

- nu poate depăși 6 ore 
- nu poate depăși 4 ore 

       
2. INDICATORI PENTRU     SERVICIUL DE      CANALIZARE 

 
Denumirea indicatorului 

 

 

Nivelul  indicatorului 

 



  

 

                                          

În numele Delegatarului,                                       În numele Operatorului, 

Primarul municipiului Bălți                                Director al ÎM Regia „APĂ-CANAL-

BĂLȚI” 

 

 dl Nicolai GRIGORIȘIN                                     d-na Irina ZUBENINA 

 

__________________L.Ș.                                       ________________________L.Ș. 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

1. Calitatea apei iepurate la 
deversarea în emisar 

Conform prevederilor standardelor şi normativelor tehnice 
aprobate în Republica Moldova, precum şi ţinând cont de 
documentaţia de proiect a fiecărei staţii de epurare în parte (se 
va calcula raportul în procente între principalii indicatori 
prevăzuţi de standarde, normative şi Autorizaţiile de 
funcţionare). 

2. Durata unei întreruperi 
planificate la furnizarea 
serviciului public de canalizare: 
a)în cazul reparațiilor  a reţelelor 

publice de canalizare, la staţiile 

de pompare, de epurare, inclusiv 

înlocuirea, reconstrucţia, 

modernizarea anumitor porțiuni 

de rețea;  
b) în cazul reparațiilor anumitor 
porțiuni de conducte 
c) în caz de montare, 

branşare/racordare, reamplasare 

a anumitor segmente a 

branșamentelor la blocurile 

locative ; 

Conform prevederilor actelor normative: 
 
- termenul indicat în planul calendaristic al documentației de 

proiect pentru realizarea lucrărilor, calculat de autorul de 

proiect termenul indicat în planul calendaristic al 

documentației de proiect pentru realizarea lucrărilor, 

calculat de autorul de proiect 
 
 
- nu mai mult de 48 ore   
 
- nu mai mult de 6 ore-  
 

3.  Durata unei întreruperi 
neplanificate la furnizarea 
serviciului public de canalizare: 
a) pentru mediu urban; 
b)pentru mediul rural;   

Conform prevederilor actelor normative: 
 

- nu poate depăși 4 ore 

-   nu poate depăși 2 ore 

 
3. INDICATORI  GENERALI 

 

Denumirea indicatorului 
 

Nivelul  indicatorului 

1. Rata de colectare Nivel minimal 95%, în medie pentru 3 (trei) ani calendaristici (se 
va calcula ca raport între valoarea achitărilor, inclusiv fără 
numerar şi valoarea serviciilor facturate, inclusiv TVA, însă fără 
a lua în calcul creanţele inexigibile), 

2. Timpul de răspuns, soluţionare 
sau conformare la solicitările, 
reclamaţiile şi contestările 
clienţilor.  

Conform prevederilor actelor normative. 



  

 

 

Anexa  nr. 3  la Contractul  de  

                                                                        delegare a gestiunii serviciilor  

                                                                        de alimentare cu apă și de ca- 

                                                                        nalizare din _______________      

 

 

CAIET  DE SARCINI 

pentru serviciul de alimentare cu apă  și  de  canalizare  în Municipiul Bălți 
  

CAPITOLUL  I 

Obiectul caietului de sarcini 

  
Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice 

serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile 

tehnice necesare functionării acestor servicii în condiţii de eficientă şi siguranță. 

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de 

referință în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare , în Municipiul Bălți. 

Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în Municipiul Bălți, şi constituie ansamblul 

cerinţelor tehnice de bază. 

Art.4. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc 

caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanță, siguranța în exploatare, 

precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea 

conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. 

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la 

verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din 

actele normative şi reglementările în vigoare, în legătură cu desfăşurarea serviciului de 

alimentare cu apa și de canalizare . 

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, 

la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 

prestării serviciului de alimentare cu apa și de canalizare  şi care sunt în vigoare. 

Art.5. Serviciul public de alimentare cu apa și canalizare trebuie sa asigure prestarea 

serviciului de alimentare cu apă în regim de continuitate, asigurând  Qmax  = 37000,0 m3/24h 

(13505,0 mii m3/an) și presiunea de serviciu minima 5 mCA pentru toţi utilizatorii din aria de 

prestare. 

Art.6. Operatorul se angajează sa contracteze şi sa menţină următoarele tipuri de 

asigurări: 

a) asigurare impotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la 

pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare; 

b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale față de terţi în caz de 

deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii) 

c) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale, 

conform prevederilor legale. 

Art.7. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din 

Regulamentul cu privire la serviciul public de de alimentare cu apa şi de canalizare (aprobat de 

ANRE, Nr. 271 din 16.12.2015.) . 

