
HOTĂRÂREA NR. 472 DIN 23.12.2021 
privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 556/2006/29.11.2010 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.12.2021 
potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
A vând în vedere: 

-Adresa nr. 1038/24.11.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 182156/24.11.2021 
însoţită de adresa S. C. Compania Regională de Apă Bacău S. A. nr. 11153/24.09.2021 şi Decizia 
Consiliului Director ADIB nr. 11/14.09.2021; 
-Referatul nr. l 85694/08.12.202 l al Unităţii Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice 
din cadrul Serviciului Monitorizare şi Coordonare; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. l 85788/08.12.2021; 
-Raportul Direcţiei Juridice înregistrat cu nr. I 85805/09.12.202 l; 
-Raportul Serviciului Monitorizare şi Coordonare- Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate 
Servicii Publice înregistrat cu nr. 185805/2/09.12.2021; 
-A vizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în 
vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2142/22.12.202 l al Comisiei de specialitate nr. I, nr. 
2143/22.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3 şi nr. 2144/22.12.202 l al Comisiei de specialitate 
nr. 5; 
-Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizata; 
-Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare modificată şi 
completată prin Legea nr.224/2015; 
-Prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare 
-Prevederile Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor, actualizată; 
-Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată; 
-Dispoziţiile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 
alin. (1) şi ale art. 243 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Dispoziţiile art. 16 alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Bacau-ADIB aprobat prin HCL nr. 133 din 09.04.2008, cu modificările ulterioare; 
-H.C.L. nr. 380/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si 
stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a 
Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a Regulamentului 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 
-H.C.L. nr. 383/17.10.201 O privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Bacău şi a Contractului de delegare 
directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

În temeiul art.129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n) şi art. 139 alin.(3) şi alin. (5) din OUG 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă modificarea Contractului de fumizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se aprobă modificarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de 
monitorizare calitativă şi cantitativă a poluanţilor din apele evacuate de agenţii economici în reţeaua 
de canalizare publică aflată în administrarea S.C. C.R.A.B. S.A, conform Anexei nr. 3, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Celelalte articole ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare nr. 556/2006/29.11.201 O rămân în vigoare; 
Art. 5. Aplicarea modificărilor cuprinse în prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu prima zi din 
luna următoare semnării unui Act Adiţional de către reprezentanţii săi legali; 
Art. 6. Se mandatează reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacău în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB să voteze în şedinţa 
AGA ADIB modificările aduse prin prezenta hotarâre. 
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, S.C. 
Compania Regională de Apă Bacău S.A, persoanei nominalizate la Art. 6, Serviciului Monitorizare şi 
Coordonare, Compartimentului Drumuri, Reţele şi A vize şi va fi adusă la cunostinţă publică, în 
condiţiile legii. 
Art. 8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în 
termenul legal Instituţiei Prefectului-Judeţul Bacău, pentru verificarea legalităţii 
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REGULAMENT 
al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare - judeţul Bacău 

CAPffOLULi 
Diţpoziţii generale 

Art. I .(I) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, în aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitată Bacău, denumit în continuare serviciul de alimentn.-e cu apa şi de 
canaliznre, din judetul Bacau. 

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare, definind conâ:ţiile-cadru şi modalităţile ce trebuie 
L.,deplinite pentru asibrurareo serviciului, precum şi relaţiile dintre operator şi utilizatorii acestor 
servicii. 

(3) Prevederile regulnmentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, 
recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare ct. api\ şi 
de canalizare înjudeţUl Bacău. 
Art. 2. In sensul prezentului regulament, noţiunile de mni jos se definesc după cum urmew: 

2. l. cu:ces la reţea - clreprul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de 
cannliznre de a se branşa/racorda şi de a folosi, în condjţii!e legii, reţelele de dis:ribuţie/colectare; 

2.2. acord de furnizare - docwncnt'.11 scr.s, emis de operator, care 9tabileşt.c condiţiile. de 
fumizare pentru utilizator şi defineşte prumr.etrii cantitetivi şi calitativi ai serviciului la branşamentul 
utilizatorului şi prin care operaton1l se angajează să fumizeze serviciul de alimente.re cu 2.pă; 

2.3. acord ele preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canaliza..-e 
pentru utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de c1maiizare şi care 
defineşte condiţiile şi parametrii cantitativi şi calitativi ai ~clor uz.ate menajere şi/sau indf;Striate 
preluate ln canalizarea publică; 

2.4. aglomerare umană-- zona în care populatul si/sau SL.'tivitntile economice sunt suficient de 
con::entrate pentru a face posibile colecm.-ea apelor uzate si <ii.'ija.-ea lor spre o s!atie de epu.'l!.re sau sp!t! 
un punct nnal de evecuare, calculn!n în lo;:ttlt.ori echivaler.ti. care poate e1.!pi.ncle n::.ei mulre unitati 
administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, in c:;rc!are C'.l prevederile din nw.ster planul 
jucctea:.,/zonal pentru serviciul de alimentare cu Dfa si de car:alizare; 

2.5. ansamblu re:::ide11Jial- imc.bilul fonnat din teren pe care sunt emplasate izolat, 
:nşiruit sau cuplat locuinţe şi/sau construcţii cu ah:! destinaţie, în care e:ds,ă proprietăţi 

comune şi propriet!ţi individuale; 
2.6. apă potabilă - apă care îndeplineşre indicatorii de potabilitate prevw1ţi de leg:slaţia 

în vigoare; 
2.7. apă caldă -- npa care a fosi inr.ălziUl de furr.izc.r-.:1 d;;: er:ergie ter.:nic!, ,.;.,iliz:ită ;1:. 

scopuri gospodăreşti sau igfonico-sa.;imre; 
2.8. ape azate menujere - apele de canalizare rezultate din fr>losire!l apei Îll gospodăr:i, 

i;.stiruţii p!!biice şi servicii, care rezuită mai ales dir: ::1mabolismul uman şi din uctivităţi 
!!:.ei:iajere şi igienico-,;a.nitare; 

2.9. ape uzate industriu!e -·- apele de :analizar::! rezultate din activitiiii ecor,om.ico
ir,d'.Jstrialc snu corespu~:ân.cl u.r:ei nite utilizări r. epei decăt ~ea mcna:ere; 

1.10. ape 11::atc orâ$eireşti - · apele ac canalizare rezuiuite din mr.cste:ui a::>ekr uzare. 



menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care 
provin din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curţilor 
imobilelor; 

2.11. ape p/11\'iale (meteorice) - apele de canalizare care provin din precipitaţii 

atmosferici!; 
2.12. aria de operare- arie geografica ce cuprinde unitatile amir.istmtiv-,eritoria!e 

membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, in care operatoral S.C. C.R.A.B. 
S.A. primeste dreptul de a fumizn/presta seivi.ciul de nlimentruc cu apa si de car.alizare; 

2.13. aria de deservire - nrie geografica ce cuprinde teritoriul unităţilor admicistrativ
teritoriale membre ale Asociaiiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, privit ca u."litari 

administrativ-teritoriale precum s1 orice nite teritorii i.'l cadrul caroia SC CRAB SA primeste 
dreptul de a fumiza/presta catre utilizatori serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare ce 
fonneai.a obiectul prezentului regulament. 

2.14. asocia(ie de proprietari- fonnă de asociere autonomă şi fruil. scop rucrativ a 
proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop ndminist.-nrea, exploatarea, mtreţinerea, 
:epa.~-ea, reabilitarea şi modernizarea proprietăţii comune, menţinerea în smre bu.ili a 
imobilului, respectarea dreprurilcr şi asumarea obligaţiilor de către toţi proprieta.-ii; 

2.15. ar,toritate de reglementare competentă -Autoritatea Naţior..ală cie Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - denumită în continuare A.N.R.S. C.; 

2.16. aviz de branşare/racordare - documentul scris, emis de operatorul s~rviciului de 
aiimentan: cu apă şi de conaiizare, prin care se sraoilesc condiţiile tehnice cu pri'lir~ le 
proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă. respectiv a mcorduriJor de·canalizrue şi 
:,rin -;are se stabileşte punctu! de de!imitnre dir.tre reţelc!e publice şi inst2.laţiiie de utilizare; 

2.17. bloc de loc11inte - condominiu-proprietatea imobiliara fonnata din proprietati 
individuale, definite apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuu:te, si 
proprietatea comuna indiviza. 

Poate fi definit condominiwn si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadr-.i! ciadirii 
de locuit, 

in conditiile in care se poate de!imitn prcprietatea comunâ. Deasemenea se esimileaza ce 
:iotiui:e de condominium si acele proprietari (cladiri) a!imemate cu o retea dG :;erviciu pentru 
apa bmnsnta la reteaua publica prin intermediul unui contor general; 
Condomilliu- Imobilul fonnat din teren cu !.!na sau mai :nu!,e construcţii, di:ntr-:: care imele 
proprietăţi SLmt comune, io, restul sunt prcprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o 
carte :uncia.ră colectivă şi câte o ~ne funciară imiividu.ala pentru fiecm·e unitate individuala 
al1atii în proprietate cxc(usiv~, care poate fi reprezentată de lcc!.linţe şi spaţii cu altă desti:icţie, 
dupt caz. Constiruie condominiu: 

- un corp de diidire :nL.tieî.!jn: sau, incontiiţiile în .:are se poate delimita propnet.:tt>a. 
comună, f:ecare :ronson cu u:1a sau r.1ai m:i1tc scări din cedrul acestuia;. 
• un ensamb:u rezicenţiaL format din bcuinţe ş: con;;tru::ţii cu e.1tă ciestii.aţie, individt1ale, 
1.:mplasate izolat, î.:şiru;t sau c:.pla:, în cnre prop:.iei!lţile individuale sum fr,1-e-depe,1dente 
-o::imr-o proţ·rieta!e coint11,ă fo;:i:.ată şi perpetuă. 
2.18. brw1şame11L de apf: -ţ:anea din reţeaua 9ublică d.e alimentare cu flpă care tsigu,.l 

!egi1rurn· dintre reţeaua p11blică de dis.ribuţie şi reţea,~ ~ntericare a unei bci..1,e s:1u a un:i 
dădiri. Branşamemul Jeser✓eşte un sii1gur 1.1t:lizator . .Îr-.cnzu:i bine justifica;:e şi a,;,.m::i. când 
condiţiile tehnice nu permit aftă soluţie se poate ad.mite t-.li-:nentarea mai multor i1tilizaton prin 
n~elnşi bnmşrunent. Pă11ik cor:1p0t:cnte de um1i bmr:şwnent se precizeau :n ,·eg1.1Iarr::ent1.!l• 
cadru al serviciului de alir.,en1are ,,;u n-pă şi de caul:7.are. Branşamentul, pi,1ă la cont<'r. 
inciusiv căminul d,~ oranşamcnt 5i contm·.1!, ap.1.1in rete1ei publice de ;iistrir:uţit, i,10:ifor'!:,t de 



modul de finanţare a execu\iei. Finanţarea execuţiei branşn,·nentului se asigură de operator, 
respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare n instalaţiilor. A..--:i.plasament-.d 
căminului de branşament se stabileşte- la punctul de delimitare al instalaţ:ilor, de regu1a. la 
limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietăţii şi numai în 
baza unei documentaţii avizate de operator. Lungimea maxima a bransa.'11ent".ilui 5- 6 metri de 
la punctul de inrepatura la retea:.ia publica. în cazul condominiilor existente. separarea şi 
individualizarea consumurilor la nivel de proprietare/apartament individual se foc prin 
montarea repartitoarelor de ::osturi. Cheltuielile afere~te individualizării consumurilor su.,t 
suportate de coproprietarii condomin!ului, operatorul având numai obligaţia montL<ii 
contorului principal de branşament 1a nivelul limitei de proprietate; 

2.19. caracteristici tehnice - tomlitatea datelor şi elementelor de natură tewJcă, referitoere la 
o instalaţie; 

2.20. cămin de branşament - construcţie componentă a sistemului de distribuţie e. apei, 
aparţinând sistemului public de alimentnre cu apă, care lld.ăposteŞte contorul de branşament, cu 
montajul aferent acestuia; 

2.21. căminul de racord- construcţie componenta a sistemului de canalizare, aparţinând 
sistemului public de canalizare care reprezinti prima componenta a reţelei pubiice, in sensul 
de curgere a apei uzate. 

2.22. cladire, de multe ori imobil, se înţelege orice structu..-ă realizată de oameni cu 
scopul adăpostirii şi locuiri: continue, respectiv a menîinerii i.:..'lor condiţii s:ancfard d~ lucru 
neimrerupte pentru flintele urnune. 

1.13. contor de bra11şame11t - aparatul de măsurare a volumului de apă co::;sumat de 
utilizaror, ca.:-e se montează pe branşament între dom. vene-robinete la limita p:oprietăiii 
utilizatorului; contorul .:ste ultimn component.'\ a reie!ei publice de distnouţe în ser.sul ce 
curgere a apei; 

2.24. contor individual- contor de apă rece sau calcă, după caz, mcntm la rfr,e! de 
aµanament, In cazul sistemului de distribuţie orizontală, folosit la inâividW:!lizarea. 
cor.sumurilor de apa rece in vederea repar-.izarii pe proprietnti/apertnmente indivic.unle a 
costurilor; 

2.25. contor de refeti - aparatul de măsurare n cantităţii de apă transportată dintr-o z.>nă în 
aita a reţelei publice. Contorul de retea nu poare fi util:zi?t la dete:mir.nrea şi fact>.trar~a cantităţii 
de apii consumată de unul sau mai mulţi utilizatori; 

2.26. contor cu telecitire- aparatul de măsură a consmnului de up!, pre,ăzu: c:J .:n 
ci:spozitiv electronic, care pt.'rmite citirea acestuia Ia dismnţă; 

'2.27. f.'011tract-cadm -reglementare cu caracter nonnat.v, ca:.-e s!abiles,:e ~cndiţ1Je c:i.-:uma.e 
;;cntnt relaţiile comercill.!e dincre operator şi utilizator; 

2.28. convenţie individuală de fact11nwe-act juridic încheiat 'intre un turn;zo, de :;exvicii 
ac utilităţi publice, asocinţin de proprietari şi un propn~tar indiviâual cin cor,:ioomiu, anexă 

!a contractul de fumizare a serviciilor de utilităti publice :ncheiat intre t:n furnizor .:c servicii 
cic milităţi publice şi nsocia1ia de ;-roprietnri, prin care se stabilesc CO'tldiţiilc de fur_1ize:-e, 
utilizare, focturore şi plată a serviciilor de utilităţi publice fi.unizate la :.i\'el .~e ut1lizntor 
i~dividual din cadrul u.11ui condominiu; 

2.19. domeniu p11blic - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobâ.idlte potrivit !~g::i, arlnte ~ 
;roprieui.tea publică a ur„hăţilor adrdrustrmi"-teritoriale, care, potrivit legii ~au pr'.:n ""!lnra lcr, 
mmt de folosinţă sau interes publi: local ori jud~ţeert. deciai-atc ca atare pr.:n r.o:u..--âre a 
coT>.siliiior lccaie sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost <leclaiate prin lege bw1~tr: c.e LZ ;;au de 

i,.t::r~s public national; 
2.30. g,~ad de asigurare în /imiiwre -- nivel pro~ritu&! dt 11sig;t,rnre a d•:bit'.1!~'.. ~ p!"csiLr_n 



apei necesare utilizatorului intr-un inteival de timp, precizat în anexa la contractul de fmruznre şi 
utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

2.31. imobil- orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, administrativă, de 
producţie industrială, comercială, de prestări scnricii sau de locuinţă, inclusiv ter~nul aferent, cu 
regim juridic dovedit In cazul blocurilor de locuinţe, la care terenul nferent nu este delinitat, se 
consideră imobile toate acele blocuri care au adrese poştale distincte; 

2.32. indicatori de pe,jimnan(ă generali - parametri ni serviciului de furnizare/presta.--e 
pentru care se stabiiesc nivel!!.""i minime de calitate, unn&-ite Ia nivelul operatonlor; 

2.33. indicatori de perfonnan{ă garanta/i - pr.rnmetri ai serviciului de furnizare a căror 
niveluri minime de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prcv:lzute penalizări în contractele de 
fumizare/prestare, în cazul nerealizării lor; 

2.34. i1tfrastn1ctură te/mico-edilitară - 1u-.snmblul sistemelor de utilităţi publice destinate 
fumi?.ării/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine 

domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic 
al proprietăţii publice sau private, potrivit legii; 

2.35. i11staluţii interioare de apă - totalitatea instalaţiilor atlnte în p:oprietatet. sau ît 
administrarea util.iz.a.torului, amplasate după pw1etul de delimitllre dintre reţeaua publică şi ir.stale.ţia 
interioară de utilizare a apei, şi care asigură transporrJl apei preluate din ;eţeaua publicil la 
punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare; 

1.36. i11Stala(ii interioare de ca11alizare - totalitatea insta!atiilor aflate în proprietz:tea sau în 
admir..istrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi trr.r~orrul apei t?.zate de la instalaţiile de 
utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua pu:,iică; 

2.31. licenfă - acrul ten.-tlc şi juridic emis de auto:itateu de reglementare competentă pr.:n 
care se recunoaşte calitatea de operator de servicii de utili~ţi publice fatr-un domeniu 
reglementat, precum şi capacitatila şi dreptul de o fumiza/presta un serviciu de utilităţi 

publice; 
2.38. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional şi urgent prin care, în c-azul 

apariţiei unor incidente care cor.duc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri 
imediate peonu împiedicarea sau reducerea extinderii pEi.gubelor, se determină, se 1rJătura cauzele 
cure au condus la apariţia incidentului snu se asigură c, fiu1cţionere altem.ativă, se r-~pară sau se 
u-Jocuieşte instalaţia, ecrJpamenntl, aparatul etc. deteriorat, se rest.!lbileşte funcţionarea in c,)ndi\ii 
nor:r.ale sau cu pammetrii :-oouşi, până ia lc!rrrunn,-ea luc±ilor r.eccsa.-re nsigura.rii :i,.;_ei f..mcţionări 
nonnale; 

'2.39.opemtorlopercitor regior.(l/ al servici11/11i de alfmentar.J cu apa si de cana/!zare -
operatoml regior.al definit conform an.2 din leg..:a nr.51/2006, republicata, cu. com!=,le:.i~:ifo ulte:iorare, 
care ure d..-eptu.l exclusiv de n .fomizalprest.a servi:iul in n:.ia de cpercre smbilit!l pr..n .;~ntrecr-.ll ce 
de1egarc a gestiunii serviciului;persoonă juridică roll'.ână sau străir>ll care 2re corr.9etenţa şi 

capacitatea, recunoscute prin licenţă, de n furnizalprests... t"l. ccn:ilţii!e reglementL-ilor t. •,·igoa.-e, 
lll"l servic:u comuni:ar de utilităţ1 publice $Î care asigurJ n-emijlocit ad.,ninistre:ea şi exp!cstarea 
sis!emuiui cie atilităţi publice aferent acestuin. Operator este SC COMPANIA P.EGIO::.!ALA 
.)E Ai-A BACA!; SA, c.:u Eediu.l sc::ial in 3acau Str. Her.ri Coancta ~,r. 2 , 2od ·:::ric :!e 
::-segistrare RO 27429315 , t:tulara a licemei de f.1rnizare-prestnrc, emisa ce A>~3C, sub ~·.r: 
3550/17 .12.20 I 8, asigura.11d, in condi[iiie legii, servii iile ae npa :i canz.1:zr.re din ,da de 
competenţă a 11nităţilor ud.-ninistrativ-teritorinle membre a:e Asociaţiei de Dezvolmre 
!,-,tercomunitară Bacău; 

2.40. pre.,·iune de ser;iciu - ?resiunca CC! trebuie asig.:rc-.-:f ce opera.o:-. '.n p:.mc,:ul ::le 
brr ... ,şn'°, es:fel b cât să se a3igur.'! debinil non7'ut de a?~• la u.iliui.tc-rul r.mp.a:Sf.~ • 1 r.,oziţia cen 
n:ni deze.v1-1r.tajocm1: 

r 
L 



2.41. proprietar al a11samb/ul11i rezide11ţial/dezvoltator al ansamblului rezidenfiul-
personna juridică care efectuează toate operaţiunile imobiliare în vederea construirii, 
finalizării şi predării către beneficiari a unor locuinţe, precwn şi coordonarea surselor de 
finanţare necesare realizării acestor operaţiuni; 

2.42. proprietate individuala- locuinţa sau spaţiul ct.: altâ d::stir.aţie decet ac~ea de 
locuinţă, parte dintr-un condominiu, destinată locuirii sau al!or nctivităîi, deţinută :n 
proprietate exclusivă; 

2.43. proprietate comuna- părţile din clădire şi/sau din terenul aferent acesteia cere r:n 
sunt proprietăţi individuale şi sunt destinate folosinţei tuturor proprietarilor sau unom dintre 
eceştia, precum şi alte bunuri care, ?()tnvit leg.ii sau voinţei părţilor, sunt în folosinţă comună. 
Proprietate comuna sunt si insta!atiile de alimentare cu apa si canalizare pe verticala care :m 
pot fi definite separate di."l punct de vedere fizic ca proprietate individunla. ?ărţile comur.e ni.: 
pot fi folosite decât în comun şi sunt obiectul unui drept de coproprietate for-~tă; 

1.44. proprietar al spati11/11i, respectiv al apartame111ul11i- persoana fizica sau juridica, 
de drept public ori de drept privat, care are in proprietate acel spatiu, respectiv apar-a.ament, 
:r.tr-un condominiu; 

1. 45. pret- contmvnloarea apei potabile fumizata utilizatorilor ropo!!ntn la u."'litatea de mf!SU!a; 
1.46.tarff- contravaloarea serviciului de ca.'11liiz.arc prestnt l.l.lilizruorilor raportata la unitatea ce 

maswn; 
2.47.pretltarif unic- pretul/tariful stabilit la nivelul unei a.'1i <le operare, calculat pe ham regulilor 

di., Metodologia de anali?.a cost-beneficiu pentru investitiili in iI'..frastr.ictura de Dpă şi de cana!i7.are 
fimnţare prin fonduri publice acordate de la bugetul de stnt şi/sau din fondcri nerambur.;;nbiJe, care iiă 
acopere costurile de operare ulterior finalizilrii investiţiei şi o parte din cosrurile <le a.-ncr.izme a 
cheltuielilor de capital, ţinând cont de nivelul acceptat el ratei de St.,ponabilimte, calcciut! fa c-."'!".diţiile 
legii; 

1.48.szrategia de t~.fare- staregia aplicat! p.."Dtru fir.anţirea serviciului de afanentn.~ cu apă şi de 
canalizare care are la bază pretuL'mriful unic şi care asigură teoperirea costurilor de ope:-a.-e şi a ccstlri.lor 
de investiţii; 

1.49.punct de delimitare - iocul în care instalaţiile nflate fa proprietatea suu ic. n<ilnfrlistmrea 
'-"rili7.atorului se branşează la instalaţiile aflate în administrarea operatorului furnizor /presr.aror de 
servicii, respectiv locul unde se reali:zeaza efect:v fiuniza.reo/prestarea serviciului carre urilizator. 
P·.mctul de delimitare a instalatiilor asigură identificarea :implasarr.entului ca..·ninu1ui de 
oransament, prccizeaza r,ozi\ia ele monta..-e a dispozitivelor de TT'.ăsurar.::-îr..registra.-e a 
consu.-muilor, pennite stabilirea nparrenenţei instalaţiilor. precu.."TI şi precizurea drepruri1or, 
respectiv a obl:.ga.ţiilor ce r,:vin pă11i1or cu privire la furr.4zc'l!a/prestar"...a serviciului, ~!iv la 
exploatarea, intretir..erea şi repararea instalatiilor. Delimiurea dintre ir.stalo.ţiile bt~ri::sre de 
-:cnaii:za.re şi reţeaua publică ue cunalizare se foce prin ccrninul de rncord, Ct!re este prima 
con,ţ:onentă a reţelei publice de canalizare, în sensul de curgere a apei '.!Zate; 

2.50.racord de canalizare - :partea din reţeaua publică de canalizare care e.sigură leg!tur.;. 
di.m:re instalaţiile •nterioare de cru:a[ zare a!e utiii;mtorulu.i şi reţeaua puclică de CE.11afaare, fr,clu,iv 
ci!minui de racord; racordul de !a camin ;;pre reten, inclusiv ca:n~r.ul de raco:-ci, n[:,iu·:_ne rere.e: 
pt,olice de canalizare; 

2.5 J. repartito; de coslllri- aparat utilizin in imocjlele cc-:-idomi:ii:>.le cetate c ~ L"'.~·taillri: 
interioare de utili7.are comm1e, in scopi.tl individunlizarii ,~onsu..:1t1rilor ~:i r~p '.rtizari ; e 
;:iroprictati/ apanameme individu!!le a costurilor afe,ente c-:,nsur.31.frui total de apa :n:-ei;istrat !a 

•.:ivehl cransamenm!ui imohibiui: 
2.52. repartizarea wsturilr,r- - totali!etea acţic.nikr des~.şurat-::, conforrn :;-~g.cnen::ărilo;

l :!_gaie în vigDare, â.c către o r-ersoarul fizică ~nu uers:,ană juridici k s~pi..l reptrti:~ării ţe 



proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apă în imobilele 
condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune; 

2.53.re/ea publica de transport al apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, 
alcătuită din reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaue de distribuţie; 

2.54.re(ea publica de distribuţie a apei - parte e. si!m:mului public de alimer.ta.re cu apă, 
alcfituită din reţeaua de condu.etc, a.""lilături şi construcţii nnexe, ca.--e asigură distribuţia apei la doi 
sau la mai mulţi utilizatori independenţi; 

2.55.rc/ea publica de canalizare - parte n sistemului pllblic de canalizare, :tlciiruitn din 
canale colectoare, cămine, gu.""i de scurgere şi constn1cţii anexe care asigura preluarea, 
evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi sau de la mai multi 1.1tfazatcri 
independenţi; 

Nu constituie retele publice: 
reţelele interioare de utilizare aferente l.!llei clădiri de locuit cu mai mu!te apartamente, 
chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau ju..T1dice; 
reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei iustituţii publice pe care se 
afli! mai multe imobile, indiferent de destinaţie, despl1rtite de zone verzi şi alei 
interioare private; 
reţelele aferente unei platforme ir.dustriale, în care dr.im.urile de acces şi spnţii~e verzi 
sunt proprietete privată, chiar dacă aceasta este administrat! d~ mni mi..lte persoene 
juridice; 

2.56.rete/e de serviciu- aferente unor grupuri de i:nobile/proprietnti destinate alimentarii 
cu apa a acestora, chiar dacă acestea sunt în proprietatea mai multor p:rsor.e 5.zi:::e seu 
juridice; 

2.51.sec/izme de co11tro/ - locul de unde se prcleveazi probe de apă în vederea anaiizeior 
de laborator, acest loc fiind: 

pentru apa potnbilă şi industrială: căminul de bra..,şament; 
pentru apa uzată: căminul de racord; 

2.58.serviciu de alimentare cu apă .fi de canalizare - totalitatea activiteţilor de utilitate 
publică şi de interes econom~c şi social general -~fectuate în scopul c~ţ)tării, r.ratării, 

trnnsporrului, inmagnzinăr.d şi distr:buirii apei potabite sau indusL-iale tuturor uti!i22.torilor de 
pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, tr.mspor.ul, epurarea şi ·eve.cuarea 
apelor UZllte, a apelor meteorice şi a apelor de s.uprafa'\ă provenite din intravilnn!.!l acest'!iE:; 

2.59.serviciu de alimentare cu apii - totalitatea ectivităţi!or necesare pene-..:.: 
- captarea apei brute, db surse de suprafoţă sau subterane; 
• tratarea anei brute; 
• transportul apei pctaoi!e şi/sau industrie!e; 
• in.rnagazinnrea aµei; 
- c!iimibuţia ap~i potabile ş:tsau in<lu;;trill!e; 

2.60 .. rnrviciu de canaliwre - tc,~litatea nctivităţilcr necesare -~entr..t: 
- coiectarea, :::-ans?ortu şi evccuarca apeh;r uzate de la utilizaiori !a stqii:e de epu.rare: 
- epurarea spe!or v.zatc şi evacuarea apei epurate în. emisar; 
• colecta...-ca, evacuarea şi tr.iwen adecvetă a tleşeu.,·Uor din gurile de s;urg>!re a apei.::ir 

ţluviale şi asigurarea fonqionnlităţii a.cestora; 
- evacuaree, tratarea şi depozimren ruirllv!uri1or şi a ab;.r deşeu'i sir-::are cdvate n:..~ 

activii:ăţile p:evăZ'.!~c mai sus; 
- evacuarea apelor p!i.1viule şi de supraf::\ă din im::."!l.vilar...;, lo:a1ill..i!or 

2.61.sistem publ:c d!:: alimentare c11 upă - nnsr.rnb ul co.1sl,i...::ţH o:.- f. .-!re~ .1.7 0r. 
bsmluţiilor tehr.ologice, e:nir,anentelor f..;.r.qionaie şi ·:!.o!.ărilor s-_;iecifi:::!, urin ~;;.r~ S!.'; 

I ♦; . ~ 



realizenză serviciul public de alimentare cu apa. Sistemele publice de alimen:are c.1 apă 

cuprind, de regula, unnătoarele componente: 

- captări; 

- aducţiuni; 

- staţii de tratare; 

- staţii de pompare, cu sau fără hidrofor; 

- rezervoare de înmagazinare; 

- rete!e de transport şi distribuţie; 
- branşamente, până la punctul de delimitare; 

2.62.sistem public de canali=are - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente 

instalaţiilor tehnologice, echipamentele:- funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se 
realizează serviciui public de canalizare. Sistemele publice de ca.11alizare ct1pr:nd, de regulă, 

unnătoarele componente: 

- racorduri de cannli2.are de la puncrd de delhnite:r~ şi preluare; 

- reţele de canalizare; 

- staţii de pompare; 

- staţii de epurare; 

- colectoare de evacuare spre emisar; 

- guri de vărsare în emisar; 

- depozite de nămol di,shidratnt; 

2.63.sis1em11/ de distrib11tie pe verticala a apei reci/calde- este reprezentat de ucele 
instalatii de alimentare cu apa rece/calda, a CAror caracteristica o constituie faptul ca obiectele 

sanitare din fiecare unitate locativa sunt racorriate le conducte pozate vertical, numite 
coloane; de regula, coloanele de apa sum pozate in spatii special areenejate (ghene) sau. 

aparent, cu respectarea prescriptiilor tehnice in vigoare; 

2.64.sistemul de distrib111ie pe ori=oma/a a apei reci/calde- este reprezer.tat de 

instaintiile de alimentare cu apu rece/ce1da la care forr.izarea apei ~tre consurr..atori: d:n 

unitatile iocative se realizeaza prin intermediul unor conducte pozate orizonta~, !)e ~1eca::-e 

nivel al imobilului, si racordate !a o coloana unica. De regula, instalatiile de acest t:p sunt 

realizate în spatiul de acces comun al imobilelor, respectiv casa scnrii; 

2.65.imitate de calci,/- ansamblu formnt dintr-un contor şi repartito!!.reie de costuri 

?.ferente, montate ir. instalaţia de utilizare, alimema!e ex:1usiv pro, acei contor; 

2.66.zmitate individuală-_ unitate funcţională, componer?.tă a unui condomirm:, for.nată 

d;n ur.a snu mai multe carr.ere de locuit şi/sau spaţii cu elti!. desti.-iaţie situate le a~ela!ii nivel ,ti 
c.ădirii sau la niveluri diferi,e, cu dependiniele, dotilrile şi utilităţile necesare, având ncces 

a:rcc! şi intrare sepnrată, şi care a fost construită sau t:,msformată în scopul de a fi folo.,;i!!, de 

;·eg-..i Jă, de :J singura gospodărie. îr. cazul în care accesul ia unitatea f.r:icµor.ală 3e.U lt,. 

concominm nu se face direct dintr-un drum public, acesta u·ebuie să iie asibrura: printr-o cale 

de acces sau servitute de trecere, mentionate obligaimiu în netele j,Jridice şi î.,scrise ir.. c:men 

::unc:a."ă; 

1.67.utilaj de huză- zc•talitatea aparatelor şi Jîll!Şit:.ilor necesa:.e asigL,cfu·ii :;,rocesuiu: 

,e:mologic şi a căror opire sau scoatere din func\iur,e afect~az! snu poate ar'-ecm esenţial 

c.!stlişuraren activităţii; 

:..68.utilizatori - "!)erscane fizice sau j•.;ridicc ·.:are ber.eficiază. di::-e-:t sau !ndir.:!ct, 

i.:.dividual sau colectiv, de servicine de utilită~i publice, :n cor:diţiil1~ legii; 

2.69.utilizator imli'L'idmtl-- per:.;(:ană tizică s1.mjuri::i::ă ce de;inc, l:rr ca!itc.te de ~roprietaj 

ori c·.1 cirept de folnsinţă dr.t de pr0prietnr, un i:nohil având hranşamerst r;rGpriu d:: apă 
·o:s.~ilă. sau r:iccrd propriu de •~ana'.intre şi care bcnefr::inze. de serviciik opera•o,-"·,ti -;ce- be;!~ 

"l _, 



de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu. Sunt consid~mte utilizatori 
individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canaliza..-e şi persoanele fizice sau j\\ridice 
din imobile tip condominiu care au executat, pc chc!tui.ila lor, 1:-ranşe.mente prop:ii de apă 
potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte 
corespunde sensului de curgere a apei în instalatii, dinspre operator spre utilizator, 
Art. 3. La elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciului de alirnemare cu apă şi de 
canalizare, s-au respectat unnatoarele principii: 

- secu„"itatea serviciului; 
- tarifarea echitabilă; 
- rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului; 
- transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu pt.tronctele, 

sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative aie acestora; 
• continuitatea din p1.a1ct de vedere cantitativ şi ca!itntiv; 
- adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 
- accesibilitatea egală a utiiizatorilor la serviciul public, pe baze contracti:ale; 
- respectarea reglementărilor specifice din domer.i:Il gospadăririi apelor, protecţiei 

mediului şi sdnătăţii populaţiei. 

Art. 4. Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apă şi de car.alizn.t-e eu drept scop 
asigurarea alimentării cu apă, canalizarea şi epu.'llrea apelor !!Zate pen::.ru toţi urilizatori1 de pe 
teritoriul unităţilor adJT,inistrativ-teritoriale mem:,re ale Asocia\iei de Dezvolti!re 
lntercomunitnră Bacău şi trebuie să îndeplinească la dvelul uti!izatorilor, !n pu.i-ictele de 
delimitnre/scparare a instalaţiilor, parametrii tehnolcgici şi programele de furnizara stabilite 
în contractele de fornizare şi cerinţele indicatorilor de perfonnanţă aprobate oe autori,atea 
administraţiei publice locale; 
Art. 5. (1) Apa potabil! distribuită prin sistemele de alimentare cu apll este de:nfoat! 
satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale popclnţiei, ale in~tituţi'ilor -ouolfoe, ale 
operatorilor economici ş~ după caz, pentr..1 comba:erea şi stingerea incendiilor, în i.ipsa apei 
industriale. 

(2) Apa potabilă distribuită utilizatorilor treb'.l.!e ~ î.t,deplmeescă, la h...i.nşamentele 
acestora, condiţiile de pombilitate şi parametrii de debit şi ?resiune prevăn~e în normele 
telmice şi reglemen!ările lega!e în vigoare; 

(3) utilizarea apei potabile in alte :;copuri decat cele menţionate h elin. ( ! ) ~ste 
permisii r..umai în măsura în care există disponibilităţi foÎă de necesar:..l ele apă pota~il! al 
locaiităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehni:e in vigoare; 

(4j 1n cezul !n c:a~ cerinţe!e ce npii potabilă ale cperntori!or economici nu pot fi 
acoperite integral, aceştia pot să îşi asii,•1.m: niimentarea cu api pota~ilă prin s:s:eme ;;, 'oţ,r.:1, 
realizate şi er-ploatnte în condiţiile legii; 

(5) .?enn-u satisfncerea elwr nevoi, :;u.1:1 ar fi: strooiriil străzil:::ir şi ul SPtH:Eo: verzi, 
spăbt>.ll pieţelor ş~ al st~·ăzilor, S?ăiarea ?eriodică ~ sis,emului ae ca.7.a . .:zc'.,::e, s;ălarea 

au.tovehiculelor şi cc-:isumul teh..,o!ogic rcl unităiilor ind~stria!e, se va uti.ize. C'.1 r,r:cMer;! ap.1 
ind>.lSlriaiă: 

~6) Se interzi:c orice ieg~.rură sau inter:oncctc.re :,:m: sistemele de <:limema::-e cn apă 
poi:abilii şi sîsterr.e!e de alime:,rere cu apd din alta sursn; 
Art. 6. ( 1) Sistemul de cana!iza,-, treb"'.lic să usigurc ·;u pr-~cilde:e cclectar.!a, :ra:is""lortu.l, 
::prarea şi cvacucr~a în".r•l!l1 re:eptor natu ml a apelor ~'lZete r,rc-ver:lte .!-:: I!! .l :ihz:1torii 
ser,iciuiui de alimentare cu ilpă, vrecuni şi i.-:. apelor phr/2ule ~e.u de 5t 1r~,fi:!."ă cole;mte rle p~ 
teritorinl localităţilor. 



Apele uzate descarcate în rotelele de canalizare trebuie sa indeplineasca cor.ditiile 
impuse de HO nr. 188/2002 completat cu HG nr. 352/2005 (NTP A 002/2002). Sectiunen de 
control este definita, confonn NTPA 011/2002, ca fiind ultimul camin al canali.zariî 
interioare al utilizatorului de apa inainte de dcbusarea in reteaua de canalizare publica, aflata 
in administrarea SC. CRAB SA. Furnizorul de servicii poate stabili ca vatori limita admise 
pentru polunnti, valori mai mici decnt cele prevazute in tabelul nr. l din Nonnativul NTP A 
002/2002, pe baza incarcnrii cu polunnti deja exitenti în retelelc de canalizare si a cupncitatii 
statiei de epurare. In cnzul depasirii valorilor .indicatorilor de calitate, furnizorul de servicii 
are dreptul de a aplica pennlitati ii1 confonnitate cu prevederile H.G. nr. 472/2000, O.U.G. 
nr. 73/2005 aprobat prin Legea nr. 400/2005 cu completarile si actualizarile ulterioare; 

(2) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canaHzare şi 
din staţiile de epurare a apelor uzate, aflate in explollrerea operatorului, se tratează şi se 
prelucrează în veceren neuL--alizării, deshldmtării, depozitării controlate sau valorificării, 
potrivit reglementdrilor legale în vigoare privind proteciia şi conseivarea mediului, respectiv 
igiena şi sănătatea populaţiei; 

(3) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte cor.diţii!e 
precizate prin acordul de preluare in canalizarea publica, respectiv prin contracrul de pr:stare 
a serviciului, precum şi pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoer~, estfel :r.cât, 
prin natura, cantitatea ori calitatea lor, s! nu conducă la: 

a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor c"'.e 
cnnalizo.re; 

b) diminuarea capacităţii de transport a retelelor şi a canalelor colec:oare; 
c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare prin depăşirea debitului şi 

a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epu:nre; 
d) apariţia unor pericole pentru igiena şi să..'"lătatea populaţiel sau a nersone.luiui de 

exploatare a sistemului; 
e) uperiţia pericolelor de explozie. 

{4) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi de9ozitcres nămolurilor 
provenite din sta1iile de epurare se fac numai în cond:ţ:ile caHtntive şi cantitative pr-:cizate tn 
nvizele, acordurile şi autoriznţiile de med:u eliberate de autorităţile competente, j:,Jrrhrit 
reglementărilor în vigoare din domeniul protecţicî calităţii apei şi a mediului, astfel bcât să se 
garanteze protecţia şi conservarea med:ului, :espectiv igiena şi sănătatea popu!eţiei; 

(5) Preluarea în sistemele de canaiizare a npe'.or uzute provenite ce !a operatori 
economici industriali sau de la alti utilizatori neracordaµ 1n reţelele publice de distribuţie n 
apei se poate aproba numai în măsura în care cnpacits.,ea sistemelor nu esce depăşită din pune, 
de vedere hidraulic sau ai bcărcării cu substanţe impurificatoare şi nmnai da-:i .-.1.u con\in 
poluanţi toxici sau cure pot dete:iora reţeaua de canalizare sa•.1 inhiba.-ori bloca ?tvc~sul c.e 
epurare. 
Art. 7. (1) Măsurare.a cantiUlţiior do apă preluute sau forr:iza!e :le operatori, pnn im::rr::edit:l 
sistemelor de alimt.•mare cu U!,ă, sub formă de apă po!ll.bill\, apă brută sau apă ir,d.1snielă, este 
ob:igatorie. Acenst.1 se realizeeză prin mcntcrea la mvc1ui punc-uh1i de c:elimi:are/seţa:rare a 
i:::stu!n1iilcr a echipamentelor de musurare•in.:-egistrare şi cont:oi, cu respectarea :::,revcC:::ri!cr 
specifice în domeniu, emise <le eutori:aceu de regler:1e11w.re competemă; 

{2) 1nstnluţiile din nmome de ptmctui de delim:tare apa~1i-:1 sau s1.1m b adr,,;.,1.is:,-area 
cperatoruh:i, iar cele din r,val n;,aiiin sau su.nt în a:mmistraren urilizator-.tlui. :-:upă z.;:z. 
:'ll~iu,-iile de amonte şi aval ccrespund sensului de curgere a ape, în instala~ii, ciinsp:~ 

opi:re.tor spre iiriliwtcr; 

{3) Pâilă a 11·1oma,"t!c. :ontoereklr, cor.stimul fac·1.r;;.c nu ve. ce-păşi cor:.sur.11, , stt'.o]it :, 

I 



regim pauşal prevăzut de actele nonnative în vigoare; 

Art. 8. (1) ln vederea asigurării continuită\ii serviciilor de apă şi de canaJizp.re, autorităţile 
administraţiei publice locale nu responsabilitatea p!anificării şi w.măririî Iu.crărilor de 

investilii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguraniă şi la pam.."netrii ceruJi prin 
prescriptiile tehnice. In acest scop se vor institui sisteme de planificare mi;ltianua!ă a 
investiţiilor, plecându-se de la un plan director de perspectivă; 

{2) Hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după 
caz, vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale ~i a!e 
operatorului in ceea ce priveşte realizarea investiţiilor; 

(3) Operatorul sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare trebuie să asigure 
funcţionarea sistemului de alimentare cu apă la toţi utilizatorii, conform progra..--nuiui de 

fumizare stabilit la nivelul fiecarei aglomernri in parte, precum şi continuitatea evacuării 
apelor colectate de la aceştia. Livrarea apei folosite în scopuri industriale seve face conform 

cerinţei utilizatorului, pe baza unui program de fumizare acceptat de n.-nbele părţi (op~ramr -
utilizator); 

(4) Intreruperea alimentării cu apA şi a evacuării apelor uzate la canalizare este 

permisă numai în cazuri prevăzute de lege sau de prezentul regulnment, precum şi în cazurile 
de forţă majoră; 

(5) Reţeaua de alimentare cu apă, inclusiv branşamentele, intră in obligaţiile de 
întreţinere şi reparaţie ale operatorului; 

(6) In vederea imleplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), (4) şi {5), ope:-atorul va 

nsigum exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor, în conformitate cu ii-;.struqiunile 
tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale, 
modernizări şi investiţii; 

(7) La solicitarea utilizatorilor operatorul va imerveni pentru asigurarea continuităţH 
funcţionării reţelei de canalizare. !n cazul constatării existenţei unor obturări ele canalizării 
din vina dovedită a utilizatorului, cheltuielile vor fi supormte de către acesta. 

CAPITOLUL U 
Siguranţa serviciului de alimentare ,cu llpii şi de canalizare 

SECf]UNEA l 

Documentaţie tehllid 

Art. 9. {l) Prezentu! :eguiument stabileşte doc.urnentqia tehnică mi.nimă n,!ceseră 
desfăşurării serviciului de a!L-nentere cu apă şi a serviciului de canaiiznre; 

(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploa,~rii, cb!igaţiile 
proiectnntuiui de speciuli11ne, ale unităţilor da execuţie cu privire la bro:::·.:niret, 
~eacmn!izarea, păstrarea şi rn1rnipularea acestor documente; 

{3} Detnlier~a ţre•tederilor prezentului regulament privi!.1d modul de intc-c.nire, 

păstrare şi reacrual1zare a ;:viâenţei tehnice se va fr.ce· 9rin ir.str.1cţii.mi/pr(:c~<'.uâ 6.~ 

::xploatare specifice prfr„cipalelc: tipuri de instalaţii; 

( 4) ?ersonn!u! de conducere al operatomlui răspunde cie exis!.-:r:ţll, co:-e;;ta corrpJetare 

şi păst."'are a doci1mencaţiilor tehnice confonn prevederilor prezentull!i reg-.l12-.:1ent; 
Art. hl. Proiectarea şi reaiizarea sistemelor de alimentare cu t p! şi a sistemel0.r de ::ar.::2iZJJ.r,! 
sau a păqilor componen:e H!e acestora se realizează în conformitate cu ",nr:;:ativ:!h şi 

prescripţiile tehr,ice de ':)miecw.r~ ~i exec:J.tie în vigoa:e, evizate ce aumrhir,ik ;:r.r:i:r,.;:enLe, 

:ar proiectul va ţine seam1:. de :eglementării';: în v:goare -privind j)s)tecţia 5: cons~~;ar:;a 
,:::ediuiui. 



Art. 11. Operntorul va deţine şi va nctun!iza următoarele documente: 
n) actele de proprietate sau co:1u·actul prin care s-a făcut delegaren de gestiune; 
b) planul cadastml al situaţiei terenurilor; 
c) planurile generale cu amplasarea consmicţiilor şi instalaţiilor aflate 11.1 

exploatare, inclusiv cele sabtemne, aduse la zi. cu toate modificările sau 
completări! e; 

d) planurile clădirilor sau ale construciiilor speciale, având notate toate 
modificările seu completările ia zi; 

e) studiile, datele geologice, geotehnice şi !:idrotehnice cu privire la terenurile pe 
care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum şi 
cele privind gospodărirea apelor, cu avizeie necesare; 

t) cărţile tehnice ale construcţiilor; 
g) documentn1i11 tehnică a utilajelor şi insmlaţiilor şi, după caz, autoriza;iile de 

punere în funcţiune n acestora; 
h) procese-verbnle de constatare în timpul execuţiei şi planurile âe execuţie aie 

p!uţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; 
i) proiectele de exect.11ie ele lucrărilor, cuprinzând memoriile tebruc-e, bre·riarele 

de- calcul, devizele pe obiecte, devizui general, ?lanurile şi schemele 
instalnţiilor şi reţelelor etc.; 

j) documentele de recepţie, pre!uare şi :ermir..are a lucrărilor, cu: 
o procese - verbale de măsurători cnn~itative de execuţie; 
o procese - verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de perfonnar.ţă şi 

garanţie, buietfaele de verificări, ana!:ză şi 1ncercări; 
• procese - verbale de renlizare a indicatorilor tehnico-economioi; 
a procese - verbale de punere în funcţiune; 
• procese - verbale de dare în exploatare: 
o lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehn.:ce; 
b procese - verbale de preluare ca ::nij!oc fix, în cnre se c:mser...nează 

rezolvarea neconformită1i!or şi n remedierilor; 
• documentele de aprobare a receptiilor şi de predare in expbatare; 

k) schemele de foncţionnre a instalaţiilor, pîanurile de ar.samblu, ctesene!e de 
detaliu actualizate conform situa1iei de pe teren. planurile de ar.sam.oh. şi ce 
detaliu ale fiecărui utilaj şi/sau ule fiecărei instalaţii, ~-n.clusiv ptan.irile şi 
cataloagele pieseior de schimb; 

1) instrucţiunile furnizorilor de echipament snu ale organizaţiei de rnomnj Fivind 
u:.anipularea, exploatarea, în:reţineren şi repararea echipamer.te1or .c;:i 

instnlaţiiJor, precum şi ;:ărţile/fişele tehnice ale eci'.i-r,amer.te.o-: ;rincipale ale 
instainţiilor; 

m)nonnele generale şi specifice de ';}rvtecţie a muncii, aferenze fiecări.:i 

eci:ipnm::nt, fiecărei · nstalaţii sa~ fiecil.rei a::tivităţi; 
n) planurile de dotare şi am;,!asare cu :nij:oa,;e de stingere n inc,~r..ciiilcr, -;ilar.ul 

de apărare a ooie:::tivu.i.:.i k : nz :e t.cend.iu, ..:alami:ăţi sau cite ~:ruaţii 

excepţionale; 

o) regulame!1tul ce o;ganizare şi funcţionr.rc:: ş: E.trib:.:.ţii!e de .-;ervicb ~:entr>l 
:mreg perscna1d; 

?) avizele şi autorizaţiile eJa e de funq:onare pentrn. dt.t!iri, lat.oratoare. 
::::,stalr.ţii de mllsură, inclusiv cele de 1.nore~i:e u mediului, vb~i.:ure :n ccr.d.i~iile 
!cgi:: 
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q) inventarul instalaiiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor rn vigoa;e; 
r) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; 

s} documentele referitoare la instruirea, exeminarea şi autorizarea perso.:a!ului; 

t) registre de control, de sesizări şi recia.n-.eţii, de dare şi retragere din exp!oatare, 
de manevre, de admitere la lucru etc; 

u) bilanţul cantităţilor de apă, conform proiectului, şi rezulta.ele bllru:ţ"J.-i!or 
periodice întocmite conform prevederilor legale. 

Art. 12. (1) Documentele puse ia dispoziţie de autoritatea publică locală, după caz, se vor 
păstra In sediul sau la punctele de lucru ale operatorului de pe raza de operare; 

(2) Documentaţiile referitoare la construcţii de orice fel se vor întocmi, recol'.stitui, 
completa şi păstra confonn noimelor legale referitoare la „Cartea teh..'lică a construcţiei". 
Art. 13. (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării vor fi 
întocmite numai de agenţi economici specializaţi în proiectare, nutorizaţi, cu referinţe (sistem 
apă/canal) fu.'lcţionale considerare ca bune practici, care o vor preda titularului de investiţie; 

(2) Agenţii economici care au întocmit proiectele eu obligaţia d~ a corecta toa!e 
planurile de execuţie. în toate exemplarele in care s-au operat modifica,ri pe parcursui 
execuţiei, şi, în final, să înlocuiască aceste plenuri cu altele noi, originale, actualizate conform 

situaţiei reale de pe teren şi. să predea proiectul pe sistem informaţional şi ce evidenţă pentru 
exploatarea, îmretinerea şi repararea instalaţiilor proiec:atc; 

(3) Organizaţiile de execuţie si/sau montaj au obiigaţia ca, odată cu predarea 
iucrări1or, sa preden şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform 
situaţiei de pe teren. In cazul in care nu s-au făcut modi:fictri faţă de planu.iie ir:iţiale, se va. 
preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au :iikut 
modificări în timpul execu~iei; 

(4) rn timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de 
proiectant fărci avizul acestuia. 
Art. 14. (1) Autoritatea adminis::raţiei publice loca1e ceţbătoare de instalaţii tei-.u1ologice din 
infrastructura tehnico-edilitară aferente serviciului de n!imentare cu apă şi de ca11.1lizare, 
precum şi operatorui care a primit m ges:iune delegntă aceste servicii fa totalitate sau numai 
unele activităţi componente u!e ncestuia ou onligaţia !i~ Işi organizeze o nrhivă telu,ic~ :;ientlu 
păstrarea documentelor dl! bază prevăzute la art. 11, c.:garfrzată r:stfel incât să pontil fi găsi: 
orice document cu uşurinţă; 

(2) Pentru nevoile cu:-l!nte de exploatare se vor folosi nu,-nai copii de :ie plonurile, 
schemele şi documentele aflate în arhivă; 

(3) Instrăi1:.area sub orice formă a plan'Jrilor, sc·,!emelor sau documentelor a·El!ne tn 
arhivă este interzisă; 

{4) La încheierea ectivi!ăţii de operare, operatorul va preda pc bază de proces-verbai 
îmreaga 11rbivă pe care şi-n .:or,stituit-o, fiind interzisă păstrarea de ~ătre a;:es:a a v:eur:.u~ 
document original sau copie; 

(5) Fiecare document va avea anexat un bordercu h care se vo.- menţiona: 
a) datn încocmirii documer:ru,,Ji; 

b) m . ..măn:l de exemplare origili.rde; 
c) ca!tta1ca celui care a :mo~mit dccumcnml; 

ci)număn.u cte copii execuwte; 
,"?.) n.ecesimtea copierii, n.m1cle, prenumde şi cuEmtea celui ctre a primi~ copii a.le 

doc.1.mcntuiu:, nurr.ă."'7..1 de cnuii p:imite şi :::alit11t-:a celui :are v. a,;>,ot-at C()ţieret1.; 
O c:at:.t fiecărei revizii seu fl.::tualizări; 

g) calitate& c,!lui care a iuto:;mi: revba/actuoEzl!re~ :'i! celirace.:;, celu: care~ rr:..roba,; 
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h) data de la care documentul revizuit/actuali7.at a intrat în vig<lare; 
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii dt1pă docTimentul 

revizuit/actualizat; 

j) lista persoanelor core au restituit ta arhivă documer.tul pnmit anterior 
revizuirii/modificării. 

Art. 15. (1) Pentru toate echipamentele se vor întocmi fişe telm.ice co.re vor -::onţine toate 
datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi djn 

c!ateie de exploatare luate de pe teren certificate prin ucte de r.;::.:ep~ie care treot:ie ;;ă confirme 
corespondenţa lor cu realitatea, în vederea stabilirii indicatorilor de performenţă n sistemului: 

(2) Pe durata explvatării, în fişele tehnice se vor trece date priv:r.d: 
a) incidentele sau avariiie; 

b) echipa.'"!lentele care au fost afectate ca urmare a incidentului saL! evari.ei; 
c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau av~ria în 

cauză; 

d} reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei; 
c} costul repnraţii!or accidentale sau planificate; 
f) liste de piese şi/sau subansamblu..'"'i înlocuite cu ocazia reparaţiei s.ccidimtale sau 

planificate; 

g) componenţa şi echipa care a efectuat reparaţia accidentală sau plar:ffica,ă, chiar 
în cazul în ca.re reparaţia s-a executat de a1t agent economic; 

h) perioada câr a dura, reparaţia, planificată sau accident2.lă; 
i) comportarea in exploatare intre două repa..-aţii planificate; 
j) data scadcn:ă şi tipul următoarei reparaţii phmificnte (htc~..ri ci~ în::-eţine:e 

curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale); 

k) data scadentă a unnutoarei verificări periodice; 
i) buletinele de ic.cercări periodice şi după reparaţii. 

(3) fişele tehnice se întocmesc pentru. titilaje!e de bază, pentru fundaţiile a:eJtcra şi 
a echipamentelor, instalnţiile de legare la pământ, dispozitivele de protecţie şi pentru 
instnlaţiiie de comandă, te!ei:ransmisie şi teleco:nuniceţii; 

(4) Pentru baraje, ca.ri.ale de aducţiune şi evacuare, clădiri, coşuri de fum şi altele 
asemenea. precum ş1 pentru instalaţiile de ridicat, ca.7.ar;e şi recipiente si.n p:-esiunc se va 
întocmi şi folosi documentaţia cerută de r.onnele legale în vigoare; 

(5) Sei;,arat de fişele teimice, pentru utilajele de bază (echipament sm:. a:;nffitaj) se va 
ţine o evidenţă e lucrărilor de intretinere curentă, revizii tehnice, repa.--aţii cure::ne s1 ca-cr:e!e. 
Arc. 16. (i) Utiic.jelc de bază, eci1ipnrnente1e aux:.lia::e (Fcr:1.pe, motoa.r.~ ~te:. ·.,ra::G'.im şi 
principalele instalaţii m~canice (rezervoare, nscer.soare, stăvilare, poduri ni.lante, ma<::arrue 
ere.) trebuie sil fie prevăzute cc. piăcuje indicatoare ct:.prinzfind datele de idemificarc pemn: 
echipamentul respectiv în codormitate cu normele în vigoare; 

(2) Toare echipamentele menţ:onnt"' la alin. {l), precum s:. con:,.ucLe!e, nr'! le 
e1ectrice insui.luţ1i!e 1ndependeme trebuie să fie m.::.-rncr,nate după •.i., si.stem ;;:;.re ,ă 9 :-:-mi::.ă 
identifa:area rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării; 

(3) La punctele de condu~ere a exploatării t::~oui~ să ~c găseasc!l ~,i!: schemele 
generale n!e instela(iilor (scnem~Ie nonnule de funcţionare ekcmce şi .mecanfoe), dit şi, i'.!pb 

caz, ce!c ale instalaţiilor auxi!ie.re (dozatoare, filt,e, ier comprizna., aiimen.erc~ cu apă t 

ir..stain;iilor fixe de stins inc~ndiu!, iluminatul pri-:icbal şi de sigumn;e. e::), :::orrivit 
specificuiu: activităţii şi atriouţiilor; 



( 4) Schemele trebutc actualizate astfel încât să corespundă siruaţiei reale din teren 
iar numerotnren şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instala1iilor 
conform alin. (2); 

(5) Schemele nonnnle de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil. 
Art. 17. (1) lnstrucţic.nile/proccdurile tehnice interne }'.le ba.za cărora se realizează condu.cerea 
operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu pennită interpretări difente pe:itru o 

aceeaşi situaţie, să fie concise şi să co:1ţină date asupra echipamenrului, metodelor pentru 
controlul stării acestuia, asupra regimului nonnal şi ano.mal de funcţionare si asupra modului 
de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. 

