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Stimate Client 

 

Conform Art. 48 (1) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de analizare aprobat prin 

Hotararea nr. 12/27.09.2010 a ADI (Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Bazinul 

Hidrografic Somes-Tisa, care actioneaza in numele si pentru autoritatile publice actionari ai Companiei in 

aria de operare) pe baza prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de 

canalizare aprobat prin Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare 

pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, 

     “Cantitatea de apa meteorica preluata la reţeaua de canalizare se determina prin inmulţirea cantitaţii 

de apa meteorica, comunicata de A.N.M. pentru luna anterioara facturarii, cu suprafeţele totale ale 

incintelor construite şi neconstruite, dovedite de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere 

recomandaţi de SR EN 1846–2:2006, conform formulei: 

Qp = S x Ф x ip 

                       

unde  

S-suprafaţa totala construita şi neconstruita, dovedita de utilizator, 

Ф - coeficient echivalent de scurgere care ţine cont şi de durata ploii, 

ip - cantitatea de precipitaţii lunara comunicata de A.N.M. 

Coeficienţii echivalenţi de scurgere şi durata a ploii, pe tipuri de consumatori, sunt: 

a) 0,20 pentru consumatori de tip casnici (imobile unifamiliale); 

b) 0,70 pentru asociaţii de proprietari/locatari (imobile multifamiliale); 

c) 0,60 pentru consumatori de tip agent economic sau instituţii bugetare; 

d) 0,50 pentru domeniul public”. 

 

Suprafata totala construita si neconstruita luata in calcul este cea dovedita prin extrasul CF prezentat de 

client la incheierea contractului sau comunicata de acesta la inceperea furnizarii serviciului.  

Cantitatea de precipitatii pe luna Iulie in Cluj-N comunicata de ANMH a fost de 127,8 l/mp. Pe august 

s-a comunicat o cantitate de 58,4 l/mp iar pe Septembrie de 21,6 l/mp. Cantitatea lunara de precipitatii se 

poate consulta pe site CASSA – www.casomes.ro, rubrica “Noutati” . 

Coeficientul echivalent de scurgere stipulat in SR EN 1846–2:2006, si care in cazul proprietatilor 

private (case) din aria deservita de CASSA este de 0,2, tine cont de faptul ca aceste proprietati se compun 

atit din suprafete construite (casa, curte pietruita etc) cat si din terenuri neconstruite (gradina, livada etc) de 

pe care o parte din apele meteorice nu se preiau la sistemul de canalizare. 

La aceasta formula se aplica tariful de canalizare, devreme ce apele meteorice se colecteaza si epureaza 

impreuna cu cele uzate menajere ( 2.54 lei/mc inclusiv tva). 

Pana in Octombrie 2010 formula de calcul stabilita prin acte normative lua in considerare cantitatea 

medie anuala de precipitatii -cantitatea anuala impartita la 12 luni, ceea ce facea ca pe fiecare factura sa 

apara aceiasi cantitate. Nici acea formula nu a multumit pe unii clienti care nu doreau sa plateasca aceiasi 

cantitate fie ca ploua fie nu. Odata cu schimbarea prevederilor normative, din Octombrie 2011 se aplica 

noua formula care ia in calcul cantitatea lunara comunicata de ANM si care este postata pe site. La fel este 

postat pe site si formula de calcul. 
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