  

 

CAPITOLUL  II 

Cerinţe organizatorice minimale 

  
Art.8. Operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare va asigura: 



  

 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a 

construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în 

funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de munca; 

c) respectarea indicatorilor de performanta şi calitate stabiliţi prin Contractul de Delegare 

a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare ; 

d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv ANRE, a informaţiilor 

solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apa și 

canalizare, în condiţiile legii; 

e) producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile; evacuarea apelor 

uzate în s. Sadovoe; 

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,  în condiţii de siguranță şi 

eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de 

exploatare; 

g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor 

de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă 

potabilă; 

h) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de 

alimentare cu apă, în concordanță cu normele igienico-sanitare în vigoare; 

i) captarea apei brute,  numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi 

autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor; 

) întreţinerea şi menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemelor de alimentare 

cu apa și de canalizare; 

k) contorizarea cantităţilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite şi, 

respectiv, facturate; 

l) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin 

eliminarea pierderilor din sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de 

materii prime, combustibili şi energie electrica şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea 

acestora; 

m) limitarea cantităţilor de apa potabilă distribuita prin reţelele publice, utilizata în 

procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi 

reutilizarea acesteia în cadrul stațiilor de tratare ; 

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de 

alimentare cu apa și de canalizare; 

o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  la toţi utilizatorii 

din raza de operare pentru care are  contract de delegare a gestiunii; 

p) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea 

costurilor de operare; 

q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, 

executate cu forte proprii şi cu terţi; 

r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă 

a acestora; 

s) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor; 

t) ţinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată 

pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte; 

u) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului 

de intervenţie; 

v) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea 

activităţilor asumate prin Contractul de delegare a gestiunii ; 

Art.9. Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în 

Regulamentul cu privire la serviciul public de de alimentare cu apa şi de canalizare (aprobat de 

ANRE, Nr. 271 din 16.12.2015.) . 

Art.10. Conditiile minime de realizare a investitiilor si a cheltuielilor pe care le va face 

operatorul sunt: 

Lucrările de investiții în sistemul de alimentare cu apă  sunt suportate din: 



  

 

-         bugetul local, 

-         bugetul central, 

-         fonduri europene, 

-         alte surse atrase. 

Costurile de operare sunt suportate de operator în limita cotelor aprobate prin tarife. 

Branșamentele noi conform Regulamentului serviciului , pentru abonații casnici se 

suportă de către aceștea, iar după execuție vor fi predate cu titlu gratuit primăriei mun.Bălți (în 

baza Deciziei Consiliului Minicipal ). 

Bransamentele noi pentru agenții economici se execută și suportă de fiecare agent 

economic. 

Bransamentele de apă   predate Operatorului sunt întretinute, exploatate și reparate pe 

cheltuiala Operatorului. 

Extinderile de rețele de apă și de canalizare în Municipiul Bălți se execută din sursele 

bugetului local. 

Lucrarile de înlocuire a retelelor publice de apă se executa din fondurile bugetului local. 

  

CAPITOLUL  III 

Serviciul de alimentare cu apa și de canalizare 

  
Art.11. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de captare a apei, în aria 

administrativ-teritorială a Municipiului Bălți. 

Art.12. Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă sunt: 

- ÎIS «ACVA - NORD» Soroca  

- Sondele arteziene (r-nul locativ Bălțiul Nou și s.Sadovoe) 

Art.13. Caracteristicile principale ale stațiilor de pompare ce deservesc sistemul de 

alimentare cu apă sunt prezentate în Anexa nr.1. 

Art.14. Caracteristicile puțurilor de adâncime (sondele arteziene) sunt prezentate în 

Anexa nr. 2. 

Art.15. Caracteristicile reţelelor de alimentare cu apă și rezervoarelor de înmagazinare a 

apei potabile sunt prezentate în Anexa nr.3. 

Art.16. Programul de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă este prezentat în  

Anexa nr.4 . 

 Activitatea se va desfașura cu respectarea specificațiilor tehnice, a normelor specifice și 

a reglementărilor din domeniu: 

- Legea Nr. 303 din 12.12.2013. , privind serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare; 

- Regulamentul cu privire la serviciul public de de alimentare cu apa şi de canalizare 

(aprobat de ANRE, Nr. 271 din 16.12.2015.); 

- Legea apelor, Nr. 272 din 23.12.2011; 

- Legea Nr. 116 din 18.05.2012., privind securitatea industrială a obiectelor industriale 

periculoase; 

- Legea Nr. 721 din 02.02.1996., privind calitatea în construcții; 

- Legea Nr. 163 din 09.07.2010., privind autorizația de construire; 

- HG Nr. 329 din 23.04.2009., privind atestarea profesională; 

 

Reglementările minime obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și 

stingerea incendiilor și la protecția mediului, reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de 

canalizare,  care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare sunt: 

1. Să dețină Licență de activitate în domeniul alimentării cu apă și de canalizare, cu 

precizarea : 

- numărul autorizației; 

                       - data eliberării; 

                       - autoritatea emitentă; 

          2. Să dețină Licență de activitate în domeniul construcțiilor (rețele de alimentare cu apă și 

de canalizare), cu precizarea : 



  

 

- numărul autorizației; 

                       - data eliberării; 

                       - autoritatea emitentă; 

3.Sa dețina autorizație de funcționare din punct de vedere al securității în muncă, eliberat 

de organisme abilitate în acest sens.Să precizeze:  

          -     numarul autorizației; 

-         data eliberării autorizației; 

-         autoritatea emitentă; 

4.Să respecte prevederile Legii securitatii în muncă. 

5.Să dețină Autorizație de mediu pentru folosința specială a apei cu precizarea datelor de 

identificare a autorizației: 

- numărul autorizației; 

- data eliberării; 

- autoritatea emitentă; 

 

 

CAPITOLUL  IV 

Captarea și tratarea apei brute ( Apa din subteran) 
  

Art.17. Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 

a) verificarea şi supravegherea continua a funcționării instalaţiilor; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 

c) controlul calităţii apei; 

d) întreţinerea instalaţiilor din stația de captare; 

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 

unei exploatări economice şi în condiţii de siguranță; 

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 

i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de captare a apei la nivelul necesar 

pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv 

reducerea costurilor; 

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea 

sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea 

reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în 

normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor 

de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare; 

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a 

personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 

In cadrul serviciului de alimentare cu apă a Minicipiului Bălți, alimentare cu apa  din 

subteran, tratarea  apei se face doar prin clorinare cu clor gazos. 