(2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact înda!Oririle 
per3onalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întretinerea snu repararea 
echipamentului şi trebuie să cuprindă cel puţin: 

JI îndatoririle, responsabilităţile şi competentele personalului de deservire; 
\ descrierea construcţiei şi fu.riciior.ării echipmncntului, inclusiv sche;ne şi schiţe 
explicative; 

1.. reguli referitoare la deservirea echip1mientelor în conciiiile unei ex:9lo11tări 

normale (manevre de pornire/oprire, mnncvre în timr:,ul exploatării, manevre de 
scoatere şi punere sub tensiur.e); 

d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcţionării ir. ex"O!oatare 
nonnalil; 

c} parametrii normali, lirnitJI-şi de avnrie ai echipamentului; 
I) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor; 
!:\} reguli de prevenire şi stingere a incendiilor; 
h) reguli de anunţare şi adresare; 
i) enumerarea foncţiilor/meseriilor pentru care este obligi:torie î::.suşi:ea 

instmcţiunii/ procedurii şi p:-cmovaren unui examen sau nutorize.rea; 
j) măsuri pentr..i asigurarea protecţiei muncii. 

(3) Instrucţiu..,ile/proceciurile tehnice interne se scmr:ează de coordonatorul locului de 
muncu şi sunt aprobate de persoana din caci.rul persor.niuhti de conducere al ~!)C::etorului 
desemnată în ncest sens, menţionându-se data intrării ir. ,,igoure. 

(4) Instrucţiunile/procedurile teh11ice interne se revizu:esc anual sau ori de câte cri este 
nevoie certificându-se prin aplica.--ea sub semnătură aur.ei ştampile „vainbil ·r,e :l:iul ............. . 

~Aodificările şi completările se aduc la cunoştini;ă si.:b semnătura personalului obligat se 
le cunoască şi să aplice insrrucţhmea/proceduro :espectivă. 
Art. lB. {l) ,,S.C. Compania Regionala de Apa Bc.cau S.A.", operatorul ser.·iciu\.!i de 
alirnenta.--e cu ::.pă şi de canalizare trebuie sil elebon:ze, ~ ,e,1iz1.1iască şi <:ă a?lic~ 
instn1ctiuni/proceduri tehnice ir.t·:!rne. 

(2) In vederea nplicării · prevederilor 2!i:.1. (l ), se vo: îr.:c::rr.i !is,e cu 
instrucţiunile/p.roceduriie tehnice interne :;eces:1re. cu ,:i;~ v:;r fi do:a,:: loc•J,i!: -:!~ ·s71•1nct. 
L:sta instrucţiunilor/procedurilor tehnice mtem:! va cuprinc.e, d'..i.pă caz, cel pu·\·m: 

a) in.strucţiuni/proccd!.rd telnice i:-.teme gener1b: 
j) i::tstructiuni/proceciuri tehnice interne pentru exploatarea i-nstald]or 9:-.i!lc:pale; 
c) instrucţ1uni/proceduri ,eh!!.ice in:erne pe:;tm i'.»incipale!e ~·;i]aje şi irstalmii 

auxiliare; 
:i} instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru cxec~\tarea man~vn:kr cur~nte: 
i:!) instrucţiuni/proceduri tehnice interne I,:entrn li;;hidarea avariiior; 
:) :nstrucţiuni/pmceduri ,:!hn'.ce ineme penet·., pr:,tec;ii şi "um:nn,:,;{~; 
:,;) instrucţnmi!prnccd:.1,i î.!tu::ce irte-ne p?.mru e:~;e,:urarea :i:c•1rib: c.'= .ere. 



Art. L9. ( i} ln instruciiwlle/procedurile tehnice interne vor fi descrise sc:1Cina nor.mală ce 
funcţionare a fiecăni i utilaj, instalaţie, echipament şi pentru fiecare.construcţie; menţionânc!n~ 
se şi cefolulte scheme adrnise de func;ionare a instulaiiei, diferite de cea normaiă, precum şi 
modul de trecere de ln o schemă nonnală la una altcrnati-,li; 

(2) Pe scheme se va fig.im simbolic starea nonnală de foncţionare a elementelor 
cotr.ponente; 

(3) Abaterile âe la foncţionarea în schema nonnaiă de func~ionere se aprnba de 

conducerea teh...,ică a operatorului şi se conscnmează ir. evidenţele de operare ele personalului 
de deservire si de conducere operativă; 

Art. 20. (1) Personalul de operare va întocm.i zilnic situaţii cu date1e de exploetare de.că 
acestea. nu Slli"'lt înregistrate şi memorate prin inte:mediul unui sistem bformatic. Datele 

memorate in sistemul informatic sau cele întocmite de personalul de operare reprezintll :o.rwa 
primare a evidenţei tehnice; 

(2) Documentatia operativă şi evidenţele teh!'ice trebuie exambate zibîc de 
personalul tehnic ierarhic s~perior, care va dispune măsu.-ile necesare pentru din,..L,area 

eventualelor defecte şi deranjamente constatate în fi.mcţionarea insrale.ţii\or sau ?entru 
creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare; 

SECŢIUNEA u 2-n 
Indntoririie personalului de operare 

A:rt. 21. {l) Personalul de op~ror~ se compune din toti salariaţii care deservesc ::-.stalaţiHe de 

aiimentare cu apă şi de canalizare, având ca sarcină de sezviciu principală supravegherea 

funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit 1a un echipament, într-o ins,;alalie 
sau într-un ansamblu de h1stalaţii; 

(2) Subordonarea pe !inie de exploatare şi tehnicc-adm.inistrativă, :;,recum şi obligatiile, 
c.:epturile şi responsabilităţile person.aluiui de deserviie se trec în fişa posn.tlui şi Li1 
regulamentele/procedurile tehnice interne; 

(3) Locuriie d:: rr.uncă în care este necesară d.,~sfăşurnrea activităţii se stabilesc d~ 
operator in procedurile proprii, în funcţie de: 

a) gradul ce periculozitate a instalutiilor şi a proce;;uiui tehno!ogic; 
b) gradul de automatizare a instalaţiilor; 

,;) gradul de siguranţă necesar în asigurarea s~rviciuhli; 

ci} necesitatea impravegherii fastalnţiilor şi pi·ocesului tehnologic; 

e) existenţa teleira...,smisiei datelor şi o posibiiitll.ţi!or de executare a manevrelor de 
le dis!nnţă; 

f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru p:·even.irea şi lic:J.i&rea fr,-:ide::telor, 
avnrii;or şi in<.:..::r:diilor. 

~q I:i fur..cţie de con<liţiiie specifice de realizare a serviciului, o~nm>r'.ll poate :;tabili 
ca personalul să îşi îr.de?linea.scă a!rfouţiiie de :Servici'.! p\'"'.n supravegherea ,T:.?.i rr.:ult.;, 
:,,sta h1iii m:1plnsate în lnc!.!ri diferite. 

/\.rt. 22. Prin\!ipalele luc,ări ce rrebuie C!.lp:inse î:1 fişa postuiui perso::alu!ui de :..eservire, 
p:.ivitor ia ~xploeta,e şi execu1ie :,perativă, constau 5n: 

u) supra\'agheree. insmbţii!or; 

',) cor\tro!ul curent d i:1sw.h1iiifor; 
.;) cxecutan:n de man(!vre; 

:l} h..1crări de întri!ţincrc periodicu; 
.:} lucrări t.,~ întret1.,,~re neprngrarnme; 

~1 ]'J(;t-1ri d;! fr1te-:-vcnţ!i n.t:cidL"tltaie. 



Art. 23. ( 1) Lucrările de întreţinere periodice sunt c:!le prevăi:ute în instrucţiunile :furnizorilor 

de echipamentele, regu1amentcle de exploatare tehnică şi în instrucţil.mite/pwccciu.'"lle te-:inice 

interne şi se execută, de reguiă, îar-J oprirea utilajelor de bază. 

(2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau 

eliminării deteriorarilor. avariilor sau incidentelor şi vor fi ce:finite în fişa ;,ostului şi în 
instrucţiunile de exploatare. 

Art. 24. (1) In timpul prestării serviciului, personalul trebuie s! menţină regur,ul c~l mai 

sigur şi t.>conomic în funcţionarea instalaţiilor. b confonnira.te cu ,eguiamente!e de 

exp!ontare, instruciiunile/ procedurile tehnice interne, grnficeie/diagrame1e d.e regim şi 

dispoziţiile personaiului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehn:c•edmini.sL":ltivă; 

(2) Instalaţiile, echipamentele sou utilajele trebuie supravegheate conform sistemuk.i 
de supraveghere stabilit, dacă este în funcţiune sau rezervă operaţională; 

(3) Inregistrnrea datelor de explo11tnre se face la intervalul de timp staoiiit în proceduri, 

ir. condiţiile stabilite la nrt. 20; 
(4) !n cazul pornirii unor echipnmente, ln care conform instrucţiunilor trebuie asigurată 

o anumită viteză de încărcare sau paliere de funcţionare, ir.regismu-ea datelor de expioa-csre se 

face ln intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor nonnali cie . fun::.ţionare. 

SECŢIUNEA a 3-a 

Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor 

Art 25. { l) ln scopul creşterii siguranţei în fu..,cţionare a ser-viciului de alimentare cu apll şi 
de canalizare şi al continuităţii serviciului, operatorul vn întocmi pioceduri de analiză 

O?erativi!. şi sistematică a evenimentelor nedorite care nu loc în instalr.iiifo aparţinând 
sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilindu-se măsuri µrivinc! creşterea 

fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, imounătăţirea activit!ţii de e:cpkata::e, 

întreţinere şi reparaţii şi creşterea nivelului de ?regătire şi disciplină a personnl:!!u~: 

(2) Procedurile prevăzute la nlin. { 1) se vor întocmi pe :,aza prevcdeti!or -p:-ezenrului 

regulament şi vor fi aprobate de autoritatea administraţ:ei publice lcca!e. 

Art. 26. EvenLr11cntele ce se analize2.2d se referă, în principal, !n: 
a) defecţiuni curente; 

o} deranjamente la captări, steţii de tratare, -;eţele de traru.--port şi <l'! d:istri'b~ţie a 

npei; 
::) deranjamente la instaiaţiile de colectare, de trensport, b .staiiile ce ep1..mre a 

apelor uznre şi la cefo de tratare şi depozitare a n~molurilor; 

d} bcideme şi avarii; 

'!) abateri sistematice ale parametrilor epei distribuite; 

f) iin1itări de consum impuse de :mwnite sima~ii existente la t:r, .nc:-.1en: (.!<.l.t :n 
sistem. 

Art. 2i. ( l) Defocţiunile curen~e sunr caracterizate ca o abatere de ia ~trffea normală s .:-. ..:. ::~ .J 

deiicie1"ţă a echipam:ntelor sa•.1 a instalaţiiior, z:nre nu ai.;ce !a opn:-ea uce$to:a; 

(2) Defecţiunile se co,1s1ată de către ?ersonalul de :Jperere, fo tim?Ul su~;;i.v::gherii ş: 

controlului instalaţiilor, şi se ,·emediază in cc,ifmmitate -:'.l p,o::cdurile a?,o·.:.ate; 

(3) Defecţiunile pentr..t a căror remediere este ne::csc.:! ir.tc;-,,enţia alr.n :.•.!rso:ial d!c~ 

-~el âe cperare sau oprirea ;.iti!ajului/ir.stalaţici se insci-Iu ut registrJl te de:eq iuni; 
(L) Demr.jnme.:tele uin reţelele. de transpar-.: şi ctistribt1~.e sunt Rcele ,~'.!iecţiu,,i ca:t! 

conriuc ln mtreruperea serviciului c;1tr~ u tilizatorii nlim<!n~ţ: de la o ,-a::.:t:rft a a·eţe: ~i ..l! 

transport sau di~tr-o r~tea de ciis!ribţie; 



(5) Deranjamentele din staţiile de tratare sau de pompare constau în oprirea prin 

protecţie voită sau forţntă a unui echipament sau instn!i:.ţic, care nu influenţează î:! mod dire~t 
producerea de apă potabilă, fii!!d caracteristice echipamentelor şi ir.stalaţiilor imex.ă. Se 

consideră deranjament şi oprirea utilajelor auxiliare care a detenninat intrarea automata în 
funcţiune n utilajului de rezervă. 
Art. 28. (I) Se consideră incidente următoarele evenimente: 

a) declanşarea sau oprirea forţată a instalaţii~or indiferent de dura~. dar care nu 
îndep!i.-rleşte condiţiile de avarie; 

b) declanşarea sau oprirea forţată a utileje!or auxiJia~, fără ca acestea să fie 

înlocuite prin anclanşarea automată a =-~zervei, care co!lduce la reci:.,cerea 
cantităţii de apă produsă, transportata sau furnizată; 

c) reducerea cantităţii de apă potnbilă şi/sau industrială disponibilă sau a 

parametrilor de livrare n acesteia ori a apelor uzate preluate, sub Hmitele 

stabilite prin reglementări, pe o durată mat mare de 60 de minute, ca urmare a 
defecţiunilor din insta!uţiile proprii. 

(2) Prin exceptie de la prevederi:e alin. (1) nu s:!" consideră incidente 1~1ătoarele 
evenimente: 

a) ieşirea din funcţiune a unei :nstalaţii ca urmare a acţionării cor~cte a 

elementelor de protecţie şi automatizare, :.: cezd unor ever.imeme car,! au avut 

loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinta unui inciden.t 
localizat şi înregistrat in acea inst,1laţie; 

b) ieşirea din funcţiune sau scoater:::a din exploata.i.-e a unei ins:ala1ii sau părţi a 
acesteia, ca urmare a u.Mr defecţiuni ce pot să apară în timp1.1: fn::er:ă..-Hcr 

profilactice pe partea eie::trică sau de amomat:zări, corespunzătoare scopului 
:lce:;tora; 

c) ieşirea din fi„n::ţiur:e a unei insm1aţi.i auxiliare sa.1 a ur..u1 ~lemenc r.l ac,:!:.,efo, 
dacă a fost irJocuit automa: cu r:!zerva, prin n.r:ctionarea corec~ti a anclanşării 
automate a rezervei, şi :.:u a avut ca efect red1~cerec. cantităi'.u ce apă l:vrme 

utili7.atorului sau preluării apelor uzate de ia acesta; 

<l) scoaterea accidenm1ă din funcţiune a unei instalaţii snu a u,,ui <! terrer.t z:l 

ncestein în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost in!ocuit cu rezer.'a şi n .... 
a afectat alimentarea cu apă sau preluarea apelor uzate ln/de la u-:-:Ezmoi; 

e) scoaterea din ex?loatare în moc voit u 1:nei ir:.Stalaţii, per,tru rrevem~1 unr,r 
evemuaie accidente umane rau calamităţi; 

i) întreruperile sau r!ducerile îri. livrarea <">pei ;otabile conveni.re: ;·n sc_·is c·.J. 
:itiiizatorii care ur r, .. nea fi afectaţi. 

Art. 29. (I; Se consiceru c.i•arii următoare1-.'! e•,cnimer.t,~: 

,;;) ;:::trer.rperca a:01demală, to~ală sau pll.qială: a livrării ar,,!i l'om-oil~ căcri! 

... r:.i~izawri :;,encru o perioad~ mai r,1arc dr. 6 ore; 

'.)) ict:"eruperea acc1aen:nla, totală sau pnrţinlă. a :ivrarii roei. ?:Jiabîie S?.!! 
i~d'Jsmale către o;:ierntorii economici pe o pe1ioadă mai mare c.-:!:::f.t li.mi,e:c 
;revăzi:.~e î:1 con.roc~e; 

'.;) defocta::en sau ieşiri::n uccideim:lt: din fim:::ţi'.l!le a utilajclc-r a':.t"{i!iare ori ~ 'ln,-;,:· 



instalaţii sau subnnsmnbluri dit1 instalaţiiJe de producere a apei µotahile sau 
industriale, care. conduc la reducerea· :;nnlilâiilor uti!izabilc cu mai mult d~ 30¾ 
pe o dunită'iiiai mare de 72 de ore; 

d) defectarea snu ieşirea accidenta;ă din '!'"um:: ,iune a unor instalaţii ce ?:·:vlucere si:.u 
transport al apei potabile sau industrio!e, indiferent de eîecul asupra 
:nili7.atorilor, dacă fac ca acesrea s!1 rămână indisponibi:e pe o i'J.rată rr.ai mn:e 
de 72 de ore; 

e) detectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune. a instalaţiilor de producere şi 

transport al apei potubi!e şi indus~'iale, care ccnduc la red!.!cep!a camttăţii frrr.ne 
cu mai mult ce 50% pe o durată mai mu:e de o ora. 

(2) Dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ~-a urmare a consecin-;e1cr av:.ite, acesta 
îşi schimbă. categoria de încadrare, respectiv din bcidcnt devine ava!ie, ,;;ven.imentul se va 
incadra pe toată durata desfiil-i:rării tui in categoria avoriei. 

Art. 30. Analiza avariei se efecti.ieaz.ă fo:iedint dupt! producerea evei1imentuh1i ,·::spectiv de 
către factorii de răspur.âere ai operatomlui. de regulă, împreună cu. cd t,i s~torităţilor 
administraţiei publice lccale. 

Art. 31. Ane!iza fiecăr.ii i:lcident sat. a fiecărei nvarii va u·ebui să aibă urrntxo:-:.i.l :onţinut: 
a} 'ocul şi momentul apunţiei incide:1tului sau avariei; 

b) siruaţia înainte de incident sau avarie, dacă se fanciicna sau m: :n schemă 
obişnuim, cu indicarea abaterilor ce la aceasta; 

c) prilejul care a favorizat apariiin şi dezvoltarel.'. ev;,-rumentelor; 
d) descrierea cronologică a tuturor evenimen~eior pe buza d:i;gtt.melor, mpccnelo::-

1nregistrărilor computerizate şi declnraţ:ilor personaldui; 
e) manevrele efectur,ce de personal în !impu! desfăşurării şi lichidării 

evenimentului; 

!) sit"Jaţi11 func\ionării sern:::mlizări:ar. prctecţiilor şi automatizărilor; 

g) efectele produse usu:pra instalntiilor, dacii a rs?zultat echipame::-1t dcceriorat, cu 
descrierea deteriorării; 

h) efectele asupra utiHza:orilor, utilităţile nelivrate, durata :ie înt·empere, •,c-joarea 
pegubclor estimate ,;au alte efecte: 

i) stadiul verificărilor prcfilactice, reviziile şi repa,-aţiile pentru l!Chipamer:.tul sau 
protecţiile ce.re nu au :funcţionat corespunzător; 

j) catue1e tel:inice şi foctorii care au pr::>vo~at ti:!care even!mer.t -::.i.r. succ~sicr.ea de 
evenimente; 

k) modul de comportare a personalului C'..t ccnzm evemmentubi ş1 :nc-:::uI de 
respectare a insm1•;:ţ~ttt.ilor; 

l) mfluenţn schemei tehnologice sau ce func;ionnre :n ::a:-e s.1n c·,1:;,.:in~e 
i11staln1i:{e afec-mte dl! incident sau avari,!; 

::1) simaţia procedurilor/ir.sm1ciiunilnr de exploatare şi repara.!.! şi n ,.:urn1ş:e:E br, 

:;u menţionare~ linsL,rilc-r cons12tme şi r. ~vunt1.::!.le1Gr fr1.:ăk:1,-: a.:e ce,o~ 
existente; 

n) rr,ăsuri tehn.i,\e şi organizatoric;} de p::everir,'! a m1.0r ,~venfrnente niemăr-:f:toar!, 
-:::u stabilirea ,en:nenc!0r şi resprnsnbil;til.!i.;::r. 

A,t. 32. { 1) A,,aliza inciâcut<:Jor ~i avarii le~ trebui:: [.:-.alizstă i1~ :.:d ~·:.'.l!t 5 ,:il.: de :r:. 
[:chidarea accsrora; 

('.'!) fo cazul în circ pentru lăr..urireu cauzelo; ~l ..:or,secinpkr sum ,1·!.:e~:a.--e pnfr1~, 

î:-.ce:'."cfiri, annliz~ de hborat,,r sau. orlţinerca L.r.o:· ta :e ·:eh.r,ice :;'..!oErnemare, ':r:nc:...il -~ 

frializare r. a;,-,alizei incidentului sr:u avariei Vil fi de 15 1.i:i! :.e ta 1:-:::hiiarea ac,~:;t•!:~ 

.l.t 



(3) ln cazul în care în unna analizei rezultă cii t!venimennil a avut loc ca urma.re a 

proiectării instalaţiei, montării instalatiei, deficientelor echipamentului, c:a.itf:ţii slabe a 
materialelor sau datorită a~ţiunii ori inacţiunii alto, persoane fizice snu juridic~ asu?ra ori :n 

legătu~ cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite fectorilor 
implicaţi, pentru pu..1l.Ct de vedere; 

(4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune 
instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de ec~ipa::,em şi/sau a 

executantului, după caz, perticiparen acestora fiind obligatorie la solicitarea operato:tul~,: sau a 
autorităţii administttţiei publice focale; 

{5) Dacă avaria sau Llcidentul afectează sau influenţează fu..'lct,ionaren instal!!ţiilor aflate 

în administrarea altor operatori sau agenţi economici, opcrator..il care efecrueazl!: analiza va 

solicita acestora transmiterea in maximum 48 de ore n 1'..ituror datelor si bfor::r.utiilor nc.:es2re 
annli7.ării avariei sau incidentului. 

Art. 33. (1) Rezultatele analizei incidentului sau avuriei se consemnează rntr•un forn:ular -
tip denumit ,,fişă de incident", iar la exemplarol cnre ramâne !a 09emtcr se vor .a'1exa 
documentele primare legate de a..;aliza evenimentului; 

(2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în confor.:nitate cu preveaer:ile art. 31. 

Art. 34. { 1) In vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor de alLrnemare continuă cu 

apă potabilă şi a preluării apelor uzate, operatorul va urmări evidenţierea distinctă a 
întreruperilor şi !imitiirilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizEltorilor, inclusiv a 

celor cu cauze în ir.stalaţiile ucestora, dacă au ufectat ftmcţionarea instalaţiilor proprii; 

(2) Siti.mţia centralizatoare privind aceste între:uperi sau limi:ări se va :.ransmite 
trimestrial auîorităţii administratiei publice locale; 

A:rt. 35. (!} Analiza deteriorăni echipamentelor se face în scopul determinării i.;diceto:il0r 
de fiabilitate n acestora în condiţii de exploatare; 

(2) Pentru evidenţierea de:eriorărilor de cchipa:nent care c.U f.vut kc ::·J ocazie 
incidentelor sau nvoriilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentciui sau avariei 

pentru fiecare echipn.'tlent în parte, rezultnteie consemnându-se intr-un forr.nuiar-fr;:. denumit 
,.fişă pentru echipament deteriorat", care se anexează la fişa incidentului; 

(3) Pentru. evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a înc;!rcăr:i!or profilactice, 

manipulării, reparaţii½o:- sau întreţinerii necorespunză:care, neefectuării la t:.rr_p a re_;>e.rnţiilor 
sau reviziilor plnnificate, a scoarerii din ti.:.ncţiune a acestor echipamente sa..: a m.stalaţiei di:i. 

care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferer:t de modul cum s•a .făc:lt ::.ceastă 
înlocuire}, care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca b.ckent~ ,.e;,1 avarii, 

operatoml va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze; 

(4) Evidenţi_erea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioadr,,, -d: ?r::,·:::e de 

gnrantie şi punere în fu:ncţiu:ne după montare, înlocuire sau repnraţie capirnlă. 

Art. 36. (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezimh docume,·ue primaro 
pentru evidenţn statistică şi a:)recierea reaiizării indicatorilor de performanţă; 

{2) Păst.!'area evidenţei se face !n operator pe roată :;,erioada câ: a:;esta 
pre3t ei;.2ăt fur:iizea?.!1 servicbl: 

{3) La încheierea activităţij de operare se aplica prevooerile arr. 14 aJn. ( '•), 

!iECT!U~.EA a 4-a 
Asigur::ir~a sigur.antei de funcJfon.'.lr-~ n :n.stafaţii!or 

Art. 37. (1) Pentru c:eş,eree :;i_gura..,ţei în funcţionare E 1ervfo:i~or r~e G'.l.mt-:1ta, ~ ~•.;. up~. şi d~ 

canalizare şi ;JCntru continui:mea ulimcnm:ii cu ar:ă ş" p::elulr:i a?elo; .lZD..e, ;;::•~-a.ti.· ,··11 va 

I ... 
~ -



întocmi proceduri prin care se instituie n:g•.lli de \!foctuare a manevrelor în instalaţiile 
apnrţinând sistemului de alimen:are cu apă şi de canalizare. 

(2) Procedurile prevăzute la al:n. (I) se vor întocmi p~ ba:za pre\•ederilor prezentului 
regulament. 

Art. 38. Manevrele în instalaţii se ex.ceată pentru: 

a) modificarea regimului de fur.c1ionare a insra!aţiiior sau a.,sa.--:-ihlubi de 

instalaţii, fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la 

cerinţei" utilizatorilor, realizar;:a unor regimuri optime de ftmcţionare, 

reducerea pierderilor etc, având un caracter frecvent şi executâ::ldu~s~ mereu !a 
fel, denumite manevre curente; 

b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupu."'i!or de instt>JaiiÎ, fără ca acestea 

să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop 

retragerea din exploatare a echlpamentel0r ?entru lucrări sau prvbe şi redarea 
ior in exploatare, denumite manevre programate; 

c) izolaren echipamenru.lui defect şi restobilir..;a circuitului fu..,cţiona! ·ien;,--:.ologic ai 

instalaţiei sau a.'1sumbbiui de instalaţii. executate cu ocazia apariţiei unui 
inddem, denumite manev.-e de iichidare a bcidentelor. 

Art. 39. In sensul prezentului regulament, nu sun~ co.2Sideratc manevre fn bstaleţii 

modificările regimurilor de fur.cţior..are care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de 

automatizare şi protecţie sau sunt execu:ate curent de persona!ul de operare asup,d sist~me~or 

de reglaj, pe oaza insrrucţiu.'1ilor de exploata-e, rară rr.odificarca schemei dz funcţionare 
oprobate. 

Art. 40. Manevrele trebuie concepute astfel încet: 
a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfhşura:ea rrcnnaiă 1:1 

acestora; 

b) :recerea de la starea iniţia1ă ia starea finslfi dori!â să se facă p:-in:r-un num:lr 
minim de operaţii; 

c) ordinea de succesiune e operntiilor trebuie să aibă îr, vedere respectarea 

procesului tehnologic stabilit pr'u1 instrucţiu."li!e de exploamre a e:;hipamenrului 
snu a instalaţiei la care s~ exec~tă manevro; 

d) să fie anaiizate toate implicaţiile pe care fiece,;: operaţie le pcute avea atât 

asupra instn!aţiei în care se execmă mar,evm, cât şi asupra restului i:1stah;iilor 

iegate 1er.,,,1o!ogi:: de accasm, in specinl din pLnct de vcde:e al sigLlt7.'c:ţei Ir: 
exploata.re; 

e) manevra să se efectueze într-un interval de rirnp cât :nai s,.:urr. sta'.~ilindu-se 

operaţii Ie care se pot e~e..::uts simultan film. a se co·:idiţiona UJ.,a ;,e aI;a, îr. f:.tncţ:e 

de nt:..'Tiărul de executanţi şi de pcsibiEi:aten supravegherii 6.i,e:::~ c::,; :ăt,·e 
responsabilu.I de manevrt-.; 

f; să se ţir,!1 seruna de respec:area obligator:!! a ~,ormelor de protec1ie a mtm-~ii; 

g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui e!e;n;m prin cornz..ncii:i ie !a disxe;nţă s!i 
:ie 1.1nrm~ de verilicar-!a n:nlizirii aceswi :.;;mer,.zi snu '✓Cri::ic;ir.;a r~IJ.lizr;_,,'-ii 
~!'ectu[ui core.s))Ul'.Zător; 

:;) persoar,a care ccrn::epe manevra trebuie să cu.'.lor!scă bst2Ja(ia îJj :,:re ~c vor 

executa epera\iile cer"'tc de manevra. i,i,l. :lispu:n~. de :cbe1·,:.a de:!'.lia:~, 

cor~spu:ui\1care situaţiei ciin ~eren ş: de s::ner::in te.1ndogica de e:-:'!CtL.are e. 
:::anevtei. 

Art. ,ţ 1 • . V:ar.evrnle în instala,;ii se efecrueazâ numm ne baza ..1mti docl,ment 3r;,is -: 1_-j· :',J:-.! 
de manevră, care tr.'.!buic sa conţdl.: 



a) lema manevrei; 

b) ;;copul manevrei; 

c) succesiunea operaţiilor; 

d) notaţii 'in legâtu.:'ă -:u dispunerea şi îndeplbirea operaţiilor; 

.!) ;;en;[)nnele care execută sau au legătură cu mnnevra şi :cespo11snoi1,t1;ilc lor. 
Art. 42. D'.1pă sc,,pui manevrei, foaia de manevră poat<! fi: 

a} foaie de manevră pennanentă, ul cărei conr,i11..11 este pre.m1biEt b 

i;:-,stru:::ţiunik/procedurile :el:nice interne, -;;Jtând•i-se f.:>!osi tn: 
• manevre cureme; 

~ anumite manevre programare, cu carâctc: curem; 
0 an'.1mite manevre în caz de ir.cident. a"ântl un caruc!er curent; 

b) foaie de manevră pentru manevre programa~e- al cărei conţin'..!: ~~ 1mccmeşt"! 
;ientn! efectuarea de bcrări programate sau eccidentale şi care prit, caracterul 

său necesită o s1.?ccesiune de operaţii ce nu se înc1:drea2ă in foiie- -:ie manevră 
permanente. 

Art. 43. .\1anevrele cauzate dt! incidente ;;nu avarii SI! ?xecurA rară for.ie de :na:.evr~. 
Lichidarea 
incidentelor se exec1.!tă pe baza procedunlor/instructiurdor îmocmlte în ecest se.,s. 

Art. 44. ( l) lntocmirea, verificarea şi aprobarea foilol· de manevră se fa,; de către -persoa:'le!e 

desemnate de operator, ca:-e au pregătirea necesară şi f sigură. execuiare:!. servich:.1:.li cperativ 
şi tehnico - ac:ministrativ; 

(2) Xu se ;idmit veri!icarea şi aprob~--ea foilor c.e ma.ne,Tă tclefo::ric; 

{3) !n foncţio de ,ecesl!ute, la foaia c.e mar.evrl se anexează o scher:.t do: ?rincipiu 
referitoare la manevra care se efectuează; 

{4) Foaia de manevră in!ocmi:ă, verificată şi aprobată se p'.l.,e ~n apllcure n~--nni în 

momentul în care e,c.istă aprobarea pentru efoc:uarea manevrei !a echipame:-,ml, înst1.1la~:a sau 
ansamblul de insralaţ1i tn cauză conform procedurilor aprobate. 

Art. 45. :Vfonevrele curente. programate sau accidentale, pN fi iniţiate de persoane prev-1.zme 
în procedurile aprobate şi care riiS!>tlnd ue necesitatea eFecrnării lor. 

Art. 46. Executarea manevrelor în .::nzul lucrărilor ~or.male, prcgr-~,nate, şi a1 probeior 

p,;->filnctice trebuie renlizată l\stfei incâ! ~chiµam~nn,l sa ,d.: fie s·:os din ~xploatnrc mai 
devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea .a lucru. 

Art. 47. Opemtontl va stabili prin decizie şi proccduci internă nomenclacon:.1 cu m1.m.~vrele 
ce se execută pe biză de foi de manevră pcrn1aneme,sau pe bază de inst:ucţh.milprcc:edi.:ri 
,eh:1ice imerne. 

Art. 48. ( l) Darea ir. "xploaw.re a echipam:mtcbr nott-monta-::a · s1: fi:~c~ cc,wforn 
instrucţiunilor de proiectare şvsl!u ale fomizorului de ecl:i:,,am;!m cu pri-::te la ;r.:i:,el~ 

mecnnice, rodajul nw-:.:anic, probele tehnclogic.: şi pur.eree:in !'.!acţiune; 
(1) 1n perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele- şi operaţUe 

:·e5pe:rive cad în sar.:i1;a o,ganiz':lţ;ei care ~xe,;mă rr.0:1:ai~ll. -:u r-a~cbare,~ :,ersm:<'.hu1i de 
exploatare; 

(3i După tennin"rea prnbei::>r ---n.-:canice ~i cve:H'J?.. a mru:j ,ilui ::'.! :;ol. S'...! fa-;~ 

-1:ceoţ:u preliminară e. lucrărilor ae constrncţii-mon::;-J :au lu~ră":le se pre;c:u de cil.t,-! 
Je:i:.eficiar cu p:r:)C!!R•verbul de pre-c.n:-e - ~ri nire, cluµ3 care rr,Ca; .. u ir„ sarciufi. ~; !;ro·t)e!! 
tehr.oicgicc cad in sn;cina D~neficiarulni. 

Art. 49. (I ) După terminnr~a manevrei .,c v'>r înscr::e :n .-;v 1,1enţele or;erafr,,1! ·,!·:: :,1stal?.ţiei 

e·{ecute.rea .!:estora •:onfor.n foii de .11t!ncv111, ora inc?peri i ·'ii re:-.-ni:-.J.rii ,::.a::e·:,~i, s!a:-ea 
.:r1erativă, c.01.figurntia etc, in :-;nre s-au adus ,~chlpan1cn;ete rei?ecri,,e, p:ecurn ~i -.:ir~!e !:! :ar<? 



s-au executat operaţiile care prezinlă importani;ă in fil!'.cţ~>rlll..-ea ochipam.entelor, :.nsmfo.\iLor sau 
ansamblurilor de instalaţii; 

(2}Este obligatorie înscrierea tururor montărilor şi demontărilor <le [anse ~aib:, 
folosite peittru blindarea circuitelor, precum şi r.drnitenle !a h.1cr..t, respxtiv tenr.i.·1area lucra.,;lo:.-, 
conform instrucţiunilor/ procedurilor interne. 

Art. 50. ( 1 )Trecerea de !a schema obişnuită la o altă vnrieniă de schemă de func;ionare se ed..rr,.:m: 
nu.-:nai m cazurile de prevenire de incidente, r.ccid~te si incendii, preci.;m· si ir, ::::.z,.!r:le :ie 
indisponibilitate a unor echipamente componente ale bsmi.eţillor. ret.~tive, persor:a!..tl ce des:rv:re 
operativă şi de comandă operativă răspunzând de mane•ne făcut11;· 

(2)Trecerea de la schema normal!! ia Ll.."lll dintre schemelc-varia,,tă se va li.ce pe ba:za. 
foii de :manevră şi cu Mistenţă tehnică. 

Art. 51. Otice persoană care execută, ccorclonează, conduce, :iispu,11e, aprobă sau petticii:11 :a 
pregătirea, coordonarea, efectua.ren manevrelor în instalaţiile sistemelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor în inst-c.ll';ii si să !e 
aplice. 

CAPITOLUL □I 

Sisteme de aliment.are cu apă şi de canalizare 

Art. 52. Prin „istemeie de alimentare cu apă şi de callll;lizare se realizează: 

a) serviciul de alimentare cu aplt potabil~ care a.-e drept scop asigurarea apei 

potabile pem:u toti utilizatorii di., oria de operare de pe teri!oriui !oceEr.!ţilor 
membre ale Aso~iaiiei de Dezvoltare IntercomuniUll"ă Bac~u„ A:,:>a pombilă este 
destinată, în o:ro.inea priorităţilor, pentru stinger-.;:a i:~endiilcr, consl.!lllul spitrue!or şi 
şcolilcr, consu.nul menajer, serviciilor publice, precu..'11 şi pentru ccr:.sum'.ll r:e::ese.r 
b actiVităţi productive şi comerciale; 

b) serviciul de c.malizare, care nre d."t--pt scop nsigurarea serviciilor de ca."'.!liizru'e pent.u 
1:oţi utilizmorii din aria de operare de pe teritoriul Iocalităţilvr m~mbre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomu.rtitf'.ră Bacău. 

Art. 53. Sistemele de alimeniare cu npă .5i de canaliza,~ penn-u intr.::aga ar:.! tle op.!rar~ sum 
cele individualizate în caierul de sarcini. 

Art. 54. Apa livrată .şi apa descăr:t1tă trebuie !';ă îndeplinească u."ln!toarele cond:1ii: 
a) apa pota':>ilă !ivrn:A utilizatoriior va avea pro!J::et.aţi!,-: fizic::i-chlmice, tio!ogice f 

organoleptice ccnfon:n nom:ntive1or în vigoa,e; 

'J) apeie descfu"cate în re\elele de car;alizare vor In.de?li."li condiţiile impuse <ie ?10,.11mive;e L-, 
' ,ÎgOuN, de avizele operatomiui local care exp1or.tează instalaţiile de CJJ.mtlizare Şi d~ 
aţor<lul Agenţiei ptn.tm Prc1teqia Mediului. In cazul în cnre apele ~tzf:te nu se 
incacfrează în ii:dicatorii de calitate care să respec!e aceste condiţii, utilizat0rii în 
-~.l.!.Ză au o'o!iga1~a să execu·:e mstnhlţii proprii de epuznre s,,u O·! p.:-t!pn,r,re a :1.;,e!o,· 
uzute. 

Arc. 55. (!) P~ tmseul reţele!or npnrţir;ând sistemului de alimentare cu apă şi de ~analizare est~ 
;::tcrzisă amplnsarea de cc~1str..icţii provizorii sau definitive; 

(2) Pentru cen!lt."'..!.::ţiile ~e u.-r .. ~ază a fi executate in z0m. de protecţie ~i -~e ,iguranţă a 
cm:ducte!or r::ţe!clcr de nlin:enturc cu apă şi de ca-.,aiizare, f'.'.ltorizaţia de cor.ser.lire va fi cmisli 
:1.umr.i după ob;iz:erea aviz'.l.ui cperatorului. 

Art. :56. (1) Pe.::tru p,!vcnirea ,)O ·u§.rii apei ia Sl!t'!il sau in n:·ţea se imc:rr.ir;~~ d:str,.!.g~r~a 
consm1cţiilor. n bs,a!aţdor, ~rnpr(mniriîor, fOrţilor, stâlpilor de il'.l!T..L."1!?X, sem-elc,r -:.!: r;ve:-,iza~. 

') '.,J 
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a..tJtplasate în zor~ de protecţie sanitnră, cure, con:on„"1 legisle{iei în vi~oare, aparţin 
domeniului public; 

(2) Este interzisă afectar-m foncţionării reţelelor ele apă şi de canaliza.re prin accesul ln 

manevrar~a a."tnănuilor si accesoriile~ a ahor persoane, cu excepţ:u celor nutori.w.t:: de cperntor şi, 
în cazuri de forţă majoră, de pompieri. ln u;;est sens. cperatorul va lua tca.~ mast.:rile de 
sigu,.-a.,ţă nccesa.--e; 

(3) Manevm~ea arr.:"'.ltunlcr şi n ins~luţiikr ter.riofogice d.hl ,eţea'Ja ct-::: distrihuţil!:·a ap,!i 
se va face numai de către personalt.l de S?Cciaiitnte al opcr'i:to:·utui 

Art. 57. (1) Executarea de către :erţi a lticrăd!or de orice foi, în special a celor de si\.9ăr...ir!\, 
de-e iungul traseelor sau în :mersecţie cu reţelele de apă şi de canalizare, precurr, şi a celor d~ 

extindere e reţelelor de apă şi ae ::nr<tilizare se va face numai în oaza unui pr,Jlec, :r~oc.11it d;: 

un operator ecor.omi:: autorizat, însuşit de opzratorul siStemului de eiimemnre ~.1 upă şi de 
cann!izare; 

(2) Predarea amp!a.samentubi se va face în prezen;a c.e,egat'.llui ope-:at-:iruh:.i, p:! 
ba:za unui proct~s-verbal d<! primire/prednre a instalnţiilor existente, proces-vl:rt:a! ce va 

obliga constructorul Ia protejarea, în tir.1pul lucrărilor pe care !e efecruee.ză, a ·r;~;ele!or de e,pă 
şi <ic canalizare; 

(3) Avarierea sau distrugerea parţială ori totală e ',.mo:- ::>!rţi din re{eaua de hpă ~i/sau 
de canalizare, provocată cu ocazia efectuă,-ii de lucrări de consm:cţii, va ii remed.ietl -prin 

g:ijn perscunei juridice vinovate <le prcduce,ea anrier.i sau distrugerii, pe .fr.el.u:z.la sa, fan 
ca. prin aceasta persoana juridică vinovată su fie exoncrată de plaiu daunelo:- p:·oduse 

operatorului cu privire In imposibilitatea i:cestuia de a asigura serviciile de aţă şi/sau ce 
ca.·m!izare. Lucrările se vor efectua imediat după avru:erc sau distrugere, ,~g:ementllrca 
aspectelor- juridice sau finan-.:iare redizândi:.-se ulter:c: î:l!utu..--ării a.verici. După :erminart~ 
lucrărilor de :-emediere reţeaua afectată trebuie să ccr::spundă ccndiţiiior pentn.. c~re u. fost 
proiectată. 

CAPITOLlJL IV 
Serviciul de alimentare cu apă 

SECTIVNEA I 
Dispozitii gener:tle 

A:rt. :58. Serviciul de :ilimentai-e c:i apă se afoi. sub coordonarea şi responsabilitatea .-.. scciaţiei 
de Dezvolte.re lntercomunitară Bacăn, se prester:ză pnn explor.tnre~ unei n:fr.1.s::ructuri 

::ehnico-edilitare specifice, are drept scop ~sigurarea alimentării cu apă pentru :oţî u:iliz.:im::ii 
şi cuprinde i:.ctivităţile de captare, tratare, t::inspon:, înmagn:z.inare şi distribu~i:;. 

Art. 59. Serviciu! de alimcmare C'.l apă se rcaîi2ea2~ pentru sz.tisfacc,ea ur.,1ă,::,J"elc-r 
:1ccesitiiţi: 

2) consi1m menajer pentrJ. sn.,isfacerea 1".evoilo:- gospcdăreşti zilnice ale ?Op•.1hl';iei; 
b) consumul industrial care utiliz'!azâ apă cn materie ,r:mă, inglc-l;.âi,du-se în 

;,redusul finit ca api\ de ră.:ire snu agt!nt 1.enm::, ;a mijloc de snila.-e :,i :;,11.;ar.: ece; 
c) .:onsum pentru r..evci zootehnice; 

J) consum pen:.--u ne•1oi puolke, asigur.indu-se ,.;păui.tu! -?i srropi:.1: sci',zilvr şi !, 
:;paţiilor verzi, fonci;ionurea fântânilor publice şi or.c.~mentale e~c; 

!) consum ţentrs..! combaterea incendiilor; 

J r:!Onsum t;!hnoi<>gic pentru sistemul de nli111~nrar~ c~ apă şi de :;ar!aE.~a:·e !a spălattd 
:!telelor d·! npă ~i de ctir:.aliza:e, fi!trelN, ds;c,:,,tor,r~lor, d!;,;ii:, .::g:-;-,tozuelo:·, 
.~ regătirea soluţiilor de reactivi chimici etc. 



Art. 60. în vedereo mei evidenţe mai :işoarc şi a crt:ării prem.sclor luării LlOv!· d.!ciz.i 1.-urecre 

şi în timp real, este nccesr:ră preocuparea pcntrn crearea r..nei 'onze de 1<.te ·n f..)m1at 
electronic, stn1cturată ţ>~ urr.1ii.toarelc domenii: 

a) dat~ consrructive; 
b) date tc'.1nol11gice; 
c) date de cost; 
â) date i:supm reparaţiilo: etc. 

Art. 61. Baza d'! catc .rebui:: să ::onţbă următoari!le curacter;:;tici ,::n.;m.c·:·,e şi 

~ehnologice: 
a) material; 

o) cimcnsiun:; 
c) adâncime de pozare; 
d) anul realizării; 
e) poziţia şi mărimea branşame:1tclor, hidranţiior, ·:uneior; 
:) reparaţiile executate; 
g) presiunea de lucru; 
n) presiunea mn,~imă in sistem; 
i) presiunea de încercare; 

_;) viteza apei; 
:c) secţiunea de control al cnl:t~ţii apei etc. 

Art. 62. Datele legate de ·:!lementcle cor.duetelor trebuie sd p-iată fi apelate '..!Şor, h veC:erea 
inn-oducerii într-un model de ~akul/verificare a reţelei, :ar pentru mat._, e!eme:a.~ele impor.ante 

(capetele de tronson, schimbare diameiru/mr-.tetial, vane etc.} vcr fi dat-! si C;)cr<ionate!e 
tridimensiomile. 

SECflUNEA-2n 
Captarcn apei 

Art. 63. Apa de :mp:rafa\ă snu subterană, folosită ca sursă pcntr..i sistemul d-! tlin::.en;,nre C\.l 

apă a locnlil'1tilor, membre nle Ascc:aţiei de Dezvoit.':lre Imcrcomuni~ră Bact.u, ,:eci.::ie ~.e 
îndeplinească unnătoarele condiţii: 

a) cditareâ corespunzătoare cmegoriei de fok:ish;ţâ intr-ur. procent ..i:: ~5~"., db. 
rn.:mi\rul analizelor ~fectuate pe perio<'.da unt.i an calendaris,ic; 

0) debitul necesar asigurăr:i nne; d;stribu1ii cont:nue, avându-se în ve~ere vanaţiit: 
zfa:.ice şi se:.wnierc el~ n::~esarulu1 de apA şi tenii:r.ţa de dezvol!.lr.:! a lac:::litiiţii 

(pop:.:bţie, edilitar). 
Art. 64. (1) Zona :ie ::nptare folosita pemru alimcn!ar~ ;:u E1pl trebuie să fie -pr:i,ej!ml 
:.n9orriva activităţilor umane r,er,utorizai:e. 'P:-:.:iteje.re2. :i:;:neior :;e face prin iwiarea t:.::::stom 
pdn perimetre de protecţie sanits.ra şi conr.o'.ul activităţi. orpobume din ceri:o,-;-u.i af::rcn~; 

{2) Stabilirea perimetrelo: -10 ;,rc~ecţie simitară se face in~iv:du1liza: _;;en-::u :1.!ca,·<! 
5ursă. pe ;:ian:. studiului de spc.;:iuhlnte, i::-, conf.'.>m1:ute ::;1.~ standz:c.ele C.'! ?:·-:•i !C!~rc b 

·1igoare; 
(3) Zoneic: de captare a apelor rnhterane (izv..,are ::<.1ptate sau foraje) ,-.·~:,uii.: sl fi,~ 

amplasate şi const~·uite nstfel îr::;ât să f:e orctcjntc .:onti"-l ~imi:rikr c'.e upe .~i rmpotriva 
inundaţiilor; 

(<!.) Zor.t'-ie :;e ~apt1m~ trebuie ir.,p~·t.1_!mu:ce pcn,,.-"' preveni::ea .::cce;;i.:.h.~; p·1·:,lic şi :;.i 

ani.malelor şi mmuie să fie 9revă,:ule cu :1nn:ă de sc.il'ger"' pl't1tru n~eve.1ir~e. '.'.)f\j(j "'.,;ei in 
cz..zu r.-.recipita;;i ilor ",mosferi,:e. 



Art. 65. In cazul captărilor din subteran se vor unni:\ri cel puţin: 
a) nivelul apei in foraj; 
b) reglarea debitului de apl1 extras din foraj nstfel încilt să nu fie antre:,nte ţ,::a-ticule 

de nisip şi apa să fie limpede; 
c) variaţia debitiJ!ui captnbil; 
d) protecţia contra îngheţ:ilui; 
e) eîectuorea a.;.alizelor biologice. 

Art. 66. În cazul captarii de suprafata se vor unnări cel p;.1tin: 
a) nivelul apei în zona captarii; 
b) captarea apei prin priza, în cazul în care nivelul apei întrece valof.ie me:lii, :n 

funcţie de cons.rucţia prizei de apa şi de si.irsa de apa; 
c) reglarea debitului admis prin manevrarea staviie!or; 
d) funcţionarea şi manevrabiiitatea stavilelor de închidere, gratarelor etc.; 
e) variatin debitului de upa şi caracteristicile cniitati-1e ale apei; 
f) curate.rea şi prevenirea inghetarii apei la grntare; 
g) curatt.rea periodică, conform procedurilor/ins.rucţiunilor tehnice, a grat.arelor; 
h) evacuarea periodică a depunerilor din came:-ele de priza; 
i) mllsurarea şi înregistrarea continua a nivelului apei din rau sau !ac şi a cebitului 

caprat; 
j) curataren. confor.n procedurilor/instn:.cţiunilor tehnice, a de_punerikr d;;, alu·,iuni 

în zona prizelor cu baraj de dcrivatie; 
k) producerea unor evenmale fenomene de eroziune a malurilor :.:. V-!Ch,litmea 

captarii; 
'.) calitatea apei. 

Art. 67. Pentru reţinerea corpurilor în suspensie se vor lua r.1ăsuri de preven~e a degradă.--il 
barelor grătarelor de către corpurile mari plutitoare şi măsun de comba,:re a -zaiti:ci şi a 
gheţii. 

Art 68. Pemru eliminarea peliculelor de ulei sau g...-ăsimi trebuie să existe ser,ru:arnnrele de 
ulei montate înnfoten deznisipatoarclor sau împreună cu ncestea pc canale deschise de 
aducţiune, dacii este necesar. 
Art. 69. Sistemul de automatizare şi comroi trebuie să fie in funcţiune pcrmanen. şi s2 indice 
cel puţin: 

a) 

b) 

starea âe funcţionare/rezerva/a vaie a pompelor; 
star~ i.11cnis/deschis a vanelor; 

c) ruvelul/volumul apei;· 
d) presiu~1ea apei. 

Art. 'TO. Indifort!nt de tipul captării, se vor urmări: 
a) transmiterea eventi.mielor situaţii deoset>~te o.e exploatsre, .::o;-,se:nra~t<;: b. 

regis1r.1l de exploatare, personalului din schimbt.. următor, 
b) :!fectunrea analizelor de mrbiditate; 
c) citirea şi transmiterea <lntelor de la contorul ce ene::gie elecmcă: 

d.) ar..unţar:n imediată a oric.ărci defecţiuni de !br.::ţionare ~i înce,cr:rea, In. 1:::ni:2 
competenţelor, remedierii acesteia. 

A;.·t. 71. La staţia ele pompare se va -unnă.a--i: 
u) ca :nsta!eţ:<:i e!ecmcă .:;ă re.:;pccte cerb!ele r.or::1at:·:tior în vigcarc: 
°J) ca !a staţiile de pompare imţommte să fie nsigure<ă c r.usă de :e7.e:vâ ŢJ•:!n~-u 

rilimente,ea cu energic e!c·.::tiică; 
:;) ea sisrer-,e!c de m\)tcci;ie l:;-int-a sq'.lrasarcbii, ,: umeze:ii în ,,~cb:-, a r,ivd1.tbi 



muxirn etc. să fie fu11,:1kmale. aer.stea v0r fi vetifb,te lunar .şi repa.<1te uumni de 
personal specialitat; 

d) controlul zilnic în ce priveşte zgomotul, v:braţiile p:odusa, d!.lteta de fancţionare, 
consumul de energie, s1area ,1leiu:1.:, temoerarura u: lagăre etc. 

Art. 72. (1) Anual se va intocmi un program d;1 venficnre a tuturor pompelor. Pen.mi p~nnpele 
ln cnre apar probleme se va asigura o verificare de către persor.ul autor;1.2t. ;Jupă ·,rerifi::arc se 
va reface diagrama Q = f(H) pentru fiecere pompă. 

(2) Principalii parametri de funcţionue ai statici de :lOffip!re vor h tnregistmţi 

sistematic. Datele p;eltlate şi prelucrate pct asigura valori!e indicator.lor d~ ;e,forr:i!!.nţă, 

estimări asupra debitului ele apă, ~conum:citutea funcţionării s:a\iei etc. 

SECŢIUNEA a 3~a 
Tratare:i apei brute 

Art. 73. ( 1) Tehnologiile de t::it2re a npei trebuie corelMe cu ~ondiţiile specif.c li~cărei surs~. 
iuându-se în considerare calitatea şi r.atuni. sursei. Obiectivul proc~deelor de ::r2.tare .rebuic sa 
fie protectia utili:zztorilor impotriva agenţilor patogcr,i şi impuritnrilor din apa, c.ire pot :fi 
ngressive sau periculoase pent."U ;;ănătatea or11uiui. 

(2) Instalaţiile de r.ert..are a apei de sup,c.fata trebuie sr. permită 4 etape, prin :are sa se 
realizeze un şir de bariere de îndepărtare a contaminarii microoiene: 

a} rezervor ce stocarea aµei brute sau predezinfcctie; 
h) coagulare, flocu.lare şi sedimentare (sau flote.re); 
c) filtrare; 
d) dezinfecţie finala. 

(3) Pentru coagulare se pot folosi m.! .. "iîai substar4e (reactivi) care s• . .mt e.vizate sanitar 
pentru acest scop. Procedeele de coagulereisedimentarc şi p;:edezinfet.-tie trebuie :?}:ploa:ue în 
asa fel încât sa asigure o red:1cerc finala de 75% r. trihalomete.nilor. Trepr: e :ie m.ta,-e 
~reliminare dezL,fectiei finale trebuie sa producă o apa cu o turbiditate mai mica ne 5 ?-r?U 
pentr'..i media valorilor inregislra!:e în 14 de ore şi nu mP.i mare de I NTl.: pentru o :.inguta 
p:oba. 

(4) Dez:nfectia fi.:lt!la o apei este obligatorie pentru toate inst.ale.ţiifo de rrt1tare a aţ~i 
car~ produc apa potabilă per.tru .ocalită\i şi au ca su.--sa apa de suprafatu, i:,recurr. şi î:1 cazul 
folosirii s:U'Selor de pro!bwme. 

(5) Dezin!bctia apei se poate face cu sucstanţe clodgene, ozon .;all -rndia!ii 
ultraviolete. Tehnologia de t.c1tare trebuie sa. fie aleasă. u1 :=i.sa fel încfu sa a$ig' .. li"-e u-:1 d:r:p d.e 
cumact între apa şi s-.1bstantn dezinf'!Cte:1ta sufir::ier.t p~ntru obţinerea cfectuh.:i ~:on~et. De 
asemenea, trebuie sa existe pos1bîlitnt:..'tl c:intr-ull!lui sucsU'Jl\ei d,!zinfo~i~:1te rezidual·!. 
Efici:mta proces'Jlui de dezmt;.!c1ie tr!bu:e s:1 fie ns:f!l i:.1.::â: •1aiorile cc•i'ifrc.-n~i:m.::·:r:1i ~i 
cG!ifonnilor fecaii sa corespi.md[ exigenţelo: db standnrdu! na'ţior..al pentrcl apa ;:o .':lC'i!i. 

t6) Pr:)centul de probe n-=core;;p' .. mzăt,:;are mic,nbiologic, în reţeaur. c.e ~:.0rrib1...i1, el.. 
:;ebuie sii depăşească 5% din !otaiul probelor recoltate imr-un an .;&.lendaiis,ic. 
Art. 74. (1) fn cazul în care b treaµra de p,:!dezinfecţic de la imrarea în stu.ţir. de tr.:i:a:-e :-.e 

:n~rnduce clor pentru împied:,~arca dezvoltării ?lanctor,ului, creşterea conţinut1.ih. -!~ :.~c:er-.., 
oxidarea substanţelor organice la apele cu conţinut r:c.ici:.t c~ substanţe organic::: :~ p:1!r:ctr,n 
sau lr. apele con\inf:nd ba~terii fo~ginoase sau :nangancc.se, '.;~ vn 1;n.ări inflc1t;:1:a pr~,;ioi.~.:-ii 
in ;azi..tl existenţei acizilor humici. 



(2) La npele încărcute cu substanţe organic~ oxidabile, upe cu ru-,10niec,. ;.,it:-iţi.

microorganisme, p!nncton, npe colorate datoritli materialelor hu..-nice, doz!lc de cler sau 

dk,xid de clo:. introdus înnint~ de dec1mtnre vor fi stabilite p:in teste de !aborato:-. 

(3) În ca:~ul apelor care conţin Îenoli nu se va utiiiza cloml, prcoxidarea realizer.du-se 
cu ozon. 
Art. 75. Aerarea sc reaiizează în cezul apelor cu co1'ţinut de bioxid <ie siuf, bicxid de carbon, 

fier, mangan, al npe!or feruginoase ;ipsile de oxigen ci:zolvnt şi în procesul de dcfer:.Znre. 

Art. 76. ( l) Dezinfectarea, la npele care nu conlin :nz~erii Oi"ganice sau subsr.imţ;;: chimice cure 

fonnează cu cloml compuşi cu gc.st şi miros neplăcut (:n specia! fenoli), se face prin u:iHzarea 

cloruiui sau a compuşilor săi. 

(2} În cazul a.oelor care conţin. fenoli (dar nu şi alţi compuşi organici ce pot Ci.'\ gust 

specific de haită}, se milizen1.ă peroxidul de clor !n <loze alese astfel încât s~ se :mpie&ce 

formarea în exces a cloritu1ui de sodiu. 

(3}Apa ce trebuie tratată pentru corectarea gustului, cu!oni şi eli.-nir:.aree enumito:. 

micropoluanti, pent!'ll disL-rugerea viruşilor şi oxidarea :::iaterii!or orgaI'ice ia ,::ele cu coniimu 

de fenoli, se dezinfectează utilizând ozonul în dozele prescrise. în reţelele d;: distrib:iţie, dnpă 
ozonizare trebuie făcută o clorinare cu doze reduse pe:itru controlu! calităţii apei prin clo:ul 

rezidual. 
(4) Pentru obtinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin ieca:r.!are ::ebuic 

realizată 9stfel încât să se asigure după fil,rare turbi<l:tăţi m~i mici sau cel mu:t egale ci, 5 

?\'TU (unităţi nefelome!rice de turbidi~te). confonn leg1slnţiei :n v:gonre. 

