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Noua metoda de calcul a apei meteo 

 
La data de 28 Octombrie 2010 a fost aprobat de catre ADI - Asociaţia Regională pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa (care actioneaza in numele si pentru 

autoritatile locale din judetele Cluj si Salaj actionari ai Companiei de Apa SOMES SA – CASSA), 

noul Regulament al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Acest Regulament a fost adoptat 

pe baza Regulamentului-cadru elaborat de Autoritatea Nationala in domeniu (ANRSC) si a Legii 

nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

  Printre noutatile introduse de noul Regulament este si modificarea modului de calcul lunar al 

cantitatilor de ape meteo preluate in sistemul de canalizare si facturate de Companie: fata de metoda 

aplicata pana in luna Octombrie 2010 cand se lua in calcul media anuala a cantitatilor de precipitatii, 

rezultand astfel aceiasi cantitate respectiv tarif in fiecare luna pentru un anume client, noua metoda a 

impus luarea in considerare a cantitatilor de precipitatii comunicate lunar de ANM (Autoritatea 

Nationala de Meteorologie) pentru luna anterioara facturarii. 

In consecinta, noul mod de calcul a apelor meteorice impus de Regulamentul intrat in vigoare la 

28 Octombrie 2010 face ca in fiecare luna, cantitatea (si deci suma) - ce apare in factura unui anume 

client – aferente rubricii “canal-meteo” sa fie diferite. 

Conform Art.48 alin. (1) din noul  Regulament, calculul se face conform formulei: 

     
pp

iSQ ⋅Φ⋅=  

unde: 

 S-suprafaţa totală construită şi neconstruită, dovedită de utilizator, 

Φ - coeficient echivalent de scurgere care ţine cont şi de durata ploii, recomandaţi de SR EN 1846–

2:2006 

ip - cantitatea de precipitaţii lunară comunicată de A.N.M. 

(2) Coeficienţii echivalenţi de scurgere şi durată a ploii, pe tipuri de consumatori, sânt : 

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. 

 

La aceasta formula care determina cantitatea lunara de ape meteorice preluata de la un anume 

client se aplica tariful de canalizare rezultand suma ce apare pe factura la rubrica “canal-meteo”. 
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