Art.18. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de tratare a apei, în aria 

administrativ-teritorială a Municipiului Bălți . 

Art.19.  Stația de tratare a apei brute este amplasată , în incinta  fiecarei statii de pompare 

apă potabilă de treapta II  din Municipiul Bălți. 

Art.20. In vederea determinării calității apei potabile, livrate consumatorului, Operatorul 

va asigura funcționarea uniu laborator chimic specializat cu dotările necesare pentru activitatea 

în domeniul de alimentare cu apă și de canalizare.  

           Art.21. Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor; 

b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 



  

 

c) controlul calităţii apei; 

d) întreţinerea instalaţiilor din stația de tratare; 

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 

unei exploatări economice şi în condiţii de siguranță; 

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 

i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru 

asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 

j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică 

a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor 

capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;    

k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienței în exploatare, încadrării 

în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 

l) executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor 

de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 

m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; 

n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a 

personalului de specialitate autorizat. 

  

CAPITOLUL V  

Transportul apei potabile 

  
Art.22. Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de transport a apei potabile , 

în aria administrativ-teritorială a Minicipiului Bălți. 

Art.23.  Planul de situaţie cu amplasarea aductiunii, caracteristicile aducțiunilor, zonele 

de protecţie sanitară, lucrările hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, 

natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă etc. sunt transmise 

Operatorului în anexă la Contractul de delegare . 

 Art.24.  Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât 

sa se realizeze: 

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 

c) controlul calităţii apei; 

d) întreţinerea conductelor de transport; 

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 

unei exploatări economice şi în condiţii de siguranță; 

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 

i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv 

reducerea costurilor; 

j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica 

a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor 

capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 

k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării 

în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 

l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 

reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 

m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare; 

n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a 

personalului de specialitate autorizat. 

  

CAPITOLUL  VI  



  

 

Transportul apei uzate 

  
Art.25. Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de transport a apei uzate , în 

aria administrativ-teritorială a Minicipiului Bălți (s.Sadovoe). 

Art.26.  Planul de situaţie cu amplasarea colectoarelor de canalizare, caracteristicile 

acestora,  lucrările hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, natura juridică 

a acestuia, căile de comunicaţie, etc. sunt transmise Operatorului în anexă la Contractul de 

delegare . 

 Art.27.  Prestarea activităţii de transport al apei uzate se va executa astfel încât sa se 

realizeze: 

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 

c) controlul calităţii apei uzate; 

d) întreţinerea conductelor de transport; 

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 

unei exploatări economice şi în condiţii de siguranță; 

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 

i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv 

reducerea costurilor; 

j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica 

a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor 

capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 

k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării 

în normele naţionale privind emisiile poluante ; 

l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 

reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 

m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare; 

n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei uzate, 

inclusiv a personalului de specialitate autorizat. 

 

CAPITOLUL  VII 

Inmagazinarea apei 

  
Art. 28. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de înmagazinare a apei, în 

aria administrativ-teritorială a Municipiului Bălți. 

Art. 29. Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt amplasate în aria 

administrativ – teritiriala a Municipiului Bălți, raioanelor Sângerei, Râșcani, în zona  terenului 

stațiilor de pompare din cadrul fiecarei surse de apă potabilă. 

Art. 30. Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, a zonelor 

de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele 

terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă etc. sunt 

prezentate în anexă la Contractul de delegare. 

Art. 31.  Prestarea activităţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se 

realizeze: 

a) verificarea şi supravegherea continuă a funcționării instalaţiilor; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 

c) controlul calităţii apei; 

d) întreţinerea instalaţiilor; 

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 

unei exploatări economice şi în condiţii de siguranță; 

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 



  

 

i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile; 

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv 

reducerea costurilor; 

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea 

sistematică a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea 

reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienței în exploatare, încadrării în 

normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor 

de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare; 

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, 

inclusiv a personalului de specialitate autorizat. 

  

CAPITOLUL  VIII 

Distribuţia apei potabile 
  

Art.32.  Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de distribuire a apei 

potabile , în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriuul 

Municipiului Bălți. 

Art.33. (1) Datele privind consumatorii de apa din Municipiul Bălți, racordati la sistemul 

centralizat de distibutie a apei, principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului 

de distribuţie a apei potabile, sunt colectate și administrate de Operator. 

(2) Datele aferente contoarelor de apă pe baza cărora se face facturarea cantităţii de apă 

furnizată consumatorilor racordati la sistemul centralizat de distibuție a apei, sunt colectate și 

administrate de către Operator Art. 43 Inventarul statiilor de pompare, repompare şi a statiilor de 

pompare cu hidrofor amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr. 18 A1 ; 

18 A2 ;18 A3 

Art.34. Inventarul hidranților şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei 

potabile este anexat la Contractul de delegare. 

Art.35. Bransamentele şi elementele componente ale acestora sunt parte anexă la 

contractul de prestare servicii alimentare cu apă și canalizare încheiat de către Operator cu 

fiecare consumator în parte.  

Art.36 Planurile, reprezentând reţelele de distribuţie a apei și de canalizare, sunt păstrate 

de către Operator în secția tehnică a acestuia. 