Art. 77. I:ecantcnrele trebuie să asigure i'.n timpul funcţioniiri i atinger-:r:. :,.;a,'l!merrifor 
proiectnţi, astfel: 

a} sistemul de distribuţie al apei br;.1te treouie sii nsigure o ,·eparci2art' u:.1ifo1Tt1ă a 

debitului între diferitele unităţi de decantoare şi păstrarea stilrii de cceziune o !ioccaneior <l:n 

apa coagulată, prin realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoenele; 

b) spaţiul de decantare trebuie să asigure condiţiile de depunere a suspe:1gilior pâ.."lA !o 

limita cerută a apei decantate, asigurând vitezele cât r.mi unifom1e şi ~mpiedicr.nd fu..ănarea 

cur<?ntilor de convecţie; 
c) sistemul de colectare a apei decanta!e trebuie să asigure o :preleva-! ·.:.nt:·:,:;rnă chiar 

şi pe timp de înghe1; 

d) spoţiul de sedimentar<! a nă."l'lolului trecuie s~ asigure acumularea volumi.dtu de 
nămol r~zultnt :ntre dcuă cur1ţări, recomnndându-se decantoarele wspensio,:r.le :a :a,-c 

evacuarea nă..'!lolului se realizează conti:mu; 
se) sis,emul de curătnre a nămo ului treouie ~[ asigure evactie . .-ea mlmcluh.:.i :i~ o 

concentraţie cât mai ,nare, :ără a produce reanestecaret. . .!Î cu apă din <lecar,t:rr, asigl!:·audu
sc o funcţiorutre comnil!t auiome.ă, iar podul :·aclor !rel;Lie prntejat centru tngneplui. 
Art. 78. Pentr1.1 reaiizaren unei exploatări optin:e a 1.mnla\iilor de d:!~ntar~ n-ebme da~ă 

impo·ctenţă reglării parametri.or determinan-;i: 
a) viteza de sedimentare a µnnicu]elor in susper.sie; 

".J) viteze!:: de :irct. aţ1e a apei tn se-.::ţiur.ea ue decanw:-e; 

,;) rnndamemul instalaţiei reprezer.rot prin prvce::m1.l c.e susp?.nsii a~~:,rn .e cin rţ::n 

:;rut.I\.. 

Ai:-t.79. Pentru buna !i..:nc\ionere tt f1l:rclor, 0peratc~·,1t ·:a .ua rr.ăs:...:ile ::1e.:esr:-e "em--i.. 
asigurarea: 

u) con.:li\iik,r tchnol()gi:.::: şi ccnsn-u,~tive L:1:nitc ;,xin c:oie:: t oen.:-u: 
1. caii~atc.; metcrialului fi!t~n, şi a grusimii -'r..-~tu!t.i; 

'2. crizontnl:tarea şi regl:ţ1ul siftcr..utu· de dre:1- ·; 



3. asigurarea intensităţii de spălare; 
4. corecta amplasare şi funcţionalitatea ciapetelor de admisie şi a dispozitivelor de 
regl11j; 
5. etanşeitateB arrnilturilor din instalaţii, în speciei n venelor de pe condu,:iele de apă 
de spălare ş1 aer; 
b) coagulării şi decontării prealobile a apei br.:re cere sa asigure !a ir.trn:;:a in filtre o 

turbiditate de cel mult 10 !\%, preferabil 1-2 :\1TU; 
c) spălării filtrelor la intervale de timp stabilite în furrcţie de: 
1. riurata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, brre âouă spălb; 

2. nun1ărel total de cuve; 

3. insm!aţiile de spălare; 

d) respectării tehnologiei de spălare a filtrelor "entru a asigura: 
; . calitatea cerură eflue;;tului; 
2. productivitatea maximă a instalaţiei; 

3. consumui minim de apâ de spălare şi aer. 
e) dotării corespunzătoare a. laboratorului cu materiale, mare~~ reac:ivi ~i personal 

calificat. 
Art. SO. Reguiile generale după care trebuie să funcţioneze treapta de dezinfecta:-e si.nt: 
a} reactivul trebuie introdus acolc unde a:-e eficientă maximă, fiind recomandz.ră. u:iliza;:-ea a 

două trepte: 

1. treapta I - la intrarea în staţia de tramre (ptec!orare, preozc:,.are), r:edvul şi doza 

alegâ.~cu-se astfel încât să nu rezulte compuşi secundari de tip trihnlometan~lor, cloriţi, 

cloraţi sau bromaţi, iur dacă aceştia apar concentraţia să fie s:.ţ, vnlorile ali.tt:is:; 

2. treapta a Il-n - totdeauna pe apă limpezit! având turbiditatea sub 1 NTC, cu scopul o.e 

a reduce concentraţia în agenţi patogeni sub limitele prevăzute in norrcele !egale; 
b) tipul şi doza de reactiv vor fi alese ~n fu..'1cţie de tipul ele materiale cure alcătuiesc r~·:eaue, 
astfel încât calitatea apei nu trebuie să se înrJutăţeasce. din cnuza reactivului de <!ezrr,fectare fa 
exces sau în lipsit În cazul golirii accidentale sau voite a reţelei .rebuie să se ia măsu..-:i ce 
spălare, astfel încâi biofilmui ce se poete produce ?e peretele ir,terior al conductei să fie 
inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipu.lui de re~ctiv şi 

doza utilizată se face în funcţie de: 

!. calitatea apei br..ite, în uneie cnzu,-i fiind necesară uti:izarea unor :-~activi 
complementari; 

2. temperatura apei; 

3. prt-ul epei; 

4. modul şi ef:cienţa introducerii în apă a reactindui; 

5. prezenţa unor substenţe ce pot bloca reactivul ?rin reacţii specifice de- ::ixiciare; 
5. capacitatea de a produce un voium redus de p!"Od1.:.şi secundari nederi .. ; :irr.. C3.:za 

pericolului r,entru sănă!atea populaţiei; 

7. asigura,ea cnei bios\abilităţi a apei fumizate; 

8. ::apacirn,en de a avea erect r,;;manent la o dozt ce ,.:.. -:reouie să deo!tş~:l.~•:r. ·,, .. :,ar!'.!L 

msxin:ă; 

9. ţrevcderea :inci trepte de cr,::Hroi fir..el al doze:i ~1: ul produşi ,),· se::L:nc:1:1:i. 
c) eficienţa celorlalte trepte de trnturc; 
d) tipul de apO şi prote,.;ţia sani'.~ră n ncesreh, conţinutui de substar.1e o:gani-;;e 5, ~-.lr:i"i.".:~i a: 
azotului, care pa:: reacţiona cu r~activ:11, mări:id consun:'.11; 



c) costul dezinfec~rii în conciitiiie a~igurării cerinţelor ,mr.nate <le hvmre a Lţei nu trebu:e 
afectat de p:-eluarea, în rre!!p:a de dezinfecţie. a sarc~1ilor ce :rebu:e şi pt fi -~alizate lr~ alte 
J"epte d:.: tratare. 

SECŢIU'.'lEA a 4-a 
Transportul apei porahile 

Art. iU. Conductele ce trartsportă apă trebuie sii îndeplil"!eascil si:-n!!ltar. ur:nătca.-e.e c.:mdiţii. 
a) să asigure debitul proieciat de apă în secţiu."len res~ectivă; 
b) să fie etanşe, pentru eficienţa functionmi şi prot~ţia spaţiului t:wecir.t.t; 
c) să reziste ln toate presiunile de lucr.1 din secti~,ea resţ:)ectivă; 
c) să pfistreze calitmea apei transportate. 

Art. 82. La ad1Jc\iuni se vor reaiiza amenajările cor.str.1ctive şi ciotări!e cu .:::hi:_oar.:e:uele 
adecvate p~tru măsurarea şi înregistrarea det-itelor, rr.ăsurnrea presiunilor şi a sistemclui de 
comroi şi colectare a datelor utilizând un sistem de control şi achiziţie de date (::CADA). 
Art. 83. (1) In L11sa ap:muelor de măsura, detenninare~ cap2cir.'iţii de n-ansp->rt 2. aducţunii se 
face prin calcul. 

(2) Determinarea cnpacităţii aducţiunii prin calc.11 se face pri.:;. smbil:re:-t ·ur.or 
t.--onson."le de aducţiune care: 

e.) au acelaşi diametru; 
b) se poate măsura presiunea la capetele t:onsmmelor; 
c) se cunoaşte cota topografică a capetelor trollsoenelor; 
d) r.u. sunt pre\•ăzute legături pentru alim1.."lltaren nlto~ utiliza.ori. 

(4) Decă se cunoaşte diametrul conductei, cistanţa intre două seqiuni, cote:c 

piezomctdce ale secţiu.>lilor de cap~t,. se poate calculn deoin.11 foiosin<l o :·elat.e 
matematică precizată în . .:tenrn1ra de speciali~te ~u pusă !a dii.-pozi1ie de .a:)rican~ii 
conductelor. 

Art. 84. In cazul ?n care aducţiunea n-u are în dotare u.11 echipament de rn~S1..4-:?re per:.tru 
?resiune sau pentru debit şi nu sunt prevăzute nici nmen.:ijăde cons1r..1ctive pentrJ ins~ar<!a 
lor, dcterminurea d•:!bituiui se ;,oare realiza prin folosirea rezervo!!relor, '!Sigcran-:h.,-.se f) 

precizie relativ bună. 
Art. 85. Testarea rezistenţei conductei ln preshme se face după metodokgia tln,ă ;r. proî~ct, iar 
:n lipsa acesteia se recomandă folosireu prescripţiilor din SR EN 805:2000. 
Art.86.(I) Toate componentele destinate transpornuui a;:·e: uo~ ii ins:;,ecrn.~ c~l m.tir, 
saptamnna!. 
('.?.) Inspecţia va li tăcută, oe regulă, de ~celrişi person.1l, p1..-r,m1 a ;;e obişnui cu 0.e;aIL e s: a 
pu.tea sesiza diferenţele de la •Jn ccmtrol ia .:iltul. Re2ult1n•.!I inspecţiei se cor.se:-=inc•1~. btr·o 
f:şa de ir,specţie al dl.rei conţinut va fi srabilit :r. cadrul proced:.u-.ilor pro~riL El,! s!rn .a :;37..a: 

a} îmocmirii pianului de întreţinere şi a .ext:euclrii 1'1crărilor r:ecesa-~; 
b) executării h.icrări!nr de r~pnraţie, dacă :!ste cazul; 
c) nvenizilrii populaţiei dacă aspectele semnalate sunt legate ce cantitatcL: ,:w 3ţă (,)priren 
apei, restricţii de furnizuc) sau de calitatea ace~,teia (măs'.lri :!e 1::zir.t~·:tnre 
suplimentnră) etc.; 

â} luarea m~surilor 2supra intervenţii!o:- r,e11morizate in zona de -9rc-t~cţ1e sanita:!. 
(3) ln timpul inspeqid se verifică.: 

E} s,s.rea vemilelor ce aerisire: integritate, stare de .func~ior.are, p;eze::tr, ?.ţei ir, ::ămi-:-. 
cmmţându-se echipa de intervenţie pemru scoaterea apei <lin -::ămL·, s: e.ir:1marea 
cuiz~.cr cnre nu provoca! inundu;·el!, 3'.l!:ea vorsel::·: :::!c: 



b} supratraversările: starcu i;t:ucturii 1le rezistenţi\. tendn:ţn râului c-.e croda,-.!-a·m~l•.1ribr 
suprafc1elor vopsite, ;;tarea vemilclvr de ne:'isire, ~tarea ,:ăii :ie ,,cc.:!s, starea 
termoizolaţiei/ hidroizolaţiei e,c; 

c) sr.nrea suprafeţei de terctl nsigurată ca zonă de protecţje sanhură: de-pr,z1:-e ce.ceşcuri 
r.e.::omrnlau.-, folosir<".a substanţelor neperraise, utiFzaren apei fa :r,r,d trodulo.;, 
ex~srnnţa mijloacelor de reperare a conductei, te:1dinµ1 de lunecare e tere.mbi e:c;; 

c;, mijloacele de ccmoatere a loviw.rii de berbec: staraa ::onstni~ţfoi, $!Hea 

r:1.ecanis:nelor de lucru (re:ipient hidrofor, vel0ar~ pms1une, stare .,.,,;-,c ..:c r~~!are, 
îr,::hideren de prot~c1ie etc.); 

e) starea altora1ijlmice de asigurnre a for:cţionării; 
l) s:nrea staţiei suplimenmre de dezinfectare de pe traseu; in sm;ie se . n ·,1,ra ni.l,:ici p:~ 

caza unei ai:.torizatii de al:ces emise în acest sens; 
g) \'e:-ificnrea stării mijloacelor prin ecre sur.t ~relevate probe de ·Jet :n vderea 

controlului asupra ca.litiiţii. Probele de apă potabilă vor fi luat~ ncuna , de person.-il 
special înst-uit, iar probele vor n centraiizate şL :pe oaza lor.se va r!ali?.a mpom'l 
anual asupra calităţii apei, conform Fevederilo:- legale în vigoare. 

Art. 37. C1nd existn :nijloa:::e de măsuram a parametrilor oe fi.:t1c\1mu1te, vai :iri\e acest-~ra vor 
fi notaîe în fişă, iar persoana în a cărei gnjă ir.tra supravegnerca teh.."l:>~ogic! a sis,emui.'.ti va 
verifica dacă s-a redus capacitatea de transport, calite~ca apei şi evenr.:al vn so,kîta cercetări 
mai amănunţite. 
Art. 88. Pentru nducţiuni!e l:.mgi ( l 5-150 km), se recomandă implicar.::n i:n s~1pmvegherea 
aduc;iuniior o unui personal n."lgnjat care să locuiescă ir. zonă p~tru a evita ·deplusările L.L"'lgi; 
în cnz contmr, vor fi puse !a dispoziţie mijloace de t:rn..~S:fH)l1. jn c~zuri :;p~:;ia„e vor fi 
:,revăzute cantoa.,e cie exploatare şi personal _permanent., 
Art. 89. Lucrările de intre~inere la aducţiuni se fac p:mctunl, cn ::rmare a r:!zuitatul..!.i 
inspec;ici sau după t:n plan a.mut.I de:întreţin:re, astfel: 

a) se verifică şi s~ corccteazil fun:;ţicnalitetea r.m.:ror ruir:.ă1.uri'lor, căr.1Î.:,e.c,r: 3cme:F.nal; 
b) se curăţă şi se înierbează zonele rle protecţie sanitară: anual; 
c} se etanşează vunele, se .reface scara, cupncu.l, se v-ipsesc ele:nentele metalice din 

<.:ămine, supmtraversăn, elemente ce se:nna1izs.re: om.w.l; 
d) se verifică subtraversările de dn.immi naţionale şi căi forat-~: ,ăplI!rnbl'.l; 
~) se verifică smjilitntea pământului pe trEseu şi evenroa1::l-:: tasări: > .. nar; 
f) se verifico piercerile de apă ?e tronsoane; 
g) se detectează e:vcntuok branşări nea\tt-'1riznte: lur.ar; 
·} se :efac .sistemele de man:are/semnahzare a ad\t:::ţiu1d: anual; 
i) se spală tronsoanele unde apar probleme (oxid de fler, dezvoltări bi•.)l-1gi-:: ct-:): după 

<:ilZ. 

Art. ~O. Luc~ri1e de adL1ctiune c•.1 canule sau galerii ~pecificl! :ronsporn:ki l!nei bru,e vor ii 
\•spe.:tme şi se vor efocma iucrări de întreţinere, în spe·::ial irmmtea sczor..t.l ti Fguros s: ~r::::-ă 
acesta; innmte, ;,)Cntnl ~urat are, eliminarea dcpur.erilor, :·efaceren s,~, ~n::.1. 1..ii (:C pr◊:e-:::; ~. 
mon~area ele:nente!cr ce pro~ec1ie, şi d•.1pă, pentru r-.!fuccn~a taluwrilor 1ti 1.1.c:::n .,. :ec~l, 1: 
ghetii, verificarea modului de fo.ncţionar:!, eliminarea v::Jete.!iei care irr,pie<licfa o c•.:na ~Jr JC/-:! 

/"1·t. 91. Per:tr·.! cu~coşterea performnn\el,>r 1\1nctiona.e ale ed•.tcţiunli ~i r..:ţe!e!, "';!1'1c. c.L:., ~e 
va. 
r::.~e verificarea p:-e:.iunil0r, ,t plerderil-::r dt npă, ior :r. ·:nzwri mai c,:rnplex~. _-:- f_ ,:i: ,· e; 
s·,,ecialitnte cu persc-nalul ates:at. 

, . ' .. ;(J 



An. !)2. (1) In funcţie de întindere si importantă, sistemul <le transport al apei treou1e 
continuu supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul şi presiunea în sccţiu."l')Cfl de 

control. 
(2) Aducţiunea trebuie verificată prin debiml cu cnre alimer.teaz:l :-ezervorul, 

măsurându-se local debitul şi presiunea in seciiunile de control, şi prin comp~rea vn'.orilor 
obţinute cu valorile din schema generală de funcţionnre a sistemului. 

{3) Pentru realizarea unui bilanţ al apei şi pent:u a avea o evalua:e generelă a 
eficienţei sistemului, se va dctennina mărimea pierderii de apă din sistem, pri .. -: r.iăs-.irarea 
simultană a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul cor..toerelor de apă, 

pe tronsoane. 
(4) Pentr.1 detcnnînarea liniei piezometrice in hmgul sistemubi se vor :ace 

mâsurători ale presimtii în secţiunile de control ale sistemului care se vor compare cu datele 
de calcul pentru punerea în evidenţă e unor disfuncţionalităţi pe conducta de adu.cţ1u..,e. 

Art. 93. Pierderile de apă admisibile pentru o uductiwie trebuie să se situeze !a valori sub 5% 
din cantitatea de apă intrată în sistem. 

SECŢIUNEA a 5-a 
fumagazina.rea apei 

Art. 94. (1) Constructiile pentru îrunagnzir.area apei au, în principal, rolul de acumulare a 
apei pentru compensarea variaţiilor orare de debit fumizat, rezerv!i penL7l stingerea 
incendiilor şi alimentarea rete!ei în situaţia unor indisponibilităţi apărute la -~apmre sau a 

conductei de aducţiune; 
(2) In unele cazuri. construcţiiie pentru înmagazinarea apei pot mdeplir.i şi funcţii 

de rupere a presiunii, asigurarea u:nui timp suficient de contact într~ reactivi şi npă pentn! 
realizarea unei dezinfectări în bune condiţii, îmnagazinarea apei pentru spălatul ffii.relcr ete.; 

(3) ln cazul în care apa este inmagnzinntă şi stocată într~o construcţie ca::-e cuprince 
mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrere şi ieşir~ prop:ie, iar 

compartimentele nu sum conectate hidraulic între ele, constrUcţia constitr.iie ::-ezervor ele 
îmnagnziuare separat, iar în cazul în care compartimentele su."lt ccn~mte hicl:-aulic, 

construcţia constit'.lle rezetvcr de înmagazinare individ,.l.'.11. 
Art. 95. ( l) In rezervorul de înmagazinare apa trebuie să fie sanogenă şi curat'!, să fie lipsire 
ce microorganisme, paraziţi sau substanţe ~re, prin ncmă::- ori concentraţie, pc: :onsjru.i ~:n 
pericol potenţial pentru si!nătatea umană şi să indepEnească cerinţele mini.-ne p:·-!vuz:i;e :.r. 
iegislaţia în vigoare; 

(2) Apa-pctubill!. este considemtă stmogenă şi ccrată ced fa proi:a :;rekvntil ia .i-!:;i::-.ea 

cin rezervor.il de înmagazinare valoriie pentru pnrnmetr.i bacterii ,.;olifor:-.1e. E.c,)li ~i 
streptococi fecali sunt cele prevăzu;e i11 legislaţia specifice ş.i dacă rezu!.atele 1!::e~:rinări.o:
;,entr..i bacteriile coliiorme eram absenţa ocestora în 95% din ~robeie prelevate, Fe d1...~:?. .1r-.:.:. 
ar:. c1:lenderistic. 

Art.96. O!)emtorul serviciului de nlimcn:ru:e cu npă asigu.r.n :;,relevarea ::;i une!izareu. 
săptumânală a unei !)robe de upă de la :eşiren din _·iecare rezerve, de inr,1ogczi:c~.re ir. 
.:uncţ:lme, pentru a verifica cor.formarea cJ valorile ~arc.mztrilc:: bacterii cnlifc:,1e totale, E. 

c:;li, streptococi fecali, număr ce colonii 1n 22 grace C ~i la 37 grede C, ;_-;.:rc;îtlir.a:e ~i 
de~ânfectentul rczid1:nL 
Art 97. Operatomi va Îl.:a măsurile necesare nentru asigJr..trea unui dis-penibil de ,.;-;ă :;i0!r,bi:l: 
inmagnzinată core să acopt!rc minimul necesar p~r.tru o pe·-icadă de : 2 om d,:: I:r:rzrox.:-e:-e .a 

:?relucrării şi Jiv,-,Jrii Î!l suitiile do t.-ntare. 



Art. 98. Rezervoarele de înmagnzinare trebuie să aibă posibilitatea de evacuare a apei de 
sp!Unre şi să aibă un sistem de acces pentru n.-coltaren de probe de apă. 
Art. 99. Spălarea, curăţarea şi dezinfecţin rezervoarelor ce imnagazinnre sunt obligatorii şi 
trebuie realizate periodic şi ori de câte ori este necesar, iar ma!e::îaiele şi substmţel~ de 
curăţare şi dezinfecţie trebuie să eibă aviz sanitar de folosire. 
Art. 100. Rezervonrele de înmagazinare a apei vor fi exploaur,e şi întreţinute estf:l încât să 
nu pennită contaminare din exterior. 
Art. 101. Materialele de constr1.1cţie, inclusiv vopselele, substanţele de impermeaci!iza:-e etc, 
a instalaţiilor de tratare a apei pentm potabiliznre şi rezervoarele de înmagazumre a apei 
trebuie să aibă aviz sanitar de folosi:-e în 6ccst scop. 
Art. 102. Vana pentru rezerva intangibilă de incendiu trebuie să fie sigilată în poziţia închis ii 
se poate deschide numai la dispoziţia organelor de pazl!. contra incendiilor. 
Art. 103. Personaiu! de operare va unniin starea rezervcru.-elor de i:1.."Mgazinare, izo.a j:E. 
term:că, aerisirea, căile de acces, pierderile de ep!i etc. şi ve consemna ni·veh.ll a9Ci :n 
rezervor, temperatura apei şi debitul vehiculat. 
Art. 104. Operaterul, care asigură servicbl de afonen~e cu apă din sistemul de alirce:r.t1r:e 
cu apă şi de canalizare, va asigura protecţja calitliţii apei în reţe1ele de apă, pr:ir, respectarea 
timpilor maximi de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazina.-e, şi o ·,,a c:rtifica pf..n 
buletine de aneliza a apei, efectuate !a intervalele maxime impuse prin avize, de organele de 
sanatate publica abilitate. Efectuarea enalizeior la sursa si in retele se va efecr-..m, ccpa luarea 
:nasurilor de spalare si dezinfectie necesare, ori de cate ori intervin luci-c-...'"i de i":l!ar.mire a 
avariilor. 

SECŢIUNEA n 6-a 
Distribuţia npei potabile 

Art. 105. (1) Autori!âtile adnidstratiei ?Ublice locule trebuie sA asigure cor,ciţi:le n-'!;;:sa:e 
accesului nediscriminatoriu al nituror membrilor comunităţii la serviciul de alimenmre cu 
apă. 

(2) Dreptu! de acces nediscriminatoriu şi de utihzare a se.rvicinlui es:e gem.'îte, 
tuturor utilizatorilor, în condiţii contrec;,uale şi . cu r::specta:rea prevededlo: r~gdame:nmlui 
serviciului şi a program:::lor de rcaoilitare, extindere şi modemize:e a sis-:e::iekr d~ 
alimentare cu apă si de canali.znre. 

Art. 106. (1) Delimitarea dintre reţeaua publică de alimar,tare cu apă si reţea\la ir,t.~x-k=.ră de 
distribuţie aparţinând utilizatorului este căminul de branşament 

(2) Părţile componente ale unui branşament sunt: 
a) constmcţie numitâ cămin de np,:>metru r. de btanşamem), p!nse.i:ă :; -: dor.1•~.câ'..1l 

;:>ublic sa'J privat, foloshă penm1 contrcl:li şi în:rcţi:i!'rea b::-an~am~nr:.1lui. f: ii:d 
vizibilă şi accesibilă; 

b) priza de !!pă reprezentiin'.i punct'd de mc.~:x!u~ la reţ.~aua de dism:;uţ~·~ a apei; 
::) o ~~cr.ductă de b:.a::~a:nent care se i:agă la mţ~a:.m p•.it>lkă de disrn!: .. , e;· 
d) armăn:.ra (vnnc) ck încaidere; 

e} contorul cie brnnşmnen: care asigură m(,s.m.rea :lebtubi t:ci ap!l f.t,:,:Za,,,; 
0 nr:ml\mra (v:i!nn) de concesie; 

(.1) D~!~itarea dktre r,.:ţcaua r-·.1b.i::i1 Ce ::.ist'."iinţie ~i i:-.s~nl.a\ÎE\ :·~:t!ri'.).ari', a 
utilizatorului se face pr...n contorul tl, omnşamen~, cnre este ultir.c,a compc,r,':)n:t a · .:ţel~ 

puo!ice de distrituţie: 



aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanta..-e a realizării 
acestuia; 

(5) Căminul de branşament se amplasează cât mai aproape de limita de 

proprietate, de regula la 1-2 m în exteriorul acesteia. Arunci cand <lista.ma dintre proprietatea 
utilizatoruiui/uti!izatorilor depaseste 5-6 metri de la punctul de intcpatum ln. re,eeua publica, 

caminu! de bransament se amplnseaza în punctul de intcpo.re sau in imedia:a apro_p:ere a 

rete]ei publice, dar nu mai departe de distanta susmentionata. in -:azul condom:inii1o:

existeme, ceminul de bransamen: este cel realizat confonn solutiei adoptate !a executarea 

lucrari!or de alimentare cu apa a imobilelor respective. In siruntia caminului de b!""anse.rnent 

pentru mai multe blocuri, separarea consumurilor la nivel de bloc/scara se pote face in baza 
avizului elibemt de catre operator si pe cheltuiala proprietarilor. 

Art. 107. (1) Toţi utilizatorii care au instalaţii de utilizare a apei vor avea acces de branşare 
la retelele sistemului de alimenta:-e cu apă în condiţiile legii şi ale prezentului regula.-nent. 

{2) Un utilizator trebuie să aibă, de regul!, un singur branşament de apă, mai 
multe bra.işamente admii;ândl!-se i...-1 cazuri speciale. 

Art. 108. (1) Bra~amentele proprii de apil se execută de către utilizatorii individuali In 
condiţiile legii şi ale avizului de branşare emis de oper2.tor, 

(2) Eliberarea avizului se realizează în două faze, şi anume: 

u) avizul de branşare de principiu, eliberat în vederea oi>ţinerii autorizaţiei <le 

construire -cuprinde datele generale privind posibiiităţile şi cor;diiiile de 
branşare a utilizaioru!u~ dnte ce vor sra !a baza intocn:i:ii documen111ţiilor C:e 
către un proil!Ctant autori?Jlt; 

b) avizul de branşare definitiv - prin care se însuşesc soluţiile tehr,ice adoptate ce 
:;,roiectant prin detaliile de execuţie. D.:x:urnentaţin anexata la cererea pemn.1 
nvizu.l definitiv va conţine: 

l. cerere :ipizata pentru aviz, compietata si senna:.a; 

2. <.:opie B.lJC.I. ( pentru persoane fizice); 
3. ::opie Certificat Cod Fiscal i:entru Asoda::f c.e 

?rorietari/Chiriasi, PFA, Asociatii si Fundatii s.a., sau copie 

Certificat Unic de Inregimnre ( pemr..1 egcntii econodc:}; 
4. planuri cadastrale retele ( scE.ra l:500 - 2 c:ipii); 

5. plan.de încadrare in zona ( scara l :2000 - l copie); 

5. copie dupa certificatul de urbanism/avizul de prbc::;,J.; 
7. ecordul notcriai al coproprietari!o:r, citea este cazul; 
B. cop1e dupa act de propriete=.te: 
9. breviar de calcu.! privind necesari.tl d.e apa, in cazul in cm-e se 

::o;este nn âebit :.nai mare de 1,5 inc/ora; 

:o.comravaloare wxa avizare; 
1 Lmputemicirea delegamlu: i,, vederea depu.-:er:i d,,-:11:ner,:~tiei 3Î 

r:dicarii avizului. 

?er.tru on::c tip de aviz, ia d1.:punerea cererii, s01:cLantul vn ac:1i .a !e::u c.:! ,r,izar-~, 
Jrmand ca c.Jpa iatocmirea avizului (dupa :az), sa achi'.e con . ..-ava_oan!a "t:kr·ial:e !c.xe 

{verifica:e si montare priza de brunsament, mont2re a:,omerru, sig1 are r.·_o;:r,j ) :,,. ·vecere1:. 
clioerar. i avizului. 

;entn.i arcrr:etrele.'.e~ar,irnuele menta te. ci"G,;n s.::J.,1etrul i;t·r.eral "c :::r,r::..r.1:!r t, 
,ucrariie de mof'.,areisigilare pot fi execu:atc s: de aite sociemti aum-iza:e p-!n:-u a;;•;s·· ge:1 ~.e 
,:ic rari. 



{3}0perntorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în mnximu.,.ît 30 de zile 

calendaristice de la depunerea documentaţiei complete. In cazul în care în momentul 
depunerii documentnţiei necasta nu este completă, operatorul, în tennen de maximum 10 zile 

calendaristice, vn solicita, în scris completarea documentaţiei cu documentele cnre lipsesc, 

completând în acest sens un borderou - tip care cuprinde toate documentele nece,;are elibe~rii 
avizului, precum şi data la care s-n depus documentaţia i.icompletă. 
Art. 109. (1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentări cu apa, i.,clusiv a 

branşamentelor de apă, se va face după obţinerea au.rorizaţiei de construi!~ eliberate ce 

autoritatea administraţiei publice locale, autorizaţie care va avea la baza uviz-J! c.efin~tiv al 
operatorului. 

(.2} Se admite montarea contoarelor de epă (apometre) şi în clădiri, ir. s;:>e.tii s;:,ecini 

amenajate (camere de contoriznrc), cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii :n 
funcţionare şi a accesului operatorului, stabilindu-se in acest sens clauze contractuale care să 

definească drepturile şi îildatoriiile fiecărei părţi in această situaţie. 

(3} Darea !n funcţiune a branşamentului propriu de apă se foce duţ~ înche:erea 
contractului de fumizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cn preve;ieri!e 

din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C. 

(4) a) Realizarea de branşamente fă.--ă avizul operatorului este co:1Siclernxă ciandestină 

şi ntruge, conform legi3laţiei in vigoare, răspunderea disciplir>.ară, ma:erir.Ji, civilă, 

contravenţională, administmtivi\ sau penală, după caz. atât pentru '!.lcilizator, ~ât şi :9emr0. 

executantul lucrării. f n cazul conecta:ilor neautorizate operator.ii va factu.-a uti!izetorului 

depistat în asemenea situaţii un consum de apa-canal calculat retroactiv pentru o perioadă de 
12 de luni in sistem pauşal, conform ,egislatiei în vigoare, !a tarifele valabHe 1a cnre 
constatării. 

Totodată utilizntorul are obligaţin sil achite cneltuielile justificate de desfiin·ţa.rea 

conectării nenutorize.te. 
Aceiaşi □odnlitate de caicul se aplică şi în cnzul în care urilizamrul d-:verse~ză 

clandestin apă uzată în reţeaua de ca:ia?iznre. 
Sonc{iunea constând în calculul retroactiv pentru o perice.dă cie i2 :'.c lJ:1:i a 

consumului în sistem pausnl, se va aplica utilizatorilor, în scopul de a descuraja :nsuş:rea pe 

nedrept a utilităţilor fărA a achita co:itravaioarea acestora, filră a avea efect da:a _a care 

utilizatorul şi-n exeoute! branşamentul. n încheiat contract cu operatorul, <!. fost C:eorw1şat sau. e 
dobândit dreptul de (!tilizare a b:-<.11'.şn.'llentu!ui prin ac:ul c:e 

vânzere/cumpărarc/donaţie/comodut/locnt:e sau data de ;nce?ere a activid~ţii .:.cvec.i,ă p.~n 

autorizniia emisă de autorităţile competente. 

1.:ti!izatorul depist~t cu conectare neautorizat.ă va fi branşm Ja sis1emu1 :ta! e.lh:·.~1·.:a-,c 
C'.! ai)ă şi de cuunliza,e, după obţincren avizului de hransare/raccrdnr~ emi'i :i! cperat,,r, 

incheieren contractului de fornizare/prestarc a serviciului de 2:Hmentare cu epă ~ide •~ar:.aliza-e 

şi "?lata consumului :acturat, seu eşaknaren ecemeia cu ?lata u cel pt,~ ... .30cA cE:: va·.cm:.u: 
facturii, şi a cheltuielilor justi;icare de desfiinw:ea conectării neautorizate. 

~) Su.,t cons:dernt~ consumuri fraud:iioase şi cazt:...<ile in Cf.ri: consum•J d:: a;:! es,(! 
::.einreg1strat de aparatul <ie măsură din urmă,,:>a."Cle cauze: ::.istrugeree./..:1cterit)~r-!a 
inten,ionată e comoru!ui ele apă, LUperea sigiliilor, c.emor.(.(;rea r;on:oru!~ ;:.in i.:st.?.!e'[ie, 

n:on!a.rea invers[ a contorului. by p~s la contor, demontare/distmgere :::i mcdti;".!.u1 -'!lec:ro.:ic 
;,entn.i contoarele echiţate şi ~!:e modeli1t..ţi c!e sustr<,gere a L:.-egis .::drii :;, .. ,s .i:m.,11..:i :ă:ă 
acordul <l?eretcruld, orecum şi i.n cazul in care utilizato.ul care a fost :,.eb:ra1'.Şa1 :'.e i~ $;Zr.!rr:.1. 
de aiimentare cu apă şi ae <;r.rui!;zz.re s-n n:braqat făr! acordu! 0ptracor .. !ui. 

1n ::ceste cazt.ri om:rator,.1 1 va factura utilizatoruiui ~;-: co,.,Sl!r:1 c..e r.pii.-.::t!~d calc:: .. aI 

;·et,or,cti', ::enuu o penoa0.ă de l:Z .:e ,uni i'l sistet:1 pu..işa! cu,1for:n .'!ŢSl:-.ti'!. -.• ·"igi:U~, :"' 



tarifele valabile la data constatării, pentru toţi consumatorii depi.staţi in data efectut\.-ii 
controlului. Totodată, utilizatorul are obligaţia sâ a:I-Jte contravaloaren con--.ponentelor 
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare distruse, precu.-n şi ;;. contznvnlorii 
lucrărilor de readucere a sistemelor în stare nonnclă de funcţionare. 

fn cazul în care utili2atorul refuză sau nu îşi însuşeşte consumul smbilit h nota de 
constatare şi ţ:ocesul verbal de constatare întocmit ce reprezentanţii operatoruh.:i, 
imputernidti în ncest sens, acesta vn fi deh:-anşat de ir.rintă de la sistemui de aiime-:1mre cu apă 
şi de canalizare. 

În cazul în care utilizatonil recunoaşte în scris consumul stabilii printr-:) not~ de 
constatare sau proces verbal de constniare întocmit de reprezenta::1ţii operatorului, 
împuterniciţi în acest sens şi îşi asumă ohligaţiu cn după emiterea facturii aceasta să fa 
achitată in termenul legal de plată sau solicită eşalonarea ia plem a facturii cu achitarea a cel 
putin 30 % din vaioarea acesteia, serviciile nu vor fi siste,e ;_:,âr.ă la implinirea termenelor 
asumate de utilizator prin declaraţia anexă ln nota de constatare a consU."IlU!Ui. xerespectareo 
termenelor asumate !)rin declaraţie atrage s;staree de îndată a s~rviciilor prestate de operator, 
fără nici o avizare şi acţionarea în judecată pentr..i recuperarea decituiui şi 2 contm.velorii 
lucrărilor de readucere a sisternelor în stare normală de funcţionare. 

Tot pentru o perioadă retroaciivă de 12 de li.mi ca!culată ir. sistem pauşal, vor :fi 
facturaţi şi utilizatorii aflaţi în l.'rrnătoarele situaţii: 

cand au declarat erol'.at datele înscrise :n anexele !a cont.-actul de fom:za.re/pres:are 
serviciu de alimentare cu epă şi/sau canalizare (activitaţe des!!şurară, cor.sumatori, 
grad de confort,etc.); 
refurnizarea de către utilizatori persoane fizice sau juriciicc a serviciilo. p-csta:e ce 
operator, de.că aceşti utilizatori au fost facturaţi în sistem pauşal; 
rebranşarea ln sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare de elitre utiiizetorii -:::2::-e 
au fost debmnşaţi de operator pentl"'.l neplata facturii sau penrru oricar: â:n ca:.:ze:e 
prevăzute în contract sau in Regula.'l'!entcl serviciului de alimenuire c.1 Uţă şi ce 
car.nlizare - judeţul Bacău. 

Kedeclararen corectă, pe proprie răsp1.mdere, a suprafeţelor construite s1 r:.e:::or:.strcite, 
de pe care se colecteaza ape meteorice, deţim:te c!e fiecare utilizator, va cond.uce le. :::alcui,;rea 
şi facturarea unui consum de aţă .meteorică ret:oactiv pemru o pericao.a de !2 luni, din c;a,·e se 
vn scădea cantitatea de apă meteorică facturată pentru această perioadă. 

Sustragerea de apă prin orice mij:oace consti:u:~ infracţiune de fini ~i s: ped~'.ieşt: 
conform prevederilor legislaţiei in vigoare. 

(5) Branşan1enml propriu până la contor, inclusiv comorul, se predă ru ~i..!u _grat.:fr 
nutoritâţii administraţiei publice locale. Recepţia şi preluarea branşamentului cu e1ijioc fix. se 
realizee.ză de către cutoritatea administraţiei publice loca!e conform 1egish:.ţ:ei ir\ -vigcare, 

Contoml de branşament propriu se amplasează în punctul de delimitare a i11sra!etiilor din 
punctul de vedere .:il proprietăţii, care repr<:zfotă şi iacul în csre se redzeaz! !te:tiv 
fumizarec serviciului către uti!izamr individual /utihzntod din condomidi. 

(6) Ini:reţinerea, reţa.'clţiile şi imoc~irea tota.ă imu parţială a orenşarr:.enr:1l.!. a?a-:·:,inir.~ 
sisten:.ului, p,ecum şi a cJ.minu.lui de bmnş.;,-:1cr.t, prcim:te iu ad.m.irJs!.rnre si -::,:::, oa:'.!."e , : 
cutre operator, sunt in sarcinu <ipemtorului/;m:stat0rului serviciului; 

(7) In:reţincreo. repan;ţiik şi inlocL,irca ma!ă sc:.i pu11ial:: ·1 ::r.!.n~:i..-: -:r„e c.r s: 
contoerc:or de bmnsamer:r care nu eu fose predate ca mijloc fix c.:::id in snrctm.\ m~li7..t[,.-_ ui: ·:..· :1t :: 
c;,,rciîa u,:h11torilcr este si verificarea r::etrologic9.. i:!treţir,er!a, rc;-am;in. :,1 ·r.,v::.wr~e 

co:1tonrelor i::âividua!e, repartitoare1or mon1ute in spatii coc:bminiule, :r:.dif::r!n: ~te s ;;.err.Ll 
de aiimer!tar~ pe venicalu sau orizontala. 



Art. 110. ( l} Branşamentele sunt montate de operator sau firme specializate. 
Costurile montării sunt suportate de solicitant. Cheltuieii:e aferente se plătesc înainte c~ 
începerea lucrărilor. Orice cheltuieli legate de consolidarea unui branşament datorită creşterii 
nevoilor cade in sarcina utilizaton.tlui/utilizatorilor; 

(2} !n cnzuri bine justificate de către operatori, dacă condiţiile tehr...ice i,u permit alt! 
soluţie, se poate admite racordarea mai multor utilizatori !a nce!aşi bra.,şament, acestia având 
cămine de branşament, amplasate conform art. 106 n!in. (5), precum şi contoare se_parn1e 
montate în aceste cămine. 

Art. 111. Lucrările de intr~ţinere la reţeaua de distribuţie constau în: 
a) verificarea sUlrii şi integritatea hidrantilor şi rerr:edierea imecfată a 

deficienţelor. capacele âe protecţie, pierderea de ap!, intervenţia neautorizată, 
bloca.--ea hidrentilor, existenţa ir.scripţî:lor de marcaj, eventt:.a~ sta.--ea t.e 
functionare prin deschiderea hidrantului pentru o pe:ioadll. scur.ă de timp: 
săptămânal; 

b) verificarea stării căminelor de vane: existenţa capaceior, starea ~e.pace1or de 
cămin şi înlocuirea imediată cu capace mai sii,,ure, starea interioeră a că.'"?linului 
(are apă, are deşeuri, are legături neautonzote, construcţia este în:reag!, dacă 
scara nu este corodată, piesele metnlice sunt vopsite etc); 

c) verificarea că.minelor de branşament: integritnte, starea conton.:.lui de ap!, 
funcţiona-ea şi eventuai citirea contorului, prezenţa apei în cămin {se anunţă 
echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi e!imbarea cauzelor 
care au provocat i:1.unda::ea), tendinţele de distrugere, etc; 

d) montarea indicatoarelor rutiere şi a celor luminoese de av;:rtizare a p~ricole~or 
în zona în care capacele ce se găsesc pe calea r-..1tieră sunt Epsă/ciefecte, dup! 
caz; 

e) verificarea ca d:.ipă refocerea căii de circ;;iinţie capacele sl!. fie la cota noii căi ce 
rulare: săptămânal; 

f) curăţarea căminelor, evacunrea apei, repnrarea căminului, vopsirea pfu'ţi1o. 
metalice; 

g) verificarea funct;ionării vanelor, vi:melor de regfare t presiu.71ii şi ve·::til~lcr .;ie 
aerisire; 

l:) ccnt:olul piercierilor de apă; i::n~gral, :a c~l p•Jţin 2 a..1i pent"!".1 reţelele de 
distribuţie; 

i) depistarea branşamentelor fraudulos e,:ecutete: semestrial; 
j) înlocuirea comonrelor ae apă dcfe:te,p:0priet1.:tea opereto·r..l!Ul, care 

ru::icţionează în afara ..;Jnsei de prec12:e sr-.u pentru verifi:;ru·ea i".,etr:::iogi~ 
?ericciică; 

k) asigurarea stă.""ii r.ormale de ft!ncţiona.T"C a nodurilor in•care se pre1<!veazr. ?,o'ce 
penu11 un-nărirea culită;ii apei. de că;re pe~so1:alu! propri:i sau de ::ătre orga:,e.e 
sa-;1itn:-e: !ur-.ar; 

l) spălnrea tronsoar.elor unde viteza de cu~-g~re este mică, ;;a i.:m::-:.re a re:iucerii 
ccns.1;;,.u,ur !L·-ar sau !a imervaie ce se decid fo f,1r.c~i-? :le ir::iicr_rii/~ org::r.el,::Jr 
saoit.ire <le insp:.!c\ie, sau acolo un<le se :-;er.1nalenză pro·oe ·:;;ic1erio)ogice 
:x.1aste ( lipsa c!on ... :Li, p:ezc:nţa oacteriik.- c!c)~ 

ra1.}veri~-:carea debirdtti şi presbnii ia br.;n~l!mertul 1Jfaizatorul..i , :;: ~e-::1iu.ni 
::e;11c:teristi,;~; 

r.) aerisirea tron.soar:elor c\1 deteqilmi de lhr.C"\i{l:''1!!'-! c1.mos::•~te; săo~.,r.Ln:i !. 



Art. 112. Toate caracteristicile importnnte, ae nlltură să schimbe elementele de sigumnta 
funcţionării, vor fi sistematizate şi vor fi introduse în lista supravegherii prioritnre sou chiar 1n 

canea construc;iei. 

Art. 113. Elementele constructive ale sistemului vor fi poziţionate faţă de calea de circulaţie, 

în sistemul naţional de referinţă şi vor fi pregătite pentnt sistemul GIS. 
Art. 114. In cazul capacelor căminelor, dacă denivelarea cepăşeşte l cm, se trece !.a refacerea 
alinierii capacului. 
Art. 115. { 1) Atunci când instrucţiunile o prevăd, când orgnnele sanimre c.ecid sau după :.m 

accident care a avut implicaţii asupra calităţii apei, se face spălarea, sp!11area şi d~zinfecmrea. 
sau numai dezinfectarea unor tronsoane din reţea sau a btregii reţele. 

(2) Viteza apei utilizate la spăhlre trebuie sil fie de minimum 1,5 rn/s. 

(3) Dezinfectarea se face cu apă clorată cu circa 30 mg C1/m3 care se ~nrroduce imn 
pompare printr-un hidrant pâ.'1ă se umple, păstrându-se plină minimu.'n. 24 ore dupl!. :are se 
goleşte şi se spală minimum 1 oră cu apă pâ."lă când analiza de apă rezultată este. bună, iar 

autoritatea sanitară dă aviz de punere in funcţiune a circuitului. 
(4) Pentru siguranţă, populaţia trebuie avertizată şi anu..,ţată câ.id la branşam-!~1t a~a 

nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. 

(5) Spălarea şi dezinf ectaren se începe cu tronsoan~le din amonte petlt."J a putea fi 
date în funcţiune, iar personalul de intervenţie va fi ir..struit şi dotat cu mască de protecţie 
contra scăpărilor de clor. 

(6) Cu ocazia spălării se verifică şi etunşeitatea vanelor, iar cele <hfo-:te se vor 
înlocui. 

Art. 116. (1} Pierderile de apă în reţea se consideră co fiind normale dacă nu valori si.:b 15% 
dht cantitatea totală intrată în sistemul de distribuţie. 

(2) Lucrările de reabilitare sau modernizare, după caz, se fac obligatori•.1, fa c~zul în 
care pierderea generală de apă (de la captare la utilizator) este mai mare de 10%. 

Art. 117. Reparaţiile se vor face în concordan~ cu procedura de lucru in funciie cie: 
a) tipul de material; 

b) tehnica cie lucr.: propusă şi stabilită prin procedu.--ă; 

c) timpu: maxim posibil pentru oprirea apei; 
d} posibilităţi!e şi consecinţele izolării tronsonului avariat; 

e) usiguraren cu apă n obiectivelor prioritare (spitale, şcoii , agen~: econo~nid U! 

care Î.'ltrCru?erea apei poale fi gravă); 
f) utilajele ce ~or fi atluse pe amplasamem depi:.1zfmd de conJil:i!e m~t:loroic,gice 

şi de starea vremii, de amplasument, de mărimea avariei etc; 
g) existenţa aviz-.!lui !:nspectoratului pentru ;;intaîii de urgenţă suu serviciului 

com:..i."1itar pen1ru situaţii de '..lrgenţă, ir:clusiv a organelor de pcliţie, dacă se 
perturbă ,roficul în zonă; 

h) existe:1ţa unei f:utorizuiii de con:;truire, conforn~ preved,!;-ilor !e~s.l~. 

A::t. 118. Cu ocazia oricărei reparaţii, tuburile de azbociment vor fi în!oct:ite 0b!iga~crii..!, 

fii11d interzisă repararea acestora sau menţinerea lor în c:rcuit. 
Art. H 9. (1) In caz de golire a conduc:ei trebuie acordata ,) a!en;ie sporitll :nvdului de 
'.:vact1are a apei pentru a 1tu se prvduce va:;uum pe conductJ ceeo. ::e pce.~e :·:i::e pcsbil;i 

aspirarea apei murdare din e;cerim·ul acesteia şi apu:iţia pericc-iuh.1i ·.1.'l::r :,--::.:·ool:năviri h 
utilizator. 

)} Pentn a evita formr.rea vc:cui.!nului. prima a:-r...c.ătură ~are :.t.! .::-s:hid-:: va .·: 
nidmntul situat !a com. cea mai înultiî de pe -niseui in:p:icat, iar acesw. va :-2r:-.âl:e ::~s(;Î'.1s 
::;ii.ni! ln rcum:;l~r,Ja c:)ncu..:t,;;1 c~: ,mă. . . 



(3) Dacă fenomenul de vacuum pe conductă se produce in mod cureat r,e u:i 
tronson oarecare ac-.mci vor fi Junte m~uri cc imercalnre a unor ventile de aerisire adecva\e 
(ca pozitie şi capacitate). 
Art. 120. Hidranţii avariap 1rebu:e înlocuiţi cu alţi hldrnnti incerceţi pe b~"1cul de probă, 
întrucât produc o pierdere mare de apă. Pentru J,jdmnţii monmţi pe artere. f.ar tărll. va:.~ă de 
izolare, se va analiza soluţia introducerii unei vane de izolare, chiar .fa,;e. este c vană 
amplasată direct în pământ. 
Art. 121. {I) In cadrul h.:crărilor de reparnÎE se poate ir.ciude şi operaţiunea de. i:::troduc~e de 
va.11e speciale de control nuto!t'.at (limitare) a presiunii în :-eţea pentru redui:eree. r,:esi1,ii i.:1 
;,erioaăa de noapte, având drept scop reducerea pierrieri!or de opă ciin reţea. 

(2) Utilizru-ea metodei nu înlocuieşte soluţia de montare a pompelor •;u :uraţie 
variabilă. 

Art. 122. Pentru realizarea branşamentelor noi se reconandă fulosirea u..;ui pn:icedeu care sA 
pennită realizarea acestuia fără oprirea apei in co:1ductă. 

Art. 123. Toate lucrările de reparaţii se vor încheia prir. rea.lizarea a două open:~uni: 
a) elaborarea unui documcr.t care să cu?rindă operaţiunile eiecmare, e.cest.a 

intrând fa documentaţia telmică a căriii de construcţii 1n capitolul reţea sau 
n6uctiune, cupă caz; 

b) întocmirea unei calcuiaţii a costurilor lucrării care va fi -păstrată b 
documentaţia de referinţă n tronsonu.lu.: respectiv de reţea. 

Art. 124. Pe bmnsamentele utili1.atorilor se interzice montarea unor pompe de un:plificnre cu 
aspiratie din reteaua sistemului public de alimentare cu apa. 
Art. 125. (I) Pe:'ltn:. reali1.aren unei exploatări eficiente a reţelei de distribt~ţ:e o e.p:-i, t!St'! 
necesară dezvoltarea unui sistem car.: sa permită transmiterea infonnnţiilor :r.. tim;, real din 
sistem şi interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau peramet:ii să fie reg!aţi 
prin intermediul unui sistem de automatizare. 

(2) Principalele mll.'rimi controlate trebuie să fie: 
a) starea de funcţionare/rezervă/avarie a pompelcr; 
b) starea închis/deschis a vanelor; 
c) nivelul/volumul r~pei în rezervor, 
d) presiunea epei în reţeaua de distribuţie, !!1 noduri reprezentalive \noCuri 1..:1.<ie 

o variaţie a presiunii se face cu n modificare im:;:ortantă e debitiJll1i) -~te. 
Art. 126. {1) Pentru eficientizarea actîvi!ăţii, operatorul tr~buie să aibă u.-. discecera: ?rin 
care se va coorci.oT".a întreaga activitate de operare şi va fi asigurată cc,;:elerea :r.fcnnirriik-r 
dare de nparatelc ue măsura, cu lucrările de interven;ie în ,.,J;ea ş( cu. ses'ză:1 ~ "ăc .. ·e c.,~ 
utilizatori. 

(2) Dispecerul central ~reouie să-fie asigurat cu un sistem de pi.mire a ~nfo::ma{iilor, 
asistet de un program de calcula!or Rerformant şi dublat de un sistem in::o.·me.tic ce co~ne 
asigura immducerea sistematică a datelor îr:tr-o ca7.ă C.t' date, să p;;ară .:i ~.•rr <!?.~ 02·:;1L'.' 

?-!ntr2 infmmaţii c1...rente su oer.tru realizarea de statistici tilr.,estriaie, ,,::-,ut- •~ -:•~ 
(3) fn cadrul dispec~ratului trebuie sâ se ::;o;itii :'.cpis:n _,rob er.1c' e egme c~ 

:iistribl.!ţia apei, ;;rin cr,mpa.raren datelor r.;.ăs--.. u--ate ci., cele di.:e :pri,. Fviect ~=-1. :'...r:. p:c.;:;0.a 

anterioară de exploa:are, reelizândL,-se un ,;.,,.t,ol n:ai r,garos ir. zonă, :1s-:fe iJ ~J:; s~. se :X,?.t-1 
:năsuro voiumul de apă cernt ce u.tilizamri şi identifica zonele ctt pierde...-: m~.r ::.:: t.l=ă. 
A:rt. 1Z7. (1; ~.1:lsururea c.ebitelor :;;c reţ~a1-a de distr,::uţ1.! ;:;;; poate ·i.ce )::- · r:01:rnr,~ p 
cor.ciuc?E: de plecare a ~pei din ::ezervor n ,.mui debit.,1!L'7.1 sLu c:intY de a""i~, _:iuâ:;.c;,:-;;'! 

folosi un debitmetru :>0r:abi!. 
(2) k lipsa contorului. se poate face o detc:'7ninare a debitubi r,1edi'.! ·:e t,n i,·,c::!,·,ral 



relativ mare de timp, pentru u reduce influenţa decalajelor intre citirea con!oareior de 
branşament, da~ tonte branşamentele sw\l contorizate. 

(3) fa toate cazurile lrebuie să se detennine pierrlerile de apă ţie reţele. 
Art. 128. ( 1) 1n caz.ul ur:or retele mari, periodic, se foc studii specializate, prin care să se 
determine comportarea reţelei faţă de calitatea şi cantitatea de apă introdusă î:l reţea, preccm 
şi stabilitatea biologicii a apei în condiţii reale. 

(2) Rezultatele studiului vor fi folosite la h:aren u,--iei decizii privind reabilitarea 
reielei, creşterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte supli.:."!lentare în schema d-~ 
tratare a apei sau creşterea calităţii apei introdt:se în reţea, concomjten! c:1 reabilitarea re~elei. 
Art. 129. ?roba de presiune se va face după o metcdologie similară cu cea utilizatE. la 
aducţiuni. 

Art. 130. Pentru eficientizarea activităţii <le distribuţie a apei, se va da o atenţie deosebită 

monitorizării şi reducerii pie:-derilor de apă, mai ales b cazul utilizăr.i 1me: s-:11-se de apă 
sărace, dacă solul este sensibil la înmttiere sau dacă apa este adusă cu un efon er.ergetic mare 

(peste 0,5 kwh/m3}. 

Art. 131. La analizarea cost.irilor lucr-clrilor necesare reducerii pierderilor de e;,ă se va face 
comparaţia cu costd unui sistem paralel sau suplimenmr celui existent, ?rin -care să fie adusă 
cantitatea de apă pierdută. 

Art. 132. Strategia controlului pierderilor de apă se structurează L, 1.1rmămar~!e e+.ape: 

n) realizcrea unui nudit pentru stabilirea stadiului pierderilor: 
b) organizarea comrolu1ui şi ar,eliza sistematicii a p:e:·dedor, 
c) dotarea ct. echipameme pentru detectarea pierderi.or; 
d) o-:ganizarea sistemu:ui de remediere a defecţiuni:or constnta!e; 
e) evaluarea continuă şi controlarea efortului I)Cntru estimarea ,.-,ieme:-ilor; 
i) stabilirea limite: din punct de vedere tehni: şi econo!":'lic până 1D care rem~die;.!a 

defecţiuniior trebuie fhcută. 
A:rt. 133. La reţelele alimentate gmvitaţiona1 reducerea presiU:tii î:-. :-e;ea. pentru ::tlcşorar~ 
pierderilor de opi'I prin neetanşeităţi, se poate foce prin: 

a) montarea pe cor.duete, in poziţie: conve::.abiiă, 11 unor ·:ane ,edu:,of'.re d~ 
presiune, care să asigure o presiune prestabilită în zona aval de secţit~r:e; 

o) manevrarea zilnică a vanelor normale. cu pr~:auţia necesarJ. ?~r:>:n:. e. ne 3e 

forma vacuum ca urmare a închiderii bntşte a acesto,-r:; 
c) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilcr şi "dopU::"ea 

de măsuri sim.lare ~regiare de vane) :n secţiuni :'.epiirtate „e ~ecţ~uri!a 

controlam. 
Art. 134. !11 cazul reţelelor alir.,t!n!ate prin p::,mpare, :·educe:-ea :'r~sil.!nii =:n re-~a ~e ·;:it.~e 
face: 

n) ?rin. n-odificarca deoimlui în cezul pompelor ci.! <:uraţie var.abilă, ;e~·e:ir.:.ţ, 'li::-d 
... ată ce ln :1odul de re~eu sensibil ln "i"no<lifbaree .:ubitt.lui; 

::i) i:>r:ir. sccatcrca seu introducerea In fonqiun~ e îcmpelor cJ ru:11;ie C"' ·rst.'\~,~-, ·:e 
:;eza ~xpere:i.;e. ,:e -::xploatare, nvii.i:d ir. vecter~ ,.m cor:.su..>11 ::;,.:C:,: i: :--0u;: e 
-;;onstu.t; 

•.:) f)rin alegerea unor c.ier:!e,re ale conductclcr as1fo1 încât, le modiftc,ir-!a _:,re~i~::n1., 
ritmu! de scădere sa se proJ')2.ge .::i\t mei 1.mi:'cxm în .reiea; 

:i) ~rin rr:c,ntaree unor reg,JJ~n0are .:..! presiun!: 
:!_} piin refncerert rc~eiei! ucclo unde este t:;:z·.l.l . in sensul asigurării "J!"iei ~:r~siill·j :~~ 

j,.ză pentru cl~cirii:! cu înălţime mm micii ş1 rnări:cn ac:meie Jr. ,•!i::i;rile inn_-~ 
·:: in sta';ie de pomoure ca :ti,::1,·o"i'o::, pompe cu ;•.u„ţie variabil~ cec. 