Art.37. Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile se va efectua astfel încât să se 

realizeze: 

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 

unui serviciu de calitate; 

b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 

c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale; 

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 

e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare; 

g) măsurarea cantităţii de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum şi 

exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerinţele 

normelor şi reglementările metrologice în vigoare; 

h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat 

metrologic; 

i) furnizarea continuă a apei către următoarele instituţii publice: 

- spitale; 

- policlinici; 

- cămine de bătrâni; 

- grădiniţe; 



  

 

- creșe; 

- cămine pentru persoane cu handicap; 

- centre de resocializare a minorilor; 

- şcoli. 

Art.38.    În activitatea sa operatorul va asigura: 

a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de distribuţie a 

apei potabile şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta 

se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate; 

b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi 

informaţii privind orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranța, 

functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanță ai serviciului; 

c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii 

cantităţii de apă furnizate, să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi 

pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinta aplicabilă, emisă de 

autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor 

sau terţi, acestea facturandu-se separat; 

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce 

privesc furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 

e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor: 

- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la 

instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a 

distribuţiei apei potabile; 

- data şi ora întreruperii furnizării apei; 

- data şi ora reluării furnizării apei; 

f) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi şi 

cantitativi stabiliţi în contract, după: 

- reparaţii planificate; 

- reparaţii accidentale; 

g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile 

făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului; 

h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care 

au produs întreruperea alimentării cu apă. În acest scop furnizorul asigura existența unor centre 

de preluare a reclamațiilor telefonice; 

i) bilanţul de apă la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţe. 

  
 

 

Primarul municipiului Bălți                                 

dl Nicolai GRIGORIȘIN     __________________ 
 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Anexa  Nr. 1   

                                                                                                                  la Caietul de Sarcini 

 

 

STAȚIILE  DE  POMPARE  A  SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A 

MUN.BĂLȚI  

 

 

№ 

d/o 

Marca  pompelor Puterea 

motorului, 

kwt/h 

Q, m3/ h  Îmălțimea de 

pompare, 

m 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

   SP  COPACEANCA 

 

   

1 8  НДВ 250,0 630,0 90 

2 Д  200/90 55,0 200,0 90 

3 Wilo NP (733/DIN 24  255 75.0 200.0 90 

4 Wilo NP (733/DIN 24  255 75.0 200.0 90 

5 Wilo NP (733/DIN 24  255 75.0 200.0 90 

6 Wilo NP (733/DIN 24  255 75.0 200.0 90 

7 8  НДВ 250,0 630,0 90 

8 1Д 200/90 55,0 200,0 90 

 TOTAL: 910,0 2460,0  

 

2 
 

 

SP   str.Decebal – Alexandru cel 

Bun 

 

   

1 1 Д 500-63 110,0 450,0 63 

2 1 Д 500-63 110,0 450,0 63 

3 1 Д 500-63 110,0 450,0 63 

 TOTAL: 330,0 1350,0  

 

3 

 

SP  str.Sf.Nicolae 

 

   

1 3К - 6 15,0 45,0 41 

2 3К - 6 15,0 45,0 41 

 TOTAL: 30,0 90,0  

 

4 

 

SP  str.Gagarin, 21 

 

   

1 ЭЦВ - 8 16,0 25,0 150 

2 Wilo COR MVI  805 6,0 20,0 90 

 TOTAL: 22,0 45,0  

 

5 

 

SP  Spitalul psihiatric 

 

   

1 КМ  100-65-200 45,0 15,0 41 

2 КМ  100-65-200 45,0 15,0 41 

3 Wilo COR MVI  805 3,7 16 44 

 TOTAL: 93,7 46,0  

  

SP  Bălțul Nou 

   



  

 

6  

1 3К – 6 11,0 45,0 41 

2 3К – 9 7,5 45,0 30 

3 3К - 6 11,0 20,0 41 

 TOTAL: 29,5 110,0  

 

7 
 

SP  Reuțăl 

 

   

1 Д  320/50 75,0 320,0 50 

2 Д  320/50 75,0 320,0 50 

3 3К 90/55 30,0 90,0 55 

 TOTAL: 180,0 730,0  

 

8 
 

SP  str.Carasiov 

 

   

1 КМ 20/30 4,0 20,0 20 

2 КМ 20/30 4,0 20,0 20 

 TOTAL: 8,0 40,0  

 

9 
 

SP  str.Veteranilor 

 

   

1 КМ 20/30 4,0 45,0 30 

2 3К - 6 11,0 45,0 41 

3 Wilo COR MVI  805 3,3 16 40 

 TOTAL: 18,3 106,0  

 

10 
 

SP  str.Stamati 

 

   

1 КМ 80/50 15,0 50,0 50 

2 К 45/30 7,5 45,0 30 

3 К 45/30 7,5 45,0 30 

 TOTAL: 30,0 140,0  

 

11 
 

SP  str.Pușkin 

 

   

1 Wilo MVI 1  602 3,0 32,0 50 

2 3К - 9 7,5 45,0 30 

3 КМ 20/30 4,0 20,0 30 

 TOTAL: 14,5 97,0  

 

12 
 

SP  str.Hotinului 

 

   

1 К 45/30 7,5 45,0 30 

2 К 20/30 4,0 30,0 30 

3 КМ 50/50 15,0 50,0 50 

 TOTAL: 26,5 125,0  

 

13 
 

SP  Casa de deservire 

 

   

1 К 20/30 4,0 20,0 30 

2 К 45/30 7,5 45,0 30 

 TOTAL: 11,5 65,0  

 

14 
 

SP  str.Ostrovschi 

   



  

 

 