(,~ 



Art. 135. Prelucrarea sistematică a valorilor obţinute din controlul pierderii de apă se va 

concretiza prin stabilirea de proceduri legate de: 
a) comportarea în timp a diferitelor tipuri de materiale; 
~} durata reală de viaţă a unor materiale şi a tipurilor de imbinmi; 
c} mui buna estimare a costurilor de exploatare a reţeielor, 
d) stabilirea unor valori raţionale asupra eficien\ei reţelei; 
e) valori de comparat cu realiza:i din alte lccalităţiiţări; 

f) stabilirea unei strale!,rii de control a pierderilor de apă. 

Art 136. (1) Orice utilizator are d.--eptul la un ap~rat de măsurare a co:1Sumubi pe 
branşamentul sau. 

(2) a)Mon!area apometrelor se face la populatie {exceptand utilizatorii indiv:duali db 

condominii, centre rezidentiale, s.a.) de catre operator, pe baza unui program de contorizare 
stabilit de Asociaţia de Dezvoltare Interecmunitnră Bacău, :nr executia can:.inului se face pe 
cheltuiala utilizatorului. 

b) Montarea apometrelor la agenti economici si institutii se va face ca o obligaţie a 
utilizatorului. 

(3) Asigurarea 3umelor necesare pentru fiilllnţarea contorizării ln oranşa.rnent'.i.1 

utilizatorului, prevazuta la pct. (2) !it.a), va avea prioritate la adoptarea bugetelor k,cale, .ale 
asociaţiilor de dezvoltare comunitară, respectiv ale operatorilor, dacă con.rectul de ceiegare a 
gestiunii are prevăzută această investiiie, indiferent de forma de organizare a Oj:era:oriior. d:! 
tipul de proprietete sau de modalitatea de gestiune adoptată; 

(4) Cantitatea efectiva de apa fumizata utilizatorilor se determina în ::ur:c,ie de rnc.di.:. 
de alimentare cu apa si anume: 

a) pe baza inregist.rărilor contorului de b:imşament montat în că.rninul <le :mmşament; 

b) în baza criteriilor tehnice priv:nd stabilirea cantităţilor de apă 1n sistem pauşal, astfel 
c'.lm sunt swbilite conform nonnative)or în '✓Îgoare (Ordinul 29fS./1993), p.:ntr~1 
bmnşamentele necontorizate; 

c) în baza proceselor verbale întocmite şi tr.msmis~ de către cţerator'.!l de energie 
termică pentru cor.su.mul de apă rece pentru prepararea apei calde memj,:re (,;tL.-nai 
unde este cazul); 

ci) pe baza înregistrărilor con~oruiui de branşament rr.cnuu in cămir.ci de b:1!nşarner..t si 

a consumurik,r inregistrate pe reparti!oarele de cos~i (mon~te p.:nt:u ;;ropr:ietati 
individuale alimentate ţ>rintr-o ret:a de serviciu omp:asata dup. camir,ul c!e 

brnnsoment); 

Stabilirea ce.ntitatii di: a~a foct>Jmta hmnr utilizatorilor se face in functie --!e c:"2teriiie 
susmentionate, ?rec•.:m si de perioade de ci,ire e. r.pcmetre!or pre·1~zum in ;o:::·:re~n~! f.e 
fumizare/prestare a serviciclui de aiimentare c1.1 apa si de co::-.alizare. 

n) !11 cazt:l citirilor lunare smbiliree consum!.1..rilor focn1rnte uti:izatorEor s.: foc-=: 
un) pe baza ir:.:~isrrlrilur cor,tor-.:lui de bra~şnment ':..,'.)ntnt f::, ~:::n:::;! . .' .e 

branşame,1t; 

Aru:nci când din diferite r.1nt1ve t exemplificativ dor m; .imi:ativ : co:nc • ::.·.Jc;;· o;, c.e 
citit, lipsa ncccs, sa~ a tet:1pernturilor extericare suo -5»C), 11.1 se poate stabili vo .• :rr.u. c.e fl~ă 

;;e urmer.ză a fi fa:::ti1rat îr. beza citirii inriex.u!ui contorului, c:Jnsl.!lnul s:: c?.kti:e~-1 r: '! ~,.ZE 
-..n:.u cons-cUn estimat ir. fur,q;e de istori:::ul consumului dintr-o pe:·:ouic. sir,,: - -~J ca :-·. :::.:e r. 
coi1sumuribr pe ;i.ltimiie 2 luni de for,qionare ::orec~ a acest'-ia. 

At'..1.nci câod consumul nu -~oate fi det'!rmir.at co::conn r. in·1u.1 .. L ~.nt-.!1..;0,.-, ,~ v· ;[~" . 

:n sistem !'au sal conr:::r,m Grciinu!•.:i 29i~-!/l 99 3. 



Pentru perioada în cnre contorul a fur.cţionat defectuos snu a fost scos din instelaţi.e de 
catre operator, ccntitatea de apă iivrnt!'t se va d:!tennina ca medie a consumurilor pe ultimile 2 
luni în care contorul a funcţionat noima!, aceasta fih1d pen:iisA numai in hma ~onsmtării 
defecţiunii, unnând ca in lunile următoare consumul să fie stebilît în sistem pauşal; 

Corectarea unei facturi emise, în cnre cumitatea u fost înscrisă eronat.. se va efe~tua cu 
ocazia t..-miterii fact-urii unnătoare, prin regularizare. 

Pentru contorii de apa cu citirea la distanţă, ce.ntitat:a c!e apă se stabileş!e -;ie :,aza 
înregistrărilor radio, iar periodic se va efecrua citirea şi verificarea fizică a co:;-.mrului p.rln 
consemnarea în fişa de constatare consum sau :ntocmirea ur.ui proces verbal de ccnsiattre. 

ab) în boza cnteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de <!pă în sis-:em 
pauşal, ustfel cum sunt stabilite conform normz.tivelo:- L-: vigoare (O:rcim1l 
29/N/1993), pentru branşamentele ne<:onto:izate; 

ac) în baza proceselor verbale întocmite şi transmise de căt:e ope:.ato:ul de 
energie termică pemru consumu! de apă r~ce ?Cntn: prepcra:ea apei cnk1e 
menajere (nu.."llai unde este cazul); 

ad) stabilirea şi facturarea consumului ce ap~ se face :n 'baza cami:ăţii de epă 
înregistrată pe apometrnl general montat la branşamentui condomir.iul>.li şi 
n contoarelor individuale astfel : 

I) Se evicenţiază consumul inregis2."nt pe comon.!l general mcme.t la 

branşamentul condominiului; 
2) Se evidenţiază consumul înregisrrat pe unim,ea ~"'Tlcoiiia.rii pr;n 
îr.:.registtuee consumului pe reparritorul/repertitoa:e!e ce costuri .sa!.1 fn 
pauşal; în cazul. in care se -:onsta!ă că repartitoarele de :osn::ri su...1.t 
b1ocnte/defccte/deteriorate se va det~nnina ill1 consum me~i:i staoilit :n 
fi.incţ:e <le istoricul consumului di.itr-o perioadă similar"d ca medi.e e 
consu.'tlurilorpe ultimile 2 luni de funcţiona=e corec:ă a acestora. 
Atunci când consu..mul nu poate fi determinat conform alinia:uh.:i f:.!lter:or, se 
va stabili în sistem pausa! conform Orcindui 2Sf.\'/l993. 
3) În cazul existenţei unei diferenţe ci:ltre consumul i:-.registrat de ccmor:11 
de bra.-.şament şi suma consumurilor individuale aceasta se repa.--rizet:.zi egal 
pe ~itate imobi!iarll (mai putin cele nelocLite) si se foc~,;u-:sză i.<1clivi-:5mJ, 
iar in cnzu! convcntiilor de facturare individuali;., va fi s~bi~:'1). în ~azc 
metodologiei de repartizare şi focr-.i.r.re individe.ală a conswn:.!lt1i de apă 
înregistr.:it !a branşamentul condof!liniu!ui, eiabomte şi aproba.ce ~te 
autori':area ndmir.isttaţiei puo!ice locale. 

b) In baza cor.sumului ~stimat in fu:,ctie de istoric1tl con!ll.lm'.~lui din:r-~ pe:icada 
anterioaro similara si a citirii cc-nlomlui, in cnzul citiri:or din ffei :;1 tre1 !ud, a:u:-,::i cand se 
face si regl.ilarizarea consumuiu1 facturat pentru cele doua h.mi anrericn:re. 

Arunci ctnd consumul nu poate fi detenninat c,·mior.n a!iniatull.!i 1:~1~er:cr (udlizew; 
nou), se va stabili in sistem pausal conform Ordinului 2,;~/1993 .. 

Dacă 1a data efe:::ruarii citirilor de regi.ilarizare sa1l a i.:r:.m· citiri de verifiz":,e :iispuse de 
operator r:u este permis accesui la contor al rcprezentan.:u! :>;-eratvrului ic ·.-n. n:;t{fo:a 
'.lt:lizatorul si se va proceda lu suspendarea se:viciilor C'.l:re ac::s:a. 

~eluarea ser:iciu!ui se v'i face în i:-::rn,e~1 :ie :11~xi~-;1 5 (c:::;:i) zile ·:,•;::-i'itc.e.re r e :t. 
:::1li!.,,.;_,c1rea cauzelor :;are a•.: condus la această acţiune; -::hcltdejle jusfr.::~cate -:::ereri:e $is;ă::i, 
respectiv reluării fu:nizării/prestării serviciuil!i se supon:l de uti"iizator. 

(5) Cantitatea de npă prel-.!mă î:. reţeau:t public[ de car;alizare ~e !;tn:,i.~'!~.--~ nds:-!: 

a) ;.1e11tm i.!lilizntori i casnici b pmcent de l OO}o ci:;-; volu,md ce ac:'. '.l:;-..; ·~ u:; 

I \J• }'J 



l:l) pentru agenţii economici, instituţii publice, care uu calita!ea de utiiizator, 
co fiind egală cu cantitatea de npă consumată; 

c). pentru.agenţii economici, instituţii publice cn fiind egală cu cantitatea de 
apă consumată, din care se scade cantitatea de api rămasă înglobat~ în 
produsul finit stabiiitil confonn brevian:lui ce calcul anexat cocumentaţiei 
je încheiere a contractului; 

d) µe baza citirii apara:elor de măsură; 
e) ?Cntru operatorul economic cnre are calitat.:n de utilizator :::e se 

u,imentenzii din surse proprii şî evacuează apă uzată în reţeeua publică ce 
canalizare fa cnnthăţile smbilite confonn : 

otircv:a..-ului de calcul ane,cat documentaţiei de Incheier~ a con~acrului; 
oc:tirii contorului/contoarelor montate pe sursa proprie. 1n cazul in care apa 

din sursa proprie este folosita in procesul de prod1.1c:ie se a1;,Eca 
;:,revederile pct.5 alin c) din prezentul articol. 

(6) Cantitatea de epă meteorică preluata la reţenua cie canalizare se determi.-.ă prin 

înmulţirea cantităţii specifice de apă meteoric~, comunicatl!. de A.N.M. penrru i"una amer.011.--ă 
emiterii factu.rii, cu o suprafaţă tota!ă echivalentă determinată confor..n prevederi!or Art. 215 
din prezentul re!,'tllament. 

CAPITOLUL V 
Serviciul de ~alizare 

SECŢ1U!\'EA 1 
Colectarea, trnnsp0Tt11l şi evacuarea apelor uzate de ln utilizafori 

Art. 137. (1) Autorităţile adm::ustraţiei publice locale trebuie să asig'.ll"e conci1iile necesare 
acccsulu1 r.ediscrimine.toriu al tuturor membrilor comuni~ţii ?a sciviciu1 de ali:rr.entare cu ap~ 
şi de cnnaEzare. 

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utl!izare a serviciului este gara:1tct 
tuturor u!ilizatorilor, Yn condiţii contrnc!ll~.lt, cu respectarea p::-evederilo:- :-egula~en::uiui 
serviciului şi a programelor de reabilimre, extindere şi modernizare a s:s:emelo:· de alio<!1:m,·e 
cu npa şi de canalizare. 
Art. 138. (1) Delimitarea ctinlre ,eţ<!nua p•Jbiică de canni.izare şi :::stalaţ:r, imeri02.ră. de 
canalizare aparţinâr.<i utilizntor:ilui este căminul de racord. 

(2) .Păn,ile ..:om.ponente ule unui racord sunt: 
a) o :onstmeţie m1nitii cl'.mir, CI! :acord. piasată pe domeniul pubiic ;;au ;,rvc.:, 

folositu pentru ;;omrolui şi i:atr~ţinerea racordului, fiind vizibii.1 si acccsbil:t; 
b) un <!is~ozitiv !ip sifon, ;1s1a!at în cămin c1. ,-olul de a gar"ma se::untat~ ,-e~~ie1 

şi care r,er:nite :oroda:11 rncordarca .a reţeaua de c~nalbmre ep~rnnil.nd 

.nJh.ntomlui; 
c) o ~onâuctă de rc.coreia:e, si!t.atfi între cămin\!! de racord şi reţe~.:a ·outb'.! •.~e 

.:nnn(iznre; 
d) un dispozitiv de kgătur.1, reLtlizat ccdcrr.:: norn1elor :e:mi::::. in '-l:~.:lts!. 

j)e:-rniţând !egn,ea c::.nduc,0i <le ·:ocordarc le :;a.nutui ce serviciu. 
(3) Rnc:mlul <le ln c:ăm:n S?re r:,ţca, inc;usiv <::ăminul de r;1c0d. cu :::ii::e 

comţone:1rele sale, c.par~in reţelei publice de ::am1!i2arn, indifer~r:: cb modul s:!e :i.nar.~.:rn F. 

r'!alizării acesruia. 
Art. 139. (1) Pentru an\! se pr::,du::e :nuncioren subsolt.dnr u,ilizaroru,.:i, în cr:r:.!i i111,trii sub 
;>7esi,me a rc1elei de •~anniiznre, :icesce·~ n\l v(lr i'i rn~orc,,r~ -=.. · ·:-:t !a ~etC:<'l!l :l! c::.!,~!iZi:\:·.-::. 

'.2) .P\.! lcgituriie ?rt:V~7.•.:::e :'cni:ru g.:·lir::a sub$ ·- ·, :> • .! ~ _ -aiiz:t:.~. ir, v~:~.:!1','a 



evacuării apelor provenite din rctelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare h"'l carJl 
unor defecţiuni, se vor monta de clltre utilizatori vane şi clapete contra refulării. 

(3) C!iminul de racord se nmplnsează astfel: 
a) la 1 ~2 m faţâ de clildire, le imobilele fără curte şi fib! împrejmuire; 
b) imediat după căminul uscat, de control al canivoului, la imobilele constr-. .dte rn 
terenuri sensibile de umezire (macroporice); 
c) la 1-2 m de împrejmuire, în curtea imobilelor cu incinta închisă; 
d) la canalul de serviciu, acolo ur..de distanţa dintre clădire şi canalul public este 1:-:ai 

mic! de 3m. 
Art. 140. Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este per::nisă numai 
dacii prin necasta: 

n) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi a!e sraţiilor 
de epurare; 

b) nu se diminueaz! capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări; 
c) nu se educ prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare; 
d) nu se perrurbd procesele do epurare din staţiile de epurare sau l'l'.l se dirni:,ueuă 

c2pacitaten acestora; 
e) nu se creează pericol de explozie; 
f) nu afectează calitatea apelor uzate şi meteorice din sistemul de cs!:".alizare. 

Art. 141. Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului şi m.L"T.o: a 
unnătoareior categorii de ape uzate: 

a) ape uzate.menajere; 
b) ape uzate industriaie precpurate; 
c) ape uzate orăşeneşti; 
d) ape pluviale; 
e) ape uzate provenhe <le la p!atfonnele de cepozitnre a zăpezii. 

Art. 142. {1) Orice utilizator care doreşte să fie racorriat la sistemul de canaliz:u-e treouie să 
depunil le operatorui serviciului de canalizare o cerere de rnccrdare. Cererea ,-a r1 inscµt~ ce 
certificnt'Jl de urbimi.sm, plenul de încadrare în zonă Io scara de i:500 şi acml de proprietate 
sau o împuternicire dată de proprietar pentru constn.1îre sau amenajare obiectiv. 

(2) La solicitarea evizului de racordare. în vederea evacuării apelor \!Za::, utilizatorul 
agent economic va pune la dispoziţie şi dnte asiguttte de un proiectam a'.ltorizat, respect!V 
breviare de calc•.1i cu estimări nle debitelor şi compoziţiei a1pelor '.!Zatc care ur,nee:"!ă. a fi 
evacuate în canalizirile localiU\ţilor. descrierea fluxului tehnologic în c!1.Z'.ll i:l. cure ap:1 e;;:e 
utilizată în proces ş: plnnul insralqii?c:- interioa:e de canaliznre. 
Art. 143. Pentru orice modificări privind deoitul şi/sau calitatea npeicr ·w.iate, evac:i.ace :n 
rcieielc de canaiizare ale localităţilor de :ăl"'C operatorii e:cnomici, :a utma:-: 2 er.1injel~: 
capacităţilor de producţie, a moditi::ării tei'.nologiiior de fabricniie sau a altor <!auz~. 
utilizatoml nre obliga~ia de n cere un !!OU cviz de nicordare, de a obtine ~.vizul ir.spe::tc.ramb.i 
de săr.ătnte publică şi avizul de gosp<>dărire a apelor. iar opera;:oru1 are obl'.ig:a~ia să modifice 
cm1tracci1i ce fu..-r!izare. 
Art 144. (l) R.2.cordurile st.nt monr.ate de :>p:!mtor gau de f:ir.ce s9ecia!izme, Co::.uri.e 

momăr.:i sum SU?()rt.ate de soLcitanc. C:se1tmelile nferer.t:: se plttesc inc.inte de ::rrc~?erea 
lucrărHor. O:ice chelruieli legate de consolidarea (redim•!nsionaren) i.m'.!i ra::or:i fabrică 
creşterii r.evcilor cad in s::irci:1.'.l u:;hza.on.uci. 

(2) Legătura realizată în~~ ::ărninu l J'! racordue şi re~ee.~a de ~:milize.~-e i:-.teriot,-J a 
•1tilizator>.tlui, incl1..s1v ,;ea p: n!:"t .. P.:-,e ~ .'"l'!'!or:cc, ~ste în s:1rcin:! e>·.clnsiv:i a '.Hiliza,or,.1J1.::i. 
Canalizarea şi .ucrărilc de racorC! trebuie să f.e :xecu:a:e în co!ldiţii de emnseirat::. 



Art. 14S. ln vederea eliberării avizului de racordare. operatorul: 
a) va nnaliza cantităţile şi încă.-cl'1rile cu impurificatori ale apeior uzate. prognoznte 

a fi evacuate de :.itilizator, în corelaţie cu capacitatea reţelelor de canalizare 
existente în z.::,na de nmpiasamem şi a instalniii1or de epurare aferente, pe tipuri 
<le r.pă uzată; 

b) va dec:de emiterea avizului de principiu de racordare a utiEzatorului, dacă 
rcţcaua/retelele de canalizare şi instalaţiile de epurare au capacitatea de p:'..:bare 
necesară noilor condiţii, indicând nmplnsa.'tlcntul căminelor de ~cord şi, dacii. 
este necesar, 11ecesita1ea montării unor s-aţ:i de precp:.rrare; 

c) refuză emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate în sister..ul cle 
canalizare, amână emiterea sau limituea provizorie a preiuăd.i der,iteior, d11cl\ 
execuţia racordului necesită realizarea unei redimensionări a reţelei ee 
canalizare sau a instalnţiilor âe epurare existente, :i:t funcţie de strategie C:e 
dezvoltare a reţelelor sistemului de canalizare stabilită oe eutorhatea 
administraţiei publice locale; 

d) e!iberează avizul de racordare definitiv, speciflcâ:1d: 
1. debitele şi concentraţiile maxime 2.ămisibiie ale impunflcnto:iilor apelo:

l!Znte evacuate, în secţiunea de control; 
2 eventualele restricţii de evacu..re în ant!□ite o:e sau siroa\ii; 
3. măsuri de unifonnizare a debhelor şi :once:a.trnţiilor subsUL"1ţe!cr ~oluar..t~ 

conţinute; 

4. obiign\ia utilizatorului de a semnalr1 operdtomlui toate nccidenteie s:i.u 
anomaliile din instalaţiile proprii, cnre pot perturba bu::.a :ur:cţionare a 
sistemului de cnnaliza:e. 

Art. 146. Operatorul nre obliga;in de a elibera avizul -iefinitiv de racordare în ~2.xim'.!m ;,O 
de zile de la depunerea documentaţiei complete. In cazul în cnre irl momen!'.il depu.,er-:i 
documentaţiei ecensta nu este completii, operatorul, în termen de mnximmr. l O 1.i!e, va 
solicita în scris completarea documentaţiei cu documentele lipsii, comple!ând în acest sens '.:!,1 

borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avir.,Llui, precum şi dat!l ~a 
care s-a depus documentaţia i::completă. 
A,t. 147. (1) Inainte de orice recordare 1a reţelele de canalizare, operator-11 ~-!.:v:cîl.'!ui -~.e 
cannlizare va verifica conformarea execuţiei instalaţiilor imerioure cu proiectul de realizr:1-e a 
acestor instalaţii de canalizare interioară ce a stat la bnza nvizuh1i de racordnre, as,fel t-:cât ;.~ 
fie asi1:,ium~e posibi1i:atea tehnică de racordare şi comparibilitan.:a cefor -:iouA re~ele. 

Realizarea de racorduri de canaliznre fara nvizuI operator.i!..1i este consider~xe. 
clandestina si atrage, conform !egislatiei în ·1igoerc, ;:asptinderea :na:e-ri!:.\a, ~iviir„ 

comraventionala, adn1inistrarh·a sau penala <iupa caz~ amt pen:ru uci[ze.o:, :at si .~ent,!.l 
executantul lucrarii. !n aceste C8.L1lrÎ operatorul a:-e dreptul sa foctu:eze o -::r::.,tita:e de o_::~ 
uzata; calculata in pousnl ccnfonn dotariior, in conforn:itate cu legis1tr:t!!. in v•go11re. ţ:-!':it.-u j 

;erioada de 12 luni calendaristice anterioara depist.2:rii; 
.2) Es,e interzisă rnontarer. oricărui dispozitiv sau oricărei .ic.s~.r.,ii -::a:-~ 9cat-~ 

:.lerrdte pătrunderea apelor uzate în 1.;ondt:cta de apă pomoilă, ·fie prin as~;irr,.re· d':.tvrat!t 
fonornenuit~i de ejecţie, tfo pin refi.tiare :al.zată c.e c suprnpresi'Jne proc',:..,.s§. tu rc:;eaua :.,~ 
evacuare. 

A,t. l48. ( 1) Pentr .l contro lui ;::2.iit~ţi i apel nr deversatj :.1 reţeaua j~ canali;;-a,:!, tdbz!:t,')rii. 

operatori economici care ces~şoară a::tivi tăţi în ,1:-nu :ărora r~zi:.ltă .?:?:.! 11z1,e d~n- ;:ir,,cesel:~ 
·.ehnologice, vor r,reze!!ta. lu ,;er,;:r:a o~gar.u ui ~ <! ccr.trvl a·:,iiitat ~r. efocr •. -~7..! a~;::fei c;:: 
i.:rmtroule, ;;ul~ti:-,e Je a1;uiiză emise de ur. .ahorEtOi a •. tG,,zar. 



(2) Buletinele de nnnlizn vor aven o vechime de cel mult 30 ce zile cniendaristice. 
Art. 149. (1) Recepţia şi preluarea racordului cn mijloc fix se realizează confonn legislaţiei 

în vigoare. 
(2) Intretinerea, repnrntiile şi înlocuirea totalii sau Pllrlială a racordurilor apaqiniind 

sistemului, precum şi a căminului de racordare sum în sarcina operetoruiu:/prestatorl!lui 
serviciului. 

(3) fn cazu! în care apar unele deteriorări ale reţelelor, inclusiv cu· efecte asupra 

terţilor, şi se dovedeşte că acestea se datorează neglijentei sau i:nprudenţei db partea u~ui 

utilizator, costurile intervenţiilor operatorului servicblui pentr.1 ren:edierea situaţiei sunt în 

sarcina utilizatol".1lui vinovat, care este răspu.nztitor de daunele provocate. 
Art. 150. Apele t~zate provenite de la unităţile r.:edica!e şi veterinere, curative sau 
profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicr.lă şi veterinară, de la u:'litătiie 
de ecnrisa."C, precum şi de la orice fel rle întreprinderi şi instituţii car~, rrrin specificul 
activiU1ţii lor, produc contaminare cu agenţi -patogeni (microbi, vfrus1m. ouă de pernziţi) pot fi 
evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor numei cu respectarea unnă~oarelor măsuri, 
certificate periodic prin buletine de analiză, eliberate de către inspectorateie de sunăta!e 
publicii teritoriaie, ce vor fi comunicate operatorilor care nu in administrare şi exploat~re 
reţeaua de canalizare şi staţia de epurare n Jocalitătii: 

a) la u.triU1ţi!e medicale şi veterinere, curative sau profilnctice realizarea măsurilor 
de dezinfectie a ruturor produselor patologice prover.:i:e oe :a bolnavi se va foce 
conform legisla-;iei sanitare în vigoare; 

b} la laboratoarele :institutelor car~ Iucreazli cu produse patologice şi la celelalte 
'.lllităţi menţionate, realiznree. măsurilor de dezinfecţie/sterilizee a rururor 

produselor pntologice se vn focc conform legislaţiei sanitare în vigoare. 
Art. 151. Utilizatorul l!Ste obligat să respecte toate -c.ormele şi nornativele în vigcnre cu 
privire la condiţiile şi calitatea apelor U7.ate. ]n acest sens, utilizatoru! nu por:te cleversa în 

re;eaua de cnnnliza::e ape uzate care în secţiunea de cont-ol conţin: 
a) :naterii in suspensie ale căror cantitate. :.:ii.rime şi nnrura constit.i.ie 1Jn factor 

activ ce erodare a canalelor, provoe.ci!. depuneri sau 5tâ."ljenesc cu.rgerc:i 
r.onnală; 

b) substa1tţc cu agresivhate chimică asupra mnteri:::Je!or <lin cere sur:t re:1-iz~~e 

:-eţelele de car.al:zare şi staţiile de epurar~ a apelor uze•.e din !ocalii:ăţi; 
c) sul::stanţe de ori::!! na!ură care, r1lutitoere sau dizolvate, în stare cob:d.3lă sa1.1 dt~ 

suspensie, pot stânjeni exploatereu normală a canalelor şi sra·~:ilor de epw-u,i:! a 
apelor lizate sau care, împrcu.1ă cu a~n.1i. pm forma ames1e-~·.rri <.!Xţ;lozwe; 

d) substan1e toxice seu nocive care, singure sau în amestec cu apa C'.in c!~lizlre, 
_:;ot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de r:a,iaiizare Ş: a sta;ie :.:! 
epurare; 

e) ;;ubstanţe cu grad ridicat de pcnculozitatc; 
i) substa:nţe care, singure sa:.1 în amestec cu nµa din canaliznre, pot c\eg<-_ ,, rr:.,:-0:,1.i.ri 

care să comribuie la poluarea mediului bccnjurJtor; 

g) substanţe colorar,te ale căror c~ntit.ăţi şi natură, k c;:indi1lile diluirii :-eali;~ate i:1 

:·eteaua de cunaEzure şi în s!aţia :.ie epura,-!, detennin5. ;:-,odif:ce:ret, culorii ape-1 
<'.lin. re5t11-sele de apă în care se evi:,cucaz! tpele epurate; 

·:!) substanţe inhibitoari! a!e ?îvccsutui cie epumre a apelor 1.!Zate .;R•., d! !mm:~ :i 

,::l.-r.ol'.l·.1.1i; 

i) :;ub5tar.;ţe organi.;e gr:::u ;,iodegradubile, în ~an:ită\i ce pot ~n.:'l~:ejţ!-:. r..tg.:.ri·, 
?ro::esul de epurnre a t:er tei :) ·cbgice. 

~ .- I _,. 



Art. 152. (1) ln cazul în care în locnlitate există un sistem public de canalizare, toti 
utilizatorii care au contract de fumizare a apei, indiferent dacii au sau nu branşamer.t proi:riu, 
au obligaţia de a deversa apele uzate provenite din activităţile specifice fiecărui tip âe 

utilizator numai in reţeaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezenr.ilui regulament. 
(2) Utilizatorii care se alimentea2ă cu apă din reţeaua de âisttibuţie sau din surse 

proprii şi care sunt amplasaţi în zone unde nu există reţele de canalizare au obiigaţia dotiirii 

cu bazine etanşe vidanjabi!e sau cu staţie de epurare compactă locală, construite şi exploa!ate 
în condiţiile impuse de autorităiile de mediu şi gospodărire 11 apelor competcn:e. Vidanjorea 
şi evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de către operatorul 
serviciului de cannlizare, fie de către alţi agenţi economici autorizaţi, care au obţir,u.t în 
prealabil avizul operatorului privind locul şi condiţiile tehnice de descărcare a apelor uzate 
provenite din procesul de vidanjare. 

(3) Vidanjarea este interzisă în zonele în care există realizat un sis,em public de 
canalizare, dacă operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul său de preluare '.! 

apelor uzate în sistemul de ca."lalizare. 
Art. 1S3. (1) Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligaţia de e conL"'Ola 
permanent pa..rumetrii apelor uzate industriale, nstfel încât la devettnrea hi rc1ea'Ja d.! 
cannlizare să respecte indicatorii consemnaţi în avizul de racordare. 

(2) ln cazul în care apele uzate depăşesc încărcările avi7.ate de operator sau de 
organele cie gospodă.-ire a apeior competente, se vor lua m~suri imediate de încad.'tlre b 

aceste avize, cu plata, în sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplim.er.te..re tl~ 
epurare, precum şi a valorii eventualelor pag,.ibe produse atât operatorului, cât şi terţlo:. 

(3) Pentru controlul calitatii apelor uzate deversate de utilizntori in reteaua pub~ica 
de canaliza.re operatorul poate efectua monitorizarea calitativa si cantitativa a tipelor evacuat·! 
conform Metodologiei anexata prezentului Regulament Monitorizarea calita.:va si 
cantitativa se realizeaza in baza unui grafic lunar aprobat de conducerea ope:ato!"Ului; 

(4) Valoarea serviciilor de monitorizare se stabiiesc in be:za H.G. cr. 472/2000, 
O.U.G. r:.r. 73/2005 nprobata cu Legen nr. 400/2005 si renctualizariie ultericn~; 

{5) In cazul in care se solicita de catre utilizatori inclusi in graficul de monitorizare 
efectuarea de nMlize suplimenmre, acestea se vor executa pe baza de comanda, contro cest 
confonn tarifului practicat de operator. 

(6) Analizele solicitate de ,.rcili:,;ntori care nu s-.mt incl\!Si in graticul lunar de 
monitorizare se executa -pc baza de comanda contrn cost conform mrifuki practicat cb 
operator. 

Art. 154. ( 1} Detenninarea debitelor mmspo:tate de canalizere se face în med curent nume.i 

în secţiunea fir.ală a colectorului ~ri..dpal, !n intrarea b staţia de epurare, pentni cunoaş,erea 
debintlui introdus în staţie. 

{2) Pentru cunoaşterea capacităţii reale de mmsport şi depist&.ea ace:or trons(j!m'! 
la care vitezn de autocurew.re nu este asigurată, se va detennina deoiml ::ie !l?ă uzat! răre 

contonre. măsurând viteza şi secţiunea de ~:irgere::: apei t:zate sau utilizând g.a:c;ce ;ie cab:l 
care ~in cont de: 

a) panta colectorului intre cămine succ<!siv~; 

b) dvciul apei în cămine; 

;;:) diametrul colector.1lui. 
Art. t:SS. In veâeree de?istării zonelor în cf!r~ apar infJtrn1ii fn can~ită';i :11c.:-i ~le .:.;:,ei dii: set 
se vor efectuo analize ale !l?:!i 1Jzate b căm:ne. pe:1tr11 determinarea consur?1uh!i b~olcgic de 
ox:gen (Cl30;). 

~; ., 
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Art. 156. Pentru cur.oaşterea debitelor în colectonrele de cenfllizare trebuie stabilite 
tronsoane de control pe care se foc măsurători pentru detennbarea relaţiei di::tre înălţimea 
apei în cămin/canal şi debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinţă, pentr.i 

aprecierea debitelor în timpul exploatării. 
Art. 157. Proba de etanşeitate se vo face conform procedurii fo!osite la recepţia h:icră.rii, 

indicându•se şi valoarea pierderii admisibile de apă. 
Art. 158. Operatorul vn asigura SU!)rovegheren, cu frecvenţa stabilttă b inst:Ucţiu..,;· le tehnice, 
a colectoarelor canalizării de către personal calificat, care va vcr:ifica periodic unnă!oare:e 
elemente constructive ale reţelei de car,alizare: 

a) existenţa şi înlocuirea capacelor Ia cărninele care fac zgoreoi la trece:-ea 

vehiculelor; 
b) existenţa grătarelor la gurile de scurgere; 
c) existenia denivelărilor, gropilor, şanţurilor pe traseul colectorului; 
d) existenţa resturilor de pământ de pe strnd4, resturi care pot ajunge in ca.,r.lizare; 

e) după fiecare ploaie, băltirea apei lu rigolâ sau în drepm! gurii de scurg~re, 
datorate înfundării sau poziţionării prea sus a acesteia; 

t) ÎUncţionarea deve;soareior; 
g) funcţionarea· gurii de vărsnre ntiit !a cer:.aliznr~ în sistem ur:i~ar, ;:ât şi ::i. 

reţeauain sistem divizor; 
h} existenia mirosului neplăcut, caracteristic formentării nâmoluh:.i, ~ângă g\:.rile d~ 

scurgere sau crunine; 
i} calitatea apelor uzate dever3a!e în reţea de agenţii economici.; 
j) prezenţa vieţuitoarelor în reţeaua de cnnaHzare; 
k) funcţionarea staţiilor de pompare. 

Art. 159. O supraveghere atentă se face asupra colectoru-elor prin: 
a) verificarea stării căminelor şi camerelor de intersec:ţie; 
b) verificarea nivelului apei în căminele de intersecţie; 

c) verificarea nivelului apei şi a stării că.i-ninelor pe colectoerel·-' ,,;nde viteza de 
curgere este în general micli. suc vite7.a de nutocurăţare de O, 7 m/s; 

d) depistarea prezentei poluanţilor cu efecte muri asupra reţe!ei: produse petroliere, 
produse toxice, agresive e;c; 

e) verificr,rea cv.ntiti'.lţii şi calităţii apelor uzate in secţiunile dinainte srabili!e, ci;,.; 

obligatoriu <iin b'1lra de vărsare in emisar. 
Art. 160. Princi:ralcle h!cr.iri de în:reţinere ce trebuie executate runt: 

a) vi=rificerea ş: ir-locuirea capacelor de cămine şi a grat!lre1or lr: gurile de 
scu:gere; 

b) corectarea coţei nimelor şi capacelor de :a căJ-nine ca unnure a îr11Jui.At~ţdi :b 
sati in unna tasărJor direrentrn.te; 

:) :;pă:area coiectoure:o:; 
ci} dcsfa;darea coleccourclor bloC!'.te cu materni sedimentar şi cirr.er:r.at; 
e) scORte,:!a nămolului dep~s în depcziiele gurilor de scu:-gere; 
i) 1!.'1'lple;.::a cu apă u gurilor de sc,.irgere; 
g} :::urăţoreu bnzinelor de reten~ie; 
::) ?nloc~iJ·a:a grătarelor prev5.zu,e pe retea; 
i) asigurareE>. căilor de acces ~a re;ea şi la toa,e secţhmEe r:se p.-elevare :i-! -;.rr,oe; 

J dei,fiir.ţurca sau aducerea tn legalitate a lucrărilor ilegr1ie de ra1>.:-rdt.!'C 

Art. 1 &L (1 ) Spălarea colectoarelor •;a începe din sccţi1.m'!a amonte şi se con:;" _ă ::fo1 1 

::icod„rea C4 un coJ~;tor :nai ina,·:!, cc lector c::ire nu et~c colmatat, vedfr;ă:,,d. :-r. ::r.:::ilti oi .__ 

... .,.. 
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ajutorul 1.-chipamemelor specializate, .:iacă co,ectorul nu este rupt şi dacă nu intră pământul în 
acesta. 

{2) Dacă in colector, prin crăpături sau rosmrile de îmbinare, au intrat rlldăcinile 
pomilor existenţi 1n preajma colectorului, acestea se taie, în scopul deblocării acestuia, 
unnând ca, prin decopertare, să se taie rădăcinile şi din C1'terior şi să fe refăcLte bbtnă.'i1e şi 
tuburile detecte. 

(3) In toate cazurile este recomandată inspecţie cu camera TV mon:ată pe robot 
specializat, iar rezultatul vizualizării va fi arhivat, dupfi compararea cu rczuhere!e anterioare, 
constituind un moment de referin;ă pentru deciziile ulterioare. 
Art. 162. (1) Spi\laceo se va face de preferinţă cu ec:hipamente speciale de sp!iint, folosind 
jeturi de epă de mare viteză, 10-20 m/s, asigurată printr-o presiune de 80-120 bmi !n 
furtunul de transport, urmâr..d ca tehnologia de curăţare să asigure co:idiţHle necesare estfel 
încdt personalul de deservire să nu intre în contact direct cu apa murdară din colector. 

(2) Metoda de spălare cu jet este obligatorie !a ace:e reţele la care, d3lorită 
consm1cţiei, cdminele de inspecţie nu sunt vizitabile! au dimensiuni mici şi servesc doar 
pentru inspecţia cu mijloace de televiziune în circuit închis. 
Art. 163. O atenţie specială va fi acordată subtraversărilor, sifonării r~ţelei de cane!izare, 
marcându-se nivelul apei in căminul amonte, în perioada când funcţionarea este nonnală, la 
debitul maxim, şi va fi verificat acest nivel periodic săptămânal, iar dacă nivelul a crescut se 
va depista cauza. 
Art. 164. Spălarea unui tronson important de canaliure poate începe :iupă ce au fos, luate 
măsuri adecvate la staţia de epurare, care să ţină cont de aponul mare de nărccJ în apa uzat!!., 
care poate influenţa nefavombii procesul de epurare. 
Art. 165. Gum de vărsure a apelor uzate în emisar trebuie com:rolată dupi11iecare debit :.11ttl 

mare decât debitul mediu al râului, verificându-se: 
a) stnbilitntea malurilor râulc.i pe circa 100 :n in aval şi 500 m în err..onte; 
b) stabilitntea const.-ucţiei gurii de vursare; 
.:) tendinţn râului, la spe mi.ci, de îndepărtare faţă de gura de vărsere; 
d) tendinţa râului de blocare a gurii de vărsare; 
e) tendinţa de modificare a malului opus sub impactul ::urenruhii produs de epa 

evncuată din cnnali7.nrc; 
t) tendinţa râului de s9ălare a albiei lângă gura de vărsare, fiind r.ecesară 0 

consolidare adecvată, dacă este cnzul. 
Art. 166- Canalul de oco:ire care reprezintă şi preaplinul sta\iei, de pompare t.--eouie sA f.~ 
funcţional şi accesibil tot timpul. 
Art. l 6i. Se va da o atenţie deoscbitli comportării staţiei de pompare pe dumrz. s:•lo::o,· ce 
depăşesc frecventa normală, asigumndu-se accesul la staţie în orice sit1.!aţie. Se ve ·-:dfica 
funcţionarea preaplinului şi efectul punerii sub presiune a reţelei, în m::1onte. 
Art. 168. (1) Elect..-opompele Yor trebui să aibă echiriamente de m!S'..lră ;:JCntni parmnedi de 
funcţionare, debit, presiune, curent şi 1ensi-J;1e de alimen-:are, putere absorbi~ etc 

)) Sum .aplicabile tctodatil prevederile ar:.71 si art.72 . 
.Art. lo9. Grătarele vor fi cureţnte ori de câte ori este recesnr, inr rnaterialcie co·ec_'¼te 'lor :i 
!)USC în saci şi evacuate. 
Art. 170. Steţiile de ?Or:tp111e pentru evuci.:orea eţ,e:o:· la pusaje denivflk.~e vm <--'ier- tM:e 
pompele montate şi vo:- aven sursă m.blă c.e ,i!im.:ntare cu energie, i.rr tleoi::.rl ~z ca:cul r1 

staţiei de pompare va fi mai n~are decâi deJirnl cclectut ~r. ~od no1,i1el. 
Art. 171. Pentru lucrările cfec:tu,,te est<! nec~'lar ca: 

a) so se l'.lcreze .o.umai cu personal c:=.lifica1; 



b) personalul să aibă echipament de protecţie şi de muncă adecvat; 
c} sli fle asigurate condiţiile necesare de prevenire a accidentelor de muncă; 
d) în cazul intervenţiei la colectoare în :funcţiune, durata cie intervenţie să fie cit 

mai mică, -utilizându-se schimburi succesive pe perioade scurte de t„-np 
Art. 172. Lucrările de remediere a căminelor constau în principal din: 

a) reaşezarea corectă a capacelor cărainelor; 
b} înlocuirea capacelor sparte/furate şi a grdtarelor la gurile de scu...-gere; 
c) repnre:-ea scărilor de acces in cămine; 
d) repara.T"Ca lucrărilor la bazinele de retenfie; 
e) întreţinerea sistemului de măsurare permanentă a debitelor. 

Art. 173. { 1) Racordarea de noi utilizatori la reţea se face numai de către personalul 
nutor.zat, după un proiect aprob8t de operator, respectând prevederile. ut. 139, 142, 145 şi 
149. 

(2) Pentru executarea unor astfel de lucrări, agenţii economici. alţii decât 
operatorul serviciului, trebuie să fie aurorizati şi vor !ucra sub suprevegr.erea personalului 
operatorului. 

(3) Racordarea poate fi efectuată în unul dintre unnătoarele moduri: 
a) utilizând că.-ninu! de vizitare atu.-ici când noul racord este ampfasat 1a o cotă 

ridicată, iar curgerea se asigură. gravitaţional sau, când racordul este la cotă 
joasă. se va asigura pomparea apei; 

':i) prin realizarea unu1 cămin nou pe canalul de serviciu. 
Art. 174. Pentru subtraversarea cursurilor de apă sau alte subtraversă.""i, sifonul de canalizare 
va avea realizată o posibilitn1e de spiilnre. Se va verifica nivelu! cpei Jn căminul amonte şi b 
momentul în cure cota acestuia este mai mare decât este nonnal, se efectuează spă!area sau/şi 
cur!ţarea mecanică. La fiecare viit..ira pe râu se verifi~ starea subtraversării. 
Art. 175. ( 1) In general, repararea colectoarelor se renlizeeză prin săpătură deschisă cu 
oprirea apei şi deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din cr..-nim:l 
amonte; 

(2) Se imerzice Lransportul nnei uzate direct prin rigola sttăzii, 1uâr.du-se toare 
măsurile de prevenire a accidentelor atât pentru lucră!orii proprii, cât şi pentru padcipanţii 1a 
trafic; 

{3) LucrJrile se fac fără îmrempere până îa terminare, chiar de.c!i se kcreuză in 

schimburi succesive, în zile <ic sărbătoare etc: 
(4) După repnrn;iile care implică accesul la tubulatură trebuie meu~ c ;?robă de 

etanşeitate, folosindu-se apa dir.. rub prin blocarea secţhmii aval şi u_,n.pleree cămin!.l.11.;1 

a..,nonte sau n că.-ninului n•1al pz.nă la nivelul străzii, nvâ11d grijă ca pr.esiunea mex:mă să n.: 
depăşească 5 mea, iar apa uzată să nu ajungă pe carosabil. 

(5) La cronsoane mici se va aduce apă curată pentru r. evita iucrul în con,ii.ii g.--ele. 
A!'t. 176. Toate lucrările de refac!re a :-eţelei de i;annlizare vor fi tre.:ute :n :ert~a 
construcţiei, întocmindu-se, dacă este cazul, ~1oi proceduri de lucru, atcsm,e şi ap, ccf.te. 

Art. 17i. (1) Cantimtea de apa uzata evr,.cume di: utilizatorii casnici es,e stahîiitu ::i ţ:ro~nt 

1e 100 % din cantitatea de apa potabila fr.ctt1rate ncestom; 
(2) Cantitatea ce apă evacuată de către cc:dalte categorii de ,_;~lizmcri se co!;.sidc:rl 

a fi egală CLI can::tatea de npă consumată. Fac excepţie utiiizato::-ii la :;.;re speciJicul 
<1cLivităţilor face ca o camitaw o.e apă să rămână înglobată în prociuiiul :fi:,ir, .~i::;: t ;. r.ar, 
d:!bit:il c:e apă uzam cvnct.ată se va ~tabili ?ria măsumrea acestuia s~u pe baza ·.!.ri~i breviar 
de c.:ilcul întocmi~ c\e u~ilizator şi ir:suşi! ~e operator; 

{3) t;1~lizmori1 ca~e se nlimer,ten7ă db ~urse ;;mipni şi cnre ~•;act,e.szf\ ,;pil 1.'.n.tă :·,1 



rcteaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în bnza contractulu~ încheiat cu 
operatorul, în care se vn specifica modul de r.iăsumre sau determinare a cantităplor evacuate. 

SECŢIUNEA a 2-a 
Epurarea 11peJur m:~tc 

Art. 178. Operatorii care exploatează staţiile de tratnre. a apei potabile şi/situ ir..siAlaţiile de 

epurare nu obligaţia să reelizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de laboratoare 
autorizate, a modului de funcţionare a acestora, să păstreze registrele cu rezulta:ele analizelor 

şi să pună aceste daie 1n dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini ce inspecţie şi control. 
Art. 179. Inciircarea cu poluanţi a apelor uzate se exprimă în locuitori echivalenţi şi se 
calculează pe baza încărcării medii maxime săptămânaie în CB05 intrat în staţia ce epurare 
în cursul unui an. exceptând situaţiile de fenomene hidrometeorologice neobişnuite, c~ sunt 
precipitaţiile abundente. 

Art. 180. (l) Inainte de a fi evacuate în receptorii narurali, apele uzate coiectate în reţelele 
de canaliznre vor fi supuse unei epurări corespunzătoare, în vede.co con:crmă.-ii cu 
prevederile legale. 

(2) Staţiile de epurare a apelor uzate trebuie exploa:ate şi in:reţinute astfel încât să 
se asigure perfonnante corespunzătoare în condiţiile climatice locale normale. La ex-plcatnrea 
staţiilor de epurare se va ţine seamă de variaţiile sezodere ole îr.cărcăril cu polue.n;i. 

(3) Staţiile de epurare ale apelor uzate vor fi compuse din obiec!e, ,;;u u-e:>te ::e 
epurare ce derivll din cerinţele legale (avize, autorizaţii), respectiv treaptă mecanică. biolcgicd 

sau un ansamblu mai complex de epurare ava.'lSată. 
(4) În funcţie de mărime şi importanţă, staţiile de epurare vor :5 prev!zute cii .:."i 

sistem de colectare şi depozitare e nămolurilor rezultate clin procesele tehnologice â! e?ll!'"'...r.e. 
Componenţa sistemului se stabileşte de la caz Ia caz, prin proiectare. 
Art 181. ( i) Epurarea mecanică a apelor uzate trebuie să asigure îndepărte.::ea pr::1 procedee 
fizice, in special, a materiilor în suspensie, cât şi a celor nemiscibile cu epa, sepe::abHe 

gravitaţional, precum şi reţineree parţinlă a substnnielor organice. 
(2) Epurarea biologica. a apelor uzate t.-ehuie să asigure indepărteea prin procecee 

biologice specifice, a substanţelor organice biodegradabile, reducerea în~§....~frrii .:u agenţi 
patogeni şi parţial reducerea încărcărilor cu azot şi fosfor. 

(3) Epu.'"area nvansată a apelor uzate se realizează acolo unde reglemen~il! legale o 

impun pentru îndepănarea inci\rcăriior cu nutrienţi: azot şi fosfor, b tre!)t~ ~erţi:i.re d•! 
epurare. 

Art. IS2: (I) Trcapm de epurare mecanică trebuie exploatată astfel î:.,cât să ~e asigure, tn 
foncţie de tehnologia utilizată: 

a) reţinerea n,nterii!or în suspensie de dimensi1.mi mnri, care se far.:e b grătare, 

:;ite, cominutoue etc: 

o) :.-eţinerea mi.:teriiior nemiscioile cu apa (1,'l2$imi, ;>rod:J.Se :,>etrclier:!), ::e.aiiznt~ b 
separat:lare ce grăsimi; 

,;) sedimentarea muteriilor in s·uspensie separabile prii: decfamare, CL'~ ~re o:: :~ 
ceznisipatoare, decantoare primare, etc; 

:i) prc:uc.rarea rllmolurilor prir,1are. 

{2) T;·e.:pta de epurnre biologică trzbuie să :_.:.·.! -3stfai e,q,!oatată :1~;:U ~~ ::,o,ll,'llr~ 

~educerea cantităţilor de poluanţi b:odegradabili şi evacuarea nămolului în exces. 



(3) Treapta de epurare nvnnsată (terţiară) acolo unde există, trebuie să fie exploatată 
astfel încât să se asigure reâucerea cantităţilor de 11utdenţi pentru care a fost prnie.ctntă. 
Art. 1!13, Treapta mecanică, biologică, terţiară a unei staţii de epurare este alcătuită din 
elemente de construcţii, utilaje, instalaţii şi echipamente, renliza,e în confonnitate cu 
proiectul tehnologic şi constau în principal, din: 

a) linia (saufluxul) apei cu: 
l. deversorul din amonte de staţia de epurare; 
2. bazinul de retenţie; 
3. grătar; 
4. deznisipator; 
5. dispozitive de măsură a debitelor de apă uzată şi de :-iwnol; 
6. separator de grăsimi; 
7. decantor pri;nar; 

8. staţie de pompare ape uzate epitrate primar; 
9. bazin de aerare cu nămol activ; 
10. instalaţii pentru precipi!area chimicii a fosforului; 
11. decantoare secundare; 
12 instalaţie de dezinfecţie finală; 
13. conducte şi canale tehnologice de legătură; 
14. conductă (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate în emisar; 
1S. gura de evacuare a apelor uzate epurate în emisar; 

'J) linia (sau :fluxul) nămolului cu: 
1. steţic de pompare nămol prin.ar; 
2. insta!nţii de sita.re a nămolului; 
3. instalaţii de condiţiona.'"e chimică a r..runo!clui; 
4. concentrator (sau ingroşător) de nămol; 

5. instalaţii de stabilizare a nămoiului; 

6. rezervoare de fer:nentnre a nămolului sau metantancuri, în ,:;are ere io,; 

fcrmcntnrea anaerobă; 
7. bazine de stabilizare aer,:ibă a nămolului sau stnoilizntoru-e de nă,-n,11; 
8. instalaţii de deshidratare a nămolului; 
9. deshidra~re naturală pe ;,latfo:me (paturi) de uscare; 
iO.deshid.ratare 1u1.ificială sau deshidratare mecanică; 
11.depozit de n!!mol deshidratat; 
:2.conâ'!.l.cte şi 1~ana.l~ tehnologice de legătură; 

c) const:ucţii şi ins:5.lapi auxiiiere cu: 
1. pavi:ion tehnologic, dispecerat SCAD.A; 
2. staţie de suflan,e; 

3. cenmlă terr..-Jcă; 

-t atelier mecanic; 
5. r~miz!. utilaj::; 
5. dn;m de acces; 
7. dn:mu-:i, alei şi platforme interioare; 
8. împrejmuiri şi porţi; 
'). ins,n!nţii de nlimenture cu energie eiect!"ică; 
10.instalat;ii elect.-ice de fo:.-;ă, iluminat şi p:m.!cţic; 
I I .instalaţii de nutor:-.,1,izare şi A~.1CR; 
12.insmlaţii de telefonie; 



13.foraje de monitorizare, epuismente; 
14.retele electrice tn incintă; 
15.reţele de apă potabilă, apâ tehnologică, pentru incendiu., de canalii.a.re, gaze 

ş.a.; 

16.lucrări de îndiguire, apărări de maluri, lucrări în nibie etc. 
Art. 184. Instalaţiile de epurare a apelor uzate trebuie să asigure, de regulă, o eficienţi\ de 
separare şi indepăr.area principalelor substanţe poluante conţinute, conform avizelor şi 
autorizaţiilor de mediu şi de gospodărire a apelor ce reglementează funcţionarea acestora. 
Art. 185. Pentru asigurarea unei funcţionări corespunzl!.toare a staţiei de epurare, operatorul 
trebuie să aibă o bază de date din care să rezulte urrnătoerele caracteristici fizico-chimice: 

a) pentru apă: 
l. temperatura; 
2. pH-ul; 
3. materii totale in suspensie; 
4. substanţe volntile; 
5. curbe de sedimenta.re; 
6. reziduu tota}, din care: reziduu fix. şi reziduu volatil; 
7. consum chimic de oxigen (CCO-Crt 
8. consum biochimic de oxigen (CBOs); 
9. azotul amol'iacnl; 
10. azotiţi; 
11. azotaţi; 
12. fosfor tota]; 

13. substanţe extractibile cu eter de petrol; 
14.metale grele; 
J 5. sulfuri; 
16.cianuri; 
17.fenoli; 
18. detergenţi; 

b) pentru nămol (primar, biologic, u:nestec primnr C'.l biologic, îngroşa~. 

stabilizat, deshidiatnt etc): 
!. pH-ul; 
2. umiditate; 

3. materii totale în suspensii; 
4. substanţe volatile; 
5. Sllbstanţe mine:-a!e; 
6. indicele volumetric al nilmo!ului: 
7. substcnţe extractibi!e cu et<!r; 
8. ioni d~ metele grele; 
9. conţitmml kt con::!-)'..IŞi ai nzombi; 

!0.conţic1utul în compuşi l'.i fosfr,r,.11ui; 
• !.potasiu; 
:2,1..:a!ciu; 
3.magneziu; 

· -'.sodiu; 
::.doruri; 
. n.su!faţî: 
lî.<;aracteristble fiz:co-c;i:rnice d:: apei ce nă..•,d (super.c..;,a·.1tulL1f}: 



18. valori nle rezistenţei la deshidratarea nămolului fomtentet. 

Art. 186. (1) Corpurile plutitoare şi suspensiile grosiere (bucăţi de lem."l, tex1ile, plastic, 
pietre etc), rezultate din curăţarea materialelor reţinute pe grătare, se gestionează în 
confonnitate cu prevederile legale de gestionare a deşeurilor. 

(2) Re\faerile pe grntnre se c:epozitează temporar în containere fachise; depozitarea nu 
trebuie să dureze mai mult de o saptămânlt 
Art. 187. !n timpul exploatării se vor u:rrnări şi consemna parametrii de proces şi starea 
echipamentelor pentru diferite pă!ţi P.le staţiei, conform p::evederiior prtoiectului tehnic şi 
manualului de operare specific fiecărei staţii dl! epurare. 
Art.. 188. Apa uzat! procesată în staţie poate fi utilii.ată în agricultura pentru !rigaţii, ciacă 
îndeplineşte caracteristicile şi compoziţia prevăzute in n::te!e nonnative :n vigoare. 
Art. 189. Exploatarea şi întreţinerea staţiilor de epurare se foce nu.-nai de cătr: persond 
calificat 

SECTIUNEA a 3-a 
Evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de tratare a np~i 

brute 

Art. 1% (1) În general, in staţiile de tratare a ape,or potabile, n!molu.-ib provi:l în proporţie 
de 65 - 70% din decantoare şi 15 - 20% de le spălarea filtrelor, restul fibd evccuări!e 
depunerilor din denisipatoare. 

(2) Suspensiile din aceste nămoluri conţin: substanţe prezente în apa br\ltă înainte de 
tratare, ca plancton, substanţe m?nerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier, 
mangan), precum şi substanţe provenite din proces-,il de tratare cn ad;,wan~i cum sunt: 
hidroxizi metalici provenind din coagulare, în urma rencţiilor chimice dintre react:vii de 
coagulare şi floculare şi substnnţele existente în a9a de tratut, carbonaţi de ~a.leit:. în cazul 
staţiilor de decarbonatare (dedurizare). 