1 К  45/30 5,5 45,0 30 

2 3К - 6 11,0 45,0 41 

 TOTAL: 16,5 90,0  

 

15 
 

SP  Independenței, 13 

 

   

1 3К  45/30 7,5 45,0 30 

2 КМ 20/30 4,0 20,0 30 

 TOTAL: 11,5 65,0  

 

16 
 

SP  N.Iorga, 6 

 

   

1 КМ 20/30 4,0 20,0 30 

2 КМ 50/50 15,0 50,0 50 

3 К 45/30 7,5 45,0 30 

4 К 20/30 4,0 20,0 30 

 TOTAL: 30,5 135,0  

 

17 
 

SP  str.N.Iorga, 38 

 

   

1 КМ 50/50 15,0 50,0 50 

2 КМ 20/30 4,0 20,0 30 

3 К 45/30 7,5 45,0 30 

 TOTAL: 26,5 115,0  

 

18 
 

SP  str.Suceava 

 

   

1  К  90/55 45,0 90,0 55 

2 Wilo COR – 4 MVI 1 608-6 22,0 64,0 60 

3 КМ 50/50 15,0 50,0 50 

4 К  90/55 90,0 55,0 50 

 TOTAL: 172,0 259,0  

 

19 
 

SP  str. 1 Mai 

 

   

1 КМ 50/50 15,0 50,0 50 

2 КМ 50/50 15,0 50,0 50 

3 К 45/30 7,5 45,0 30 

 TOTAL: 37,5 145,0  

 

20 
 

SP   str.Konev, 28 

 

   

1 Wilo 5,0 30,0 50 

2 3К - 6 11,0 45,0 41 

 TOTAL: 16,0 75,0  

 

21 

 

 

SP  str.Alexandru cel Bun, 38 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 КМ 50/50 15,0 50,0 50 

2 К 45/30 7,5 45,0 30 

3 К20/30 4,0 20,0 30 

 TOTAL: 26,5 115,0  



  

 

 

22 
 

SP  str.Alexandru cel Bun, 14 

 

 

   

1 КМ 45/55 15,0 45,0 50 

2 КМ 50/50 15,0 50,0 50 

3 К 20/30 4,0 20,0 30 

 TOTAL: 34,0 115,0  

 

23 
 

SP  str.Glodenilor, 83 

 

   

1 К 20/30 4,0 20,0 30 

2 Wilo MVI 404 3,0 8,0 55 

 TOTAL: 7,0 28,0  

 

24 
 

SP  Bulgară, 118 

 

   

1 К 100/65 30,0 90,0 40 

2 Wilo COR MVI 1602 3,0 32,0 60 

3 К 100/65 30,0 90,0 40 

4 К 45/30 7,5 45,0 30 

5 К 45/30 7,5 45,0 30 

 TOTAL: 78,0 302,0  

 

25 
 

SP   Decebal - Konev 

 

   

1 К 20/30 4,0 20,0 30 

2 К 45/30 7,5 45,0 30 

3 Wilo СOR MVI 1602 3,0 32,0 39 

 TOTAL: 14,5 97,0  

 

26 
 

SP  Rezervoarele de apă potabilă 

principale (SA =CODRU-NORD=) 

 

   

1 КМ 50/50 15,0 50,0 50 

2 К 90/35 18,5 90,0 30 

3 АИС  60 1,8 15,0 20 

 TOTAL: 35,3 155,0  

 

27 
 

SP  str.Konev, 16 (PТ-8) 

 

   

1 К 100/65/200 15,0 45,0 50 

2 К 100/65/200 15,0 45,0 50 

3 К 45/30 7,5 45,0 30 

4 Wilo MVI 1  602/6 3,7 32,0 6,5 

 TOTAL: 41,2 167,0  

 TOTAL  SP: 2251 7267  

 

 

                                                                                                                             Anexa  Nr. 2  

                                                                                                                     la Caietul de Sarcini 

 

 

LISTA    SONDELOR    ARTEZIENE  A  SISTEMULUI  DE  ALIMENTARE  CU  APĂ  

A  MUN.BĂLȚI 



  

 

 

  

№ 

d/o 

№ 

pașaport 

tehnic 

Anul   №  sondelor Marca pompei Q, m3/h Puterea , 

kwt/h 

Adân

cime

a , m 

                                            

 
        

1 1281(1) 1962 Sonda № 1 ЭЦВ-12 160х100 160 65 164 

2 219 1966 Sonda № 2 ЭЦВ-8 25х100 25 11 49 

3 3912 1978 Sonda № 3 ЭЦВ-8 25х100 25 11 180 

4 240 1967 Sonda № 4 ЭЦВ-10 63х150 63 45 130 

5 3913 1978 Sonda № 5 ЭЦВ-8 25х100 25 11 130 

6 3960 1978 Sonda № 6 ЭЦВ-10 63х65 63 22 50 

7 220 1967 Sonda № 7 ЭЦВ-8 25х150 25 16 220 

8 241 1973 Sonda № 8 ЭЦВ-10 63х110 63 32 49 

9 1181 1973 Sonda № 9 ЭЦВ-8 25х100 25 11 48 

10 1281(3) 1962 Sonda № 10 ЭЦВ-8 25х100 25 11 164 

11 3890 1978 Sonda № 11 ЭЦВ-10 63х110 63 32 130 

12 9731(1) 1961 Sonda № 12 ЭЦВ-8 25х150 25 16 119 

13 1247 1962 Sonda № 13 ЭЦВ-10 63х110 63 32 46 

14 1326 1975 Sonda № 14 ЭЦВ-8 25х100 25 11 140 

15 1596 1964 Sonda № 15 ЭЦВ-8 25х150 25 16 174 

16 1334 1975 Sonda № 16 ЭЦВ-8 25х100 25 11 54 

   TOTAL:  725 353  

                                                     

ZONA  DE  CAPTAREE  REUȚĂL 

 

17 3838 1977 Sonda № 1 ЭЦВ-8 25х100 25 11 67 

18 3837 1977 Sonda № 2 ЭЦВ-8 25х100 25 11 198 

19 698 1969 Sonda № 5 ЭЦВ-8 25х100 25 11 65 

20 3869 1978 Sonda № 6 ЭЦВ-6 6х185 10 8 200 

21 701 1969 Sonda № 7 ЭЦВ-10 63х65 63 22 65 

22 4050 1980 Sonda № 8 ЭЦВ-6 10х185 10 8 200 

23 700(С) 1969 Sonda № 9 ЭЦВ-8 25х100 25 11 65 

24 4049 1980 Sonda № 10 ЭЦВ-8 25х100 25 11 200 

25 3870 1969 Sonda № 11 ЭЦВ-8 25х150 25 16 180 

26 489 1969 Sonda № 12 ЭЦВ-8 25х150 25 16 175 

27 490 1969 Sonda № 13 ЭЦВ-8 25х150 25 16 175 

28 525 1969 Sonda № 14 ЭЦВ-8 25х150 25 16 175 

   TOTAL:  258 159  

                                                                       

                                      

ZONA  DE  CAPTARE  ORĂȘENEASCĂ 

 

29 1329 1975 Sonda № 1 ЭЦВ-8 25х100 25 11 54 

30 66(1) 1965 Sonda № 2 ЭЦВ-8 25х150 25 16 325 

31 1325 1975 Sonda № 3 ЭЦВ-10 63х65 63 22 54 

32 510 1962 Sonda № 4 ЭЦВ-8 25х100 25 11 140 

33 508 1956 Sonda № 5 ЭЦВ-8 25х100 25 11 140 

34 1117 1972 Sonda № 6 ЭЦВ-8 25х150 25 16 165 

35 3885 1978 Sonda № 7 ЭЦВ-8 25х100 25 11 180 

   TOTAL:  213 88  



  

 

                                                                 

BĂLȚUL  NOU 

 

36 511(С) 1969 Sonda № 29 ЭЦВ-8 25х100 25 11 100 

37 507(С) 1969 Sonda № 30 ЭЦВ-6 10х185 10 8 170 

   TOTAL:  35 19  

       

SP  SFÂNTUL  NICOLAE 

 

38 4176 1981 Sonda № 8 ЭЦВ-8 25х100 25 11 66 

 

PARCUL  CENTRAL 

 

39 1118 1972 Sonda № 9 ЭЦВ-8 25х150 25 16 170 

                                                                    

SP  SPITALUL  PSIHIATRIC 

 

40 902 1970 Sonda № 14 ЭЦВ-8 25х100 25 11 105 

41 4010 1979 Sonda № 15 ЭЦВ-6 10х235 10 11 225 

   TOTAL:  35 22  

 

STR.VETERANILOR 

 

42 4263 1982 Sonda № 36 ЭЦВ-6 10х235 10 11 250 

 

SONDELE  STAȚIEI  DE  EPURARE 

 

43 487 1969 Sonda № 11 ЭЦВ-8 25х150 25 16 250 

44 488 1969 Sonda № 12 ЭЦВ-8 25х150 25 16 250 

   TOTAL:  75 32  

 

SONDELE  ZONEI  INDUSTRIALE 

 

45 3982 1979 Sonda № 15 SA 

=ABA= 

ЭЦВ-8 25х100 25 11 180. 

46 4177 1981 Sonda № 23 SA 

=Basarabia-Nord= 

ЭЦВ-6 10х185 10 8 210. 

47 1212 1973 Sonda № 24 SA 

=Incomlac= 

ЭЦВ-8 25х150 25 16 180 

48 1171 1973 Sonda № 13 Stația 

service AUTO 

ЭЦВ-8 25х100 25 11 230 

49 762 1970 Sonda № 18 SA 

=MIOARA= 

ЭЦВ-10 63х150 63 45 230 

50 775 1970 Sonda № 19 SA 

=MIOARA= 

ЭЦВ-10 63х150 63 45 230 

51 740(3) 1970 Sonda № 20 SA 

=MIOARA= 

ЭЦВ-10 63х150 63 45 230 

52 4064 1980 Sonda № 21 SA 

=Floarea 

Soarelui= 

ЭЦВ-8 25х150 25 16 220 

53 3а 1979 Sonda № 22 SA 

=Floarea 

Soarelui= 

ЭЦВ-8 25х150 25 16 240 

   TOTAL:  324 213  

 



  

 

SONDELE  PRIMITE  DE  LA  CALEA  FIERATĂ  A  MOLDOVEI 

 

54 651 1984 Sonda № 1 ЭЦВ-6 10х185 10 8 150 

55 903 1984 Sonda № 2 ЭЦВ-6 10х140 10 11 139 

56 521С 1984 Sonda № 3 ЭЦВ-8 25х150 10 16 140 

57 907 1984 Sonda № 4 ЭЦВ-8 25х100 25 11 139 

58 903 1980 Sonda № 5 ЭЦВ-8 25х100 25 11 45 

59 521С 1984 Sonda № 6 ЭЦВ-6 10х135 10 16 110 

60 907 1980 Sonda № 7 ЭЦВ-6 10х80 10 8 60 

   TOTAL:  100 81  

 

                                                                                                                                                 

 
 
 

Anexa Nr. 3 

                                                                                                                  la Caietul de  Sarcini  

 

 

1. REȚELELE  DE   ALIMENTARE  CU  APĂ   A   MUN.BĂLȚI 

 

CONDUCTE  DE  ADUCȚIUNE 

 

Diametre, mm Lungimea tronsonului (m) cu termenul de exploatare: Total: 

Până la 10 

ani 

10- 20 ani 20- 30 ani 30- 40 ani 40- 50 ani 

și mai 

mult 

 

1. Țevi din oțel. 