(3) Nămolurile se carr.cterizea7.ă printr-un co:ntinut ridicat de apă şi nu es:e permis~ 
evacuarea ca atare în emisar sau reţea, necesitând tratamente ce i.rnplic~ tehnologi: $pedale :n 
funcţie de r.arura nămolurilor şi l.-eapta schemei de tratare din ce.re provin. 
Art. 191. Cnracteristicile specifice acestor tipuri de nămolu.'"Î se referă la: 

a) factorii privind nat.im năr.lolului: conce~tra1ia în substaniă 'lscata., co::iţi:m?tul "n 
substanţe volatile, compoziţia ponderală elementară, compoziţie apei interstiţi:1I'!; 

b) factorii privind structura nămolului: viscozitatea aparentă, arw.liza gra.,ulometrică, 

natura npei ccntbute în nămol; 
c) factorii privind comportarea nămolului Ia deshidratare: capacitatea ci~ îng:oşare, ce 

compresibilitate. de centrifugare şi testul de afânare (Capilazy Successio:1 Tirne}. 
Art. 192 Pentru stabiiirea moduiui de miiizare a nămolurilor, operatorul ca:.e exploatează 
staţia de tratare trebuie să aibă o analiză compietă a nămolurilor produse în staţia t-especdvă. 

cu precizarea tuturor runelor relevar,te, ca: volumul nii:noluh1i; cantii:l:tea ce sub;m-.r1ţi!. uscată 

exprimată in unităţi de greutnte; compoziţ:e nă.moluri:or; principe.lele sL:bst.::nţe ce î. ccmpun; 
evemuaieie substante toxice; s~bstanţe ::e .;par intâm:;:lător în apă şi per:od.i:;i:a~ea :.ic:st~i 
;:rezenţe; puterea calorifică a nămolu.-i!or n::1 vederea u..-iei evenn1a]e :r;ci:,e:.1-ri). prcyri·~~;~i 

f:zice şi mecanice; :;fecr asupra solului. 
Art. 193 (I) );ămolurile cor.ţinând compuşi de fier provenind de ln deferizare sat: ce ie 
ir.stataţiilc ce fclosesc- suru.--iie de fier d:c?t reactiv oe coagulare s1.1..ru r-:c,:>r:.am.:o.t'! cre:-t 
substanţe ce adaos \n retelele de car.alizarc oontn.1 a ,reveni degajar~a de faz·~ .10.~iv~ ;r. 



staţiile de epurare, pentru a ~ontrola degajarea de mirosuri şi generarea de suifuri 'in 
metatancuri. 

(2) Nămolul bogat în fier poate fi folosit in ?rucesele de defosforizare, fiind un hun 
suport pentrn adsorbţia fosforului. 

(3) Prin tratarea cu acid clorhid.ic sau sulfuric, nămolul cu conţinut bogat în fier, 

transformat în clorură ferică sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagu!ai,t de gradul doi 
pentru îndepărtarea fosforului. 

{4) în domeniul materialelor de constmcţie, nămolurile conţinând fier pot :fi utitizate En 
fabricarea cimentului şi a cărăi.-nizilor. 

Art. 194 (1) În scopui economisirii consumului propriu de ap~ potabilli m scopuri tehnologice 

se recircclă upa provenind de !a spii!nrea filtrelor, după tratare prin ÎI'.magl!zina:ea într-un 

bazin de egalizare, extragerea, în general pr..n sedimentare, a suspe:isiîlor c.b acestea şi 
pomparea sub un debit continuu, redus ca ma.rime, în cnpăt".Jl amonte a! staţiei. 

(2) A11e!e de spălare acumulnte în bazinul de egalizare pot fi pompa·te cu un debit 
continuu, redus, într-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuarţos. 

{3) Reziduul rezultat de la spălarea filtrelor se poate evacua la canalizare. 

(4) Trebuie dată o deosebită impomnţă la anali7.a din punct de v<:dere biologic a apei 
recirculate pentru ca microorganismele, concentrate în pelicule ~ se depun pe nisipul nltrelor 

rapide, să nu ridice probler..1e legate de sănătate ţinându-se seama de carbonul organic 
asimilabil. 

Art. 195 Depozitarea nămolurilor deshidratate în k)curi special a..,n.eri.ajnte se face în nşa f~l 

încdt să asigure apoi folosirea ior în diferite scopuri (în cazul în care nu poate fi valorificată 
întreaga cantitate produsa). 

Art. 196 (1) Apn de spălare de la filtre se ?{>nte utiliza în scopuri industriale, pen:ru dga-;-i.i, 
pentru alte scopuri menajere non~potabi!e etc., în cazul în care în znnă S:.L"lI utilizatori, dgr 
nu.mai dupl! tratare. 

(2) De asemenea, trebuie :lm1ilrită prez;;:nţa hacreriilor sau a microo:ganiSweior cep:>: 

fi potenţial dăunătoore sănătăţii oa.-nenilor iar în car..il în care 11na!i2ei~. indică ur: asemenec 

pericol, aceste ape vor putea fi utîtiznte nu.nai în scopuri non~potabile; :-iepermiţânc!u-se 
reintroducerea lor în circuitul apei potabile. 

Art. 197 {l) Toate nămoiurile rezi.!ltir:e din treptele de sedimentare şi fillrc ... re u apei necesită 
.ratare în.aime de a ti descărcate; tratarea trebuie realizată în funcţie de ::aracteri3ti,::i.l~ ac~r.o:~ 
(minerale hidrofile, minerale hidrofobe, compoziţie chimică, nar.Jra şi structură). 

(2) ~ămolurilor rezulra:e de ln staţiile de traiare a np:i trebuie su.puse procesi.;lui de 
reducere a volumului acestora prin: 

a) îngroşare utilizând de::anmrei;;, cemrifogarea, flotaţia sau drcn~rea; 

b) deshîdrat!ll'e utilizând filtre pr~să cu pleci, membrană, şun6 sau c~.1dt.i 

SECTil';••rnA n 4-a 

Evacuarea, tratarea şî dfpozit.arel'. niimolurilo1· prevenite dln staţme d.; C?Ur::>..,·i! a .'lp•~i 

uzate 

.. rt 1°8 (1) ... ,,i,.,..,l111·i'lc·p~nv·'n ct1·n ''P"'l" ••tz'.lte C'Jl..,·'"te d1'ri re•"'l„1" -..,1:..11·c„ -i,,. '"!l"i1'7n•" ~ • .,. • · l'\C'J.;.,..\,,; - .. 1.. I\. .:. ,: ..., 'wl ~ •• , .... w1.a. .... ~- - ... -- !:'"• V u ·~ .... 1.,;_ ,; .. ._ •. , ..... 1,.., 

aferente locaîi!Aţilo: din mediul uri~an :5UU n.:.ral. 

{2) Evacl:nrea în emisari a al)elnr uzate conţinând materii tn s..isp,~nsie, !·-!spe-:tiv a 
:1ămoiurilor reţinute in c.i·:ers~~le obicc:e tehno"t.:lgice di,; sra~ii!c d.:: ept:.i~!·!:, est;! :r:;e,·1.h::l. 

'.3) Xitnoluri!e provenite din epurn:ca apelor uzntc se pot cla_;;liic,: cuc.e.: 



a) compoziţia chimică în: 
l. nrunol mineral, care con"tine peste 50% substanţe minerale (exprimat în 
subsw.qă uscată); 

2 nămol organic, care conţine peste 50% substanţe volatile (exprir.1at tn 
substanţă uscată); 

b) treapta de epurare a staţiei din care provine în: 
l. nămoi primar, rezultat din treapta de epurare mecanic!; 
2 nămol secundar; rezultat din treapta de epurare biologică a upei; 
3. nămol stabilizat anaerob (rezuitet din rezervoarele de fennentare e 
nămolurilor} sau aerob (rezultat fie din procesul de epurar~ biologică avansată -
respectiv nitrificare cu sw.bilizare, fie din stabilizatorul de nămol. de pe liria 
nămoluiui); 

c) provenienţa apelor uzote în: 
1. nămolurile clin e?Uraren apeior uzare menajere/orăşeneşti; 
2 nămoiuri!e din epurarea apelor uzate industriale. 

Art. 199. Pentru a asigu..'11 capacităţile necesare manipul.4rii cantităţilor flucrun::te de mimot, 
operatoru! va rreoui să ţină seama de u."'lllătorii parametri: 

a) debitul mediu şi cel maxim de nă.'llol; 
:,) capacitatea potenţială de stocare n obiectelor 1ehnologice din componenţa ::ltaţiei 

de epurare care realizează prelucrarea nămolului. 
Art. 200. (I) Pentn.1 prelucrarea şi evacuarea nămolurilor reţinute în staţii!:! de ep,.u-arc, 
operatorul va nsigura de!erniinnren caracteristiciior in funcţie de sursa de _provenier.ţlt, 
perioada de staţionare în sistem, rnodaiitatcn de procesere luetă în considerare etc. 

(2) Cr:rocteristicile fizice ale năn:oh1ri!or sunt: 
a} tm1iditatea; 
b) pierderea ln calcinnre; 
c) greutatea specificii; 
d) culoar~n şi mirosul; 
e) filtrnbilita~; 
f) puterea calorică. 
{3) Caracteristicile chimice sun:: 
a) ?H-ul; 
'o) !Otal solide dizolvate (eluat); 
c) carbon organic dizolvat (eluat); 
1} fennemabilitatea; 
c} metalele grele; 

f) hidrncarbmi petrolieze; 
g) hldroca.bu.ri policiclice aromatice; 
h) mnrieni;ii. 

Art. 201. Staţiile de ?Omparc trebuie prcvăz~ne şi ,~u o a doua sursă de '.!nergie, ce t:eb,1il! s<i 
5e total independentă ce prima .şi să as 'gure <> energie cor.tinuă 1,1 caz de avnrie. 
Art.. 202. Pentru r.11\rirea vitezei de evapor-r~ nemoh.: va i1 supus ~mui -r,ro.-::es ,'.le Jscare 
astfel încât 14"Tiiditntea ren:asă du:1ă ap.icar~a rr.ttodelor de c:.esnici.rrJnn:: :ne::anicc 
convenţionale să fie redusă în cnntinuare. 
Art. 203. !n cezul rn care nămolul are comconi:nte .;are îl fac incompatibil cu u~L7.area lu:, 
.icesta va ti transportat la depozitele de c.eşel ~ neper;:;-..,oase •;au se v~ n'!utraliza ro:-m:c :ori:. 
:nci.nerare, in condii;iilc stahilite de leg1slaţ1a aplicabilii. 



Art. 204. ( 1) 1n cazul in care concemmţiile de metaie grele şi alţi cornpom.-nţi chimici ni 
niimolului sunt sub valorile maxime admisibile stabilite de legislaţia în vigoare refe:itoare la 
utilizarea acestuia în agricuitura, se poate aplica metoda compostării ce reduce agenţ~i 
patogeni şi produce un material similar cu pământul natural. 

(2) Compostul poate fi folosit în agricultură pent.,i combaterea eroziunii solulu:, 
penttu îmbunătăţirea proprietăţilor solului şi penttu recultivarea acestuia. 
Art. 205. Depozitarea nămolului are următoarele funcţii: ega:izarea debite!or, •.miformizarea 
caracteristicilor nămolului în vederea îmbunătăţirii :,,roccselor de tratare din aval, ca 
sl!lbilizarea. concentrarea şi deshidratarea, permiţând al:mentarea ur.:formă pentru 
intensificarea operaţiilor de concentrare şi deshidratare şi permit flexfoiE:atea ş: opdrr.izarea 
proceselor pentru concentrare şi deshidratare. 
Art. 206. Nămolul poate fi depozitat în construcţii {spaţii) special concep·.ne din interiorul 
staţiei de epurare (rezervoare de stocare a niimoiului, bazine de omogenizare, 9aturi de 
uscare, lagune) sau în interiorul obiectelor tehnologice ale staţiei de epurare (în başa de 
colectare a r.ămolului din interiorul decantorulai primar sau a decnntorului secundar, in 
bazinele de fennentare a nămolului, în concentratoarele h'fllvimtionale, în bazinele de aerare, 
în decantoarele tip lmhoff) sau în afara staţiei de epurare în depozite com.Tc1ate, şanţuri. 
gropi, pe suprafaţa pământului etc, in funcţie de comp.Jziţia acestora. 
Art. 207. (1) Depozitarea se ponte face pe o perioadă scurtă de timp, în bazinele ~ie decantare 
sau in rezervoarele de concentrare a r.1\moluh.ti. Astfel de depozite sunt fo!osite b mod 
limitat şi sunt folosite de obicei la staţiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate 
varia de la câteva ore pâna. la 24 ore. 

(2) Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizată :n procesele d~ 
stnbiiizare cu perioade lungi de retenţie, de exempb, Yn caz!.11 fermen!Arii :ierohe sau 
anaerobe sau în bazine sepurate, proiectate special pentru acest scop. 

(3) În cazurile în care depozitarea nămolului are 1cc în caz:.ne Ynchise, trebuie 
asigurat! ventilatia împreună cu tehnologiile de controî corespunzător a mL""Osuiui, f recur., şi 
prevederea de sisteme de filtrare n gazelor. 
Art. 208. (1) Nlimolul deshidratat care nu se valorifică va fi cranspo~.at !n <lepvzitui cit! 
deşeuri cu mijloace proprii sau de către terţi. 

(2) Se interzice depozitarea in aite !ocuri fără existenţa ur,ui aco:-:i :ie ;11edi1- b 
acest sens. 

(3} L"tilizarea nămolurilor şi a altor frouri de reziduuri ce provin de a epW't:::e,1 
apelor uzate orJşeneşti 111 agricultură se poate realiza cu condi;ia respectării ac,eior norrruiriv,'! 
'n vigoare. 

SECŢIUNEA a 4~n 
Evacuarea ap~lor- pluviale şi de suprafaţă clin intravilanul lo<!alitiiţUor 

Art. 209. Apele pluviale şi de supr:faţă din intravilanul lo:nliw.ţilor 5~ e•1.::cuea2a ~;rin. 
reţea un puolică de cnnaiizare realizată în sis~em ui.itar, di vizor sau mixt. 
Art. 210. (l) 1n programele am1alc de verificări, opera.:m1l trebuie să prev„dli ver:5ca:es. şi 
curăţarea periodică n re1elei de canalizare. 

().) Operc.tord are obE1:,raţia să Intreţir:li curate gurile de sc1.trge::-;:-colccts::-e a ,:p::br 
:r.~teorice şi stradele, scop in ::are vit efoctua ·,erifa:ări şi curlţări periodice. b. cc1.zd plcii::
~orer,ţiale O?erc.toml ve lua rr.Lsuri de interventie în locurile in~ndate. 

(3) ln ;:azul la care se COiiStată producere& sisremdcă de: inu::d.a;ii in a.,urr.it'.! 



puncte ale reţelei de canali:r.are, operatontl împreună cu outorităţile administraţiei pubiice 
locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor reţelei de canalizare, ~1ultiplicare 
şi/sau repoziţionare ngurifor de scurgere-colectare. 

(4) Curăţarea rigolelor şi grătarelor, ?entru asigurarea scurgerii.apelor rer\!ltnte din 
topirea zăpezilor, se va asigura prin grija operatorului serviciului de salubrizare, în 
conformitate cu prevederile regulaxr.enrului ser,iciulu: de salubrizare. 
Art. 211. ( 1) Curaţarea gurilor de scurgere, cu depozit şi sifon, guri de scurgere specifice 
reţelei în procedeu unitar, se face obligatoriu ineinten sezonului ploios şi dt:pă ploi pu·:emice 
µentru a se putea depista care sunt gurile in11ciivc. 

(2) rn timpul operaţiei de cureţnre, nămolul indepărtat manual r.u se vn depozita 
direct pe troti.uu, ci în snc: de plnstic, care vor fi tra..sportaţi 1a tenninarea operaţiei Ir. staţia 
de epurare a apelor uzate. 

(3) După curătnrea mecanică, gura de scurgere se spală, cu apă din cisîerr.ă., penn-.i 
îndepărtarea unnclor de nămol şi asigu..rrca umplerii gu..-ii cu apă pent..-u realizar~e: incruc.e:;;ii 
hidraulice. 

(4) Personalul care face curăţarea va aprecia dacâ există nă.'tlol ş: sub d:ispozit:vul 
care asigura garda hidraulică inr daca apa nu curge se va continua spălarea până se spuge 
eventualul dop format. 

(5) ln cazul sp!tlării mecanice, nămolul aspirat de utilaj nu va fi âeversat ÎJ.l reţeeWl 
de canalizare prin gura de scurgere spălată şi nici printr-un cămin aiătu.-at pentr..). a n'.l 
provoca acceiernrea depunerilor pe ccl-!ctor. 

(6) După tenninarea operaţiu.-iii <le spălare, gura de scurgere trebuie să î!.l'Jlâ."lă 
plină cu n:?ă. verificându-se dacil n:velul rămas este corr.pambil cu nivelui ~orr.;al de 
asigurare a închiderii hidraulice. 

(7) De regulă, în ziua :mnătoarc se va face o inspeciie a gu,--ilor d~ sct.rger~ 
curăţate verificând1.i.se, prin 5coaterca grătarului, decii apa a dimas la c.,~ ce e.sigura 
închiderea hidraulici'i sau se simte prezen1a mirosului cnract:!ristic. 

(8) Gura de canalizare care nu are epă sau se sim~e un miros puternic de car:.a!izare 
trebuie refilcută deoarece prezintă .defecţiuni• constructive; :tu este etanşf, pie:-de ape., sau 
eiementcle ce nsig-.i.-ă ga..--da hidraulică su.'11 deteriornte .. 
Art. 212. In perioadele sccetoese; .în lipsa . Preciphnţiilor pe o <luraii\ mai- r::-,au dt! couă 
săptămâni, trebuie refiicută garâa hidrauiicii. 1a gurile da scurgere care ::.u simt ~.;-r,;;,lasate p:, 
străzile pe care se efectmmză activitatea. <le udere şi stropit~ de <:ăt~ opemtoi'.'.ll d~ 
salubrizare, incepându•se cu străzile l!nde se ştie că viteza apei este mică 1i este :-:-.ai ac::eleret 
procesui de depunere a susper:si1:or şi îriccperee ferrr.entării. 
Art. 213. In cazu: existen;ei cazi:.-.e1or de retenţie p:mtr~ preluarea cebite!or d-! apă r.1e,eo-i:~ 
trebuie avute în vedere şi lume n:esu.,·iie necesare pentru: 

a) împiedicarea sedi:neL,:ării susţ::ensiilor; 

;,} indep!rtarea depuncn or imediat după trec'!ren p.oii şi goli;en l:azm~.ui ;:ent--1 
,;a aces:ea să ::iu intre ;n p•Jtrefacţie; 

c} rr.enţineren :.1 star,:! pcr.::naneniă de ·:uneţio.:2..:-e a s:stem.,1t.:1 -:c~ :u,°ăţlr.e. 

asigurându-se protecţia contra V<'.ndelismului; 
d) realizarea u1;ei b t1,.c sp!iluri şi 1ezinleqii pemru a îr,1picdic-1 ,·:;spândh·,~-l 

:-nirosuii.Ji sau u di01:::rşilor vectori (muşte, ţânţari etc). cn:e !ltr,;.ăş-j .! :,:!c,erii ~i 
1inişi :e pot ufocta sănătatea populaţ1ei cin zonă; 

e) îrnpicd:t!arc:c îngheţării r.pei din I1recipitntiii.! căzu!c iarn:1, 1·;1 C!:2'.li s,;ărieri i 

.<!m;,cmtu:ii ~ub C(;a de inghzt; 
i) ·rcbie adnpmte mă.;L!ri c~mra !em1i,,_wi de fo:osi;·e a :-1az:relor ,te r~:!!nţie d:-~pt; 



depozite de gunoi. 
Art. 214. Principalele lucr-m de întreţinere sunt: 

a) verificarea şi înlocuirea grătarelor b'1.1Jilor de scurgere; 
b) scoaterea nămolului depus in depozitele gu..•·ilor de scurgere; 
c) umplerea cu apă a gurilor de scurgere; 
d} curăţarea bazinelor de retenţie. 

Art 21S. Cnntitaten de apă meteorică preluata la reteaua de canaliZlli-e se determina prin 
imultirea cnntitatii specifice de apa meteorica, corr.unicata de A.XM. p~ntru luna anterioara 

emiterii facturii, cu o suprafata totalo echivalenta determinata confonn u.,natoarei fonnule ce 
calcul: 

Qm=qpxS"' 
unde: 

- Q:" reprezinta cantitatea de apa mctecricn lunera ce se fecrureeze 
- q;, reprezinta canriraten specifica de apa meteorica comunicata de A.N.M. -

C.M.R.M. pentru luna anterioara emiterii facturii 
- S* reprezinta suprafatn echivalenta de1ermim1ta astfel : 

s• = (S1 x Ki) +(S2 x K2);. ...... (S" x Kn) 
unde: 

- S, .... n reprezinta supra:ete!e incintelor construite si neconsr..1ire prevar.it: ~u 

retcle de canalizare cure preiau apele meteorice, sup:nfete declarate de cetre 
i::tili:zator pe fiecare categorie in parte. 

- K L.n - coeficienti de scurgere cor.fonn SR 1846-2 /2007 din tabei. 
Acesti coeficienti de sc1..-rgere (:n functie de categoria suprafetei) vor avea urmatoe.rele 

valori: 

Co'!f:cienc".tl i 

I 
Nr.crt. ).;aru.'"a supmfetei de sc1.:rgere 

I -!,,. 

j l · Învelitori metalice si de ru:rlezie 0,95 
2 Inve!itori de sticla, tigla si carton asfol:at 0,90 
3 Terase asfaltate 0,90 ----,----------- ---------,---------
4 Puvaje din esfalt si din beton 0,90 
5 i Pavaje din piatra si alte materiale, cu rosturi umo~ute cu mastic , 0,80 
S Pavaje din piatra spartn cu msruri umplute cu nisip 0,60 
7 Dn:muri din piatre. sparta (Il".acadam): 

in ,.one :.-u pnntc mici (S I%) 
ir. zone cu pante rr.ari (> 1 %) 

8 Drumuri îm3>ierruite: 
fr1 zone cu pante rr.ici {S 1 ¾) 
:n zo1:e cu u,mtc rnari {>1%) 

~ Tcnmuf. rie sport, grădini: 
i!1 z;)nc :u par.te mici (S l r;,) 
:n z;)ne cu pcnte rr.9ri (> 1 %) 

!O !r..cime si curd m:pavute, ndmierbat•! 
11 Terenu~ e.gricol~ {cultivate} 
l 2 Parcuri si S\.:pmÎete i1,1pi.i.durite : 

o,:o 
0,.:;5 

C,25 

c,,_J 
C, ··5 
0.:5 

- in zone cu ţ:·ant.i mici (S 11%) L,:J: 
_________ -_în zone cu pa~~e __ m_,a_n_· _(>_1_0A._o_) __________ O~,0_,:_• __ 

fi, 



CAPITOLUL YI 
Instalaţiile/reţelele interioare de alimentare cu apă şi de ~annllznre 

Art. 216. (1) lnstalnţia interioară de alimentare cuprinde a.."1Samhlul tehnico-sanitar, de la 
robinetul de dupa apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere :\ ape:, pună la 
armătura de utilizare. Reţeaua interioară de alimentare cu apă aparţine, ca obligaţie de 

întreţinere şi reparaµe, utilizatomlui. 
(2) Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare care deservesc 2 sau mai mui;i 

proprietari dintMm condominiu, inclusiv teul de deriva;ie, sunt instaln;ii apllliinâr.d părţilor 
comune ale condominiului şi intră ca obligaţie de ir.treţinere şi reparaiie în se..rcina rut.!rvr 
proprielllrilor condominiului. 

(3) Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare din cadrul co::1dominh!lu;, care 
deservesc un singur proprietar, sunt insta!aţii ce aparJ:t acestuia şi intra ca obligaţie de 

întreţinere şi reparaţie în sarcinn proprietarului respectiv. 
(4) P1u1crul de delimitare intre instalaţiile a9aqinând părţilor comune şi instnlaţiilc 

fiecărui proprietar al condominiuiui este teul de derivaţ:e, respectiv -corul prf.1 care se 

schimb! direcţia de circulaţie a apei din verticală în orizontală, în cazul i,roprietari!or cnre ou 
în proprietate apartamente de la ultimul etnj al unui bloc de locuinţe. 

{5) Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imc,bi!eJ:, de tip 

condomiriJu, care şi-au rcolizat bmnşamente proprii de apă, se face la ins!alaţiile interioere 

comune de canalizare. Niciun proprietar nu ere dreptul să restricţioneze exerci:ar~a folosin;ei 
de către ceilalţi coproprietari a instalaţiilor comune de canalizare. 

Art. 217. ln cazul în care lucrările de reaiiza.re a instalaţiilor/reţe!elor interioare ::or.du:: la 

modificarea condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după 1Jbţi:1eree avizului 
operatomlui. Contravaloarea lucrărilor de modificare a branşamentului sau a racordului, 
realizate ca urmare a necesităţii realizării operaţiei, se suportă de utilizator. 

Art. 218. (I) Se interzice executarea unor legături intre instalaţiile intzrionre prin cure S! 

distribuie ap,l cu destinaţii diferite, precum şi cele intre conductele de apă putabile şi 

conducte de npă cu epll din aha sursa. 

(1) Pentru nerespectarea prevederilor alin. ( ! ) şi consecinţele rez'.l!tate tlin r,censts. 
răspunzător este deţinătorul de insmiatii. 

(3) Utilizatorii care au în dotare insmlaţii interioare ce folosesc a-p~ din alte sms: 

decâ! ole operatorului r,u vor e:<ecuta legături ln reţeaua do ciistribu1i: apartinilncl s:stemuLi 
de alimentare cu apă. 

(4) Se ir1t::rzice legătt1m directă :ntre conductele de aspim.ţie ale t•O:npe!ot şi 

lmw.şament. 

Art. 219. {l) lJtiEzatorul are obligaţia să asi1:,•urc fonctio!'larea r.onnalf. a i:nsta_at;ei/reţele: 

interioare de alimentar~ cu epă; în r.cest sel'-S va e,ce;;uta 1oute lucrările de L::reţin~r.! ,;i 
reparaţie ce se impun ir. vederea unei c:xplo~t~ri optime. 

(2) Utiliutoml ponte solicita operatorului cc1;sultan~ă şi ~nckume.re de 5·;ecialiut>t', 
ca s'!rvicii sup!im:ntnre, pentru constntaren stării tehnir.:e ii instalaţiilor, ..!tmşeiti:iii ~i 
modului oe utilizare a apel, în scopi!! evitării pierderiio: şi util:zării ia;;ior..nle u eces,eia. 

Art. 2'.?0. (1) Ir.s.ala-\ia/reţeaua interio2ră de canalizare a milizatcrdui :;f; ~or.:-.:;n.i,I: db 

obiecte sa.--iitcre, sifoane (ir..c!usiv cele de r,~doseolă şi de terasă), ,::01-,du;:te 0r::.xmtale d~ 

:egămră, coloar.e, conducte orizontale de evecuare I?. căr.iin·.d ce ,·2cord, c1,~ , ·~p,!z~1,.; 
Emita re;elei im~iionre (Iin-,ita do! pr::iprie~te). 

~2) bsta!aţia/reţen\.!a interioara de ~cnnlizr.re aparţine i.;':ilizu!:,r'Jl~1:; c-.pe~,1torul r.-..r 



are nicio obligaţie privind bur:a funcţionare a retelei interioare de cnnaliznre. 

(3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalaţii sanitare se va executa cu 

respecturea măsurilor speciale contra refoiării din colector spre sub!lol (cu clapete, vane sau 

cu staţii de pompare a apelor uzate). 

CAPITOLUL VU 
Drepturile şi obligaflile operatorilor şi ntillzatorilor 

Art. 221. (1) Are calitatea de utilizator individual ni serviciuiui de alimentare cu apă şi de 
canalizare orice persoană fizic!! sau juridică ce detine, în calitate de proprietar ori cu d...-ept de· 
folosin\11 dat de proprietar, un irncbil nvând omnşament propriu de npi!. potabilă sau racord 

propriu de canalizare şi care beneficiază cie serviciile operatorului pe oază de contract de 
fumizare/prestare încheiat in nume prcpriu; 

(2) Sunt considerati utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu epă şi de 
canalizare şi persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu cnre au executat, pe 
cheltuiala lor, branşamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de ;:,renşament al 
condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere s apei în instalaţii, 

dinspre operator spre utilizator; 
(3) Condiţiile tehnice vor fi stabilite de operator pe beza metodologiei ela'Joratc si 

aprobate; 
(4) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi: 

a) operatori economici; 

o) instituţii publice; 

c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice; 

d) utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi ~u personalitate 
juridica. 

Art. 222. (1) Funcţionarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să fi~ 
continuă, operator;,11 răspunzând pent.'1.1 neîndeplinirea :;erviciului., în conformitr:.te cu 
clauzele contractuale sau condiţiile âe mc,ntin::re 11 licenţei. 

(2) ln cazul lipsei de debit cn unnare a reducerii di!bitelor. de apă ale sursei în caz de 

secetă sau îngheţ, distribu1ia apei se va faci! după un progra.-rn propus cie open>.tor şi aprobe.t 
de autoritatea administr2ţiei publice locale, program ce va fi adus la cu::oştinţa utilizatorilc-r 
în timp util, prin mij loace adecvate (mass-media, afişare la utilizator). 

Art. 223. (I) Pentru intervenţia rapidă Îll cuz de necesitate o_pem!Cr>Jt va :Uce mnr.:::~ue ~i 
inscripţii p e ciudirile de !ocuit, aite c1udiri ciu1 a9ropiere, imprefr,G-i, ca:! vor \1c!.k-1 
prezenta căminelor de vane şi a hidmnr.lor de inc,'!Ild iu. 

(2) Es te :nterzisă biccerea a~cesului la cămir.ele şi hidrar.iL re ,e.ei ;,~n'T.1. r.a::-e S-'.' _ 

executat :nnrcajcle 1i inscripţiile menţionate la alin, ( l ), 
Art. 224. In vederea reaiizllrii obiectivelor şi sarcinilor ce le rt:vin b domeciu! ~e::-viciuluL d~ 
:iiimemare cu apă şi de canalizare e localităţilor, opuatorii trebuie s'.l t.<:igure: 

a) producerea, t.-ansportul, inr:111gazi:ieren şi distribuţia apei -pmuc.i!e. :-es-oe,;1:, 
p,eh.iareu, ~ar,alizar:a, cpu:-area şi evacuarea opeior 1,n:ate; 

b) exploatnree sistemelcr de a!ir.1entare .:u r:p[, respectiv n si:ite.:nelor de ctr .1:i:c:r..re ·:1 

co:.:diţi: de siguruntă şi eficienţă lehnico~coromi:ă, cu respectarea t.!r.•1·>tc_;::tor ~i 'l 



instrucţiunilor tehnice de exploatare; 
c) constituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispozi~iilor legale, a 

zonelor de protecţie sanita,-!, a construcţiilor şi instalntiilor specifice sistemelor de alimentare 
cu apă potabilă. de canalizare şi de epurare a apelor uzete ; 

d) monitorizarea strictll a calităţi epei potabile distribuite prin intermediul sistemelor 
de alimentare cu apă, în concordanţă cu nonne!e igienico-sanitare în vigoare; 

e) captarea apei brute, respectiv descărcarea npelor uzate orăşeneşti în receptorii 
naturali, nl\mai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avize.e şi autorizaţ:ile de 
mediu şi de gospodărire a apelor; 

l) întreţinerea şi menţinerea în stare de perme.nentă funcţionare a sistemelor de 
aJL,nentare cu apă şi de canalizare; 

g) contorizarea cantităţilor de apă produse, distribuite şi, respectiv, fac!Umte; 
h) creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tnrifelor, prin 

eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costuriior de producţie, a consumurilor specifice 
de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reechiparea, reutilarea şi 

retehnologizarea a<:estom; 
i) limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuitii prin reţeleie publice, uiilizatli b 

procesele industriele, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refo:osîrea şi 
reutilizarea acesteia. 

j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei !ucrări noi, ln un 
nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 30 zile calendaristice de lE terminarea 
lucrării, ţinând cont de cor.ditiile meteorologi-:e care nu trebuie să afecteze calitatea acestein. 
Imediat după remedierea i:nei nvarii care a afectat pavajul în zona de imervenţie, operatorul 
va Iun toate măsurile ?Cntru asigurarea unor pavnje provizorii, care să asigure reluarea 
circulatiei pe porţiu.'lile afectate, iar aducerea pavajului la forma şi cnlitetea iniţială se va 
finaliza în aceleaşi conditii. Pe toată perioada desfăşurării intervenţiilor şi pâml la tbalizarea 
pavajului definitiv, operatorul va asigura semnalizarea corespunzătoara atât din punct de 
vedere al execuţiei, cât şi din punct de vedere al siguranţei c:irculnţieî. 
Art. 225.(1) Dreptul de trecere pentru utilităţi asu?ra terenurilor afectete c.e :ucrările de 
execuţie, reabilitare, întreţinere şi exploatare a sistemelor de alimentare cu apl1 şi de canalizare 
se exercită pe tontă durata existenţi:i acestor sisteme, indiferer.t de !itclarii dreptulu:. ce 
;,roprictate, astfel: 

a) cu titlu gratuit, în c&ul terenu.,."ilor a';)arţinând proprietAiii ~:iblice ss~ private a 
statului sau a unităţilor edministrotiv teritoriale; 

b) cu ju.'ită despăgubire. i;.1 cazul terenuri.or aparţinâ."'ld ur.or persoane ·Jizi•;e Seu 
jl!liclice de drept privat afectate de execu;ia noilor lucrări de investiţii. 

(2) !n cazul in care in timpu! li.:crorilo:- de in,erventie -pentr;.1 reieh.,ologiz~ri, reparaţti, 
revizii, inlarurare avnrii se produc !}t:gul:e, opemtc,ii au cb!igaţin să p!ăteescă acest~ 
despăgubiri în c-iodiiiiie legii. Cuamumul despi!.gt.:biri.-:Jr se stabileşte prin a-::ordul pu11ilcr 
sau, rn cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre: ::,decătoreescă; 

(3) Operatorii au obligatia să ~r.A eviaenţe c[ s·.:ncte r entt. : .. focare ec:ivi!ate, având 
contabilitate sepnra':ă pentru fiecure ,ip cic servidu şihe:.11oca1im.te de opc;ra:e rn _pa~e. 
Art. 226. Oper~tord are obligaţia: 

a) să fumizeze/presteze servi::iul de aiimen~,e cu aplt si de canalizare r .!~,,ni ::i~ '.)a:,.:a 

;.i,,ui com:w;t inc~e:ac cu mi!izatorii smviciului; 
i.:) să respecte angajamen:ele asLwnate :,:,rin conrrac:ui de fumiz;:.re/prestare. 
c) să i'"cspcete pr~vcde~-ii t: reg!err~en~ărilor emise t .e O.Jt:>dt:!;:.e ae r~g!ernen:~.re 

cn:npetentc şi âe a,1 torităţi[~ udmiliist;;.ţiei publice lacale; 



d) să respecte indicatorii de perfonnan\11 ai serviciului stabiliţi prin contractul de 
delegare a gestiunii; 

e) să asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apă fa µunctul de delimitare, 

la parametrii fizici şi calitativi prevăzuţi de legislaţia în vigoare, cu excep1ia cazurilor de 
întreruperi în alimentare cu energie electrică, avariilor şi a cazurilor de forţă majoră; 

f) să asigure funcţionarea reţelei publice de canalizare 111 parametrii proiectaţi; 

g) să preia apele uzate la parametrii prevazuţi de normative!e în vigoare; 
h) să efectt..cze analiza calitativă a apei furnizate; 
i) să aducă la cunoştinţă utilizatorului, cu cel puţin 24 de ore î:nair.te, pcin. mess

media sau prin afişare la utilizator, orice întrerupere în fumizarea apei şi/sau î::. prelur:a 

apelor uzate şi meteorice (dup! caz), în cazul unor lucrări de mccernizare, :-epnraţii şi 

întreţinere planificate. În cazul în care este afectat utilizatorul, operatorul este obHgat să 
comunice durata planificată pentru intremperile necesare executi!.rii lucrărilor de im:reţinere şi 
reparaţii; 

j) sii ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor apărute în instalaţiile sale. Constatarea 
defecţiunilor la reţeaua publicii de opă şi de cenalizare se efectuează în mexim 4 (patru) ore de 

la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubeior care se pot prod:ice. Derr,ar..u-et 
lucrăriJor pentru remedierea defecţiunilor constatate se va foce în term:n de maxim 48 de ore 
de la constatare. Odată cu demararea lucrărilor se va comunica utilizato,ului durata 
intervenţiei, cu excepţia sitJaţiilor când se trece imediat la remedierea c.e:ecµunilor. 

Depăşirea limitelor âe timp prevl'lz'Jtc se poate face, b cazuri justificate, numai prin 
modificarea autorizaţiei de construire; 

k) pentru 'Litrerupcrile din culpa operatorului în fumizarea ap-ei şi/sau 1:-. preluarea 
apelor uzate şi meteorice cnre depilşesc limitele prevliz'.lte în contract, operatoru! va suporta 
despăgubirile datorate utilizatorului. Solicitarea despăg,.lbi:ilor se face rn scris b. termen de 5 
zile lucrătoare de la pro<iucerea pagubei. Pentru întreruperile care depăşe;c 24 de ore, 

operdtorul este obli!!at să asig'Jre, cu mijloace tehnice proprii, nevoile de apă ale utilizatorului 
care solicită o-estfol de prestaţie; 

1) să evacueze. pe cheltuiala sa, !lpa pătrunsă în curţi/case/subsoiu,i clin cau2a 
defecţiunilor !a sis,emu! public de aliment~e cu apă şi de car..alizare; evacuarea apei r,u 
exonerează operator-.1I, tn cazul vinei dovedite, de pieta unor despăgubiri stabilite b cc•l'!diţiile 

legii. În acest sens se va :ntocmj un document (proces-verbal) însuşit de embeie pui1i 'in ~a::e 
s-au menţionat cauzele şi r;?sponsabilităţile; 

m) să exploateze, să 'intreţbă, să repare şi să verifice contoarele, ·p,,::iprieunea 
operatorului, insiclate la branşamentul utilizatorului/utilizatorilor, în punctul de de!iini--:ai.·e 
dintre reţeaua publică şi .::-eţeaua interioară. 

Verificarea periodică se face con.fonn dispoziţiilor de n:etrologie b vigoar~ şi se 

suportă <le cătte operator. Contoarele instalate la branşamentul f:ecă:r-.ii '..ltilizrtK,r. suspec::e 
de ir,registrJ.ri eronate, se di:montează de operator şi se supun ve::-ificlrii b !abo:i'ato:ul 
metrologic autorizat În cazul în care verificarea se fac~ la cererea utilizatorului, 1n ir.:erior,.11 
tennenubi de vala:,ilitare a verificării metrologice, alunei cheltuielile d:.: \1erificar-!! .c.oc,are 

şi demontare vor fi suportate conform Ordinului 19/>,/i 993, astfel: de căt:a milizntof da,;~ 
contoru! a fost admis dih punct·<le V(:d~re metrologic, de -:ătrc opere.or cb:ă '.!o:it-:,rul n f.n: 
.-espins din p•.mct -:!e vedere metrologic cu valori superioare (a tnregis;trat mai ~nult c.e~1h 
volumul de npă t::anzitnt prin Ct)ntor). În situaţia ~n ,~are ~ontoml S'..t\~us verirkfrii a ·f.:.;: 
declarat respins cu vnioci inferioare (a Yr-.. regism1t mai puţin de~ât w,lmm!l de 1pă tranzita., 
prin contor) ch~ltuieliie de n-,omare şi de.r.ontare vor fi suporte.ie c.e •.itili.zar.Y.:-. b C!:.Zul :n 
ca:-e Ia verificarea 



metrologică contorul a fost declarat respins cu valoare superioara, operatorul va 
proceda şi ln o rectificare 11 foctw'ări1 luând în cnlcul un consum stabilit ca o medie a 
consumurilor pe uhimile 2 luni de funcţionare corectă a acestuia, inr în cazul hl car~ aparati.1] 
a fost declarat respins cu valoare inferioară se va lun în calcul cantitatea de apă indicată de 
apometru, dacă aceasta depăşeşte media inregistrârilor pe 2 luni anterioare. Perioe.da pentru 
care contorul este considerat respir..s metroiogic este perioeda de timp scursă de la ultima 
factură şi piină la data verificării metrologice prin care S•a constatat deficienţa :n i\:ncţionn,e 
a contorului; 

n) să echipeze, pe chelruialn sa, cu contor branşe..ilenrul generai fa p_<Jncrul qe 
delimitare a instalaţiilor sau în camera de contorizare, în termenele stabilite b conformitate 
cu prevederile legnle, dacă contractui de delegare 11 gestiunii are prevăzut! această investiţie; 

o) sil aducă la cunoştinţa utilizator.1lui modificările de tarif şi al!e infonna~i 
referitoare la facturare, prin mijloace mass media, curier, fax, ad."'Csâ amşată facturii sau 
orice alt mijloc de informare şi comunicare; 

p) în cazul în care cu ocazia citirii se consta~ deteriorarea contorului general sau 
inundarea căminului de bnmşament, operotorul va lua măsurile necesare pent."u remedierea. 
deficienţelor constatate, inclusiv sa solicite utilizatorului remedierea defecţiunilor la reţeţua 
interioară, în cazul în care inundarea căminului se datorează culpei acesmia. 1-:.·îoate cazurik 
în care deficienţele constatate sunt din culpa utilizatorului, cheltuielile de remediere fi revin 
acestuia; 

q) să nu deterioreze bunurile utilizatorului şi să aducă p~le din cor.strucţii lega: 
executate, care aparţin ut11izatorului, la starea lor i..-iiţialli, dacii au fost deterio:,ue ciin vba 
sa; 

r) să acorde despăgubiri pentru daunele provocate de intrer.!pen în a;::.-:.er.~, ce au 
survenit din vina sa, conform prevederilor legale în vigoare; 

s) să fumizeze utilizatorului infonnaţii privind istoricul consumului şi eventualele 
penalitAti plătite de acesta; 

t) să anunţe utilizatorul în cazul în care este afectat de limitările sau intre.uperile 
planificate in modul siabilit :;,rin contract şi s!i con:unice durata planificată pentru 
întreruperile necesare executării unor lucrări ele întreţinere şi reparaţii; 

J} s!1 acorde, ln cerere, bonificatii utilizatorului în cazul îumizării'presti1rii serviciiio:r 
sub parametrii de calitate prevăzuţi în contract: 

1. nu livrează apă potaoi.!ă în condiţiile stabilite în contract; 
2. nu respectă para:netrii de calitate pentru apă potabilă fu:nizată :a branşament, 

confonn prev::derilor din contract; 
v) ~n carul in cnre fur:ii7.nrea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi ,:e 

canalizare a fost întreruptă. din vina utilizatorului (neplată, neremediere pie,·deri interioare. 
etc), reluarea acesteia se va face în termen de maxim 5 (cinc1) ~:i!e lucrţ.toar~ de la 
întăturarea cauzelor care au condus la ,ceastă ncţiune; cheltuie1ilc justifi;;ute nforer,:e 
sistării, respectiv reluării fomizmi/prestăr:ii serviciului se suportă de miUzatvr: 

w) la fiecare citire a con!orului de bmrişamen:, cu excepţia cazurilor ::â:.·,d chi.:."'ee. ;e 
face de la distan\E., să lase o faştii:nţnre scrisă (la avizier) din care să ,eiasă: 

: ) data şi ora chirii: 

2) nume!! şi prenumele cititorubi, m.::r,1ăr-:.1l de ~elefon ai cinto.rufoi; 
3) cauza care a dtts la imposibilitatea citirli (erenci cand. se impun!::j. 

?\epaniciparea rcprezenta:1m1ui mnizatoru!ui la zici~ ~;u cor,sci;:uie ~Jn ~ncti·1 ci:; re:r\.'.:c 
al plăţii facturii astfei b!ocmi,e. Ctilizatorul va lua la -::'..lnoş,ir..~ă de intele citite din :?>ch.ra. 



x) în cazul în ca.re citirea nu s-a putut efectua clin cauzn inundării clhninnlui de 
apometru, operatoml are obligeţia ca până la data limită de emitere a facturii: 

1) să golească căminul de apă; 

2) să citească contorul de apă; 
3) să remedieze defecţiunea cure a facut posibilă inundarea ciiminu!ui. 
4) să emită factura pe baza ciiirii efecrunte; 

y) in cazul in care operaţiile prevăzute la puncrul de mai sus, din motive justificate, 
emiterea facturii cl.upii data de 1 S a lunii, se admite pe baza unui inc.ex esţimat. fe.pt ce va fi 
obligatoriu menţionat în factura, regularizarea efectuându-se în factu.--a unnătoare; 

z} tn raport cu utilizatorii din condominiu în cazul încheierii cie contracte :t:dividuele 

de furnizare/prestare a serviciului, principalele obligaţii ale operatorului sunt: 
1. să asigure la branşamentul condominiului parametrii de calitate a apei 

potabile; 
2. să repartizeze pe fiecare unitate imobiliarâ consumul de apă înregistrat de 

contorul montat la branşamenrul condominiului; diferenţa dintre cor:swnu! 
înregistrat de contorul de branşament şi suma consu.'lluriior individuale se 

:epartizează egal pe unitate imobilinră (mai putin cele nelocuite) şi se 
facturează individual; 

3. să emită lunar factură fiecărui utilizator; factura va cuprir.de şi o rubrică cu 

tennenele de scadentă ale tuturor contoarelor pent:"u care urilizatcr:ll trebuie 
să asigure, pe cheltuiaia sa, verificarea periodică metrologică; 

4. să factureze în sistem pauşal utilizatorii care nu asigură mcntare:i. contoarelor 

de apă în toate Jocurile de co:tsum aferente proprietăiii individuale sau ca:c 
nu verifică metrolo1,,ric contoarele la tennenul de scadent! ori nu :nlccuie!'.C 
toate contoarele respinse rnerrologic; 

5. să nu sisteze fumizarea/prestarea serviciului la nivel de condominiu îh caz de 

neplată a facturilor individuale. 
aa) su înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să 1~ verfrice şi să ie. 

m!isurile ce se jmpun, pr;ntr.1 rezolvarea acestora. La sesizările utipze.torilo.r operatorul va 
răspunde în scris, în :ermen de maximum 30 de zile;, calenda.i-istice de la inregistraree. 
acestora. 
Art. 227. Operatorui de servicii din sistem1Jl de alimentare cu r:pă şi de canalizare nu 
răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cnzurile de forţă majoră, precmn şi i::1 
următoarele caruri: 

a) cn :.ir-nare a . .1crări1or de întreţinere, repnmtii, modernizări, e;;.tinded, devieri, 
branşă."i noi, schimoi!ri Cle contoar.e, cfacă operatorul n anunţa! L~tiEzatori: despre 
eventualitatea opnrii furnizării apei, specificând dai:a şi intervalul de timp in c3re acea,;ta va 

fi oprită. AnL11ţul de oprire n fumizării apei, prin mass-media şi/sau nfişare la utilizamri, 
după cnz, în funcţie de n'.l!năr>Jl de- utilizatori nfccţe.1i trebuie făcut îr:aime, cu u 11 nuwăr ci-! 
ore stabilit prin contract; 

b) î:. ,;az,.1i p toi.ur torenţii:le care du:: le. dei:,!şirea capacităţii p~·:)ie.;:ute (!~ preluar! 

ln canalizare a debitelor, siruaţie în cnre operarorel va foce dovnda d:pllşirii ci:.;::,ci·;!ţii. 

Art. 228. Opemtor..11 r.re drcpru!: 
u) sii factureze şi să înceseze lunar comrnvalo:n·eo. serviciilor ::b aiimeratar'.! c1i a:9~. şi 

de cnnnliwre fomizate/p,-esra1e ccnform cari!elor avizr.te de ANRSC şi aprobat-! o.e A;;ocieţia 

de Dezvoltare fmcrcomu-r,ita·,ii "3e.::ău: 

c) să aplice şi să î:ict!.;';cze pcr.aii~ţi egale : u r,1velul dobâ-..17.ii 6.~.toratc pen:<ll n-e?!.'.~".! 
l11. :ermen a obl:gatiilor br1getare, în cazu! 1iead1itării facmrilcr Ja :ennet1: 



c) sli asigure echilibrul contractual pe durata contrnctuluî de prestări servicii; 

d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de .fumizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sau a anexelor acest;1ia, prin acre adi;ione!e 

sau perfectarea unui nou contract; 

e) si!. eibă acces la instalaţiile de utilizare a apei aflate in folosinţa sa de pe 
proprietatea utilizatorului, pentru verificarea :espectării prevederilor contractuale, a 

funcţionării, integrităţii sau pentru debranşare în caz de neplată sau pericol d:: avarie a 

acestora, precum şi la contor, dacă se afla pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, 

verific!rii metrologice sau integrităţii acestuia, la echiţamentele de măsură montat~ pe surse 

proprii şi pe evacuările în sistemul public de canalizare "in vederea citini consumurilor, 

precum şi accesul la orice moment la secţiunea de control a apelor uzate. Accesul se va 

efectua în prezenta proprietaruiui sau n delegatului 3mputernicit al acestuia; 

f) să stabilească condiţiile tehnice de branşare şi/sau de racordare a utilizatomlui la 
instalaţiile aflate în administrarea sa, cu respectarea normativelor ~ei-_,tlce î,1 vigo.-.re şi a 
reglementărilor elaborate de autoritat:a de reglementare competentă; 

g) să desfiinţeze branşamentele sau recordurile realizate i~iă obţir.erea avize.or 

legale şi să sesizeze autorităţile competente, în cazurile de consum fraudu.ios sau ce 
distrugeri ori degradări intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu 

apă şi de canalizare; 

h) (l) să întrer.ipli sau să sisteze fumiznreaiprestnrea serviciului âe alir.:.entare cu 

apă, numai după 5 (cinci) zile iucrătoare de la primirea de către utilizator e unei notifkă:-i 

constând în comu!licarea scrisă facută de operator şi transmisă prin curfor, fox. prin sc-_risoare 

recomandată adresată utilizatomlui sau orice nit mijloc de comunicare care ~sigm:ă 

trimiterea notificării şi coofinnării primirii acesteia, în următoarele situaţii: 
a. utilizatoml nu achită factura în termen de 30 de zile calencla.ristice ce la ca-:e. 

scadentă, precum şi orice alte obEgoţii de plată neonorate la sceden;ă opera!oru!ui 

(inclusiv penalituţi şi cheltuieli de judecată) indiferent de natura, cuar.turnul sau 
vechimea lor; 

b. utili1..ator.il nu îşi remediază defecţiunile interioare şi prin aceasta prejudiciază 

alimentarea cu epă a oltor utilizatori; 

c. neachitarea obligaţiilor de plată pentru recuperarea daune!or, s·ts.bi!ite printr-o 

hotărâre judecl\torească definitivă, provocare de disrrugeren sau deteriora.rea U..'10!· 

construcţii sau bstalatii aferente infrastructurii edi!itar-urba:,e a loca!ităţ:!or, aflate 
în edminisrrarca lor; 

d. împiedicru-ea delegatului tmputemicit al operatoruiui de a controla insr.alaţiile de 

utiiizare apă şi de canalizare, de a monta, verifica, înlocui snu cin ap:trr.tele de 

măsl!T3re-inregistrare snu de a remedia defecţiunile la ins~lr.ţiile nc.mir.isL-nte de 

operator, când acestea se nt1ă pe proprietatea utilizatorului; 

e. '.lti!izawmi foloseşte ir. instalaţia imerioară pompe cu espimţie cb :eţte.•.~n p•.1bli:;~. 
direc1 sat1 prin branşrunentul de apă, ffiră avizul ope:m:or,_Jui; 

f. .!tilizaton.il execută imcrconectăriJccmunicări sau racomi!ri ~ntre ccn:'.'..!Ctele de t>.p! 

rece potabilă şi co~ductele altor sisteme din interior.ii cc,nstrucţiilo, (-:1pă caldă 

menajeră, încălzire, :;urse proprii, etc); 

g. utilizntor,.il foloseşte apa po,abilă destinată satisfacerii nevoilor gospodt,·!!şti .fa a1,e 
scopuri (udat gradir.i, spaţii verzi, i.:onsum tehnoiog.ic neavizat. piscine, j3.zur;. etc): 

h.. neiricad.mrea ln tcrm~ii obligatiilor comrncniale de milizato~l..!lui. d . .L'>S cxcircl"::8 
preavizului dat d:: operator, ::are c\ucc la rezilierea. conr:racl'.11..i~; 



i. refuzul utilizatorului de a prezenta informaţiile solicitate pentru stabilirea corecta a 
consumului de apă în sistem pauşal; 

j. refuzt.l nejustificat al utHizntorului de confin:1are a fişei tehnice (anexei la contract) 
prin care se stabileşte consumul de apa potabilă; 

k dacă utilizatoru! nu o îndeplinit condiţia impusă de operator pentru intrarea in 
legalitate; 

l. refuzul nejustificat a utilizatorului de a permite personalului de intreţir.!!re şi 

exploatare accesul pentru verificarea instalaţiei interioare de apă; 
m. refuzui utilizatorului de contorizare n sursei proprii {dacn este deţinător de surse 

proprii), în vederea determinării şi facturării cantităţilor de apă uzată deversată :ll 
reţeaua de cana!izare; 

n. utilizatorul deţine conducte de apă potabilă care trec prin cămir.e de vizitare a 
reţelei de canalizare, prin canale de evacuare e. apelor uzate, prin haznale sau deţine 
conducte de canalizare ce trec prin căminele reţelei de apă potabilă; 

o. utilizatorul deţine pe proprietatea sa cămine de branşament care sunt insalubre, 

neconforme, cu re2iduri, cu deşeuri sau pentru care nu este asigurată întreţinerea; 
p. utilizatorul aflat în insolvenWfal:ment nu işi achită, după data dec}anşării 

procedurii de insolvenţă sau faliment. obligaţiile de plată pent_,.u seI"'.;i~iiie prestate 
in tennenul scadent prevăzut de legislaţia in vigoare; 

q. refuzul nejustificat al utilizatorului în umătoerele cazuri privind apele uzim: 
17.1 de a pennite personalului de intretinere şi exploatare al c~eratorub.:, 

accesul pentru 
verificarea instalaJiei interioare de canalizare 

17 .2 de a fi de acord cu recoltarea probelor cie apă .12ată i~ vede,~ 
monitorizării 

indicatoriior de calitate ai apei t.:zate deversate în reţeoua p:..blică cc 
canalizare; 

l 7 .3 de a prezenta !n solicitarea operatorului do::L,mente :::riv:nd 
automonitorizarca indicatorilor de poluare ai apei 1!7..ate :fover:;ate In 
reţenua publică de canalizare precum şi alte date cu pri\'ire la 
monitoriznree calitativă şi cantitativă a poluanţilor din apele uzate 
evacuate fo reţeaua de canalizare publică; 

17.4 de a monm, intretine şi moderniza instalaţiile de pr~epurare 2. .:pekr uza!e 
evacuate în reţeaua publică de canalizare în vederea limitării ::an~ităţilor. ce 

poluanti evacuate, astfel !ncât să se î:nctdreze în limitele i~n:µuse în 
contractul de fumizare/prestare a servicitLlui de ;>JL.-ucntar~ C\:. apă şi de 

)' cana .. tzare; 

17.5 de a asigura funcţionarea instalaţiilor de pretratc.l'e - preepl1m,~ 
(decant-::iare, separatoare de grăsimi, separatoare de l~-!iuri, seperat:are de 
hidrocarburi, instalaţii de cezinfocţieistenlizsre) e apr:i 1J:!~:e evacua:e 
(fapte consretate în cursul verificărilor efectuate de ciim: opera::>(). 