 

200     3904 3904 

250    2419 3260 5679 

300  350   3198 3548 

350      - 

400     2800 2800 

500   243 2191 5729 8163 

600    287  287 

800    5638  5638 

900    1825  1825 

1000    1510  1510 

Total:  350 243 13870 18891 33354 

%  uzură  > 100,0 > 100,0 > 100,0 > 100,0 100,0 

(mediu) 

 

2. Țevi din fontă. 

 

200    1957 520 2477 

250      - 

300    1348 143 1491 

350    330 1560 1890 

400      - 

500    3156  3156 

600    276  276 

Total:    7067 2223 9290 

%  uzură    88,0 > 100,0 94,0 



  

 

(mediu) 

 

3. Țevi din asbociment. 

 

250 - - -  935 935 

Total: - - -  935 935 

%  uzură     > 100,0 > 100,0 

 

4. Țevi din beton armat. 

 

800 - - 4600 - - 4600 

Total: - - 4600 - - 4600 

%  uzură   >100,0   >100,0 

 

5. Țevi din poliesteri  (țevi PAFSIN firma HOBAS) 

 

600 2794     2794 

Total: 2794     2794 

%  uzură 4,0     4,0 

 

6. Țevi din polietilenă. 

 

315 7941     7941 

400 4706     4706 

Total: 12647     12647 

%  uzură 15,0     15,0 

TOTAL 

CONDUCTE DE 

ADUCȚIUNE: 

 

 

12647 

 

350 

 

4843 

 

20937 

 

22049 

 

60826 

 

CONDUCTE  STRADALE  

 

 

1. Țevi din oțel. 

 

50 84  81  125 290 

80 144  20   164 

100     1363 1363 

150  494 415 1680 2499 5088 

200   756  980 1736 

250     949 949 

300 61 1183 1655  2100 4999 

350     2027 2027 

400  408  1350 2186 3944 

500  356 2376  1868 4600 

600  266 2440   2706 

800   1353   1353 

Total: 289 2707 9096 3030 14097 29219 

%  uzură  > 100,0 > 100,0 > 100,0 > 100,0 100,0 

(mediu) 

 

2. Țevi din fontă. 

 



  

 

50 134    3709 3843 

80 126     126 

100 11751 1220  2204 19913 35088 

150 2002 244  6276 19170 27692 

200 1648 1160  2482 5756 11046 

250 80   1147 724 1951 

300    8649 300 8949 

400   2189 2426 664 5279 

500    1690 252 1942 

600   1842   1842 

Total: 15741 2624 4031 24874 50488 97758 

%  uzură       

 

3. Țevi din asbociment. 

 

 

100 - - - - 3410 3410 

150    - 810 810 

Total: - - - - 4220 4220 

%  uzură     > 100,0 > 100,0 

 

4. Țevi din polietilenă. 

 

25 318     318 

50 86     86 

63 174     174 

110 5111     5111 

140 1589     1589 

160 3773     3773 

225 1132     1132 

315 4198     4198 

Total: 16381     16381 

%  uzură       

TOTAL 

CONDUCTE 

STRADALE: 

 

 

32411 

 

5331 

 

13127 

 

27903 

 

68805 

 

147587 

 

REȚELE  DE  DISTRIBUȚIE  DIN  CARTIERE 

 

 

1. Țevi din oțel. 

 

25  31   235 266 

50 14 941 786 10 6994 8745 

65  52 147 40  239 

80  120 352  77 549 

100 23 995 2687  535 4240 

150  904 1486   2391 

200   782   782 

250  42 193   235 

300  1044 512   1556 

Total: 37 4130 6945 50 7841 19002 

%  uzură  > 100,0 > 100,0 > 100,0 > 100,0 100,0 

(mediu) 



  

 

 

2. Țevi din fontă. 

 

50  20  2090 12087 14197 

65   63   63 

80  38   394 432 

100 421 231 688 828 3126 5294 

150   262 2240 1766 4268 

200  518 883  657 2058 

250   668 468  1136 

Total: 421 807 2564 5626 18030 27448 

%  uzură       

 

3. Țevi din polietilenă. 