18 refuzul utiiizatonilui <le a accepm concorizarea ?enuu c.e:.mnberes :o:·eci:~ a 
cantităţii de o.pll consumată. 

i) {2) sri întrempă fumiza:ea upei dupe 15 zile calenduristice de 1a ex.;;ec.· ere~ ,:ătre 

utilizator a unei notifidri constând în ccmunicarca scrisă făcută de ope·,atcr şi ·.n:..-,s:r.:st. 
prin curier sau pri=' scrisoare recomandată adr<"::satli ':Jtiiizuioru!ui, :n urrnli:care.~ si:'.lap1: 

l. la :ndilca~·ea oricăror alte obligaţii prevăzu.:c în: ,;cntrec·,, regti!ame-:;.::1. 
serviciului de elimentare cu apă şi canalizare şi 1egisla1ia fo ;-,ne!,:~; 



2. dacă utilizatorul refuză încheierea unui nou contract ori p~rfectarea sau 
reactualizarea 

contrnctului existent în condiţiile modifici\rii reglementărilor sau condiţiilor 
tehnico-

economice care au stat ln baza încheierii acestuia. 
h) (3) procedura de notificare se consideră indeplinită şi în cezuI unui eve::itua! ref..u; 

de primire n acesteia de către utilizator, sau o avizare-lipsă de le domiciliu din pa.--tea 

utilizatorului; 
h) (4) să intrerupa furnizarea apei la cererea utilizatoru1ui; 
h) (S) în toate aceste cezuri reluarea furnizării/prestării serviciului de afa.:emare cu 

apă şi de canalizare se va foce în tennen de L'1BXim S zile lucrătoare de le. încetarea :utu:r.Jr 
cauzelor care au dus la sistarea serviciului, cu condiţia achitării cheltuielilor justificate de 
sistarea/reluarea serviciului; 

j) să verifice şi să constate stnrea instala1ii!or interioare ale utilizatorului, care. Lrebuie 
să corespundă prescripţiilor tehnice avute în vedere la încheierea contmct..tlui; 

k} să aplice penalitilţile prevlizute de acte!e normative în vigo:ire în cazul în cnre se 
deversează în reţeaua publică de canalizare ape uzate care depăşesc concentraţiile maxime 
admise pentru impurificatori; 

l) să suspende comrnctul de fumizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă 1n 
situaţiile în care timp de 3 (trei) luni de le data întreruperii alimentării cu epă prevezute la 

h.1.1 si h. l.2 nu sunt indepiinite co::1diţiile de reluare a fumizării servici•.llui. Pentri..1 reluarea 
serviciului dupl1 acest tennen, operatorul va factura, penim toată durata de intrer.ipere, o cotâ 
reprezentând 30% din ultima factură emisă de opemtor atât pentm apă, cât şi pentr.1 caruilizare 
şi contravaloarea preluării apeior pluviale la canalizare penr:u toată aceas!â perioudi; 

m)să limiteze sau să întrerupă fumizarea serviciului de alimentare cu 2!=·ă. d!tr nu m:1i. 
mult de 24 de ore, în unnătoarele condi{ii (mai puţin cazurile când utilizatorul are debi~e 
nenchitate câ."ld :ntrer..tperen apei se va face până ln stingerea integrală a acestora): 

1. când este periclitată viaţa sau să.,ătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materia!e; 
2. pentr,.J prevenirea, Hmitarea extinderii sau remedierea avariilor ~n sistemul de 

alimentare cu apă; 
3. pentn1 executarea unor ma:1evre şi lucrări care nu se pvt efectua !IL'"ă intrer:i~er.; 
4. debit insuficient la resursele de ali.--nentare cu api ca urmarea a apariţiei unor 

fenomene naturale {secetă, îngheţ, etc.); 
5. lucrari de ctezvoitare şi lt1crări planificate 1a reţelele de apă şi c·,malizare,.s,.!!'se de apă, 

statiî pompare etc. 
11) să stab:icnscă lucrări de revizii, repuraţii şi de întretinere pbnifi.::ate la i·e1elele şi 

la instalaţiile de distribu,ie a serviciului de alimentare cu apă ~i de c,maliznre. Realizal"!a 

lucrărilor se va programa nstfol încât pe!'Îoada şi numărul <le utilizatori afectaţi să fie cdt rra'li 
mici; 

o) să intrenipă furnizarea şi/sau p::-csmrea serviciilor de alimentnre cu apă potabil~ şi. 

de canalizare, fără preaviz şi fără să îşi asume răspunderea faţă de utilizatori în ur.nâioarl!!e 
situaţii; 

1. îr.treruperee. cu energie electrică a fromurilnr de ..:aptare şi a stnţiilo, d~ pompar'!; 

?.. calamităţi nerurale (cutremure, immdaiii, etc); 
• în carul '.mt, r avarii mnjore a căror rer.1::diere nu :mferă omâaar:!, cure ţ·Jt 

produce pagube importante, c.1ccidcnte suu exp!ozit, defec1iuni ale ir,smiaiiil'1r 
int!:!ricElre ale utiiizaw:ubi „au ::nrc afecwaza bunu tunctionar~ a sis,~m'.ul\Î -::'.! 
dm:enrore cu npă şi/sau de cana.izarc, 



p) să desfiinteze de îndată, fără notificare prealabilă, branşamentele sau racordurile 

realizate fiiră îndeplinirea/respectarea prevederilor legale ori !liră obţinerea avizelor ·necesare -

denumite conectâri neautorizate/frauduloase. In cnzul în care utilizatoru! nu achită 

contravaloarea consumului stabilit prin nota de constatare/procesul verbal de constatare 
întocmit de reprezentantii operatorului împuterniciţi în acest sens, în tennenul legal de plată a 

facturii emise, operatorul urmeaza sll. formuleze plângere penniă în vederea recuperă.-ii 

prejudiciului- suforit. în ca:Z'.11 conectărilor neautorizate. operatorul va a.?iica p:evl!deri!e 

prezentului regulament. 

q) să solicite şi să primească: 

1. procesul verbul de punere în funcţiune şi buleti.tele de verificare ~em>lcgică n 

contoarelor de npâ şi/sau a celor montate pe racordul de canalizare în cuzil 
utilizatorilor cu surse proprii de apă care deversează ape UZE.te în reţeet:a publică 

de canalizare; 

2. buietinele de analiza a apelor uzate în cazul utilizatorilo;: cărora prin avizui 

definitiv de racordare li s-a impus montarea de instalaţii de preepurare; 
3. contractul de vidanjare încheiat cu \L"l agent economic autorizat pentru colectarl".a 

npelor uzate menajen:: din bazine vidonjnbile/fose septice; 
4. avizele şi autorizaţiile emise de autoritaţi!e competente precum si bufoti.Ttu! <le 

analiza al apei în cazul in care deţin surse de apă proprii ( cu o valabili,ate <le 

maximum 30 de zile); 

r) să sisteze famizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şifsa·J ca..,alizn~·e 
în cazul imobilelor nelocuite, părăsite, pentru care nu se cunoaşte proprietarul snu nu au fost 

comunicate operatorului :oate datele de contnct şi s-a întrerupt facturarea :oe o pe:ioad4 mai 

mare de 3 iul'i. 
f n cazul imobilelor nelocuite, reluarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare 

se va face în baza unei solicitări scrise n titularului de contrnct/mostenitori legaii, însoţite de 
acrul de proprietate şi numai după achitarea cheltuielilor de sistare a a-oei/ca:r..aii:ză.di şi a 
datoriilor existente pe branşament. 

În cazul vânzării imobilului cu datorii dintr-u., condominiu, acm1 de in5trainare va fi 
considerat valabil incheint doar ânca dobnnditorul n acceptat ex-c::ess ?rin contractul c.e 

vanzare-cumpnmre preluarea in imregimc a debitelor existente le ?tm.Cml de consum 
respectiv. Nulitatea contracrului de vanzare-cumparare po11.te fi acoperita, iar c;peratorul va 

incheia conu-act de furtizere/;,resrere a sen·iciului de apa si canalizare ~u :io::and.itorul d~-:z. 
acesta achita debitele :;estnnte. 

In situatia instrai.'-i.nrii uni.:i imcbil cu datorii ce nu face parte dintr-1.m condorr..ini>..1 d~cr, 

dobanditoru! rcfoza achi~rea debitului atunci b.ansarnenrul/raccr.:lu! ~e in::hide iar 

dobanditorul trebuie sn solicite aviz pentru reali1.aree u:mi nou bra..>1srur,ent'mcord. 
s) să solicite încheierea de convenţii de facturare indiv:d::.1ela, L, bn:ra met:odologiei 

de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă îr:.regis:rat la b;ai.;şr:.mentu.l. 

condomin iului, elaborate şi aprobE..te de autoritatea acir.1inistraţiei pl.!blke locale, iar 

utilizatorii pct· solicit.li, in nume propriu, încheierea de co:.tracte di:: fu:rnhnr~'ţ~estar~ ci:. 

opere torul. 
Convenţiile ce facturare indivirlua1ă se pot fncheia nurnei la :.iv.~ ,_; î.n::egu.-1,. 

irnobil/asocia~ie de prc,pri!!tnri, lo:auui. 

,) să acţioneze \'n judecată şi/sau st pună în executare silitt uriliwtof..; ~are nu :ş; 

achită factura d.upă exp:::area termenu.ui pre•,nzur in rcgtem~ntarile .egale. C e~h::in •• v1, fi 
acţionat în judec:.uă şi/sau pus :n exec-1tare si! iti\ mune.i <lur,ă ··.otificc::re:1 r,rea.abil. a 

tcesti.iia, transmisă prin scrisoare cu confirmare de prb.1irc seu p:in executor j:1,:;ecMcc~sc. :n 



acest caz utilizatorul achitând contravaloarea notificării. 
u) să încheie contracte de colaborare/prestări servicu cu reprezentanţii 

condominiilor, desemnaţi de utilizatorii din cadrul ncestora, în cazu! i.'lcheierii convenţiiior 
de facturare individuală. 

Art. 229. Utilizatorul este obligat: 
a) să respecte nonnele de exploatare şi funcţionnre a sistemelor de alimentr.re cu ap! şi 

de cnnalizare prevâziJtc în contract şi de legislaţia in vigoare~ 
b) sil accepte limitarea cantitativă sau intrerJperea tempora!'ă a furnizării/prestării 

serviciului în caz de avarie sau secetă sau pent..'"U execuţia U."10r lu,;ră.."i prevăzute în 
programele <ie reabilitare, extindere şi modcmizare a infmstruct>.t..'"li tehnico-edilitare; 

c) să respecte în punctul de descarcare in rcţec.ua de canalizare, condiţiile de calitate a 
apelor, potrivit noimelor şi normativelor în vigoare; 

d) d. l )în cazul în care că.-ninu: de branşament şi/sau contorul. de apă se afli!. ;,e 
proprietatea utilizatorului sau la limita propri:tă\ii, acesta va asigu.-a cu.uţecia, va 
întreţine in stare corespur..zatoare, va asigura integritatea sistemelor de rr.ăsurare în 
concordanţă cu Ordinul 29/N/1993, va asigura accesul operatorului 1a contor pem.ru 
efectl.larea citirilor, verificărilor, 1)Cntru operaţiile de sistare a furnizârii serviciilor 
pentru nerespectarea clauzelor contractuale, pr:cum şi pentru operar.ile de inter.-enţii; 
d.2) orice reparaţie sau !nlocuire de contor care se datorează unei cauze străine de 
voinţa operatorului (îngheţ, i!1cendiu, şoc exterior) :iunt efectLate de q:era:or pe 
cheltuiala exclusivă a utiiizatorului. Tot pe cheltuiala utiiizatontlui se efectuează şi 
verificarea metrologică e contorului în cazul în care sigiliile aplicate de către 
operator/producator au fose rupte, suplimentar se va imputa utilizetorului si .m consum 
fraudulos calculat conform prevederilor regulamentului/ conttactu:ui. Acelaşi lucru 
fiind valebil şi !a constatarea lipsei contorului din instalaţie, sau al!ă cperaţi1L1.e ca.--e să 
influenţeze indicaţi.He contorului de b:1mşament 

e} să nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instala;iei int~rk,are se 
va face prin manevrarea robinetului/vanei de du?CI contor sau dir. instalaţia interioarf. 
proprietatea utilizotorului; 

f) să nu folosească în insta!u\in interioara pompe cu aspiraţie din reţ~ua pu:,lic~. direc: 
sau prin branşamentul de apă şi s! nu intervină ~n fostalaţiile operatomtui; 

g) să ia măsuri pentr.1 preveniren im:nt!ării subsoluri!o,, prin :.1,ontar~ de claţ1~te de 
reţinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol: 

h) să aducă la cunoştinţă operatorului, în :ermen de 15 zile lucrătoare, ori-:e modificare z, 
datelor sale de identificare, a de.telor cuprinse în anexele la cont::a.ct, a datelor de 
1dentificare a :mobilului la ca,·:'l sun! p!·~smte serviciile contre.etate ~i a ;;d;-esei !a c,,re 
operator-.11 unnează să trimită facturile, precum şi orice nlte mociificm imcrvenite in 
cursul derulării conu-actului care conduc Ia modul de stabilire a consuml.'21,i 1i implicit 
la emiterea ccrccti\ a facr.llilor (număru! de persoane ::ezi::l.e.:ite. suprafaţa 

constr..1Htl/ne:onstr.tltă, schimbarea profil..tlui de a:::tivi.ate, etc); ntco~-:.ud carev. 
o:estor ~ate angaJează raspunderen m2.te,fa.lă. . a utiiizatorn.ui p·!nt.i.. vven::m.-e e 
pr:!judicii suferite de 0perator ca urmare a ,!eexccutarii -::ulpabile 0~1.igrt;1ei ,le 
infcnnnre: 

i) să asigure penl~ apele uzate şi mereorice ccnd!~iile de descărcare :;L•~vflz,.!t~ ~e 
operator în avizul de tJranşare/racordare. În caz co:r:tmr s~ ·,a aplica :;r::~ciD . ..!.. 
·'Poluatoml p!ăteşre"; 

.i) să l;SÎg,Jre imegrimtee, ir:trcţmerea ~1 rcoararen insta!iţiik,r hnerioar?! ~.- lJ:L şi :-:
cunnlizare; 



k) să notifice în scris operatorului înstrăinarea imobilului la care s-a efectunt prestaţia, în 

termen de max. 15 zile de la încheierea actului de înstrăinare şi să solicire rezilierea 

contractului; 

1) să nu construiascil sau să amplaseze obiective în zona de protec1ie sau care nu respectă 
distanţele de siguranţă faţă de construcţiile şi instalaţiile operatorului aferen~e 

activităţii de distribuţie, iar pe cele construite sau amplasate ilegal să le desfiinţeze; 

m) să folosească apa potabilă numai pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare şi 

prepararea hranei, pentru care n fost avizat şi ni.: pentru udatul sau irigat"Jl gradinilor şi 

spaţiilor verzi, şi să reduci\ la maxim pierderile de apă din inste.iaţ;ile interioare; Pem."'1.1 
irigat şi udat se va utiliza apa din aite surse decât apa de la reţeaua pi.:.biicA; 

n) să achite contravaloarea facturii în tcnnen de 15 zile calendaristice de la emitere: 

o) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului; 

p) în cazul neprimirii facrurii de plată până la data de 15 ale lunii ulterioare ::e?ei de plat!, 

are obligaţia de a se prezenta la sediul operatorului pentru luarea la cunoştinţâ a 

obligaţiilor de plată şi/sau eliberare duplicate factura şi nu vn fi exonerat de la plata 

sumelor datorate; 
q) sti execute iucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin la insralnţii!e imericare pe 

cnre le arc în folosinţă pcmr>.1 a nu se produce pierderi de epă sau "'- cr~a pri:. 
funcţionarea lor necorespu.11zătoure un pericol pentru sănătatea publicii. Obligaţia se 

extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, s:aţii ce pompare interioare, i:lstaia\ii de 

preepurare, bazine etanşe vid:mjabile, etc., care sunt în proorietatea 1.:tilizetoru!ui; 

lucrările de repara1ii vor fi executate în tcnnen de 72 de o~·e de !a producerea 

defecţiunilor; 

r) să comunice şi să prezinte operatorului, în cazul în care deţine surse proprii de apă, 

data punerii în funcţiune a ncestora, avizele şi au,oriznţiile emise de autorităţile 

competente (Direcţia de Sânatete Publică, Autoritntea Naţională Sanitar Veteri.."llU'ă şi 

Siguranţa Alimentelor şi Administraţia Naţională Apele Ror.11ân.e), debitul s1U"sei de 

apă şi consumatorii deserviţi din aceasta, in vederea facti.irarii ::amităţilor de apă uzată 

deversate în reteeua de canalizare. În acest scop au obligaţin să instaleze cont<"Jate ele 

apă şi să ţinll. la zi registrul de evidenţă, pe oaza căruia să se poată calcula şi verifice 

debitul surselor proprii, precum şi să monteze dacil condiţiile tehnice permit, aparate 

de rn!sură pe reţeaua de canalizare acolo unde foloseşte apă ca materie prim!; în caz 

::ontrar debitul evacuar va fi 100% din debitul captat; 
s) in cazul vânzării 1mobiiului cu dato.ii dintr-un condo.niniu, act:..l de instrainar-:, va fi 

considerat valabi! inch~iat doar dsca dobanditorul a acceptat express ptin cor,m.ctul de 

vanznre-cumpa.rt!re pr<!luarea în inttegimc a debitelor existente !a p•.1r.crul de co11sum 
:cspectiv. Nulitatea contractului de vanzare-cu.,'T,parare por,te fi acoperiia, far 

operntorul va încheia comract de farniznrc/prestere a serviciuiui de apa si· car,alizare 

cu dobnnditorul daca ncesta achita debitele rcsta1:te. 
?i'lr.ă la ochimre2 datoriilor pe branşament cperarorul va sista furr.:zar-!a apei; 

In s:n.iatin instraimirii unui imobil cu datorii ce :,u fece part~ dintr-un 

c~r,dcminiu dncs. doban<litoru1 refuza achitarea debiniiui a:unci t.rar.~a:menmVracc•rdu! 

se iz1chice iar dobandicorul trebuie sa solicite aviz pentm realizarea 'J.n:.!Î r:.~u 
~raru.amer.t/:-a:ord; 

t} :.itlizr.torii persoane tizi:::e sau juridice, inc.h.L-,iv -:ei care au sisterr:e :rc,::-rii de 

a::mentare cu <1_;>1\. at1 obligntia de a se racorda la sisteme),! p•.ib]ice <1{: car.~li;:;are 

eiist(mte seu nou· înfiinţate, cacă aceştia mi d-!lin staţii <le epurare avansot1, care 

·:espcctă conditii le de d~s..:ărcare a npclor epurnte în mediul riau·al. 



Utilizatorii cnre nu sunt racordaţi !a sistemul de canalizare şi nu de~in staţii de 

epurare a apelor uzate, iar pe strada pc care locuiesc/îşi desfilşondi activitatea există 

reţea de canalizare, 

aceştia vor fi notificaţi, punându-li-se în vedere ca în tennen de 15 de zile de la dam 
no1ificării să facă dovada depunerii documentaţiei pentru autorizaţia de construire a 
racordului de co.nalizare, urmând ca în termen do 30 de zile de ln ob;inerea autorizaţiei 
de construire să execute lucrnren; 

u) în cazul încheierii contractelor individunle prir.cipniele obligaţii ale utilizatorilor d:n 

condominiu sunt: 
1. să suporte proporţional cu cota - parte indiviză cnelmieliie de administrare, 

întreţinere şi reparare a instalaţiilor comune de alimentare cu apă şi ce 
canalizare din condominiu; 

2. să piătenscă până la termenul de scadenţă facturile fadividuale etl'ise de 

operator, 

3. să suporte cheltuielile de monta.'"C, verificare periodică metrologică şi 

înlocuire a contoarelor de apă aferente proprietăţii indMduele. 

Certificatele metrologice emise de producător/leboratonil autorizat 
metrologic pentru contoarele de apă individuale se predau operatorului; 

4. să înlocuiască contoarele de apă cu citire la distanţă r:.l!J!'.ai cu contoare de 
acelaşi tip şi să comunice operatorului, în tennen de cel mult 48 de ore, 

seria şi indexul contorului nou împreună cu serie şi bc!exui cor,torului 

înlocuit; 
5. să pem,itA accesul operatorului pe proprietntea lor, L"l cazul suspiciunii de 

frnuciii, pentru verificarea integrităţii con toareior şi a fa:ncţiort.Arir 

instalaţiilor interioare de apă, în tennen de cel m~lt 48 cie ore de ia 
solicitere, sub sancţiunea facturării Ltt sistem pauşal in 5 zile de !a 

notificarea scrisă; utilizatorul individual nu este exceptat şi <ie !a aplicarea 

altor sancţiuni prevăzute de lege în caz,.11 in ~are se constat! violnrea 

sigiliilor aplicate contoarelor sau robinetelor sau orice alte ecţiuni care pot 

denntura corectitudinea consumului rnregistrat de contor. 

6, să nu restr:c,ioneze exercitarea folosiniei de către ceiloiii coproprietari e. 
insta1aţi: !or comune de apn şi canalizare; 

7. să nu modifice- instalaţiile de utilizare interioare aferente ur.:ci ~ondominiu 

decât cu acordul operatorului şi să notifice operatorul în termen de S 7i1e 
de la instalare despre existenţa în int~riorul propriemţh a u.nor alt.? insm:nţii 

:le n!imenmre cu apă ce nu provin din sistemul pi:.bEc de :rs~ri't:.lţie ir; 
..,ederea focrurării debitelor utilizate din acestee şi deversare b c~m:.:izar!:i. 
:11.101ică; 

8. să n:1 prectice comunicări sau racordări tntre ~onc.u~te!e :ic api\ ,!: e 
;'.):.lUlbilil şi condu.:t:::lc altor sisteme din interiorul consrr..1c{ii1or ( upă ca,c:1 

menajeră, încălzire, surse p::-opr:i., etc' ; 
v) să predea cu titlu gratuit autorităţii adminîs t-:-aţiei publice locaie brenş~menr..il p::opr:u 

până la comor. ir.c!usiv contoml. Recepţia şi preiuar:!a bra:1şar.1e:r.r-11h:.i ::a .:-nijloc fi:c se 

realizeczf! de cătr.: uutoritate.u administmpei :,;iubiice !ocale confor:rr-, :!!gisl?.tiei b 
vigoare; 

w) în cazul nerespectării prevederilor aiinintului anterior, să supon~ : hel:ttielîle de 

montare. ve·rificarc p:!riodică mctrc!ogică şi înlocuire a ccntoerelor d! ::pă e.ferer,te 
crcprietăţii indiv:dt:a!e, C~rthicute!e ~:-ietrologice <!mise de pr,dllc:!r:,rd .bcrntc:-?,; 



autorizat metrologic pentrU contoarele de apă individuale se predau ope:-etor;;lui; 
x) sa nu execute interconectări/comunicări sau raco::clilri intre conductele de apă re.:e 

potabilă şi conductele altor sisteme din interiorul construcţiilor (apă caldă menajeră, 
încălzire, :;urse proprii, etc); 

y) să supone plata daunelor provocate şi a che1tuielilor pentru înlăt\Lrarca efectelor 
poluării ncc:dentale conform cu Legea apelor nr.107/1996 şi Legea 31C/2004 - pentru 
modificarea şi compler.areo Legii apelor. 

Art. 230. Utilizatorul are dreptul: 
a) să utilizeze liber şi nedescriminatoriu serviciul public de alimentare cu apă şi de 

canalizare, în condiţiile prevăzute în contract; 
b) să conteste în scris facturile în tennen de 10 zile de la data emiterii, at>.mci câ::ld 

constată diferenţe ir.tre consumul facturat şi cel realizat; 
c) să beneficieze de reducerea valorii facturii cureme, până la maxim 30%, per.tru 

perioada neasigumrii serviciului, în unnătoarele situaţii: 
I) nefumizarea apei conform prevederilor art. 226, pct. e); 
2) neanunţarea întreruperilor, confonn prevederilor a.-rt. 226, pct. i) sai. depăşir-!a 

limitelor de timp comunicate; 
d} s6 primească răspuns, în termen de maxim 30 ziie calendaristice, 1a sesizări!e adresate 

operatorului cu privire le neîndeplinireo unor obligaţii contractuale; 
e) să branşeze în condiţiile legii si cu acon:!.ul scris al operatorului alţi consumatori pentru 

alimentarea acestora cu npă; 
f) să solicite operatorului remedierea defecţiunilor şi a deranjamel".,elor survenite 1a 

rctelele publice de distributie sau la br.mşament; 
g) să solicite în scris ·.:erificarea comorului insmlat pe branşn:nent, defect sau suspect de 

înregistrări eror.ate, în condiţiile nrt. 226, pct m); 
h) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăg,.1biri sau compensaţii pentr-.: 

daunele provocate lor de către opero.tor prin nerespectarea obEgnţii!or contracru.1!e 
asumate sau prin fumizaren/p;;estarea unor servicii inferioar.:!, calirativ şi -;amitativ, 
parametriior teh."lici stabiliţi prin contract sau prin nemele tehnice în vigcarc; 

i) să sesizeze operatorului orice j)ierdere de upă in căminul de branşmr.ent ; 
j) să renunţe, in condiţiile legii, ln serviciile contractate; 
k} să primcasc! şi să utilizeze informaţii privind serviciile de uci!it.ăţi publice care i1 

vizeazi1.; 
l) să se adreseze, individual sau colectiv, autorităţilor administraţiei pub:ke locale sau 

centrale ori instanţelor judecătoreşti, in vederea prevenirii sau r~pa,--ă...rjf t"-'-:iui :)rejuâiciu 
direct sau indirect; 

m) să participe persor.al sau prin împuternicit ;:jmpetem care să b :;;arce împreună ;;u 
delegatul opcrotmului lo. verificar~a şi citirea apometrelor şi s!nmareu d-:icnrr.enrului 
de evidenta 11 consu.,.,iului sau a procesului verbal de constatare; 

n) să refuze preluc:area datelor personale în scop ce rnnrketing sau -:~darea ci:i.tre 1-erţi; 
o) să solicite b scris operatorului sistarea serviciului de aiimentt:re ;;'1 "Fă pe : ţ<?doarlll 

determinată ?entru mot:ve întemeiate, făcând dovada plăţii cor,travabrii !,erviciilo, 
?restate de operator pănil lu d:na solicit.ării. Reluare~ fomi:dtrii ;cr,idului d-! 
alimentare cu apă şi de cru:alizare se vr. face după ochimrea chelruielilor oce.zionate de 
sistarea serviciului ele nlirnentare cu apă şi/sau canalizare; 

p) în cazul utilizatom!ui cclec.:t.iv, a!lociaţii de proprictari/loca1.ari, ac~sm ar~ dr~ptul de t'. 
sclkita ind,~ieren de conver,\ii de facturare ir:divid~1eUi b ;;ondi1.ii!1:: ::-re·1ăzute ,:e 
Legea 24 l /2006 c.ct:.in.lizctă. 



Convenţiile de fncturare individuală se încheie în oaza metodologiei de repartizare ii 
facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşementul condominiului, 

elaborată şi aprobată de autoritatea admirJstratiei publice locale. 

Convenţiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiţii 

cumulative: 
- tn baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberauve ale uni!ăţilor acbninistrativ-

teritorinle; 

- le nivelul întregului condominiu/asocia1iei; 
- cu respectarea prevederi!or contractului-cadru de furnizare/presmre a serviciului; 

q) q 1) ia condominiile cu sistem de distribuţie verticală a apei reciica!de este admisă 
încheierea de contracte individuale de fumizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite 

cumulativ wmătoarele condiţii: 

I. în toate locurile de consum al apei reci şi nl a?Ci calde din proprietatea individunlil se 

montează, pe cheltuirua utilizatorului, numai contoare de apă cu citire !a distanţă, care 

sunt utilizate ca aparate de ?:r:ăsură a consumului individual şi se verifică .metrologic la 

scadenţă: 

2. în toate prcprietă\i!e bdividunfo din condominiu se montează, cu avizul operatorului, 

acelaşi tip de contor; 

3. certificatele metrologice emise de producător/laboratorul a;1torizat :.11em>logic pentru 
contoarele de apă cu citire la distan\i\ montate în toate proprietăţile individuale se 

predau operatorului; 
q2) in condomi::liile cu sistem de distribuţie orizontale a apei reci este admisl1 tncheierea 

de contracte individuale de famizare/prcstnre a servicblui, dacă sune îndeplinite cumulativ 

unnătoarele condiţii: 

l. contonil de apă aferent proprietăţii individunle este utiiizat ce. aparat de măsura a 

consumului individual şi se verifică metrologic la scaden;ă, pe che:!U:a.1:1. utilizaumtlui; 
2. în condominiile în care npa caldă este distribuită în sistem vert:ca!, pe lâng! condiţiile 

de Ia q2) al. l., ~tilizntorii trebuie să mni asigure, pe chelt-..iiala lor, rr.ontti:-~ de 

contoare de apă cu citire ln distanţă jn toate locurile de cor..sum al apei calde din 

proprietatea individuală; în toate proprietăţile indivicuale din condominiu se 

montează, cu avir.tl operatorului, acelaşi tip de contor cnre este utiiiza,; ca aparat de 

.năsură a consumului individual de apă caldă şi se verifică men·olcgic k scad.mţă; 
3. certificatele metrologice er.iise de producător/laboratorul m.1iorizat ;,1ctrologic pentru 

contoarele de apă eferente proprfotă1i!or individuale şi, după caz, pe11t:n: comoarele de 

apă caldă cu citire la distanţă rr.omate în proprietăţile individucle se ,redau 

opcratoru1ui; 

q3) î:1 vederea trecerii la :n,:heier.::a contmccelor incividv.ate, ::o,n::.~Ct'.ll de 

fumizare/prestare a servic!uh.1i incheiat cu utiiizntorul coiectiv se pvate rezilia, la cererea 

acestuia, numui cu acordul scris al tuturor propriet'.¼rilor exprimat pr4_.,_ hoti.~r~ adunt..:'ii 

gene:-nle a asocioţiei iuată cu .1namr.:1itate d..: voturi, şi după achitcreo ia zi a :~t'.\ror deoite!m· 

dn!cratc că:re optmt•:ir; 

r) indiferent de sistcmui de distribuţ:e n :ipei în condomi;iiu, ccn.trnctarca 1:1,"vid•.iaEi s 

fumizării/prestării serviciului Cl! utilizatorii tlin condo:-r,iniu se fac-! în o~m::t1. ce delimitare 

di."'ltre rev:aua publică şi. instnla~ia imerioaru a condomini..ilui, respectiv con.cr.11 .n0,1tat ll.1. 

branşamentul condominiului pentr.1 alimentarea cu apă. şi :fur,ii1ul ce rac:m.t., -cen:~i.! pre1uaren 
ln cana!izare; 

s) in cazul imobilc1o:- condominiale existente, it1âividua :zarea ccr:s _r:- .1.1. or •. ~ noii re~e 

:n vede~·ea -eoarti1.ării p~ propnetE\i,'ap:.inr.meme ird i111 tV.!.a~e. t1 :ostL:rilo, t.t:~re;:;te .:;e 



realizeazli, în funcţie de modul de proiectare şi realizare al instalaţiei interioare de distribuţie 
adoptat, astfel:-
1) prin contoare individuale montn1e pe racordul propriu la intrarea în fiecare apartament sau 
spaţiu cu altă destinaţie - în cazu! distribuţiei interioare orizontale; 
2) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile apa..-ate!or/dispozitivelor de 
consum aferente fiecărui apartament sau sp~ţiu cu aită dcstinaţ1e - rn cazul distribuţiei 

interioare verticale. 
t) in cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia vertical! la distribuţia 

orizonralli a apei în condominiu se face cu acordul scris al tururor deţinl!.tori!or cu orice titlu 
ai spaţiilor din cadrul condominiului şi pe· cheltuiaia acestora, expri.-nat _prin. l1otlnlrea 
adunării generale a asociaţiei luată cu unanimirate de voturi, în baza unei documenta·iii 
tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a autorizaţiei 
de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale. 

u) trecerea ln distribuţia orizontală a apei în condominiu se face imegrnl, pentru toate 
spaţiile cu destinn\ie de !ocuintă şi/sau altă destinaţie, fiind L-iterzisă repartizarea consumului 
în ambele sisteme de distribuţie. 

CAPITOLUL VIII 
Indicatori de performantă şi caJitate 

Art. 231. (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate <ie operatori 
in asib'UI'llrea serviciului de alimentare cu apă -?Î de canalizare. 

{2) Indicatorii de perfonnanţă asigurl condiţ!i!e pe care trebuie să le ir.de?linească 
serviciile de apă şi de canalizare, avându-se în vedere: 

u) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
b) adaptarea permanentă la cerinţr:le utilizatorilor; 
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de c::iă şi de 

canalizare; 
d) respectarea regiementărilor specifice din domeniul gospodărir'j rcpelor ~i 

protecţiei mediului. 
Art. 232. Indicatorii de performanţă pentru serviciul de &?ă şi âe canalizare s1.nt specifici 
pentru unnătoare!e activităţi: 

a) branşarea/racordarea utiiizntorHcr la reţeaua de alimen..are C:\ a?ă şi a.~ 
cunalizarc; 

o) contractorcn serviciilor de apă şi ce canalizare; 
c) ::ndsu..c1rea, facturarea şi încasarea contra...aiorii serviciilor efectuate; 
d) ~nc!eplinirea prevederilor din cont:act cu privire la caliUi.t<!e l,i!l"Vici1lcr .!fectllate; 
~) menţinerea unor relaţii echitnbi!:! între fordzor şi utilizat-:>r prin rezolvar>!a 

operativă şi cbicctivă a prnblcm::lor, cu respectarea d:ep:1;.riio: ii o::;ligaţiilor 
ciu-e revin fiecărei pă.1i; 

:) soluţionarea n,-clamaţiihx utilizatorilor referitoare Ia servici:le de a~ă şi c~ 
canalizare~ 

g) prestarea de servicii conexe serv\ciubi de fornizare (informare, c.:;~s,,bm~ et<:). 

Art. 233. !n vederţ,a urmăririi respectării bdi:.:ntorilor de pcrforrru1qă operacorul ::rabuie să 
asigure: 

a) gcstiLmea serviciilor de apă şi de canalizare, conform notărârii de cere în 
i:ciministrare sau pr-~vede:-ilor co-itracmld de delegare a g~sfr.mli: 

":;) ~vidcqr. utifantori!or; 



c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsura'"t:, facturarea 
şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate:; 

d) inregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utHizntorilor şi soiuţionarea acestora; 
e) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în 

conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revir,, la lnfonnaţiHe 
necesare pentru stabilirea: 

i. modului de respectare şi de îndeplinire n obligaţiilor contractuale asumate; 
2 calităţii şi eficienţei serviciih>r fumizate/prestate la nivelui indicatorilor de 

perfonnanţii. stabiliti; 
3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere ~n :uncţiune, 

dezvoltr:re şi/sau modernizare a sistemelor de aliment2re cu a;!i şi de 
canalizare 1,credinţată prin contractul de delegare a gestiunii; 

4. modului de fonnare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile ele ap~ şi tie 
canali7.are; 

5. stadiului de realizare a investiţiilor; 
6. respectării parametrilor cernţi prin prescripţiile tehnice şi nonn~le 

metrologice. 
Art. 234. Indico.toni de perfonnanţă minimali, generali şi garante.ţi pem:n.1 serviciile ce 
alimentare cu apă şi de canalizare sunt stabiliţi în anexe nr. l la prezent'Jl regulamen:. 

CAPITOLUL IX 
Contractul de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor de apă şi de c::malizare 

Art. 235. Contractarea fumizării şi p:estnrea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare 
se vor realiza astfel: 

a) în cazul în care utilizatorii au branşamente, prin contracte fache:ate intre 
operator şi utilizatori; 

b) în cazul în care fumizarea apei potabile se foce prin cişmele strariale către 
persoanele fizice care nu au branşament. prin contracte :nc:1einte cu toţi cei 
care beneficiază de acest servi~iu. Arondarea utilizatorilor se va staoili <l-: 
către operator împreună cu autorităţile administraţiei publi:::e locale; 

c) în cazul utilizării apei de la hicrunţii stradali de către operatorul s<!rv1ciului ::ce 
salubrizare sau cel al domeniului public, pe ba7.ă de contract îm,e 0peratorii 
acestor servicii şi opemtor,.1l serviciului de alimentate cu apă şi de ca.;.alizare; 

d) pentru consumurile de apă i::.riiizate de pompieri pentru instruire şi stingerea 
incendiilor, pe bază de contract încheiat cu nutorităţile administmril!i publice 
iocal.!, în confonnitate cu art. 40 din Legea nr; 121/1996 p:ivind o,·g2nizarea si 
timcţionarea Corpului Pompierilor Militari. 

e) Pentru incheierea unui contract de branşare/racordare şi Ulilizare ie ser~~cii :;~ 
vc avea in veâere unr.etoartle : 
1. iătoc:nirea unei cereri din partea ~1tilizatorului la care va prezentu : 
- copie d1.1pa aviz (nurnai in cazul nbonatilor noi can! si-•a~i e;,ecu:at 

!:;rnnsament siisau racord de canalizare); 
- copie dupa documentele apn:-ntulu.i de mnsum (r,umai ir. c«znl e.:>011a,il-:r 

r;->i cnre si-m.1 execmat bmns:i..rrsent s.i/sau ra~crd de cana'.izare·, ,1~,1letin de 
•✓:;rificarc met:ologica /dec!nratie de conformita1e; p:-oces YJrl:al ci: 
·rr,o:imre-sigilare elii:erat de montator. Lucrnrile de mc:1care, sigi!~re se pct 
executa si de cam: ope:ator; 



- copie dupa ectul de propnetnte (chirie etc.) al spatiului {imobilului) pentr1.1 
care se solicita iacheierca contractului/nutorizatie de construire/alt 
document care sa ateste dreptu] de proprietate {docume:1te care se pastrenza 
la contr,ct); In cflZl.ll utili7.atorilor 

- casnki, in situatia in care nu se poate prezento copie dupa documente care 

sa ateste dreptul de proprietate se va incheia contract si in baza unei 
decln.rot1i pe propria raspundere legalizata insotita de copie d.!lpa actul de 
identitate al solicitantului. 

- copie dupn ac!UI de identitate {in cazul utilizatorilor individuaii) si/sau 
copie dupa dupa CUI (pentru ager.ti economici) respect~v CIF (pentru 
institutii publice, bugetare snu pcrsoa.,e fizice autorizate}. 

2. verificarea documentelor de catre operator prin personalul care raspunde 

de întocmirea contractului de prestari servicii; 
3. cicpunerea cererii la secretariatul operatoru!ui dupa core urrr.eeza circuit-..il 

!a compnrt_imenteie pentru verificare 1a teren, preluare apometru si 
incheierea unor documente care vor face parte L,tegrama din con,tra,ct; 

4. întocmirea propiu-zisa a contractului de branşare/racorda..-e si semnarea de 
catre operator (reprezentant legal) sau reprezentant contra:te operator 

(dupa caz); 
5. semnarea de cntre utilizator a contractului sau transmiterea acesruia Ia 

utilizator in 2 exempi.a~ in vederea semnurii si returnarii ur.ui exemplar 

operatorului. 
Art. 236. (1) Condiţiile privind calitatea serviciilor asigurate de op~tor p:ivind 
continuitatea, presiunea de utilizare şi debitul furnizat. respectiv conditiile de preluare şi 

calitatea apelor uzate acceptate la deversarea în reţelele de canalizare, vor f. înscrise Îl1 

contractul de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor de aiimentar-! cu epă şi de canalizare. 
(2) Modeiul de contract pentru diferite categorii de utilizatori intocmit in baza contractului 

cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu tpa .si de carutlizare -es.e prezentat 

in Anexa Nr. 2. 
Art.. 237. Neachltar~o facturii în termen de :30 de zile de ia <lata sc&den1ei au·.age după sfa-? 
penalităţi de întărziere, după cum urmează: 

a) penalitii\ilc sunt egale cc nivelul dobânzii datorate pencru neplata la termen a 
obligar[ilor bugellire, stabilite con.orm reglementă.,ilor legal~ în vigoare; 

.:,} penalităţile se dntoreeză începând cu prima zi după data scadenţei; 

c) valoari!a totci!ă a penalitilţilor nu poate depăşi cuantumul d~bicu!ui şi ,e 
constiruie ven:t al operatorului; 

d) factura ir.dividualâ pentru servicid d.e alimec.mre cu ap~ şi .:,,! .;analizare 
constituie titlu executoriu. 

0:APITOLUL X 
~ calizar~:t serviciului după produc2rea unuj cutrerr 1Jr 

SECŢIUNEA I 
Serviciul de 3.limentare cu apă 

Art. 238. Pemm reducerea efectelor negative usupra populaţiei, animalelor şi medi11.liii, 

operatorul împreună cu autoritatea publică :ocală nre obligaţia ,;ă Zl!::gure i,â'o:.-ma:ea ~i 

inslruirea prealabilă a poouh1iei pr:n afoie asupra r;11,t!uh.1i de compc,rtnre Jn situa~ii d.: 
,:alamităţi n:num\e. 

,]fi , 
l)J.·~· 



Art. 239. Operatorul de apâ trebme să asibrure: 
a) 1-2 ltom/zi pentru minimum 3-4 zile, apă potabilă din sursa protejată echipată 

cu un sistem local de filtrnre- sistem de filtrare cu cartuş filtran;; din CAG etc; 
b) apa pentru combaterea incendiului din alte surse decât sursa de apă pot?.bilă; 
c) punerea în funcţiune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale şi alte 

unităii cu risc mare; 
d) surse de rezervă pentm alimentarea cu energie electrică a utilajelor; 
e) una sau mai multe surse de apă pentru incendi:J (lacuri de agrement, râuri i.n 

zone accesibile, ştranduri etc). 
Art. 240. După incetnrea mişcării seismice operatorul trebuie să verifice: 

a) starea reţelei de distribuţi~; 
b) starea de etunşeitatc a rezervoJ"l.llui; 
c) integritatea nducţiunii; 

d) integritatea captării şi a surselor de alimentare cu energie electrici!. 
Art. 241. Operatorul va acţiona suplimen!ar, :realizând următoarele acţiu..-n: 

a) verificarea ş1 utilizarea reţelei de alimentare cu. apă; 
b) verificarea in 1eren şi depistarea deterior~rilor reţelei, far în cazul consuitlhii 

unor pierderi mnjo:e, izolarea la rezervorul de acumulare pentm a păstra cilt mai 
multă apă in.-nagazinată; 

c) solicitarea, nvizul comandamentului pompieri!or pentru ca apa cin rezerva de 
combatere a incendiului (rezerve protejată) să fie folosită pentru asigu."'llrea apei 
de băut, după stingerea incendiilor; 

d) închiderea şi izolarea tronsoanelor din reţea, fără defecţiuni1 şi tonte 
branşamentele utiiizntor:ilor, cu excepţia celor cu risc mare; 

e) verificarea modului de funcţionare al hidra.,ţilor şi trecerea !a echiparea celor în 
stare ele funcţionnre pentru fumizarea de apă i!l mod individual pentru 
populaţie, 1sig>J.rând sau solicitând organelor abilitate paza acestora; 

t) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentm alimentaT<!a cu upâ din alte surse 
a utilizatorilor cu risc mare de explozie, incendiu etc; 

g) pu.-ierea în funcţiune a legăturilor de rezervi!. ce ocolesc rez~r,oml, în cazul î,1 

care 
acestn n fost afectat şi nu ponte ?ăstra apa; 

h) realizarea alimentării cu energie electrică a pompelor din sursele c.e r.ezerv!, 
inclusiv din grupur:le ger.eratoare mobile di...ri d~tare; 

i) stabilirea solutiei de alimentare cu apă în cazul în care adc.cţiunee. este 
d-!teriorată prin: 
! . mii izarea uni!ăţii locale ce tratare n apei, stabilită dinainte, instafa.tă pe un 

amplasament sit1.1at pe focuri înalte şi s:gur~; 
2. transportu.! apei cu cisterne dezinfectate şi distribuirea în !ocu:-ile prestabilite, 

::ă~-re populaţie; 

3. l'"il:1sporml apei de la sursele proprii, b con<liiii ad•!CVa!•! , dacă sur:,a de ap-ă 
poate asigura cantitatea. ne:.:esaril., dar sistemul de rransport este deteriorat; 

j} t...foi.area alt•.!i surse de apă dacil lllCrărilc hiârotehnice de le c~p,are sunt 
ni:ectnte total sau, în cazul in cure !ucrfaili: su.'lt afectat~ peqial, nsig'.lmr~a 

;i.merii ir. func '.iune cât mai t:rgcnt u părţii active, mai ales dr,-::il sistem'.!l 
.:m:cf onenză ;rnvi:a,:oml; 

c} reahzr.rea dt> lucrări pnr,1izorii, 1n supraiaţă, d'! lega.-e n W->nscanekr rnmr:.s: 

:intn:gi in cazul .1.;or evarii locale ·Je ad-:rcţiune, retea etc, •.itili.dnd me.teri-:.1~ 

a 'I r:- ) 



rezistente şi cu îmbinări mpide. Lucrările provizorii vor fi supravegheate, iar 
apa dezinfectată adecvat; 

l) trecerea, din morn:mtul în care sistemul poate funcţiona cel puţin parţial, la 
refacerea sistematică a acestuia, în ordinen importanţei, astfel încât să se asigure 
debitele minime de funcţionare. Ordinea de importanţă pcate fi stabilită prin 
anaiiza riscului de nefuncţionare n fiecliri1i obiect component al lucra..··ii. 

Art. 242. In cazul calamităţilor naturale trebuie acţionat rapid şi eficient, asigurându-se: 
a) realizarea planului de acţiune, însuşit de personal prin simulări anterioa.--e 

producerii calamităţii; 
b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel ir.cât personalul să lucreze independent, 

legătura între echipe şi factorii de decizie realizât.du-se cu r:.1ij!oace r.decvate de 
comunicaţie, care să fie independente de reţeaua de telefonie mobilă sau fix!. 

Art. 243. După încheierea operaţiunilor de remediere, toate instalaţiile vor fi cezinfectate în 
mod sistematic. Când apa devine potabilă populaţia va fi înştiinţată că poate Llti:iza aceas1ă 
apă în mod normal. Se va face o inspecţie generală a reţelei pentru detecmrea şi remedierea 
iocurilor pe tmde se pierde apă. 

SECŢTuNEA a 2-a 
Serviciul de canalizare 

Art. 244. Reţeaua de canalizare poate fi afectatA de un cutremur !ară să n::,ară efectele 
exterioare, deoarece o parte din apa exfiltrată se va drena în pământ. 
Art. 245. Operatorul va efect\!a utmăţoarele activită\i: 

a) veri5carea curgerii apei mcepând de 1a uitimul cămin al colectorului prbcipe.l 
(la intrarea în stuţin de epurare sau căminul amonte al ll!lei s„btmversru:i);: 

b) stabilirea locului în care apa nu mai curge prin coiactor, marcându-sa 
tronsoaneie şi verificând terenul dacă a::-c crapăruri vlzibile1 sunt tasări de teren, 
sunt constrUcţii prăbuşite peste canal etc; 

c) se va interveni prin pomparea apei în alt colector sau chiar direct m emisar, caz 
în care trebuie să existe un aviz prealabil al autorităţii de meciu, pentru o 
perioadă de timp cât mai scurtA, in cazul unor tronsoane rupte, pe !UL1gime mare, 
in porţiunee aval; 

d) folosirea mijloacelor !ocale de dezinfect2.re pe traseu, a procedurilor proprii; 
<!) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorică poate curge singură h -:mise.r; 
!) vor fi puse în stare de funcţionare mijloncele auxiliare de pom-pare a apei db 

colectoare c•.: mijionce ce pot fi aduse pe nmpiasi>.mente preg~1ite din timp sau 
stmt deja montate şi se face numai punerea în funcţh.me; 

g} refacerea provizorie a reţelei de canalizare folosind -:uburi u~or de m,::itat (PVC 
gofrat,oţel etc), tuburile vor putea fi montate aparent, !:'1 prote~ţ:e conua 
traficului stradal. 

A1.1:. 246. După ;,tnbHizarea situaţiei, re\l!aua de canalizare va intra într-un pro,;:es de 
verificare ~etală, rez,.1ltatul final va fi nnalizat în vede:ea luării u..11d decizii asupra soluiiei de 
reebilitare sau cruar de rete"imo!ogizare. 

CAPITOLUL Xl 
Realizarea serviciului dupii producerea ?mei jnunda\:,ii 

s;r:Cf IUNEA l 

·?i, 



Serviciul de nlimentnre ,cu apă 

Art. 247. (1) lu cazul inundaţiilor se vor iua măsurile prevăzute în planul aprobat ce 

inspectoratul pentru situaţii de urgenţă. 

{2) In cnzul ~n cure staţia de pompare ce asigu.'"ă presiunea totală în reţea este 

scoasă din funcţiune (voit sau accidental) se va asigura o pompare independec.tA de ?C u:1 

amplasament neinundabil cu motopompe pregătite din ~imp. 
(3) Dacă localitatea este pnr;ial inundată, se va recurge la unniltonrele m!!.suri: 

a) dezinfectarea sup!imenta.'"ă a apei, col"ionn recomandărilor organelor sanitare, 

conform pianurilor pentru situaţii de urgenţă; 

b) atenţionarea locuitorilor cu braP.şamcnte in zona inundat! asupra unor măsui 

suplimentare legate de consumul apei; 
c) oprirea staţiilor-de pompnre aflate în zona inundată; 

d) distribuirea de apă îmbuteliată locuitorilor r:fecraţi. 

(4) Dacă ln caprare lucrările hidrotehnice sunt scoase din funciiune, se V3 asigura 
apă produsă de staţii de tratare mobile, staţii care vor fi în dotarea operet.:>rului serviciului d: 
alimentare cu npă, captarea realizându-se printr-o priză provizorie. 

(5) Dacii la sursă calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse în funcţiune 

măsurile de trotare suplimentară: 
a) edăugnrea de cărbune activ praf; 

:,} adăugarea de polimeri; 

c) reducerea âebitului de ap!i în scopul creşterii duratei de decantare: 
d) reducerea vitezei de filtrare; 

e) ozonizarea apei etc. 
{6) Dac! sursele de alimentar,! cu energie sunt afectate se va aplica soluţia 

alimentare cu energie electrică de la o sursă de rez:rvă. 

(7) Dacă puţuri1e sau căminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spălate 

imediat ce nivelul apei scade, fiind luate măsuri suplimentare pentru a esigu.-a etensarea lor 

până la depăşirea fenomen:ilui. 

{8) După trecerea evenimenr.ilui se va proceda ia o spălare şi tlezin.fectai.--e totală a 

sistemului, obţinându-se un aviz al organelor sanitare. 

Art. 248. ln planui de acţiune se vor trece clementele aplicabile din măsurile ce rrebuie luate 

în carlll producerii 'Jnui cutremur. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Set-viciul de can:ilizare 

Art. 249. In penoada inundaţiilor reţeaua de ;:anali7.arc este supmsoI;ci.ntii, in'..iir,d de ce'.<: 
:.1ei multe ori s-ub pr::siune. 

Art. 250. : 1) Or,eratoml ve esigura cu maxima prioritme funqio::iare~ s:.:;iilo;: d! pc-m,ar~ ¾ 

apelor uzate, suplimentcnd număru! de pompe <.:u motopompe. 
'2) O atenţie deosebită se va da prevenirii inundării staţiei :e ;'.lo!npan: pr:n uar!a 

tuturor măsurilor de îndiguire, utilizarea mow·pompelor etc. 

'.J) Gradul de asigurare a ::uncţionării porcp~lcr tr'!buit.: să fie ma: :r::..i:1 de::ât ,,1 

celorlalte construcţii comp.:inente ole sistcr:iulu.i de alimenU:re cu ap!\ şi de can.-::izure. 
Art. 251. Se vo·: :;:p!icll măsuri suplimentare cie dcz~nfe:;iare, mui ale!; ·n 7.on.e,e :- car~ 
s-i;;'.emul C!e ce.nalizare u refu!m. 



Art. 252. Vor fi puse în funcţiune staţii de pompare provizorii, cu motopompe, pentr.1 

suplimentarea capacităţii de evacuare a apei din zonele inundate. 

Art. 253. !n scopul reducerii gradului de poluare, în zona joasă se poate re::urge la devierea 

apelor colectate de pe suprafeţele aflate la cote neinundate. 

Art. 254. O ntenţie specială se vn da '..lrnlăririi capacităţii de evacuare a emis2rului receptor, 

luându-se măsuri adecvate când există riscul intrării apei pri.'l deversorul liber. 
Art. 25S. (1) După trecerea evenimentului se vor face o verificare generală a ca~lizării, o 

spălare şi o dezinfecţie generală. 
(2) Este obligatorie efectuarea unei analize :.irmate de un plan de măsuri capabiie 

să îmbunătăţească funcţionarea sistemului, consemnându-se limitele atinse de viitură. 

CAPITOLUL XII 
Realizarea serviciului în caz de furtună şi/sau viscol put-lrnic 

SECŢIUNEA} 

Serviciul de alimentare cu apă 

Art. 256. In cazul apariţiei furtunii şi/sau n viscolului operatorul: 

a) va verifica în primă urgen1a sistemul de alimentare cu energie, pu:.'lându-se in 
funcţiune, d11că este cazul, sistemui de rezervă sau V:lr fi rea.iza:e legătu.; 

provizorii, pentru acţionru.-ea cu prioritate a pompelor; 

o) va verifica starea ventilaţiilor la rezervonre, realizându-se o verificare a calităţii 
.1pei şi o dezinfectare suplimentară, dacă aceasta prezir.tA nereguli, iar 

utilizatorii vor fi avertizaţi asupra modului în care să se cons!.lme apa; 

c} va verifica siaren cai;tării şi acţionarea cu mijloace adecvate impotri·,a 
înghetllrii şi b!ocării prizei sau a grătarului, cura;area acesteia va fi per.nanentă, 
ie. în cazul existenţei unor soluţii de .ezervă, acestea trebuie pc.se în :imcţiune; 

d) va asig.ira personalului de exploatare care îşi are lo<..-ul de muncă fa zone izolate 

oli:mentarcn cu h„-ană, sistem de ir.cl!.lzire şi echipament de protecţie 

corespunzător; 

e) va verifica starea stoc:Jrilor de reactivi, acestea fiind refăcu:e periodic, co11form 
normelor. 

Art. 257. După trccer~n furrunii, vn fi refăcut nccesul pe căile de cn:-nunicnţie şi vor fi 
ref!cute lucrările afectate. 

SECŢIUNEA a 2-a 
Serviciul de canalizare 

Art. 258. Pentru menţinerea în funcţiune a staţiilor de pompare de pe reţeaua de cnn!tlizare în 

caz de fm"!Ur.A, este de preferat ca ur.E dintre liniile de alimentare cu energie ! le,;i:rici\. să fie 

subterană sau se vn nsigura o sursă independemă de ulin~en:are. 

Art. 259. In caz de viEcol şi de tempcro,i..ri reduse, vor fi luate r .. ,tsuri, twp·,·eu:iă cu 

operatorul serviciului de suiubriznre şi cu aittoritntea administraţiei p~tolice kct:Ie, de 

:ndepă.rta::e a zăpezii, pentru t:c:-ntracurnrca riscului de topir:! bruscă a zăpezii şi ·p!!nerea sub 

presiune a cuna!izăiii. 
Art. :?60. Vor fi verifi.cine grătarele- dcven:<Hirelor, Liiindu-se şi măst!:iie r:cces.1,e pent1ii 

e!iminarea blocajelor de gheaiă la emisar, blocaje care \')Ot produce ridica:ea ra:v eiu!ui npei şi 
:..."1undcrea c.ar.al,z;l',ii. 



CAPITOLUL xm 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art. 261. (1) Asociaţia de Dezvoltare 1.ntercomunitară Becău a asigurat eioboraree si a adoptat 
regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în funcţie de 
particularităţile locale şi de interesele nctua!e şi de perspectivă ale comunităţii cu respectarea 
prevederilor regu!nmemu!ui-cadru. 

{2) a)Contrnventiile in domeniul serviciului de alimentare cu apa si decimalizare, 
ota! pentru utilizatori, cat si pentru operator, precum si cuantunrnl amenzilor 
aplicabile .sunt cuprinse in Anexa nr. 4 ; 

b) La data adoptarii de catre A.N.R.S.C., confonn prevedri!or Art 21 alin(2) lit. 
b) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51 12006, a 
regulamentului .de constatare, notificare si sanctionere a abaterilor de la 
rcglementarile emise in domeniul aliment.arii cu apa si canalizare, anexa nr. 
4 se va mcdifica confonn ordinului <!mis de catre AS.R.S.C. si se va 
supune nprobarii Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară Bacilu; 

c) Constatarea comraventiilor si aplicarea sanctiuniior se fac de cat.--e primar 
si/sau imp1.temicitii acestuia si de autoritatea de reglementare ccmţetenta. 

Art. 262. In c-ad.,.d contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stip'Jla ste.!.tdcrdele, 
nonnativele şi tarifele legalţ, valabile la data încheierii acestor contrnc:e. De asemenea. se 
vor face trimiteri şi la. actele normntive care trebuie respectate din punct de vedere al 
protecţiei mediului şi al sănătăţii publice. 
Art.263. ln vederea respectarii prevederilor „Regulamentului cadn1 e.I serviciului de 
aiimentare cu upa si de canalizare'' si a „Contracrului ::adr.i de :umiza:e/p.:-estnre a 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare" s-nu stabilit unnatoarele: 

1. Actualizarea documcmclor ce foc parte din art. 11 si 15 di., regl.l.!ament h1 
ten11en de 2 ani de la data intrarii in vigoare a pre-.lenw!ui regulemem; 

2. Actualizarea bazei de date, conform art. 61, în termen <le 3 a:.1i de la data 
intrarii in vigoare a prezentului regulament; 

Art. 264. Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de 1r.cdi=icmile de 
nat'Jra teh.11ici1, tehnologică şi legislativă, prin ACT ADITIONAL LA CO>ITRACTt:L DE 
DELEGARE. 
Art 265. Dupa int..-area in vigoare a prezentului regulament se abroga Botararea ADiB nr. 
44/2010 p:in care s~a aprobat regulamemul de organizare si functionarc a serviciilor publice 
de nl:mentare cu apa si de .:nr:alizare, n municipiului Bacau". 
Art. 266. Fac parte integranta din prezentul regulament : 

Ane.xa nr. l-·,,!ndicatori de performnnta oi serviciului de alimentare cu :;pa si 
.... e canahznre-jucetul Bacau'' 

Ane:m nr. 2 - ,.Contract de fumizare/prestare a serviciubi de :::fo:n::nw.re cu 
apii şi de canalizare" (care se aplica l:i toate categoriile de utilizatori) 

Anexa nr. 3 - ,,Yletodologia privind staoiii:rea tarifelor penrr..1 serviciul de 
monitorizare calitativa si ,.;ant1t.:itiva n poluantilor din apele 1.U:2;te evacuat,;: de ~gemii 
economici. in reteaua de canalizere publica" 

Anexa nr. 4 - ,, Respunden si snncti1.1ni" 
Art. 7.67. Contractele existente raman· va!abile par.,:1 ia data ::1cheicrii -;~,.-tr~r:teJ1r ~e 
fum1zare/prestare n serviciilor de alill'entnre cu apa r.i de ::analiza;-e pre 1a:zu1e c ~ ,rezentt.l 
regulament. 



Art. 268. Asociaţia de Dezvoltnre Intercomun~tarn Bucliu si operatorul S.C. C.R.A.B. S.A. au 
ob!igatia de a tipari si difuza prezentul regulament. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXANR.2 

LA HOTĂRÂREA NR. 472 DIN 23.12.2021 

Contractul de furnizare/prestare a serviciului d~ 
alimentare cu apă şi de canalizare 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

SERVICIUL MONITORIZARE ŞI COORDONARE 
Şef Scrvktu 

Daniela MIBĂILĂ 

UNlTATEA ML'NICIPALĂ PE::-JT.RU MONITOIDZARE 
CALITATE SERVICII PUBLICE 

lsab<ln-pLIE 



SC COMPANIA REGIONALĂ DE APA BACĂU SA ( MO::>EL ) 

Str ............................... - Telefon: ....................... .. 