 

63 49 129 352   530 

90  1081 783   1864 

160   424   424 

225   590   590 

Total: 49 1210 2149   3408 

%  uzură       

TOTAL REȚELE DE 

DISTRIBUȚIE DIN 

CARTIERE: 

 

 

507 

 

6147 

 

11658 

 

5676 

 

25871 

 

49858 

TOTAL  

CONDUCTE : 

      

CONDUCTE DE 

ADUCȚIUNE 

 

12647 

 

350 

 

4843 

 

20937 

 

22049 

 

60826 

 

CONDUCTE  

STRADALE 

 

 

32411 

 

5331 

 

13127 

 

27903 

 

68805 

 

147587 

 

REȚELE DE 

DISTRIBUȚIE DIN 

CARTIERE 

 

 

507 

 

6147 

 

11658 

 

5676 

 

25871 

 

49858 

 

TOTAL  GENERAL: 

 

 

45565 

 

11828 

 

29628 

 

54516 

 

116725 

 

258271 

 

 

2. REZERVOARELE  DE  ÎNMAGAZINARE  A  APEI   POTABILE  A  

SISTEMULUI  DE  ALIMENTARE  CU APĂ  A  MUN.BĂLȚI 

 

 

№ 

 

 

LOCUL  AMPLASĂRII 

 

VOLUMUL, m3 

 

NOTĂ 

1 Rezervorul Principal (Soroca-Bălţi) 6000  

2 Rezervorul Principal (Soroca-Bălţi) 6000  

3 SP Copaceanca 1000  

4 SP de pe str.Cearupin, 1  2000  

5 Str.Cearupin (altitudinea 190 m) 3000  

6 Str.Cearupin (altitudinea 190 m) 8000  



  

 

7 Str.Cearupin (altitudinea 190 m) 8000  

8 SP de pe str.Gagarin 50  

9 str.Gagarin (contrrezervor) 300  

10 SP Spitalul psihoneurologic 400  

11 SP de pe str.I.Vieru 200  

12 SP de pe str.I.Vieru 200  

13 SP de pe str.Sf.Nicolaie 200  

14 SP de pe str.Sf.Nicolaie 200  

15 Str.V.Puiu 1500  

16 Str.V.Puiu 1500  

17 SP  Bălţul Nou 250  

18 SP Răuţel 1000  

19 SP de pe str.Veteranilor 500  

20 SP  str.Decebal – Alexandru cel 

Bun 

2000  

 TOTAL: 42300  

 

 

3. REZERVOARELE DE ÎNMAGAZINARE A APEI POTABILE A 

SISTEMULUI  DE ALIMENTARE CU APĂ A mun.BĂLȚI 

 

 

№ 

 

 

LOCUL  AMPLASĂRII 

 

VOLUMUL, m3 

 

NOTĂ 

1 Rezervorul Principal (Soroca-Bălţi) 6000  

2 Rezervorul Principal (Soroca-Bălţi) 6000  

3 SP Copaceanca 1000  

4 SP de pe str.Cearupin, 1  2000  

5 Str.Cearupin (altitudinea 190 m) 3000  

6 Str.Cearupin (altitudinea 190 m) 8000  

7 Str.Cearupin (altitudinea 190 m) 8000  

8 SP de pe str.Gagarin 50  

9 str.Gagarin (contrrezervor) 300  

10 SP Spitalul psihoneurologic 400  

11 SP de pe str.I.Vieru 200  

12 SP de pe str.I.Vieru 200  

13 SP de pe str.Sf.Nicolaie 200  

14 SP de pe str.Sf.Nicolaie 200  

15 Str.V.Puiu 1500  

16 Str.V.Puiu 1500  

17 SP  Bălţul Nou 250  

18 SP Răuţel 1000  

19 SP de pe str.Veteranilor 500  

20 SP  str.Decebal – Alexandru cel Bun 2000  

 TOTAL: 42300  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexa Nr. 4  

                                                                                              la Caietul de Sarcini 

 

 

PLAN  INVESTIŢIONAL PENTRU  

 

REABILITAREA  SISTEMULUI  DE  APROVIZIONARE  CU  APĂ  ÎN  MUN.BĂLŢI . 

 

№  № proiect Denumirea  obiectivului D, mm Lungimea 

tronsonului, 

m 

Costul 

lucrărilor,  

mii lei 

Obiecţii  

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

3660-4-

C1-HB 

Apeduct de la 

str.Testimiţeanu pe 

str.V.Puiu până la str.Calea 

Ieşilor 

PE100, 

D=400 

 

530,0 

2210,81 Actuzlizat 

a.2015 

 

2 

3660-5-

C1-HB 

Apeduct  pe str.Ştefan cel 

Mare de la SA =CET-

NORD= până la staţia de 

pompare de treapta II priza 

de apă =Reuţel= (etapa II) 

 

PE100, 

D=400 

 

 

 

3800,0 

 

 

 

8450,56  

 

3 

3660-6-

C1-HB 

Apeduct de la 

str.Dostoievschi pe 

str.Independenţei, Sportivă 

până la str.Gluhovschi 

PE100, 

D=315 

 

1500,0 

7843,52 Actuzlizat 

a.2015 

 

4 

360-9-C1-

HB 

Apeduct de la str.Ştefan cel 

Mare pe str.Puşkin până la 

str.M.Sadoveanu 

PE100, 

D=200 

PE100, 

D=315 

 

340,0 

 

310,0 

1167,3  

 

5 

3660-10-

C1-HB 

Apeduct de la str.Ştefan cel 

Mare pe str.Dostoievschi 

până la str.M.Viteazul 

PE100, 

D=315 

 

932,0 

2261,28  

 

6 

3660-13-

C1-HB 

Apeduct de la Gara de Vest 

pe str.31 August nănă la 

str.Independenţei 

PE100, 

D=160 

PE100, 

D=315 

 

615,0 

 

400,0 

2290,09  

  TOTAL:  8,43 km 24223,56  

 

 

NOTĂ: Documentația de proiect este elaborată în anul 2007 și necesită actualizare (inclusiv 

devizul). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Anexa  nr. 4 la Contractul de  

delegare a gestiunii serviciilor  de alimentare cu apă la nivel de municipiu și de  canalizare la nivel de sat din  

                         _______________      

 

 



  
 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