CONTRACT de furnlznre/prestare a serviciului de alimentare cu n9ă şi «ic canalizare 

nr. ______ dln dntn. ________ _ 

CAPITOLUL I: Părţile contractante 

Art. 1 S.C. Compania Regională de Apă Bncău S.A., cu sediul in Bacău, str. Henri Coandă, 
nr. 2, judeţUl Bacău, ln.,iatriculată la Registrul Comenului sub nr ____ __, codul unic de 
înregistrare fiscală RO ___ ..., contul nr. RO ___________ _, deschis la 
____ _, reprezentată de ____________ _, având funcţia de Director 
Genernl, în calitate de OPERA TOR, (prin _____ _, cu sediul în ______ _ 
str. ___________ 11r.__J* pe de o porte, şi 

a persoană fizicii 
condominiu 

□ utHizntor icdMdual din condominiu ;: reprezanta.nt 

........................................ , legitimat cu CI / BI seria ....... , nr .............. , eliberat de 

.......................................... , la data de ................................ , domiciliat în iocnlitatea 

................................................ , judeţ ............................ , sector ...... , strada 

............................................................................ , nr ......... bloc ....... , scara ..... , etaj ..... , ap 

......... , 1el .................................. , fax ............................. , e-mei1 

c instituţie 
locata.rl/proprietari 

::i agent cconomiz 

. . ........ (imnatriculat1 !a Regism.:.l Comerţului 51.!b nr ....................................... , Cod 
fiscol/cod unic de hu-egistrare RO . . .. . ...... ................. ....... •:od IBA~ 
........................................................ , cont deschis la bar.ca 
....................................... , cu sediul î:1 localitatea ............................................. , jiicie-1 
...................................... , sector ..... , strada ............................................................... , 1;.r •......• , 

bloc ...... , scara ..... , etaj ...... , ap ........ , :-epr::zerarată prin 
............................ . .............................. , ~.vâ.;.d calira:.';;;. 
de ............................................... . 

Adresa de trimitere a corespondca·tel; 
Locnlimce ..................... , !:ector ... , j11deţ 

................... ...... ...... , nr .... , b!cc ....... , scara ...... , etnj .... .. , aţ: ... .... a:ir!sa e-m,.;i;. 

'I!O 



Împuternicit/delegat ................... ............ .......... .. . , având CNP 
................................... , legitimnt cu CI/BI seria ...... , nr ............................... , eliberat de 

........................................... ····• la data de................................ telefon 

......................................................... , adresa e-maii ................................................................ . 

Tip Contract: 
branşament 

□ l\'ou o Recontrnctnre 

Modalitatea comunicării facturii: □ suport.hârtie :::i format electr->nic 

P!:eluare 

în calitate de UTILIZATOR { a PROPRIETA..'l, o CHIRIAŞ) pe de altă pE:r.e, denumite 
în continuare părţi, au convenit să încheie prezentul contract de furnizare/presta.-e a serviciului 
de nlimentare r.n npă şi de preluare ape uzate şi pluviale, cu respectarea w·mătuurdo.r clauze: 

CAPITOLUL Il: Obiectul contractului 

Art. 2 (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă fumizarea/pres~area serviciilor de 
alimentare cu epă potabiiă, apa potabila pentru prepararea apei calde menajere, preluarea 
apelor uwte şi meteorice, transportul şi epu..-area acestora, monitorizarea ca!iti:tivă şi 

cantitativă a poluanţilor din apele uznte evacuate ir. reţeaua <le canalizare u Oi::lşului, în 
condiţiile prevazute de prezentui contracl 

(2) Contractul stabileşte relaţiile dintre utilizator şi operaţor la pl.lllctul de delimitar.:: 
între instalaţia interioară a •.itilizatorului şi reteaua publica care esre constituită :le con~orul de 
branşament pentru sistemu! de alimentare cu apă, respectiv căminul de racord pentru sistemul 
de canalizare. 

(3) Punctul <le delimitare între operator şi utilizator este căminul de b-ar.şament 
(secţiunea ieşirii din contor in sensul de curgere e apei), pentru alimentarea cu u:,:!!., şi cămfa,Jl 
de racord (aflat pe domeniul public), pentru preluarea la canalizare, amplasate la o aistenta de 
5-6 metri de reteaua publica. În cazul când branşamentul nu este încă contorizat seu in situaţia 
în care contorul este ampl~snt la subsolul condominiului, punctul de deEmitare în~ reţea~a 
operatorului şi cea a utilizatoru!1Ji va fi considerat lu punctul de branşar.e, li:. reţeaua p:.iblică. 
Elementele de identificare nle punctului de âelimitare sunt cele din Anexa nr. 1 :a contract; 

(4) Prestarea altor activităţi conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor 
face obiectul altor contracte de prestări servicii. Prevederile 1.1no, astfel de ccntracte ;iu pot 

prevala faţă de prevederile prezentului contract. 
Art. 3 Prezenrul cont,ict s-a mcheiat pentru pu~;ctele de consum menţionate ir. :i:..nexa nr. 2. 
Art. 4 (1) Prezentul contract s-a încheiat pentru persoane fizice/utiliza,ori individuali din 
condominii/asociaţii de proprietari,'locatari/ir.stituţii pi.:blice/agenţi e.:onomici, pentru 

consuma terii şi pu."lctele de consum, confor,n Anexa r.r. l ln contract. 
(2) Datele din anexele la cont:act Sllllt decla:;-ate p~ proprie răspundere de miliza!ur 

cunoscând dispoziţiile <lin Codul Penel în materia fals!llui in d~cle.ra1ii. 
(3) În Anexa nr. 3 ;a contract sunt menţionate st.nnciardcle. normati-,ele, condiţiile de 

calitate privind furnizarea apei, gra::Jul de continuitate, presiunea de serviciu, debiti.:1 asigurat, 
cantitatea de apă . meteoricu pr.!luită la canaiizare lunnr precum şi condiţiile di! ac;;eptnre la 
deversarea în reţelele publice n apelor uzate, vn!abile la datn semnu..-ii contra';tnlui. 
Al·t. 5 (1) Contrnc1:1.1l de f'.l..rnizare/presmre a scrviciibr publice de alimentare cu a~ă şi ir~ 
caMiizare se încheie intre operator şi utilizator pe durută nedeterminată. 

{2) Pentru utilizatorii care au calitatea de chiriaş/cornodmar sau d,~ adm1!,istr1tor a: 

imobilului, contractul se ·,a încheia pe perioadă determinată :n funciie ,ie cccuneme!e 

prezentere. Prezentul co,,tr<":Ct :oe încheie pân~ la data de .................................... . 



Contractul de furnizare/prestare a serviciului de elimentnre cu apă şi de canalizare pe 

perioadă Jetenninata, se i11cheie nwnni cu acordul prealabil expres al proprietarului, prin acesi 

acord operatorul fiind îndreptăţit a solicita angajarea n'ispunderii proprietamlui pentru 

prejudiciile suferite ca urmnre a acţiunii sau inacţiunii 

chiriaşului/comodntaru!ui/udministratorului în ceea ce priveşte executarea cor.tractulu.i de 

fumizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu npi1 şi de canalizare. 

(3) Rezilierea contractului se ponte face la cererea utilizatorului numai după achitarea la 

zi n tuturor debitelor datorate către operator şi numai cu condiţia notificării intenţiei de 

reziliere a contractului la sediul operatorului, în scris, cu minim 15 zile înainte de data la care 

va opera încetarea contractului. Rezilierea contractului se poate face şi dfa iniţiativa 

operatorului pentru neîndeţ1inirea obligaţiilor >Jtilizatorului., cu un preaviz de 15 zile. 
CAPITOLUL Iii: Drepturite şi obligaţiile operatorului 

Art. 6 Operatorul are urmiitoarele drepturi: 
6.1 sA factureze şi să l:ncascze !unar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare fumizate/prestate conform tarifelor avizate de ANRSC şi. aprobate de Asociaţia de 

Dezvolmre lmercomunitară Bacău; 
6.2 să aplice şi să încaseze pcnalitiiţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru ,1eplota. le 

termen a obligaţiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen; 

6.3 să asigure echilibrul contractual pe durata cont'"actului de prestări servicii; 

6.4 să iniţieze modif:carce şi completarea contractului de fun,jzare/prestare a sl!rviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare sau a anexelor acestuia, prin acte adiţioncle sau perfectarea 

unui nou contract; 

6.5 să aibă acces la insll:.laţiile de utilizare a apei aflate în folosinta sa de pe prop,"ietatea 
utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a t'i.!.,cţionă.-ii, 

integrităţii sau pentrU debranşare în caz de neplat! sau pericol de avarie a acestora, precum şi 

la contor, dacă se afla pe proprietatea utili1.atorului, în vederea citirii, verific~-ii metrologice 
sau integrităţii acestuia, ln echipamentele de măsură montate pe surse proprii ş, pe evar.:uările 

în sistemul public de canalizare în vederea citirii consumurilor, precum şi accesul k. orice 

moment la secţiunea de control n apelor uzate. Accesul se va efec1'.!a rn prezenţa 

proprietaru!ui seu a delegatului împuternicit nl acestuia; 

6.6 sfi stabilească condiţiile tehnice de branşo.re şi,lsau de racordare a utiliza!or.!lui la 

instalaţiile ntlnte în administra.ren so, cu respectarea normativelor teh..~ice în vigoare ş: a 

reglementărilor elaborate de e:utoritatcn de reglementare competemă; 

6.7 să desfiinţeze branşamentele sau racordurile realizate fără obţinerea ~vizelor lege.!::, şi s! 
sesize-ze autorităţile competente, in cazurile de consum fraudulos sr::u de dis~rug,,:ri :iri 
degradări intenţionate ale c,:,mponentelor sistemuld public de alimen!m'e cu &prt şi de 

canolizare; 

6.8.1 să întrerupă sau să sisteze furnizaren/prcstar~a serviciului de alimentare cu apă, numai 

după 5 (ci.-:ci) zile lucrătonre de la primirea de către utilizator a 1.:.nei notificări c,:.m·:and în 

comunicarea scrisă focută de operator şi transmisă prin curier, fax, prin scrisoare recomandatl', 

adresată utilizntoru!ui sau orice alt mijloc de comunicnre care asigură tr!mlterea notificării şi 
confirmării primirii acesteiu, în următoarele sir.ia.ţii: 

a. 'Jtilizam:ul nu ~chitA .:acrura tr:. :e:-.men de 30 de zi!e cale:?::aris~:ce c.e la dctZ 

scadent!\, precum şi etice alte obligatii de plată neonora~e Ia scden~~ ')p!r-?rnn1l•Ji 
(inclusiv µe11elităţi şi chcituieli de jc:decnlă) indiforenr de narura, ::ua:,:.mn:ul ;;au 

vechime-a 1'Jr; 

~ .!L 



b. utilizatorul nu îşi remediază defecţiunile interioare şi prin aceasta prejudiciază 

alimentarea cu apă a altor utilizatori; 

c. neachitarea obligaţiilor de plată pentru recuperarea daunelor, smbilite printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugeren sau deteriorarea unor 

construcţii sau instalaţii aferente infrastructurii edilitar-urb1me a locaiitllţilor, aflate 
în administrarea lor; 

d. împiedicarea deiegarului împuternicit al operatorului de a controla ins!aieţiile de 

utilizare apă şi de canalizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de 

măsurare-înregistrare snu de 11 remedia defccţiu."lile la instaleţiîle uâministrate de 
operator, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului; 

e. utilizatorul foloseşte în instalaţia interioară pompe cu aspiraţie din reţeaua publ:că 

direct sau prin branşamentul de apă, ffir! avizul operatoruiui; 

f. utilizatorul execută interconectl!ri/comunicări seu racordări între :onductele de apă 
rece potabilă şi conductele altor sisteme din interiorul construcţiilor (apă caldă 

menajeră, încălzire, surse proprii, etc); 

g. utilizatorul foloseşte apa po~bil!l destinată satisfacerii nevoilor gospcdr..reşti in alte 
scopuri (udat grădini, spaţii verzi, consum tehnologic neavizat, piscine, iazuri, etc; ; 

h. neincndrnrea în termenii ohligntiiior contractuale aie utiliz1torului, du;:,ll. ex,,irarea 

preavizului dat de operator, care duce la rezilierea contractului; 

i. ref.izul utilizatorului de a prezenta infonnaţiile solicitute pentru stabiEre!l corecta a 

consu."llului de apll în sistem pauşal; 

j. refuzul nejustificat al utilizatorului de confinnare a fişei tehnice (anexei .a c'!ntract) 

prin care se stabileşte consumul de apa potabilă; 

k. dacă utilizatorui ne e îndeplinit condiţia impusă de operator pen:ru i:1trarea ir. 

1egalitate; 

1. refuzul nejustificat a utilizatorului de a pennire pcrsonalu.:.!i ce !,1tr-~ţiner~ şi 

exploatare accesul pentm verificarea instalaţiei intenonre de apă; 

m. refi.izul utilizatorului de contorizare a sur.;ei proprii (daca es::e ,:ieţidtcr de- su:rse 

;iroprii), în vederea cetenninArH şi focturării cantităţilor de npll uz?lă deversată în 
::."eţcaua de :analizare; 

n. utilizatorul deţine ~onducte ce apă potabilă care trec prin c'!mine ~e v1z:ttm~ ,. 

·;eţelei de car.rdizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznaie sau deţi.nt:: 

-:onducte de canaliznre ce :rec prin căminele reţelei de 1:.pă potabilă; 

o. '.!Li!izat\1mi deţine pe proprietatea ~a •:il.mine de branşar.-1em ca.-~ sum i..T1salubre, 
ncco.i.fonne, cu reziduri, cu deşeuri sau pentru ~are nu este asigu:at!. 1ntrejine:ea; 

:?· utilizi.1t01:ii ,1!1at ::1 insolvenWfaE:nent n'.l i.şi ac:Cii~, du"!)l dat1< d:c ~anşării 

9rocedurii de i1°;,;o!venţl\ sau faliment, obliguţiile de plată pentru se.-vi:iJ! ·;,restt!e 
:n tcm1enuJ scocem prcvil.zm oe legisla\ie în vigr.are-; 

n. refozul r:ejustffka, .,_1 t1tilizatoro.1lui în ur;:1ătoarele cazuri privimi apele ~ a,~: 



.. ,. 

1. de a permite personaiu!ui de întreţinere şi exploatare al operatorului, accesul 
pentru verificarea instalaţiei interioare de canalizare; 

'.!. de a fi de acord cu recoltarea probelor de apă uzată în vederea monitoriză.-ii 
indicatorilor de calitate ni upei uzate deversate în reţeaua puolică de ca.'1.8lizare; 

3. de a prezenta !a solicitarea operatorului documente privind automonitorizarea 
indicatorilor de poluare ai apei uzate d:versate in r~ţeaua publici\ <le. canalizare 
precum şi alte de.te cu privire lu monitorizarea calitativă şi cautitntivă a 
poluanţilor din ape!e uzate evacuate in reţeaua de canniiznre pubi:câ; 

4. de a monta, intretine şi moderniza instalaţiile de preepurare a apelor uzaLe 

evacuate în retea\13 publică de canalizare în vederea limitării can.itAtilor de 
poiuar.ţi evacuate, astfel încât să se încadreze in limitele imuJSe b contractul de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de ca""lllliznre; 

5. de a asigura functionaren instalaţiilor de pretratarc - preepurare (decantoare, 
separatoare de grăsLTlli, separntcare de uleiuri, s~paratcare de hidrocarburi, 
instnlatii de dezinfecţie/sterilizare) ~ apei uzate evacuate (fapte constatate în 
ctL--sul verificărilor de către operator). 

refuzul utilizatorului de a accepUl. contori:nre1i pentru determinarea corect! a 
cantităiii de apă consumată. 

6.8.2 să intrerupă fumizarea apei după 15 zile calendaristice de la expedierea către ~tilizator c. 
unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de operator şi transmi~ pri„'1 curier seu 
prin scrisoare recomandată adresată utîlizator..ilui, în urn:ătoarele situaţii: 

a} la încălcarea oricăror alte obligaţii prevluute b: contmcc,. ::!gulament..il 
serviciului de alimentore cu apă şi cnnelizare şi legislaţia în :mi.tei::~; 

b} ili!că utilizatorul refuză încheierea unui nou contract ori perfectarea sau 
reactualizarea contractu:ui existent b condiţiile modificării reg1~memărilor sau 
condiţiilor tehnico-econo:nice cere au stat la baza încheierii acestuia. 

6.8.3 procedura de notificare se consideră indeplinită şi ~n cazul unui eve.-mla1 refuz de 
primire a acesteia de către utilizator, sau o aviznre-lipsil. de la domiciiiu din pan:::e. 
utilizatoruiui. 
6.8.4 să intrerupa furnizarea o.pei ia cererea utilizatomlui; 
6.8.S Î!1 toate aceste cazur: rduarea fumizârii/prestării serviciului d.e alimentare cu. apă şi de 
canalizare se vn Iace în tennen de maxim 5 zile lucrătoare de !a încetr,,en 'tlJturo:- cauzelor care 
au dus la sistarea serviciului, cu condiţia achitării cheltuielilor justificate d~ sisrorea/r~luaren 
serviciului; 
6.9 să verifice şi să constate stl:',r~a insmlaţiilor interioare aie utili2atonu1.~;, care :xebuie să 
corespundă prescripţiilor tehnice avute în veaerc la încheierea contr.:icrului; 
6.10 să aplice penalităţile prevăzute de ~cte!e nonr.ative în vigoare :n '.'.:s2u! 7-:i ::are :;e, 

deversează în ::eţem.111. publică de canalizare ape uznte care depăşesc ccncentl":!ţii!e maxime 
ad..1T1ise pentru im.purificatori; 
6.11 să suspende comractul de fomiznre/pr.::stare a serviciul-ui de ali.mem~·,e ::u apă în 
situaţiile în care timp de 3 (trei) luni de la data in,rerupciii alimentării cu ~\ţ:ă prevazute Ia ·Ft 
5.8. l, lit. a) şi/sau b) nu .nnt fodcplir.ite cc11diţiile d: reiuare ,1 ii.trnizflrii ScP1ici'.l.!:.li. Pen::-..1 
~eluarea serviciului după acest termen, operetor<J! va factura, ·penc::J tcată du:-ata d<:: 
întrerupere, o cotă reprezentând 30% din ul,irnt\ focmră er..isă de op<!ratc· ntât pe:::.r:.1 apă, d: 



şi pcntm canalizare şi contravaloarea preluării apelor pluviale la canalizare pentru toată 
această perioadă; 

6.12 să limiteze !;au să întrerupă fumizarea serviciului de alimentare cu apă, dar nu mai mult 
de 24 de ore, în unnătoarele condi{ii (mai puţin cazurile când utilizatorul are debite neachitate 
când intrerupereA apei se va face până Ja stingerea integralii n ecestora): 

I) când este ;i::riclitată viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunuriior 
materiale; 

II) pentr'J prcve:1irea, limitarea extinderii sau remedierea avadilor :n sister:1ul de 

alimentere cu apă; 

HI) pentru executarea unor rr.anevre şi lucrări care nu se pot efectua tă"ă întreruperi; 

IV) debit insuficicm la resursele de alimentare cu apă ca unnn:re a apariţiei uno:
fenomene ne.turale {secetă, inghel-, etc.); 

V) lucrări de dezvoitarc şi !ucrări p:anificate la reţelele de apă şi cana!izare, surse de 

apil, staţii pompare etc. 

6.13 să stabilească lucrări de revizii, reparatii şi de întreţinere planificate le reţelele şi le 
instnlatiilc de distribuţie n serviciului de cl1mentare cu opă şi de conaliz.ere. Realizarea 
lucrărilor se va programa ostfei încât periondu şi numărul de utilizatori afo:::u.ţi să f:e cât rr.a: 

mici 
6.14 să întrerupă fam:zarea şi/sau pr,estarea serviciilor de niimentare cu apA potabi:! şi de 

canalizare, fără preaviz şi fura să îşi asume răspunderea foiă de utilizatori rn u,:::nătoarele 

situaţii: 

a. înt,eri-'Perea cu enel"!,rie elect:ică a fronturilor de captare şi a steţiilo:- oe pompare; 

b. calamităţi naturale (cutremure, im.ndaţii, etc); 

c. în cazul unor avarii majore a căror remediere nu .suferă amânare, care pot 
produce pagube imponante, accidente sau explozii, defccţiu,-ii ale instaiaţiilor 

interioare ale utilizatorului sau care afectează bena funcţionare a !li$:temului de 
alimentare cu apă şi/sau de canalizare. 

6.15. a) să desfiinţeze de ir.dată, fără notif!care prealabilă, brnnşamente.e sau mcc:dunle 

realizate rara îndeplinirea/respectnrea prevederilor legale ori.fără ob~ir.ere:a E.vb:eîor 11ecesru-e -
denumite conectări neamorizat~/f:-aiiduloase. În cazul în care utiiizatorni nu acr.-ice 
contravaloarea consumului stabilit prin nota d: constatare/procesu! verbal de con.itatare 
intoc:l"jt de reprezentant.ii •.)peratoruli~i împuterniciţi în acest sens, în tenr..enul legal de _f>lat'!. a 

facrurii emise, operaton1l unncaza să fonnuleze plângere pena!! in vederea ;-ecuper.::,-ii 
prejuciicii1lui su.ferit. 

În c:ezul conec.:ă..-ilor neautori7.ate opemtorul va facrura utili2.ato.r-Jki depistat :n 
asemenea situaţii un consum de apa-canal cnlculat , ecroactiv pentru o perioad!'! de : 2 de L c: 
rn sistem pauşal, conform legislatei in vigoare, lu tarirele valabile la data :.:onscatâr:i .. 

Totoda:ă mili1..1toru! ~re obEgaţin să achite chelt'.1ielile justificate c.e ::esfonţa:~ 

concct!rii neaut01i z&te. 
Aceiaşi modalimte d,.: calcul· se aplică şi [n cnml în ;:;~re uti:izatcr-2[ Jeversea~t 

clandestir, npă taată :n reteuua ae canalizare. 

~;nnc\iune, con,,:â,1d în ..:a!culul -eiroactiv pem,11 o , enrnau d~ : 2 _e 1u:n1 _, 
: onsu.-nutui în $iS;er.1 p 1..,snl, se vn aţ,lica utilizatorilor, în ~c·1pu .:i.e a C:! :;cun_ ?. :; . 'SUţ-.i.rea -;,,~ 



nedrept a utilităţilor fărll a achita contravaloarea acestora, fură a avea efect data la care 
utili1.atorul şi-a executat branşamentul, a încheiat contract cu operatorul, a fost debranşat sau u 
dobândit dreptul de utilizare a branşamentului prin actul de 
vânzare/cumpârare/donaţie/comodat/locaţie sau data de începere a activităţii dovedită prin 
autorizaţia emisă de autorităţile competente. 

Utilizatorul oepistat cu conectare neautorizată va fi b.anşat la sistemul ce alimenta::e 
cu apă şi de ca112.liznre, după obţinerea avizului de bransare/racordare emis de operator, 
încheierea contrJ.ctului de fo.r:nizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de car.alizare 
şi plata consumului factumt, sau eşalonarea acesteia cu plata a cel put;n 30% din valoar~ 

facturii, şi a cheltuielilor justificate de desfiinţarea conectării neautorizate. 
b} Sunt considerate consumuri frauduloase şi cazurile în care consumi.::! de a!)ă este 

neînregistrat de aparatul rie măsură din unnătoarelc cauze: distrugerea/deterionu.!e. 
intenţionată a contorului de apn, ru:;,erea sigiliilor, demontarea contorului din instalaţie, 

montarea inversă a contorului, by pass la contor, demontare/distrugere a modulului ~lectronic 
pentru contoarele echipate şi aite modalităţi de sustragere a înregistrării consumului M 
acordul operatorului, precum şi în cazul în care utilizatorul care a fost debranşat de la sistemul 

de alimentare cu apă şi de canalizare s-a rebranşat fiiră acordul operatorului. 
În aceste cazuri operatorul va factura utilizalorului un consum de apă-canal calculat 

retroactiv pentru o perioadă de 12 de luni în sistem pauşal confonn legislatiei în vigoare, la 
mrifele valabile ln datn constatării, pentru !o\i consumatorii depistaji la dare efectuării 

controlului. Totodată, uti!izatoru! are obiigaţia să achite contravaloarea componentelor 

sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare disrruse, precum şi a contravalo,-H 
lucrărilor de readucere a sistemelor în stare nonnelă de funcţionare. 

În cazul în care utilizatorul refuză snu nu îşi însuşeşte consumul s-.nbilit în nota r.le 

constatllre şi procesul verbal de constatare întocmit de reprezentanţii operatorului, 
împuterniciti în acest sens, acesta va fi debranşat de îndată de la sistemul de alimentare cu noă 

şi de canalizare. 
În cazul în care utilizatorul recunoaşte în scris consumul stabilit printr-o notă ~e 

constatare :iau proces \'erbal de constatare întocmit de repreze~umţii operatorului. 
împuterniciţi in acest sens şi îşi asumă obligaţia ca după emiterea facturii o~easta· să tie 
achitată in termenul legal ce plată sau solicită eşalonarea la piat! a factu.··i.i cu achitarea a -:el 

purin 30 % din valoarea acesteia, serviciile nu vor fi sistate până la implwirea tem1cnc1or 
asumate de utilizator prin declaraţia anexă la nota de constatare a consumului. :'ller~sţecter.za 
termenelor nsumate prin declnra;ic atr:.ige sistarea de inelat~ a serviciilor prestate c:e operatc,r, 
fără :tici o avizare şi :,cţionnrca în judecată, p_entru .recuperarea debitu!'.!i şi a connavalcd: 

lucrărilor de readucere a sistemelor în stnre normală de funcţionare. 
Tot pentru o perica<iă retroactivă de 12 de hmi calculată în sistem pauşal, vor fi 

facrureţi şi utilizatorii af1a"ti ir.. u:-:nătom-elc sit'-talii: 

cand nu declarat e:onat datele înscrise în anexele la contracrul de fttc-.mzar::/prcstate 

3'!t-viciu ..ie alin:enta!e cu apă şi/sat: canalizare (activitnte desa~urată. ~:::m1matm.i , 
~rad de confort,etc.); 

- ;·c,;\lrniznrea frauduloasă şi !1lră acordul operatornlui de către utilizator. pe,·soane fizice 
sa.! ju:ddicc a serviciilor prestate de cperntor, dacă aceşti utilizatori a'.l fost ract'.!.raţi ic 

sistem pa!.lşr.l; 

- .renra::işnrea frnuduloi:.,ă la sistemul de alimenrur-! : u .:1p!i: şi :ie ;;analizare d:) căt:~~ 
_•;i!izatcrii csre au fost debrnn~,11t de n,:,emmr pentru nep1E.ta foctur:i !-:c.U ·centru Jrica;e 



din cnuze1e prevăzute în prezentul contract sau 1n Regulementul serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare • judeţul Baclit:,. 

?l:edeclurarea co!·ectll, pe proprie răspu."ldere, u suprafeţelor construite si neconstruite, 
de pe care se colectenza ape meteorice, deţimlte de fiecare utiiizutor, va conduc_e la_ calcularea 

şi facturarea untti consum de apă meteorică retroactiv pentru o perioadn de 12 luni, cin care se 

va scădea cantitatea de apă meteorică facturată pentru această ?eriondă. 

Sustragerea de apă prin orice mijloace constiruie infracţiune de ~~"t şi se pedepseşte 

conform prevederilor legislaţiei in vigoare. 

6.16. să solicite şi să primească: 

l. procesul verbal de punere in fimcţiune şi buletinele de verificare metrologică a 
contoarelor de apă şi/sau a celor mon"tate pe racordul de :analizare în caz,.il 

ut:lizatorilor cu surse proprii de apă cure deversează ape uzate în reţeaua publică de 

canalizare; 

2. buletinele c!e analiză a apelor uzate in cazul utilizatorilor cărora pnn avizul d;!fbitiv de 

racordare li s-a impus montarea de instalaţii de preept.'ral'e; 

3. contrectul de vidanjare încheiat cu un ngen~ economic nutorizat pentr..l colectru-~a 

apelor t\7.nte menajere din bazine vidanjabile/fose septice; 

4. avizele şi autoriznţiile emise de autoritaţile competente precum si :,uletinul de 3.naliZ!I. 
al apei în cozul in care deJin surse de apă proprii (cu o velabilitate de maximum 30 de 
zile); 

6.17 să sisteze fumizarea/prestarea serviciului de aiimentare cu apă şiisou :::analizare m cazul 

imobilelor nelocuite, părăsite, pentru care nu se cunoaşte proprietan11 s:iu :-iu au fost 

comunicate operatorului toate datele de contact şi s-n întrerupt facturarea pe o per.oad4 :r.ai 

mare de 3 l\mi. 

În cazul imobilelor :ielocuite., reluarea serviciilor de ahmentare cu apă şi de canalizare 
se va face în baza unei solicitări scrise n titularului de comract/rnostenito~ legali, însoţite de 

actul de proprictnte şi mt.-nai după achitarea cheltuielilor de sistare 11 apcihanalfaării şi a 

datoriilor existente pe branşament. 

În cazul vânzării imobiluhii cu datorii dintr•u:1 conâominiu, actul de ir.,n:rainare ve. fi 
considerat valabil ioci:e:et doar caca dobe.r.ditorul a acceptat expres prin ~ont.'clctul de 

vanzare-cumparare pre!uarea in intregime a debitelor existente la puncrnl dl! consu.1l 
respecti\', ~ulitaten contraclului de vanzare-cumparare poate fi acoperit2, iar operatorul ·,~ 

incheia contrect de forniza.,.e/prestare a scrvi-:iuiui de apa si canalizare cu dooanditord dtca 

acesta achitn debitele restante. 

ln situatia instrainerii unui imo;,ii cu datorii ce nu face :?arte dintr-un co~1domir.iu daca 

dobanditoru! .~fu.za acnitarea deoimlui atunci bransa,-nentuL'racordul s-e h;hide :.:ir 
dobnnditorul :rebuic sa solici!e aviz pentru realizarea urmi mn1 bransamen.rJracoro.. 

6.18. să solicite in:heier-ea de convenţii de focturar! indi•,iduala, în b,:za. m!!toc.okgiei dl;! 

repartiznre şi focturare individuală a consumului ce apă :nregistrat la :,ranşamenul 

condominiului, elnbornte şi aprobute de m1!oriw:ea admtriistruţiei publict ::icn!e, :a~ 

utilizatorii pot solicita, în nume propriu, tncheler(;t de contracte de fordzare/::-resrare : 1.;. 

operatoru1. 

Convenţiile de factur,,re individur.!c. se pot incl:eia numai ia :1iH:l '1.1 im,egLl ~i 
:mooilfasociutie de proprietari/locntnri. 



6.19 să acţioneze în judecutii şiisau să pună în executare silită utiiizatorii care nu îşi achită 

factura după expirarea tcnnenu!ui prevnzut in reglcmcntarile legale. Debitorul va fi acţionat în 
judecată şi/sou pus în excc\ltare silită numai după notificarea prealabilă a acestuie. transmisă 

prin scrisoare cu con.finnnre de primire sau prin executor judecătoresc, în acest caz utilizatorul 

achitând contravaloarea notificării. 

6.20 s4 încheie contracte de colaborare/prestări servicii cu reprezentanţii condominiilor, 
desemnaţi de utilizatorii din cndml acestora, în cazul încheierii conveniiilor de facturare 

individuală. 

Art. 7 Operatorul are urmitonre!e -cbligaţii: 
7.1. să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare; 

7.2. s4 respecte prevederile reglementărilor emise dc:t autorităţile de reglementnre com,ete~te 
şi de autorităţile administraţiei publice !ocale; 

7.3. sll respecte indicatorii de perfonnnntă ai serviciului stabiliţi prin contrncr..11 de delegare a 

gestiunii; 
7.4 să asigure continuiraten serviciului d.e alimentare cu apă la puncţd de delimitare, la 

parametrii fizici şi calitmivi previlzuti de legislaţia în vigoare, cu excepţia cazw-ilor de 

întreruperi în alimentare cu energie electrică, avariilor şi n cazurilor de fo:-;il ma_ioră; 
7.5. să asigure fancţionarca reţelei publice de canalizare la parametr.i proiectaţi; 

7.6. să prein apele uzate !n parametrii prevazuţi de nonnntive!e în vigoare; 

7. 7. să efectueze analizo cnlitativă a apei furnizate; 
7.8. să aducă la cu:1oştintă utilizntorului. cu cel puţin 24 de ore înainte, ?rin ;::;ass-mcdia sau 

prin afişare la utilizator, otice întrerupere în fumizarea apei şi/sau i:n preiurea apelor U7Jlte şi 

meteorice ( după caz), în cazul unor lucrări de moder.iizare, reparaţii şi intreţiriere plarJficni:e. 

t-,. cazul în care esie afectat utilizatoru!, operatorul este obliga: să comunice dt.!rnte planifice~ 

pentru întreruperile necesare executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; 

7.9. s! ia măsuri pem:rJ remedieree d~focţiunilor Epl!rute în instalaţii:e sale. Constatar-!e 
defecţiunilor le re\eauo publică de ap! şi de canalizare se efectuează în mnxim 4 (patru) ore de 
ia sesi7.n.-e, intervenindu-se pent:r.1 !imitarea pagubelor cn..--e. se. pot produce. Demara.ea 
!ucrlirilor pentru remedierea defectiudlor constatate se va face în tennen de maxLrn 48 de ore 

de la constatare. Odată cu demararea lucrărilor se va comunica litil:izato!"J!ui dur.s.ta 
intervenţiei, cu excepţia situaţiilor când se trece imediat la remedierea defecţiunilor. 

Dep!!şirea limitelo: de timp prevăzute se poate face, în cazuri jus:ificete, nt!Itl.lli prin 
modificarea autorizaţiei de ::onstruire. 

7. l O. ?ent.ru întreruperile din culpa operatorului în fumizarea apei şi/sau în prelur.ren apelor 

uzate ş1 :rr.eteorice clll'e depăş'!sc hnitele prevăz!:.t~ în contract, op~rr,.m::.-:.11 ~•a s-upor::~1 
despăgub1ri!e datorate 't.\tilizalorului. S.llicita,ea c:esp~guhirilor se face în scris în t~rmen de 5 
zi.e lt:crătoare de la producerea psguoei. ?enmi întreruperile ca::-e d~păşesc ~A de ore, 

operatorul este obligat să asigure. cu rnijlt)ace .ennice propni, nevoile de a9a ab miE.z:noruL.li 

care soiicită o astfel de presti,.ţie; 
7.11 să evacueze. pe .. ::hellufolu sa, apa pe.tr..r.s~ în c:!rţ!l.::asc/subsoluri ih c~uz.a defecţiumkr.: 
la sistemul publk de alirnemare cu apă ş de canalizare; evacuarea :o.p:.li :1.. exo·nerea7..ă 

op~rntorul, în cazul vir.ei Jov~dhe, de piata unor despăgubiri stnbi!ite :::. co:-idiţi:J,., legii. tr,. 
acest sens se va întoc:-ai \.Ul do~u:rr..ent (pr0ccs-vcrbnl) însuşit de :1.r:ioele 911.-.·i 1:i care S·!\U 

:ren\tcnm cai.::zele şi n.:sponsnbilitiiţilc; 
7.12. să explontezc, să i'nrr~tină, s& repar~ ş: 3ă verif;::e contoare'.e, proprietatea operatorului. 

:ns1nla:e la '._,rnnşamen:ul utilizatorului/utilizatorilor, în pu~ccul .1e ueli-..~: Jre ~ii"",re reteaue 
:1':.l.~Iicil şi re1eaua inter;oară. 



Verificarea periodică se face conform dispoziţiilor de metrologie în vigoare şi se 
suportă de ciltre operator. Contoarele instalate la branşa.111entul fiecărui utilizator, suspecte de 
înregistrări eronate, se demonteuză de operator şi se supun verificării în laboratomi metrologic 
autorizat. În cazul în care verificarea se fuce ia cererea utilizatorului, în interiorul tennenului 
de valabilitate a verificării metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare şi demontare 
vor fi suportate conform Ordinului 29/N/1993, astfel: de către utilizator dacă contorul a fost 
admis din punct de vedere metrologic, de către operator dacă contorul a fost respins din pune: 
de vedere metrologic cu velori superioare {n înregistrat mai mult decât volumul de api!. 
tranzitat prin comor). În situaţia în care contorul supus verificării a fost dec:arat respins cu 
valori inÎerioare (a înregistrat rnai puţin decât volumul de apă tranzitat pr:n .,;ontor) 
cheltuielile de montare şi demontare vor fi suportete de utilizator. :n cnzul in care la 
verificarea metrologică contorui a fost declarat respins cu valoare superioara, operatorul ·,a 
proceda şi la o rectificare a facturării luiind în calcul u.., consum stabilit ca o medic e 
consumurilor pe ultimile 2 luni de funcţionare corectă n acestuia, inr in cazul în care aparatul a 
fost declarat respins cu valoare inferioară se va lua în calcul cantitatea de apă indicată de 

apometru, dacă aceasta depăşeşte media înregistrărilor pe 2 luni anterioare. Perioada penm.. 
care contorul este considerat respins metrologic este perioada de timp scursă de la ultirr.2. 
factură şi până la data verificării metrologice prin care s-a constatat deficienţa in funcţionare a 
contorului. 
7. 13. să echipeze, pe chelt'l.linln sn, cu contor branşamentul general în pa,ctul de delimitare e 
instalaţiilor seu în camera de contoriznre, in tennenele stabilite în conformitate cu prevederile 
:egnle, dacă contractul de delegare n gestiunii ore prevăzută necastă investiţie; 
7 .14. sa schimbe, pe cheltuiala sa ( cu excepţia cazurilor când vina aparţine utiiizntoruluî), 
contonrele proprietatea opemtoruiui instalate pe branşamenrul utilizatorului/utilizatorilor, in 
cazul în care s-a constntat cil sunt defecte, în termen de ::naxim 5 (cinci) zile calendaristice de: 
la constatare. Constetarea defecţiunii se face în tennen de cel mult 72 ore de la sesizare. Când 
schimbarea survine ~nei cauze datorate utilizatorului cheltuielile aferent:! vor fi suportate de 
ncesta; 
7.13. s! aducă la cunoştinţa -:.i.tilizatoru.lui modificările :ie tarif şi alte infor:meţii re!~rhoare la 
facturare, prin mijloace rnass media, ci..rier, ::a.x, adresă ataşa.tă facturii s!.'.1... orice alt mijloc de 
informare şi comunicare; 
7 .16 in cazul în care cu ocazia citirii se constată deteriorarea contorului general sau inundar-~ 
căminului de brar.şa.T'!lent, operatoml va lua măsurile necesare pentru remedierea clefic:enţel,w 
constatate, inclusiv să solicite utilizatorului remed:erea defecţiunilor la reţeaua interioara, :n 
cazul în care inundarea cămir.ului se datorează culpei .icesr..ua. Î.-1 tua!e cazuriie L1 care 
deficienţele constatate· sum din cu!pa urilizator:.ilui, che!tuieli!e de remedi~re îi r~vin ucestuia; 
7 .17. să nu deterioreze bunurile utilizatorului şi să aducă părţile din construcţii legal 
executate, car~ aparţin utilizatornlui, la stnren lor ir,i,;ială, dacă au fost deteriorate din vina sa; 
7.18. să acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi î.n alimen!2.re, ce >!U 

survenit din vir.a sa, confcm.n pre•.:ederiior 1egale tn vîgonre; 
7.19. să fi:.mizeze utHi7.atomhii ir.forrna;ii privind ;storicul com~m.ului şi eve~n.ialele 
pennlitfţi piătite de acesta; 
7.20. să. anunţe :1tilizntorul în cazui în ,.;iir~ este nfectat de lLnitări!e sait îr.rremperJe 
pianif:c11te tn medul stabilit prin co,1trnct şi să comunice durata planificată pentru înrreruperile 
necesare executării unor lucrfai de întreţinere şi reparaţii; 
7.2 t. să plăteuscă tonte ctau;1ele provocate utiiizaton.1iui din culpa sa, în special dt.ct,: 

a.1 m.1 .im!nţă tmlizatorul din timp c1,.: vri·✓ire ta lL.::tările sau !a irtreraperik 



b) după întreruperea fwnizării apei potabile nu reia fumizarea acesteia io maxim S 

(cinci) zile lucrătoare după îndeplinirea cor.diţiilor de reluare a f.irnizadi. 

7.22. si'i acorde, la cerere, bonificaţii utilizatorului în cazul fumiZării/prestă.··ii serviciilor sub 
parametrii de calitate prevăzuţi în contract: 

1. nu livreaz§ epă potabilă în condiţiile stabilite în contract; 

2. nu respectă parametrii de calitate pentm cpă potabilă fun:izată la branşament. 

confonn prevederilor din contract 

7 .23. în cazul în care fumizarea/prestarea serviciului de alimentn.--e cu apă şi de canalizare a 
fost întreruptă di:l vinn utilizatorului (nep!ată, neremediere pierderi interioare, etc), relua:-~ 
acesteia se va face in tennen de maxim 5 ( cinci) zile lucrătoare de la înlăturarea ca1.t2elor care 
au condus la această acţiune; cheltuielile justificate aferente sistăr:i, respect:v reluării 

fumizării/prestării serviciu!ui se suportă de utilizator; 
7 .24.1. la fiecare citire a contorului de branşament, cu excepţia cazurilor când citirea se face 
de la distantă, să lase o înştiinţare scris~ (la avizier) din care să reiasă: 

a) rlnta şi ora citirii; 

b) numele şi prenumele cititorului, număn.tl de telefon al 
;ititonilui; 

c) 
:mp~,e). 

cc.uza care a dus la imposibilitatea citirii {atunci cund se 

~eparticiparca reprezentantului utili7.atorului la citire nu constituie „m !notiv d~ reri.12 
al plăţii facturii astfel întocmite. 

Utilizatorul va lua la cunoştinţă de datele citite din factura. 
7.24.2 in cazul în ca.re citireo nu s-n putut efectua din cauza inundă.-ii cămbului de ~pometru, 

operatoml are obligaţia cn până la data limită de emitere a factu~ii: 

a) să golească căminu! de apă; 

b) să citească contorul de apă; 

c) să remedieze defecţiw1ea care a focut posihill! inundarea căm.inuh.:i; 

d) să emită facru„--a pe bnza citirii efectunte. 

7.24.3 în cazul în care cper:iţiile ;ir~văzute la punctul 2 :;ond.uc,. din motive justificate, ln 
:!miten:a facru.'"ii după data de 15 a !mtii urmatoere ceici in care prestatin·a fost efoct'.itlta, s~ 
admite emiterea acesteia pe baza unui ind~x estimat, fapt ce ve ·ti obligatoriu ·meuţivnat în 

fncmră, regulariznrc.:i efecte.ându-se in factura unnătoar<!; 
7.25. apemtorul nu răspunde pentru neindep!inirea serviciului, în cazurile de fo:-ţil r:iajoră. 

:-r:ecum şi in t:.rmătcnrele c4zm-i: 

:1) ca urmare a lucrăr:lor de întreţmere, reparaţii, rnoderniztri, exrir.deri, :ievie;-i, 
br,mşiiri n,>i, schimbări de c:omoare, dacă operator:.11 a anu.n~r ::tii.i;~tc,di 
::esţre· eventc.alitate~ opririi furnizării apei, sp~cificânâ de.:a ii im~r,:~lul ~le 
t;mp în cnre aceasta va fi opri!ii; 



b) în cnzul ploilor torenţiale şi a altor fenomene climatice ori calatJ1ităii natu.-ale 
care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la cnnali:zare a 
debitelor. 

7.26. în raport cu utilizatorii din condominiu în caz,..11 1nche1erii de contracte bd:viduale de 
fumizare/prestare n serviciului, principalele obiigatii ale operatorului sunt: 

l. să asig-.;re 1a branşamentul condominiului parametrii de calitnte a apei 
potabile; 

2. să repartizeze pe fiecare unitate imobiliara consumul de apă înregistrat de 
contor.11 montllt la branşamentul condominiului; diferenţa dintre consumu} 
înregistrat de contorul de branşament şi suma corummurilor individuale se 
repartizează egal pe unitate imobiliară {mai putin cele n,!locuite) şi se 
facturează individual; 

3. să emită lunar factura fiecărui utilizator; factura va cuprinde şi o rubrică cu 
rennenele d~ scadenţă ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorw 
:rehuie să asig,.1re, pe cheltuiala sa, verificarea periodică metrologică; 

4. să factL1reze în sistem pauşal :itilizatorii care nu asigură montar<!a 
contoarelor de a?ă în toate locurile de consum aferente ·proprietăţii 

individuale sau care nu verifică metrologic contoarele la termenul de 
scadenţă ori nu înlocuiesc toate contoa.--ele respinse motro!ogic; 

5. să nu sisteze fumizarea/prestarea serviciului la nivel de condomini'.l in caz 
de neplat! a facturiior individuali::. 

CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile utJlizatorului 

Art. 8 Utilizntorul nre următoarele drepturi: 
8.1 să utilizeze liber şi neciescrim:natoriu servicid public de alime~1ta.-r-e cu apă şi de 
canalizare. în condiţiile prevăzute în contract; 
8.2 să conteste în scris facnirile în termen de l O zile de la data emiterii, arenei câ..,d constc:tA 
diferenţe intre consumul facturat şi cel realizat; 
8.3 să beneficieze de rec:\.:cerea valorii focr.1:i:. curente, pu:iă la r:-axi:m 3"%, ne~tr'.1 perioadr, 
neasigurării serviciu:ui, în .mnătoarele situaţii: 

a) r,efumizarefi apei confom1 prevederilor art. 7, pct 7.4; 

'::i) ncanunţare1 întreruperilor, confonn prevederilor ar:. 7, p: t. 7.8 sau de?ăşfr~ 
.imitelor de iimp comun:cate. 

8.4 să primească n1spuns, în termen de· mnxim 30 zile calendaristice, ia sesizările adresate 
operat01uiui cu privire ~ neindeplinî:ea unor obligaţii con:re.cruale; 
8.5 să bnmşeze în con:ii\iile legii ;;i cu acordul scris ul operatorului a11i cor.sum::wri pcm,., 
alimentarea acestma cu opu; 
8.6 să solicite ope1morului remedi;:rea defccţi•.miior şi n deranjament•!ior s.urver.i~e :a reţelele 
publice de distribuiie saulo branşament; 
8. 7 să solicite în scris •1e:ificarea contmuiui instala, pe bmr.şament, d !fect sau ~uspect d~ 
!P.:-~istrări emr.a:,;e, în conci\iile arL 7, -,ct. 7 .. ::; 



8.8 să solicite şi să primeascd, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentr.i daunele 

provocnte lor de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate sau prin 

fumizaree/prescnrea unor setvicii inferioare, calitativ şi cantitativ, pnrnmetrilor tehnici ::ltabiliţi 

prin contract sau prin nonnele tehnice în vigoare; 

8.9 să sesizeze operatorului once pierdere de apă în căminul de branşament; 

8.1 O să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; 
8 .11 s! primească şi să utilizeze informaţii privind serviciile de utilităţi publice care îl 

vizează; 

8.12 să se adreseze, individual sau colectiv, autoritt\tilor administra1iei publice locale sau 

centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau repa.-ării ll:ll!Î prejudiciu direct 

sau indirect; 
8.13 să participe personal sau prin împutemicit competent care să ia pnrte împreună cu 

delegatul operatorului la verificarea şi citirea apometrelor şi semnarea documentului de 

evidenta a consumului sau a procesului verbal de constatare; 

8.14 să refuze prelucrarea datelor personale în scop de marketing sau cedarea către terţi; 

8.15 sil solicite în scris operatorului ·sistarea serviciului de alimentare cu apă pe o perioa® 

determinată pentru motive întemeiate, făcând dovada plăţii contravalorii servici!lor prestate de 

operator până la data solicitării. Reluarea furnizării serviciului de alimentare cu ap:! şi de 

canalizare se va face după achitarea cheltuielilor ocazionate de sistarea seiviciului de 
alimentare cu apă şi/sau canalizare; 

8.16. în cazul utilizntonllui colectiv, asociaţii de proprietari/locatari, acesta are dreptul de a 
solicita încheierea de convenţii de facturare individuală io condiţiile prevăzute de Legea 

241/2006 actualizat.!. 

Convenţiile de facturare mdividuală se încheie in baza metodologiei de repertizarc ş: 

facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului; 

elaborată şi aprobată de autoritatea adr.tinistrotici publice locale. 

Convenţiile de facturare individ1.1ală se pot bcl:eiu numai în urmăroarele condiţii 

cwnulntive: 

- in baza ~1otărârilor adoptate de autoritătile deliberative ale unităţilor edr,1inistrativ

teritorinle; 

- la nivelul întregului condominiu/asociaţiei; 

- cu ::-espectar~a prevederilor contractului-cedru de fumizare/prestar~ n se:rv'ci.Jui. 

8.17 indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu, comra::tarea ~o.ivi<'.uală ~ 

fumizmi/prestării serviciului cu utilizatorii din cor.dominiu se face ţn p.mcti., .. ::.!-:! deiimitnte 

dintre reţeaua publică şi instalaifo imerionra a condominiului, res-pectiv con:orul montat lf 
branşamentul condominiuh.1i pcm.11 al:mentarea cu apă. şi căminul de racord, pe!'ltn.: pr.:luer~ 

ia canalinre; 
Art. 9 Utilizatorul nre următoarele obligaţii: 
9.1 să respecte normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor ae aliment:'J.re cu apă şi de 

canalizare prevăzute în ccmroct şi de legislaţia în vigoare; 

9.2 să ¼Ccepte limitaren ca~titotivă sau intren.lpcrl!a temporară n furniZEriilp:es,ar:ii servicit1lu: 
în caz de avarie sau secetă sav pentru execuţia ur,or lucrări prevăzu:e în ţrcg:amele de 

:-eabilitare, extindere şi m()demizare a infrnstrucrurii tehnico-edilitare;. 

9 .3 să rcspecti în punctul d.~ c!escarcare în re\em,a de <:;jnn!izare, ;ondiţiilc de cal ita:e a apelor, 
potrivit nor:nelcr şi norrMtivdor în vigoare; 



9.4.1 în c112ui în care căminul de branşament şi/sau contorul de apă se află pe proprietatea 

uti1izatorului sau la limita proprietăţii, acesta va asi1.'llra curoţenia, vn întreţin.! în stare 

corespunzatoare, va asigura integritatea sistemelor de măsurare în concorden;,A cu Ordinul 

29/N/1993, va nsigura accesul operatorului la contor pen:ru etectuarea citirilor, verificărilor, 

pentru opemliile de sistare a furnizării serviciilor ?Cntru nerespectarea clnuzelor contractuale, 
precum şi pentru operaţiile de interver.ţii; 
9.4.2 orice reparaţie sau inlocuire de contor cnre se datorează unei cauze străine de voir.ţa 

operatorului (îngheţ, incendiu, şoc exterior) sunt efecruate de operator pe •.;helruiala exclusivă 

a utilizatorului. Tot pe cheltuiala utilizatorului se cfect.ieoză şi verificaree metrologică a 
contor.tiui în cazul în care sigiliile aplicate de c!tre .:iperator!producetor au fost rupte, 
suplimentar se vn imputa utiiizatoruiui şi un con3wn fraudulos, calculat potrivit prevederilor 

contractuale. Acelaşi lucru fiind valabil şi la consiatarea lipsei contorului din instala.ţie, sau 

altă operaţiune care să influer.ţeze indicaţiile contorului rle branşament. 

9.5 să nu execute manevre la robineiul/var.n de concesie. lzol~ea instaiaţil!i interioare se va 

face prin manevrarea robinetului/vanei de după contor seu din instalaţia interioară proprieta,'!a 

utilizatorului; 

9.6 să nu folosească in instalaţia inter.oară pompe cu aspiraţie din re1eaua publică, direct sau 

prin branşamentul de apă şi să nu intervină în instalaţiile operatorului; 

9.7 să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, prin monto.rea de clopete de reţinere 
sau VIL.'le pe coloanele de scurgere din subsol; 

9.8 să aducă la cunoştin\ă operatorului, în termen de 15 zile lucrJtoare, orice modificare a 

datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexele ln contract. a datelor de identificare a 

imobilului la care sunt prestate serviciile contractate şi a adresei la care operatorul u...nează să 

trimită facturile, precum şi orice alte modiricări intervenite în cursul cier.dării ccntractulu! 

care conduc la modul de stabilire a consumului şi implicit la emiterea corect!!. a facturilor 

(numărul de persoane rezidente, suprafaţa c.:mstruitf/neconstruită., schi:.-.1barea profilu.lui de 

activitate, etc); necomunicarea acestor date angajează raspunderee materială a util~!orului 

pentru eventualele prejudicii suferite de ope:11tor ca urmare a neexecutarE culpabile obliga1iei 

de informare; 

9.9 să asigure pentru apele '!lZB.te şi meteorice condiliile de descărcare prevăzute de operator ~1;. 

aVlzul de branşare/racordare. În caz contrar se va aphca principiul "Poluawntl plfteşte"; 
9. I O :iă &sigure integritetea, intrcţir.erea şi repararea insta!nţiilor interioare :ie apf şi de 
cana!izare; 

9.11 să notifice în sens operntomlui înstrăinarea imobilului la care s-a efecmat pr:::smţia, în 

termen de max. 15 zile de lu încheierea actului de instreinare şi ~ă solicite re-Liiier~a 
coutractuiui; 
9.12 să m1 construinscă sau să nmplns!zc obiective in zona de protecţie sau ceri! nu respectă 

d~stnnţ~ie de siguranţă faţă de construc~iile şi instalaţiile operatorului ~1.t~reme acrivităţii de 

distriouţie, iar pe cele c,ir:struite salt amplasate ilegal să le desfiinţeze; 

<>.13 să folosească apa potabilu numai pe;:nrru satisface.rea nevoilor igierâco-;;unitare f 
~repararea hranei, pentn. .:are a fost avizat şi nu pentru udatul sau :rigatul grzdinilor ş~ 

spaţiilor verzi, şi să reducă ln maxim pierderile de epl din instalaţiile inteifoare; Pentr:.t iri(¼at 

~i ud~: se va utili:le epa din uite surse decât npa de la reţeaua publică; 

9. 14 s! achite conrmvak>area facturii în tenne;-1 de l S zile ca!endnristice de la emit.:re; 

9.15 s~ nu execute lucrii!"i claudestine de ocolire a ,::onton.1.lui; 
9.16 în cnzul r:eprimir.i factt1"--ii de plată in termen de 1S zi1e n lunii ur:natoue :>:;!ei :n c~:e 

prestntia a fast efecrnata, are ohl:gaţia de a se ?rezenta la seriiul operatorului p~_,tm h srea !r 



cunoştinţă a obligaţi1Ior de plată şi/sau eliberare duplicate factura şi nu va fi exo,1emt de le 
plata sumelor datorate. 

9.17 s!1 execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care ii revin la instalaţiile interioa..--e pe ca."'C 

le are în folosinţă pentru a nu se produce pierderi de apă sau a crea prin fonctionarea lor 
ilecorespunzătoare un pericol pentru. sănătatea publică. Obligaţia se eictinde şi la staţiile de 

hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare, instalaţii de preepumrc, bazine etanşe 
vidanjabile, etc., care simt în proprietaten utilizatorului; lucrările de reparaţii vor fi executate 
în termen de 72 de ore de ta producerea defectiunilor; 
9.18 să comunice şi să prezinte operatorului, b cazul in care detine surse proprii de apa, dat.a 
punerii în funcţiune n acestora, avizele şi autorizaţiile emise de autorităţiie competente 
{Oirecţia de Sănatate Publică, Autoritatea Nationn!li Snnitnr Vctcrineră şi Sigunmţa 
Alimentelor şi Administr.i.ţia Naţională Apele Romfine), debitul sursei de apă şi consun1atorii 

deserviţi din aceasta, având totodată obligaţia să instaleze contoare de apă şi să tină le zi 

registrul de evidenţă, pe baza căruia !!ă se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii, 

precum şi să monteze dacii condiţiile teh.'lice permit, aparate de măsură pe :eţeaua de 

cannliznre acolo unde foloseş1e npă cn materie primă, în caz contrar debitul evacW1t va fi 
100% din debitul captat; 

9.19 în cazul vânzării imobilului cu datorii dintr-un condominiu, actul de instrainare va fi 
considerat vnlabil incheiat doar daca dobanditorul a acceptat express prin contractul d~ 

vanzare-cumpnrare preluarea in întregime a ,lebitelor existente la punctul ci.e consum 

respectiv. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare poate fi acoperita, iar operatcnll va 
încheia contract de :urnizare/prestarc a serviciului de apa si canalizare cu dobundîtorul daca 
acesta achita debitele restante. 
Până ln achitarea datoriilor pe branşament operatorul va sista farni.zarea a;,ei; 

In situntia instraînarii unui imobil cu datorii ce nu fece parte dintr-un condominiu ckca 

dobanditorul refuza achitarea debimlui at-..mci bransa.inentul/racordul se i..richide iar 
dobanditorul trebuie sa sob:ite aviz pentru realizarea unui nou brnnsament/racorC:. 

9 .10 utilizatorii persoar.e fizice sau juridice, inclusiv cei. care au sisteme proprii de alir.nentare 

cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de car.alizare. existente sau nou

infiintate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată, ::are respectă condiţiile. de 
descărcare a apelor epurate in mediul r.atural. 

Utilizatorii care nu sunt racordaţi la mtemu1 de canuliznre şi ni.! âc~in st!l;ii de epur-;.1re 
a apelor uzate, iar pe strada pe care locuiesc/îşi destăşoară activit,tea există re1ea de 

canalizare, aceştia vor fi notificaţi, punâ,du-li-se în v.-:dere ca în tennen ce 15 de zile de la 
data notificării să focă dovada depunerii documentaţiei pentru autori7.aţie de cmisrruire c. 

:acordului de canalizare, urmând ca în termen de 30 de zile de lu obţin;!rea ,,•.1toriz::ţiei de 
construire să execute lucra:ea; 

9.21 în cazul încheierii con..mctclor individuale principalele obligaţii ale utiliz:at:)rilor din 
condominiu s'.lnt: 

1. să supor:c pr;iporţicnn! cu cota • parte indiviză c'.-lelt'.tielile de administr::.:·e. i,:itreţinerr: 
şi reparare rt insce.laţiilor comune de alimentare cu apă şi de canaîizare dn 
condominiu; 

1. să pli\tenscă până la lenncnd de scadenţă facturi!,: i...,dividuale em.se de cper.110.r; 

3. să supone cnelttLie1ilc de monte!'e, v1:rificare peri.cdicfl metroiogică şi fr:.kcuire e 

contoarelor de npă <'.foreme proprietăţ:i individuale. Certificatele m.et.-c)'ogicc emise de 

prnducător/!abomtornt atncrizat metrnlcgic pentru contoarele d·, apă indivicluule se 
pr~cnu cpermorulu1; 



4. să înlocuiască contoarele de npă cu citire la distanţii numai cu contoare de acelaşi tip şi 
si!. comunice operatorului, în termen de cel mult 48 de ore, seria şi indexui contomhi 
nou împreună cu seria şi indexul contorului înlocuit; 

5. să pennită accesul operatorului pe proprietatea lor, în cazu.I suspiciunii de fraudă, 
pentru verificarea integrităţii contonrelor şi a funcţiorumi instalaţiilor interioare de apâ, 
în tennen de cel mult 48 de orc de ln solicitnre, sub sancţiunea facturării în sistem 

pauşal în 5 zile de la notificarea scrisă; utilizatorul individual nu este exceptat şi de la 
aplicarea altor sancţiuni prevăzute de lege în cazul în care se constată violarea 
sigiliilor aplicate .::ontoarelor sau robinetelor sau orice alte ectiuni ca.-e pot denatura 

corectitudinea consumului înregistrat de contor. 

6. să nu restricţior.eze exercitarea folosinţei de ciit.--e ceilalţi coproprietari a instalaţiilor 

comune de apa şi canalizare; 

7. să nu modifice instalaţiile de utilizare interioare aferente unui ccndon, . .miu decât cu 
acordul operatoruiui şi să notifice operatorul in termen de S zile <le la instalare despre 
existenta în interiorul proprietăţii a unor alte înstelaţii de alim!ntare cu 1pl ce -iu 
provin din sistemul public de distribuţie în vederea facturării debitelor ctllizate din 

acestea şi deversate în cana!iznreu publică; 

8. să nu practice comunicări sau racordări intre conductele de apă rece potabilă ş1 
conductele alror sis1eme din interiorul construcţiilor (apă cald! mer.ajeră, încălzire. 
surse proprii, etc); 

9.22. să predea cu titlu gratuit au1orităţii administraţiei publice locale bmnşumenml propriu 
pi!nă la contor, inclusiv contorul. Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se 
realizează de către autoritatea administraţiei publice focale conform legislaţiei în vigoare; 
9.23 în cazul nerespectării prevederilor afo-1. 9.22, să suporte chebtielile de montare, 
verificare periodică metrologică şi înlocuire a contoarelor de apă aferente proprietăµ:i 

individuale. Ce11ificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat :netrologic 

pentru contoarele de api!. individun!e se predau operatorului; 

9.24 sa nu execute imerconectă1i/comunicări sau racordări între con~ucte1e ce a:pl!. rece 
potabilă şi conductele altor sisteme din interioml construcţiilor (e.pă celdă menajere. 
încălzire. si...--se proprii, etc); 

9.25 s[ suporte plata dt,unelor provocate şi a cheltuie; i!or pentru in1ăturaren efoc,e:or poluâ..-ri1 
accidentale confonn cu Legea apelor :1r.107/1996 şi Legea 310/2004 - pentru noO.:fican:a şi 
completarea· Legii apelor. 

CAPITOLt:L V: Stabilirea con!lurnurî!~r ctc apă şi a debitelor de npă evac ... ate în 

rcrcaua publică de canall:zare 

Art. 10 Emitt!re!l f!lc;turii se face lunar, pana !ll aaw. de 15 ale lunii ur.mntOll.l."e, ir:. 1:.aza (se 
bifoaza una din variantele): 
:; citirii contorului snu inde,mrilor trammise de utilizator (in cazi.!! citirilo:.- lun11re). 
::i consu,-nuh1i estirr.et în knc!ie de istoricul consum~lui dbtr--o perioada !L"lterioera simila~ si 
a citirii cor.torului (in cazul dtirilor din trei in ti:ei luni, nrun.;i cand se foce si :·eg;1larizarea 
::onsumului facturat per:tru cele doua luni am-::rioare). 
Art. 11 Stabilir~a cantităţilcr de a!)ă fornizatl şi a celei -preluete/e•1ccuate in reiea\!.a publica 
de car:a.lizar~ s:: :ace astfel. 



11.1. cantiratea de apă fmr.dzată se stabileşte (se bifeaza una sau mai mul!e veriante): 

o a) pe baza înregistrărilor contorului de branşament montat în cămi.,ul de 
branşame,1.t; 

Atunci când din diferite motive (exemplificativ dar nu limitativ: contor imposibil de 
citit, lipsa acces, sau a temperaturilor exterioare sub -5°C), nu se poate stabili volumul de apă 

ce urmează a fi facturat in baza citirii indexului contorului, consumul se calculează pe baza 

unui consum estimat în funcţie de istoricul consumului dintr-o perioadă similara/ ca medie e 
consu.-nurilor pe ultimi!e 2 luni de funcţionare corectă a acestuia. 

Atunci când consum:ll nu poate fi detenninat confonn aliniatului m1terior, se va stabili 
in sistem pausal confonn Ordinului 29/N/1993. 

Pentru perioada în cure contorul a funcţionat de!"ectuos sau a fost scos dii instalaţie de 
cntre operator; cantitatea de apă livrată se va detennina ca medie a cons11:-nurilor pe ultimile 2 
luni în care contorul a funcţionat nonnal, aceasta fiind permisă numai b lur..a constată.rii 
defecţiunii, urmend ca în lunile unnâtonre consumul să fie stabilit în sistem pauşal, 

Corectarea unei facturi emise, în care cnntiratea a fost ir.scrisă ero:nar, se va efectua ci.. 
ocazia emiterii facturii unnătoare, prin regularizare. 

Pentru cantorii de apă cu citirea la distanţă, cantitatea de apă se stabileşte pe bau. 
înregistrărilor radio, iar periodic se va efectua citirea şi verificarea fiz:că a ccntoru!ui prir.. 
consemnarea în fişa de constatare consum sau întocmirea unui proces veroal de constatare. 

:J b) in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă în sistem 
pauşal, astfel cum sunt stabilite confonn normativelor în vigoare (Ordi.m:.l 29~il 993), penw..'! 
branşamentele necontorizate; 

□ c) în baza proceselor verbale întocmite şi transmise de către operatorul de 
energie tenmcă pentru consumul de npă rece pentru prepararea apei cr.lde mer.ajere (numai: 
unde este cazul); 

□ d) în baza cantităţii de apă inregistratâ pe apometru: general montat la 
bra.'lşnmentul condominiului şi a contoarelor individuale astfel: 

a) Se evidenţiază consumul înregistrat pe contorul genera.! montat lt. 
branşamentul condominiului; 

b) Se evidenţiază consumui î.11.Tegistrat pe unitatea imooiUară pd,'1 
Ynregistrorea consumului pe repartitond/repartitoare:e de cosmri sau în 
pauşal; în cazul in care se constată că repartitoarele ce c:-isturi SU.""lt 

biocr.te/defecte/deteriorate se va determina un consiun mediu stabilit i:r 
funcţie de istoricul consumului dintr-o perioadă si:-ni!a:t/ ca medie a 
consumurilor pe ultimile 2 hllli de funciione..i-e corectă a aces :ora. 

Arunci când consumul nu poate fi determinat confonn aliniatului s.nforior, 
se va stabili in sistem pausal conform Ordî:nului 29/N/i 993. 

c) fn cazul existenţei unei diferenţe dintre consumu! inregistr..t de conto!"..!Î 

de branşament şi suma cor:sumurilor ind:vid:;ia:e octas,a se r!partizer.ză 
egal pe unitate imobiliara {mai putin cele r;e!ocuile) şi se ilicturee.ză 

:ndividuaJ. iar in cr:zul conventii!or de facturare mdivitluuia, va fi stabilită 
în baza metodologiei de repartizare şi tacturare indivi<l~ială a consumi:!iu~ 
de apă înregistrat la branşamentu! condominiului, elaborate şi q:robate de 
,L1torita~ef. administraţiei puolice locale. 



o e) in baza consumului estimat in functie de istoricul consumului dintr-o 
perioada anterioara similua si a citirii contorului. in cazul citirilor din trei in trei iuni, atunci 
cand se face si regularizarea consumului facturat pentru cele doua Juni anterioare. 

Atunci câ.'ld consur.ml nu poate fi detenninet confonn aliniatului anterior {utilizator 
nou), se va stabili in sistem puusal confonn Ordinului 29/N/1993. 

Dacă la data efectuarii citirilor de regularizare sau a unor citiri de verificare dispuse de 
operator nu este permis accesul la contor al reprezentantul operatorului se va notifica 
utilizatorul si se va proceda la suspendarea serviciilor cntre acesta. 

Reluarea serviciului se va face în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la 
înlăturarea cauzelor care au condus la această acţiune; cheltuielile justificate aferente sistării, 
respectiv reluării fumizării/prestării serviciului se suportă de utilizator. 
11.2. cantitatea de apă preluată în reţeaua publică de canaliza."'C se stabileşte ca fiind (se 
bifeaza una sau mni multe variante): 

o a) pentru utilizatorii casnici în procent de 100% din volumul de apă potabilă; 
□ b) pentru agenţii economici, instituţii publice, care au calitatea de utilizator, 

ca fiind egală cu c1u'1titatea de apă consumată; 
□ c) penlru agenţii economici, instituţii publice ca ftind egală cu cantitatea de 

apă consumată, din care se scade cantitatea de ap! rămas! înglobată în 
produsu! finit stabilită conform breviarului de caicul anexat c!ocwnentaţiei 
de încheiere a contractului; 

□ d) pc baza citirii aparatelor de măsură având caracteristicile prevăzute în 

anexa nr.l 
oe) pentru operatorul economic care are calitatea de utilizator ce se 

alimentează din surse proprii şi evacuează apă 'UZB.tă :n :-eţeat:a ?Ublicil de 
canalizare in cantităţile stabilite conform :(se bifeaza una di:1 variante) 

obreviarnl de calcul anexat documentaţiei de încheiere a contract>.tiui; 

ocitirii contorului/contonre:or având caracteristicile prevăZutc :n enexa nr.1 

Art. 12 Cantitatea de ap:l meteorică preluata .n. reţeaua de canalizare se de!enuină prin 

înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N'.M. pen!ru luna anterioara 
emiterii facturii, cu o suprafa\ă totală echivalentă dete1minată conform Anexei nr.3. 

CAPITOL UL \rl: Tarife, facturare şi modalităţi de plntă 

Art. 13 (1) Preţuriie şi terifele serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare sum 
cele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare; 

{2) Modificorca preţurilor ~i tarifelor va fi edusă la cunoştinţă U!ili:!.atorJlui ::! scris saL 
prin mijloace mnss media, curier, fax, sau orice alt mij loc c!e infonna:e şi comunicare, cu 
millim 15 zile :nnintea începerii p!!rioadei de facturare la noul pre1; 

(3) Modificarile vc:- fi aplicabile de drept, fără a fi necesară i n.cheierea unui aer 
adiţional. 

Art. 14.1 Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor 

efective determinate sau estimate potrivit prevt.:dcrilor contractuale si cupri::cle elcnemele :ie 

identificare aie fiecă..;,ii punct de consum. 

14.2 Serviciul de monitor.zare a calitatii apei ~izate evacua!e in re tea·.ia p1.!:::!ica d:: canalizare 

se va factura în baze proceselor verbale încheiate în!re păt1i, :,ent;u debiml d,e ape UZ!lte 
st!lbi!it conform art.11.2 si an. 12. 
14.3 Emiterea facturii se fo.;e pc s;iport hârtie sau în format elcctrorâc, ln !olic·r..:.rea expresă„ 
..1iili:zacorului, cu respccttl!C3 :prevederilor legale. 

(01--



14.4 În cazul facturării unor cantităţi estimate sau înscrise eronat, regularizerea consumului se 
realizează prin facrura lunii imediat următoare celei în care a fost eli.'llinată cauza care a 
condus la estimarea consumului facturat/inregistrarea eronata a consumului. Neinsuşirea de 

către utilizator a citirilor lunare efectuate de către operator sau factu.rarea consumului conform 
rut.11. în cazul în care utilizatorul nu a transmis indexul, nu constituie motiv de neachitare a 
facturii, dacă aceasta nu a fost contestată în tennen de I O zile de la data emiterii ei. 

Art. tS (1) Factura pentru fumizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare se emite cel mai târziu la data de 15 a lunii tmnatoare celei in care prestaţia a fost 
efectuată. Utilizatorul este obligat să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului 
de care a beneficiat, în tennenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data 
emiterii facturii şi tennenul de scadenţă se înscriu pe fac:ura. 

(2) ~eachitarea focturii in termen de 30 zile de la data scadeniei atrage după si.'1e 
penalităţi de întârziere, după cum unneuzii: 

n) per.alităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplată la termen 
a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 

o) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadentei; 

c) valoarea totală a per,..alitll.ţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se 
constituie venit al operatordui; 

d) penalitnt~ este datorată ca urmare a emiterii sî a comun:carii facturii de 
către operator şi a neachitării acesteia în cadrul tennenului de pletl!. 
?\eprimirea facturii nu poate fi invocam de oatre utilizlltor ca motiv 

exonerator al obligatiei de plata a contravalorii consu.-nului de apă şi canal 
şi a penalitătilor de întârziere; 

(3) Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie 
titlu executoriu; 

(4) Dacă sumele datorate şi comunicate lunar, inclusiv penalitaţile de întârziere, nu au 
fost achirn1e în rermen de 30 rile calendaristice de 1a expi...-area termenului ae plată e 

fa.erorilor, operatorul poate suspenda/sista executarea contractului cu un preaviz de 5 (cinci) 
zile iucrăto~re. Reluarea fi.:rnizarii/prestarii serviciului se va fnce în tenn!n ce 5 (cinci} 2ile 
!ucratonre de la efectuarea plăţii !a zi a sumelor facturate de operator, u!ilizatomI UJl!'..ând s! 
suporte cheltuieJile aferente sistării, respectiv reluării :i'um:zării/prestării serviciului. 

(5) Nerespectarea de către utilizamri a condiţiilor calitative şi cantitative de descărcare 
11 apelor uzare în sistemele puolice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare şi avizele 

de racordare- eliberate de operator potrivit reglementarilor legale în vigoar~. conduce la 
retragerea acestora şi la plata uuor penalităii şi despăgubiri pentru daunele provocate. 

Art. 15 Facru."1.le şi documentele de piară se transmit de operator la adresa de corespondenţ! 
declarată. de 11tilizator in solicitarea de încheiere contract sau în fişa rehnică. 

b cazul expedierii :ecturii la adresa utilizatorul!.li prin poş,ă sau c.1.rierat, operator-J.1 nu 
işi usuma nici o răspundere dacă acesta nu primeşte factura din motive ind:;:pe:ndeme de voir,ţ!?. 
expeditorului. b aceasti situaţie utiliza.tem! se obligă să se intereseze des_o!"C :.urnele de ;,lr.ttl. 

a sea:ul operatorului, termenul legnl de achitare a facturii rămânând cel '.'?revazut la art.lS dfa 
p,~zentui ccmract 

Art. 17 t:riI:zator:.11 µoare electuu p!am s!rviciilor prestate prin următoarele moti2!hăţi: 

·. '} în numerar, lu c~sieria operat.Jr:L,ui; 

2) cu {)rdin de p!an; 



3) prin internet; 

4) alte instrumente de plată convenite de părţi. 

Art. 18 (l) În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se 
consideră achitate facturile în ordine cronologică. 

{2) În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una 
dintre următoarele date: 

a) data certificăt-ii plăţii de către unitatea bancară a beneficiarului in extrasul de cont, 
pentru ordinele de plată; 

o) dnta înscrisă pe chitanţă emisă de casieria operatorului; 

c) data întocmirii procesului verbal de compensare. 

Se biienza unul din cazurile de mai jos funcţie de categoria utilizatorului: 

(3} În cazu! în care utilizatorul achită parţial sumeie menµonate pe factura, se vor 
stinge mai întâi penalităţile pentm neplnta facturii la termen (daca este cazul), apoi debitele 
aferente serviciilor furnizate în ordinea apariţiei lor (pentru utilizatorii casnici). 

(4) În cazul în care utilizatorul achită parţial sumele menţionate pe factură, se vor 

stinge mai întâi debitele nferente serviciilor furnizate, apoi penalităţile pentru neplata facturi: 
la termen (claca este cazul), în ordinea apariţiei lor {pentru utilizatorii noncasnici). 

CAPITOLUL Vil: Răspunderea contractuală 

Art. i9 (1} Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contrac~ale prevazute în 
prezentul contract părţile răspund conform prevederilor legale. 

(2) Părţile contractante pot include şi daune - interese pent.'11 neexecutarea totală sau 
patţiaiă a contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii. 
Art. 20 (1) Refuzul tota! sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emis§ de operator va fi 
comunicat acestuia pri., adresă scrisă care va contine şi motivul refuzului, în tern:ien de 1 O 

(zece) zile de la data primirii facturii. Reclamaţiile ulterioare efecruării plăţii factu.·,.ilor se 
conciliază înrre părţi în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data formulării scrise a 
pretenţiilor de către utilizator. După expirarea perioadei mai sus menţionate, suma facturată se 
considera irevocabil acceptată la ;>lată. Reclamaţia r:.u suspendă obl:gs.ţia de plată a 
utilizatomiui. 

(2)Neprezentarea utilizatorului/delegatului :n vederea citirii contorului nu constit>.iie 
motiv de neachitare a facturilor. 

Art. 21 În cazul în ..:are, ca u1mare a unor recalculări r,.le consur,1urilcr, se :educe niv.elul 
consumului facturat, nu se vor încasa penalităţi. 

Art. 22 Operatorul este obliga, să plătească despagti„iri in CE!Zul deteicră,:ii ir!Sta1aţiilor 

interioare ape11inând utiliznror.ilui sau îmbolnăvirii utilizntorilor colectivi sau individuali, în 
sinmţin în care au Epărn, :,resiuni în punctul de delimitare mai mari c'.e.:ât ~ele admise ;ie 

normele tehnice în vigoare san calitatea apei nu corespunde condi1iilor de pcrn.bilitate. Plata 
despăgubirilor se fa.ce :n termen de maxim 30 zile de la data ?rodt.cerii sau constată.--ii 
de,ericrerli pe bazn expertiz~i efocnis.te ce o perseam; au:orizata angajuta de c-pemtor şi 
ngr-!ata de t.'.dli7..ator. În cazul :n care in urma expert:zei se c:onstatâ că 0pera~ornl nu es,e în 
,-:ulpă, plata expertizei va fi supormtă de utilizoter. 

Art. 23 P~mru nercspecinrea de către operator a pr~vederiior an. i, ?C:. 7.4 şi pct. 7.5, 
>;itilizatoru: beneficiază de o reduce!;! a valorii facm:ii în concordr.nţă cu gradt1l de r.easig·..irare 
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a serviciului şi durata cât acesta nu a putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului 

reducerii vor fi aprobate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Baciiu. 

Art. 24 În cazul nerespectl!rii prevederilor art. 7, punctele 7.9, 7.10, 7.11 şi 7.12, operatorul 
va fi obligat la plata de despăgubiri cere să acopere prejudiciul creat 

Art. 25 Pentru nerespectarea prevederilor art. 9, pct. 9.3, utilizator.ii va fi obligat la plata de 
despăgubiri care să asigure 11coperirea prejudiciului adus operator..ilui. 

Art. 26 (1) În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră partea care o invocă este exonerată 
de răspundere în condiţiile 1egii. 

(2) Partea care invocă forţa majoră este obligaiă să notifice celeilalte părţi, în tennenul 
de 48 ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care Ul1l'.ări!e ei încetează. 
cu confinnarea autorităţilor compctcnle tle lu locul producerii evenimentului, şi sa ia toate 

măsu.-ile posibile în vederea limit!rii consecinţelor lui. 

Art. 27 D:ipă încheierea contractului, pi!.rţile sunt obligate să r:specte prevederile 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de elimenta.--e cu apă şi 
caneli2:are. 

CAPITOLUL VUI: Litigii 

Art. 28 (1) Părţile convin că toate neînţelegerile privind validitatea prezentuiui contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă 
de reprezentanţii lor. 

(2) Părţile convin că in cozul în care pe parcursul derulfirii contractului actele nonr.ative care 

au stat la buza întocmirii contractuiui vor fi modificate sau abrogate, se vor aplica de drept 

noile reglementări, filră înştiinţare, notificare sau acte adiţionale. 

Art. 29 În cazul în care nu este posibilii rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor 
adresa instanţelor judecatoreşti române competente. 

Art. 30 Dupi1 suspendarea contractului conform Cap.VI. art. 15, pct. 4, operatorul va acţiona 

în judecată utilizatorul, pentru recuperarea cbl!gaţiilor contractu.ele, a penalităţilor şi după caz 

a dnunelor pricinuite de utilizator, unnare a neplăţii obligaţiilor financiare stabilite în contract 

CAPITOLUL IX: Încetareo contractului 

Art.31.1 Comractul dintre operator şi utilizator poare înceta în u.-mătoarele cazu.~: 

a) prin acordul scris al părţilor; 

b) pierderea titlului juridic care a stat la baza încheiem 
ccntractului; 

c) falimentul uneia dintre ptirţi. în condiţiile prevăzi.m de lege; 

ci) :eorganizaren j1.:dicieră a uneia dintre pirţi. ct:. acordul 
administratorului J.1dicinr; 

e) de plin c!r-:pt, fără nite formalităţi, ;;r:. cazul decesului 
·'.l□1izntor:i1ui; 

f) ;m::1 demm;are unilateralll n contractului de către mi1izator, cc: 

:::·,1mm i5 zile înninte de data la care va opera ince:::.~rea cont-acrului. şi 

:mmai. âupă achitrffen ln zi a tuturor cb!igaţiilcr de plată şi c':l.eltuieiilor 

aferente lucrărilor efecmai.: de către cpernmr cu p,~vfre la rezilie:ea 
ccn:ractt:1 lli; 



g) prin denunţare unilaterală a contractului de elitre operator cu un 
preaviz de 15 de zile lucrătoare, printr-o notificure scrisă comunicată prin 
scrisoare recomandată sau prin executor judecătoresc la ultimu! domiciliu 
ori sediu declarat al utiiizatorului, în oricare din unnAtoarele cax..ui: 

l. angajaţii operatorului sunt împiedicaţi să verifice sau să citească contorul, să controleze 
instala~iilc interioare conform prevederilor contractuale; 

2. angajaţii operatorului sunt împiedicaţi să verifice şi să remedieze defectiunile la 
instalatiile pe care !e administrează/exploatează atunci când acestea se află pe 
proprietatea utilizatorului; 

3. apa livralA este utilizată în alte scopuri decât cele prevă:rnte tn contract; 
4. modificările făcute Ia instalaţiile interioare ale utilizatorului produc dereglări în 

funcţionarea reţelelor sistemului public de alimentare cu api!. şi de canalizare; 
5. utilizatorul îşi pierde calitatea de titular al contractuiui în baza căruia deţinea 

imobilul/spaţiul sau proprietarul imobilului revoca împuternicirea utilizatorului de a 
încheia asemenea contracte; 

6. se constată că există mai mulţi coproprietari în indiviziune/ presupuşi moştenitori care 
nu se înţeleg asupra modalităţii de fumizare/prestare a serviciului pentr12 imobilul 
indiviz; 

7. nerespectarea altor clauze contractuale sau incâlciirl ale prevederilor regulamentului 
serviciului de alimentare cu apa si/sau canalizare aprobat de A.D.I.E; 

Art. 31.2 În cazul incet!rii contractului utilizatorul române răspwizător fată de te!ţi pentre 
unnă:iloe încetării contractuiui privind asi&ru.rarea cu apă a aces1ora. 

CAPlTOLUL X: Dispo.iiţli finale 

Art. 32 În toate problemele care 1tu sunt prevăzute în prezentul contract păiţile se supun 
prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codu1ui Civil şi ale altor ~cte nonnative 
incidente. 

Art. 33 În accepţitu1ea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dini.-c acestea 
~elciialte pil.rţi esre valahii îndeplinită dacii va fi transmisă la adresa <le coresponden1ă sau 
sediului prev!\zut în partea introductivi!. a prezentului ccntract. tn cazul în care notificarea se 
face pe cale poştală, ea vn fi transmisă prin scrisoare recomandată cu cor:.i'1rmare de primire şi 
se consideră primit!i de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primi!or pe aceast! 
confirmare. Procedu:a de notificare se va considera îndeplinită şi în cazul unui evenrual refuz 
de primire a acesteia din partea utilizatorului. Dacă notifica.rea se trat:s!l"Jte prin telex sau 
telefax, en se consideră primită in prima zi lucrătoare după cea în ,::are a fost expediată. 
Art. 34 Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţior:.ale. 
Art. 3S Anexele nr. 1,2,3,4 si fisele de fundamentare fac parte integr.mti din preun:ui 
contract. 

Axt. 36 Detalii despre modalitatea în care sunt prehcmte datele cu car.icter personal ale 
utiiiznmru!ui în cont.:Ktul inc:ieierii şi executării prezentului contract, precum şi mecal"Jsmele 
pracrice alternative plin care utilizatorul îşi poate exerciw. dr~pturile cu privire la ?feh1crarea 
datelor sale cu caracter personal se regăsesc în Anexa nr. 4 la contract. 
Art. 37 Prezer.n..l ccmract a fost :nchciat în dol.ă exemplare, câte unul pe.m:ru f.ecnre ?_:arte şi 
ir.r.'ll in vigoare la data sernr.lrii de către u,iJizawr. 

OPERATOR UTIL"JZATOR 



ANEXA NR. I 
ta contractul nr. ______ din _______ _ 

Delimitarea instalaţiilor de nllmeotnre cu npă şi de c:anali2are 

A. Denumire utilizator ...... .................................. .. ................................... . 

B. AdresQ condominiului/spaţiului la care se fumizează/prestează serviciul de alimentare 
cu apă şi de caneiizare este: 

C. Alimentarea cu apă se face din reţeaua de distribuţie a SC CRAB SA Loc. 

D. Punctul/punctele de delimitare şi schema de principiu Q conductelor şi armăturilor sunt 
confonn schiţei anexate. 

E. Modul de alimentnre cu apă al punctului de consum (se bifează căsuţa ) 

;J utilizator din cnndominiilblocuri alimentat cu apă prin branşament g.:meral 
;J utilizator tiin comlominiilcase alimentat cu apă prin branşament general 
::. utiliz11tor cu bransame11t individual din condominii (b/oc11ri) 
□ utiliuztor cu bransament individual (case şi spnţii independente) 
O utilizatori din ca,1dominii blncurilimobile cu mai multe proprietă/i - reprez.~ntate 

de ciitre 
asocia/ii de proprietari/locatari 

F. Caracteristicile contorului/contoarelor de branşament sunt: 

Î Nr. crt. I Seria Diametrul Tipul 

G. Ca.-racteristicile comorului/contoarelor individuale/repartitoarelor rle costuri sunt: 

1 ~r. crt. Seria Diar:iem.11 

H. Provenienta apelor uzate preluate la canalizare (se bifează căsuţa): 

.. din folosirea apei potabile din reţeaua puolică; 
_ din folosirea apei :iin altă sursă. 

Tip'.l! 

Deta montării 

:Jata montări: 

1. .:A~ul de evacuare a epelor uw:te mennjere de ta punctul de wnsum (se :::ifează 

căsuţa) 

: millzaror cu racord de canali,are individual la re/eauu public,; de canalizare; 
J utilizator dl1J --:nmlominii blocuri/case cu re/ea de canalitaNt comunti ca,-e 1Jre 

racnrd la ~eţeaua publică de canalizare; 
;J :,tili;;atbr la care ap!!le uzate s11nt preluate într-o /csiilbatin vi.wnjabil; 
::. urili1.ator la cure apele uzate su,it preluate intr--o instala/ie pr::_urie tle pree;rmrore 
.1i ,tpoi deversate fn refcaua de cnnaliwre pubfi.c/1; 
~~ 1..tili-:,:itor lu care apele u:,ate sunt preluate Întl'-(J instaia/i.~ p,·oprie de epurare. 



J. Caracteristicile contorului/contoarelor pe surse proprii 

I Nr. cn I Seri• I Diametrul 

OPERATOR, 
Reprezentant contracte 

ANEXA NR. 2 .1 
Pentru i1tilizatorii casnici 

Tipul 

Li'ILJZATO~ 

la contrnctul nr. ______ din _______ _ 

Denumire utllizator: ________________ _ 

DATE PRIVIND MODUL DE FOLOSL"iŢĂ AL APEI PENTRU PUNCTUL DE 

CONSUM 

I. Determinarea consumului de ap! pentru spaţiul de locuit (confonn Ordinului 29 
N/1993): 

DOTĂRI (CONFORT)/COl'\:SUM 
Numărul SPECIFIC (m3/lunn) Total Total Nr. persoanelor . 

Apilîn j Apă incasă ml/lună m3/luni 
crt. alimentate 1 

Apă în casă {cu APĂ I curte=- (fărăCT)= CANAL 
cu apil CT) = 8,40 

I 2,40 I 6,30 I I 
o l ~ I 3 I 4 s 6 

1 l I ' 
2 I 

IJ. Detenninaren cantităţilor de apll pentru animale şi păsări (conform Ordinului 29 
N/1993): 

I 
I I I I Cantitn!e I 

Animale/păsări Vad Cai 
! 

Porci I o . I N . . I Plisâri detemfr:ată vine 1 utm . d 
' I e cur!.e 

I I (mc/lLnă) 

Cons. specific I ! l 
A:;,ă ·cce I Apă ::ne/animal şi 3,0'.) : .80 I i ,00 0 ,30 I 6,00 ! 0,015 

hmă l 
I !.!za~ă 
I 

, Kr. animale/ I I 
' I I I 

năsări ' I I I . 
III. Determinarea cantităţilor de apă pentru uc.at grădiui şi spaţii ve.zi (co:iforrr. Orcinulm 

29:S-/1993 

I 

I 

I 

! 

I 

I 

' 

Teren pentru udat Gri\dini Spaţii verzi 1 Consum total m3/lun! : 
f-C..,-.o-n-s.-s-pe_c..,.,ifi,,...1c-m-=3,-/rn,-=. 2,-.ş-i s-c-zo_n_. ----0-.3-0----.---0-,2-5-- (sezon rnni - august) i 

Suprafaţă gradfoll sau spaţ;i verzi 

rv. Dctcnnin.:rea cun~itutilorde apa penr:->.1 i;pahnul autott.rismt.. l...11 
(a~tovehicui.ului) 

,,r-.. 
I ..I 



I 

I Numarul de autovehicule I Consum, specific Consum total 

I (autoturisme) (mc/luna) (mc/lur.a) 
I 
I 

V.Cantitatea TOTALA DE APA Sl CANALIZARE 
mc /luna (in sezon) j mc/lunn (i.n afara I 

i sezonului) 
Apa potabila 

' I 
Apa evacwita la canalizare I 

I 

OPERATOR, 

Reprezentant contracte 

UTILIZA TOR, 

ANEXA NR. 2.2 din ____ _ 

(V nlabila pentru utllzatorj non casnici ) 

la contrnctuJ nr. ______ din _______ _ 

Denumire utilizator: _______________ _ 

SITUAŢIA PUNCfELOR DE CONSUM ALE UTILIZATORILOR ~ONCASNICI 

I Nr. 1 Adresn punctului de consum j 
Activitntea 

Dotirf I Total 
crt. 1 destlşuratA I I m3/lunA 

I o 1 I 2 I 3 4 

I l I 1 I 

2 ! 
I 
I 

3 
conform fişă conform fişă 

4 I tehnică anexată 
' 

tehnici!. anexată 
---

-
~olă: Datele din anexă se completenza c:.nfonn Fişei tehnice întocmit! la .:nţa kcu:ui ac către 
rcp,t:Zentanrul SC CRAB SA cu reprezentantul utilizator..1lui noncasnic. 

OPERATOR, 

Reprezentant contracte 

UTILIZA TOR., 



ANEXANR.3 
1n contractul nr. ______ din _______ _ 

Denumire utUizator: _________________ _ 

CONDIŢil DE CALITATE Ş[ LEGISLAŢIA APLICABILĂ 
Presiunea apei asigurBtă la punctul de branşament este de i ,5 atm. 

Gradul de asigurare în furnizare a alimentării cu apă este de __ % lună. 
Gradul de asigurare în fumizare a serviciului de canalizare este de __ % lună. 

Cantitatea de apă meteorică preluată la canalizare lunar se calculează cu relaţia: 

Qm = qp x S,.. unde: 

- Qm reprezintă cantitatea de apă meteorică lunara ce se facturează 

- qp reprezintă cantitatea specifică de apă meteorică comunicată ce A.:S.M. -

C.M.R.M. pentru luna anterioara emiterii fecturii 

• S* reprezintă suprafaţa echivalentă, care se determină conform P.V. anexat 

Legislaţia şi nonnele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi de 

cnnaliza.re pentru care se facheie contractul este: 

Nr. lnd.kadvul actului I 

I i 
crt normativ sau iehnk (legi, I Denumirea uctulul normntlv HU tehnk 

ordonanţe, hot~ri, etc.) 
I Regulamentul serviciului de Aprobat prin Hotă.~ nr ... ...•...•. . ..•.•......... .. a Asociaţiei de j 

apa şi canalizare în judeţul Dezvoltare lntercomuniteră de Utilităţi Publice pentr.1 Serviciul de 
Bacău Alimenta.-e cu Apă şi Canaiizare Baciu ,,A.D.I.B." 

2 Legea 241/2006 cu : Legea serviciului de alimentare cu apa şi canalizare l 
modificările şi comp.etările 

1 

I 

ulterioare I 
3 Legea 51/2006 cu I Legea serviciilor coml!nita.-c de utilităţi pub:i.::e 

modificările şi completările 1 I 
:ilterioarc I I 

4 Ordinul 88/2007 • Ordinul preşedintelui ANRSC privind ap:obarcn regu1a.,ncmului ' 
! cadru al serviciului de ali~nenta."C cu aplt şi ce canalizare I 

5 O;dinul 90/2007 Ordinul preşedintelui Al\RSC pentru aprobn.-ca contractuhu - cad."11 
de furnizare/prestare a serviciului de ali:nentnre cu ap! şi de 

' , canu!i:zare 

6 A:t aci1ţional nr. Aprobarea preţului apei po:abiie 
ADIB 

7 Ordinul 29/N/1993 al I Privind aprobarea nonnativului - cad:.11 privi:l:l contorizarea acei şi 
\.ILPAT a energiei n:nnice la populaţie, institu1ii p:iblice .... 

8 Legea 458/2002 cu Legea privind cclitmea aFei potabil;! 

modificările şi comp:c:ari:e 
00 nr. l 1/201 O 

19 3..G. nr. 352/2C05, A-1i:xa He tarare privind modificuea si completE-.rca H.G. nr. . 88/2.002' 

:-i:. 2, ~TPA-002 pentru aprobarea unor r,o:me privind c,md:tiilc de oescnr::a;·e :n 

I . :neciiul acvatic El apelor uzate .. 
La data încheiem commcmlui tanfele pratlcote de c!l.tre SC CRAB SA sunt: 

o apă pcmbilă: . .. .... . . . . . . .... uuif fără TV A .... ... . ... .... ..... ta:-ifcu TV A; 

a cnnnl menajer şi pluvinl : .... ... . ... .... tnrif fli.Tă TV A ..... .. .......... .... ,,rif Cl, 

TVA; 



Notă: Lcgislatla ce apare ultcrio~ încheierii contractului şi se rcferA i11 prestarea servitului apll - canal se va 
aplic;;i, mră ca operatorul si'\ aibâ obli11atia înştiin\lirii utilizatorului. 

OPERATO~ 

Reprezentant contracte 

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA/ prin: __ 
Str. Henri Coandă nr. 2 - Telefon: 
Nr ______ din _____ _ 

PROCES VERBAL 

UTILIZATO~ 

Cu suprafeţele construite şi neconstruite de pe care se colectează npe meteorice 

Subsemnaţii d2legat 

din partea SC CRAB SA şi d.-nul (d-na) 

deleleg2t din partea 
am procedat astăzi 

_______ __, Ia determinarea suprafeţelor incintelor de pe care se tolectenzi 
apelemeteorice, rezultând urmatoarele: 

I 

l 
I 

I 
I 

Nr. 
crt. I 

~mura supr.1feţci 

! 
! : l 
I 

o I 1 
! I Invclitori rnetniice şi de ardezie 
2 lnvelitori de sticlă, ţiglă şi carton 

l asfaltat 

3 1 Terase asfoltate I 

4 Pavaje din asfalt şi din beton 
5 1 Pavaje din piatră şi alte materiale, cu 

rosturi umplute cu mastic 
6 I Payaje din piatră spartă cu rosturi , 

: "1mplute cu nisip l 
7 Drumuri din piarră spartă { macadam}: 

- în zone cu pante mici(!: i %) 

- în zone cu pame mari ( > 1 %) 

8 ::)nunuri impietru.ite: 

- îri wne cu pan!e mici {S : %) 

in zone cu pante mari ( > 1 % ) 

-; -:'erenuri de sport, grădini: 

T 

Co:licient'J! de I 

_. 

scu::gcre K 

2 
0,95 

0,90 

0,90 
0,90 

o,so 

0,60 

0,30 

0,45 

C•,20 
Î ,25 

I 
• 
I 
' 
' 

I 

' 
I 

- în zone cu p,mte mici (!: : %) " ,·O 
{', '.5 

1 S:..pmfr:1a 
Su?:-afcţe 1 cchival::nt 

incinte dup! 
1 

a (s*) 
c • .re se (mp) 

colcc~eoză ape 
meteorice (n:p) Coi.1 x 

Col.3 
3 4 

I 

T 
I 
I 

' 

- - - - --• - -•~-· I 



- în zone cu pante mari ( > 1 %) 

10 Incinte şi curţi nepavate, neînierbate 0,1S 
11 Terenuri agricole (cultivate) O,!O 
12 Parcuri şi suprafeţe împădurite: I 

I - în zone cu pante mici(!:: 1 %) 0,01 

l I 0,05 
I în zone cu pante mari-{ >I%) I I 
I - I 

I 

~3 I TOTAL 

Notil: Suprafeţele din coloana 3 sunt declarate de c~tre utiliza.tor 

DELEGAT SC CRAB SA, DELEGAT 
BENEFICI.'\R, 

~otă: Se întocmeşte unie este cazui 

(Fisa fundamentare necesar apa pentru utlllzatori noncasnlcl) 

se. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA. I prin ___ _ 

FtŞĂ TEHNICĂ Nr. "····-· din ............. -........ . 

l. Societatea 

2. Adresa: o) unde se tronsrr.ife facturo ... --··· .. -···•·····--··········• ..... ....... -.• -.............. ............................. . 

b) punct oe lucru ..... -----··-··-.. ·--··-··-· ········-····-.. ·····-·- ··--·-···-

3. Amplasată in: • Spaţiu independent .......... . 

• Spafiu comun { porter bioc J- . 
4. Ccd /BAN ......................................................................................... EJanca ..................................... _ ......................................... . 
5. foscrlsd la Registrul Comerţu/ul cu nr. ....................................................... rod fiscal 

6. Reprezentc:.tii prin .................... . -... ·-······ ............................................ ......... _ .... -.... .... _._. în calitate de: 
• Proprietar/ administrator spaţiu .... ·-··· 
• Chiriaş ........ . 
• Telefon ................................................... ., ...•.... 

7. Praf]/ d• activitate ............................................................... -..................................................................... _ ........ - ... -

8, Dotar!! cu obiecte sanitare: 
• .~obinete : ................ buc. x ........... mc. = ·····-·· ... n;c. I !ună 
• ?işoare cu spăiore intermitentă : ............. buc. x .............. mc. = ............ mc. / l.'..lnă 

· Pişoare cu jet contlnr..1:i: ................. buc. x ........ -... mc. = ............... rr.c. / /L;:id 
• 'N .C.- uri ....................... ............................ buc. x ............ :r.c. = ..... ..... tnc. I iuT'ă 

9. Număr personal ................... din care : 
• Tesa- I Administrativ: .......... pers. x 1 mc. I pers. / lune• ................ mc. / Jună 

• Muncitori : ............................... pers. x. 3 rnc. I pers. I ':inc = ·······-·--·· mc. / ,ună. 
1D. iprafaţâ spaţiu: 

Supr::,feţe echival&Me pentru ape met.?D ..................... ,;1p. 

· Supr':1feţe ce necesită spălare ( 30 zi!e x ............ mp. x 4 litri/ mp.} : i JOO = ............ ,;,c. / 
:'una 

;:.1. .lll!mentarea cu apă :;e face prin: 
• b:-onşcrment separat ........... . 
• orcmşoment comun cu !ocotarÎi ............ . 
• f>rcnşcrme,,r corr.1.:n cu alte spaţii comerciale ........ .. respectiv: 



• contor general cu seria ········-··--····"••·-···-· Dn . ...... _ .•... mm. 
12. Modul de facturare: 

- în sistem pauşal ......... . 
• in sistem contorizat -·-·-

• contor cu seria .............. ,--······-··· Dn . ............. mm. 
• montat în 

I ,~e~or I I 
- !>ursa proprie: pauşal .......... contorizată ·--·-·· în C.A. ........... la interior .... ......... . 

apometru seria ·-·-·"-••··•·····-···-··-, Dn. ·--.. ···- mm • 
.%3. Consumul de op/J stabilit conform Ordinului nr. 29 I NI 23.l2.:l993 al M.L.P.A. T. 

- Apă potabl/ă ............... mc. I lună 
• Apâ evacuată ............... mc. I lună + cantitatea rezultată prin apffcorec formulei de 

calcul 
pentru suprafeţe echivalente conform P. V, am~~at 

illzat 
Utlllzatar 
s. ş. 

l/6zut 
Reptt#ntant conttf2cte 

Verificat 
S.Abonaţl 

tntccmlt 
RaporrsablJ Zon6 s.ş. 

(Flsa fundamentarl! necesar apa pentru utllizatorl casnici - Cf Ord. 29 N /1993) 
SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA/ prin _____ _ 
Str. ____ nr. __ tel _______ _ 

flŞĂ TEHNICĂ Nr._ .. din""'~----·---

La contractul Nr. ____ / _____ _ 

I. Modul de stabilire al productlel: 

l PAUSAL CONTORIZAT 
{CU A?OM.) , 

li. Determinarea caritltat!lor de apa potabila sl apa vzata preluata la reteaua da ::analizare 
(conform prevederilor Ord. 29/N/1993) 

Consum specific mc / om luna (fonetic d1: cor.fort) 1 
Ca:i:itn~e det.::irjnau; 

(mc/luna) 
' Nr .. 

?ers. 
Apain 
curte 

2,40 

I Aoa in cnsa fora 
j prep. ACM in 
I 
I CT 
I 6,30 

Apabcasacu 
prep. ACM in CT 

8,40 

1 Apareci: 
Ape ~za~a 
evacceta .a 
canu!izare 

:•1. Determinarea can·tltatll-or de apa pentru animale si pasarl 

P:;sari Cant::aic 
Anirr.ale (pasari) 'laci Cai ?orei Ovh• l Nutrii c!e detennin&,a .. , I 

Cl.:tC (~ne/lu.na ) 
Cons. sp~cific 3.00 l.80 1,00 0,30 6,00 0,0i5 i Apf-. Apa 
rr.c/ a."limal si !una rece .lZ<l~a 

• J\:r.a:n!:-naie( pasa.;) ____ ____________ _._ ____ ____ _____ __ ~ 

V. D,eterminar-~a .:antltatilor de apa pentru udat gradini ti spati: verz· 

"'e:-::n ?en:ru udat Cradini 3pa!ii ve!'2: I Cc::isum to~a. mctlur.:i 
----- ---



O 30 O 25 sezon mai -au 

V. Determinarea cantltatllor de apa pentru spalatul autoturlsmulul ( auto11ehlcululul) 

N\!Ina.."UI de autovehicule 
( autoturisme) 

! Consum, specific 
I (mc/luna) 

VI.Cantitatea TOTALA DE APA SI CANALIZARE 

I Consum tote! 
(mc/luna) 

I 

mc /luna ( in sezon) I mc/luna ( in afara sezonului) l 
Apa potabila 
Apa evacuata la canalizare l I 

OPERATOR, UTIUZATOR, 
Cititor 

Sef Servlcful Al:ionatl/ Reprezentant Con-tracte 

TABEL 

Indicatorii de culitltc admisibili ai apelor uzate viaanjatc, conform !'io:moiivului -;,riviml condliiilc ce cv2c:1~re a 
apelor uzate în rete!cle de canalizare şi Jlrect în stF.\ia de epurare - NTPA 002/2002. 

I Nr. 
I I VALOARE I -'10D DE 

i 
INDICATORUL U.M. I 

crt. ! MAXIMA DETER:\11'.'IA.RE 

I Temperatura I ~C ! 40 
I I I 
I ? I pJi I unitdcpH ! 6.S-8.5 S:t ISO 10523:97 i- I I 

3 M2:crii :n suspcns;e mg/dm1 l 3so $TAS -0953:81 
l 

4 Coosum biochimic de oxiacn (CBOs) . r:.g0?/dir.l 300 sa. EN 18~-2:2002 
I I I S1l ISO 601\!l:1996 5 Consum chimic de oxigen mcto<l2. r. g01/ wrl I soo 

I 

cuK1CnO, I 
I 

6 Azot amoniacal ( '.'li-:~•) I ::.wdml 30 S l ISO 7:5•'.l-1:2J0 l 

7 Fcbiar total (P) mg/dm1 
15 ~'t El'\ ' SO '>878:2fl04 

R SulfJ:i si h,droge:i sud_:.11 (S2·) i:,g'dml ' . .U ISO 10530:1997 l 

SR ISO 13358-00 

Q Su'fa:i (SOi•) r.ig/dm1 
I 60() ~"'AS %0i-70 
I 

:o Si:~stan1e cr.trac:ihiic cu eter ce petro: ::--g/dm1 ,o :,!l 7587:96 

. I Dc:c:gcnti sintetici hiodcgrnc!abili :7:!Vdm3 15 :!-I{ ISO 7875/1.2:96 

~1 E~ 0G3.:003 



12 

13 

I 

Fenoli antrenabili cu vapori de apa 
(C,H~OH) 

! I Plumb (Pb2•) 

I 

I 

mgtdm3 30 

o,s 

1 0,3 
I 

SR ISO 6439:2001 

SR ISO 8!65/1:2000 

STAS S637-79 

SR ISO 8288:2001 

Sit EN ISO ~961 :2002 

'1si Crom total (Crl' + C;-6+) 
I 

I mg/dmc 

I mgldmc 1,5 Sll ISO 9174-98 

Slt. EN 1233:2003 

I 16 

I 
j Crom hexavalent {Cr6') 

I 

I mg/dmc 
I 

0,2 SR EN 1233:2003 

SR ISO 11083-9S j 

1 

' 17 0,2 STAS 7795-80 

I 
I 
' 18 l Nichel (Ni~•) mi:,'dmc 

SR. ISO 8288:20:ll 
I 

I I 1,0 STAS 7987-79 

I Sit ISO 8288:20Cl 

I 10 j mii,'dmc l 1.0 STAS 8314-87 

I 

J MangD.O total (Mn) 

21 Clor rezidual liber (Ch) 

-"lo:ii: 

mg/drnc 

I I r.ig/dinc 

j 
I 

I 
2,0 

I 
I 0_5 

S:-t ISO 8288:2001 

Sit 8662/'.-96 

SR ISO 6333-96 

SR El\ lSO 7393-1:2002 

S!l e:-; !$0 7393-2:2002 

Sil EN ISC i393-13:20C2 

a. Apele reziduale evacuate vor fi hiodc:gratl2.bile (tra!ablle hiologic cu nă~1ol activ). Ra?Or.ul CBO/CCOCr ~al 
mare sau egal cu 0,4. 

'.I. b cazul in care ir. apa uzată se gasesc mai multe met:ile gre!e cin categoria: Ct.:, C:-, :S:i M,,, su:n.1 
cor.cenrra\:ilor lor n:.: treouie s."I r.e!}llş:mscâ valoarea c.le 5 mlidmc; c!2că st"· gă;esc doar.r;i:ta!e ~e·:: precu-n Zr 
şi/sau V.n, s1:ma conccnt.-aiiUo;· .. cestora nu poate dcp~şi val oarca de 6,0 n:::/dr.:c. 

:. ::n~:m:rar::a din tabel nu est! lim:?trivfl; ope:atorut de servicii publ:t:e care exp!ctteaz~ ş ... cmin:st-:m 
:-c\cai„a de cauliure şi staţia de ~purari:. lmpreunii .::u pro:ecranl'.l! care de;:ne rilsµun<!er:n ,caii.Z::rii"nar;.::m::lcr 

;iroi:ctati *i, d.i:;i[ caz, p:in implica:ea :.:11:tăţii de cercetare :ei:nologicil, care a fu..1dame-:nat sol.:ţia de profec:.:ire 
:1e:-.1r:.: rc;eai.:c. de canolizue şi/sw pent:u sta\ia de epi.:rare, pot stabili, în funCiie ce prof:'.'11 ac:i •:hăli: deo~'.!:':lte 
de •~tilizcto,,. lbhe şi per.Im alţi imlico.to:-:, \inâ-:1cl ~eama d:: prcscri;,\iile gcn=rale de (!'✓acua:-c· ~:. at1.:n.:i cfo:: 
es,e caz:il şi de efi:.:t;:.i cumu,at :>tl unor .:agenti comsivi ~i/sau :oxici asupra re\c!ei de car:~liu~: ~i ir,stal<1\Elo·r de 
!.Ţ.t.~rar-:. 

I 
i 
I 
! 

I 

I 



\\100.100.1.92\ .. \ .. \Users\danlel.pascaru\sintact 4,0\cache\Legislatie\temp68302\00054293.HTML • #d. 
Metode de analiză corespunzătoare standardului indicat în tahel are caracter orientativ; nite metode alrcrnative 
pot fi folosite dact\ se demon~treazii cil acestea au ececaşl sensibilitate şi limită de detec\:e. 

e. Depli~irea cantităţilor de poluanţi inscrişi in contract atrage penalizarea. indiferent de volumul de ~?ii uzat! 

desci1rcat. Cantitatea de poluanţi evacuată, pentru care se aplică penalităti, reprezint! produsul cintre diferent:i. de 
concentraţie cu care se depl!.şeşte :imita aprobată a poluantilor şi volumul de api!. uzată desc!\rcati. ?enafaâţlle se 
aplică pentru depilşirca fiecărui !Îţi ce poluant. Sumele cu care se penalizează depăşi~ea fiecărui indicetor se 
cumulenză. 

ANEXANr.4 

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caract~r personal 

Compania Regională de Apă Bacău SA {operatorul) consideră confidenţialitatea ca 
fiind o chestiune de încredere şi asigură că datele cu cnre.c,er personal ale :idlizatorilor sunt în 
siguranţă cu noi. Prin unnare, Compania Regională de Apă Bacău SA unnăreşre în 
permanenţă asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în str:ctă confonnitate cu 
cerinţele legale şi principiile privind protecţia datelor. 

Modalităţile Îil ca.c sunt prelucrate datele cu caracter personal în contextul încheierii 
şi executării prezentului contract. precum şi mecanismele practice prin care utilizatorii 

serviciilor operatorului îşi pot exercita drepturile cu privire la datele lor cu caracter persor:.al 
sunt prezentate în continuare. 

l. Termenii si expresiile folosite în acesi document au înţelesul specificut mni jos sau dup~ 
cum este specificat în Contract. 

1.1 „Date cu Caracter Personal" • înseamnă orice infonnaţii privi.id o persoană fi.zică 

identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referfre la U!l element de identificare, 
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identifice.tor oniine, 
sau ln unul sau moi multe elemente specifice, ?roprii idenritl!fii sa:e fizice, nziologice, 
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

1.2 „Prelucrare" - ::isee.mnă orice ,:,peraţiune sau ser de operaţiuni efoctuate asu"f)m 
datelor cu caracter persona~ incluzând fără lin:itare colectarea, înregistrarea, păstrarea. 
modificarea, utilizureu, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acest0ra. 

2. Informare cu privire b prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizntoru~ui 

2.1 Compania Regi-.:malu de Apa Bacau SA, în calitate de operator de date cu caracter 

personal, va preluc:-a datele cu caracter perso:mtl ;::e care utilizatc-rul le fomizeaz!:i, în 

scopul şi pentru îr.deplinirea ob!iga1iilor şi exercitării drepturilor care decurg di!: 

prezentul contract, ::-espectiv în scopul o!foctuării v~rifici\rilor şi fc::mn!i~1iţibr "ferer.t:! 
Incheierii ccntmctt!lui, executllrii contractului, -~ac:m-ării şi c.1stribuirii facnirilor, 
schimbu~ui de ccrcspondenţlt cu utilizatorul b cor.texrul corr:.racrului, .recupererii 

~venruald or creanţe. p:-ecum şi protcjaren oricăn:1 i::Iteres iegiti::-.:1 al Gt:i:rator.\lui ?e 

cnie admin istrativă sau judiciară, primirii şi gestic.,ării ;;olicit!ir:lor utilizatorului, 
pre:;urn şi co::1fonniirii cu cerinţele legale privind arhiveree. 

2.2 Alte sccnuri te prelLcra.re şi t~meiuri aferente: b plus, ; _;;~r.'.!trirn1 w put!a 
-::,ret~,cra dalele -::u :;a:ac-;er perso:-.al ale u:]izatcrult..1 în scopul ' '.!uli:;-A'\ni :ntc-eselor 

li\ 



sale legitime, inclusiv prin utilizarea unor sisteme automate de apelare sau de 
comunicare: 

• de a evalua gradul de satisfac~e ai utilizatorilor cu ;;:i.i.vire !a serviciile 

operatorului; 
~ în sco::,ul determinării şi evaluării intereselor şi preferinţelor utilizatorului utilizând 

mijloace automate şi neautomate, rară a prodLZce efecte juridice sau a afecta în moci 
s emni ficati v utilizatorii; 

• de a realiza analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale 

utilizând mijloace automate sau nu, precum şi 

• în contextul unor posibile proiecte de fuziuni. divizări şi achiziţii, vânzare de 
acţiuni sau active şi alte operaţiuni similare. 

Executnrea prezentului contract nu este condiţionată în niciu.'1 fel de exprimarea 

consimţământului cu privire la aceste prelucrări, utilizatorul putând opta, în baza 1.me: 
justificări, ca datele sale cu caracter personal să nu fie prelucrate conform celor descrise o.ai 
sus. 

2.3 Pe parcursul prelucrării de date cu caracter personal şi pentru scopurile menţions.te 
în prezentul document, operatorul poate dezvălui datele cu ca.'llcter personal ale 

utilizatorului către :ifiliaţii săi, către partenerii săi contractuali (inclusiv în contexm;. 
unor posibile proiecte de fuziuni, divizări şi achiziţii, vânzare de ncţiuni sau active şi 
alte operaţiuni similare), către persoane împuternicite care prelucreazti da"tele c1.., 
caracter personal nle utilizatorului pe seama operatorului, precum şi către auditorii sau 
consultanţii operatorului, în măsura şi în litl".ite in care dezvăluirea este necesara 
îndeplinirii scopurilor identificate în prezentul documenL De ~semenee, datele cu 

caracter personal pot fi dezvăluite fă.1'â consim~ântul utilizatorului în caz de litigii. 
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi divulgate dacă openton1.l este 
obligat prin lege sau proceduri legale, în cazul în care consideră că divulgarea este 

necesară pentru a pr-!veni prejudicii fizice sau pie:-deri financiare sau în cazul în care 

are legătura cu investigarea unei activităţi frauduloase sau ileg:1:e, suspectate sau 
efective. 

2.4 Datele cu caracter personal ale utilizatorului vor fi prelucrate ce operator pe toatlz. 
durata contractului şi, ulterior, pe durata şi în. măsura cerută de p;evedl!rile legnle ir, 
vigoare. 

2.S Furnizarea da:elor cu caracter personal este necesarii pentru lncheier~c. 
contractului. Refuzul furnizării acestora poate avea drept consecmţă imposibili:atea 
beneficierii de serviciile puse la dispoziţia utiliziHorului. Prelucrarea datelor c':.:!. 
caracter personal în alte scopuri decât cele nvânc. legătura cu comractd va fi realiwt! 

"1urnai in funcţie de preferinţele exprimate de utili.zator. 

2.6 în contcxrul prelucrării menţionnte mo.i sus, utilizatorul are dreptul, d-'::· a ;\ccesa; 

modifica, solicita ~!ergerea sau restrânge,~ folosirii datelor cu caracter pe:son.al, 

precum ~i dreptui de a se opune unor prelucrări ul!erioare ale aces:ore, in. conuiţiile şi 
iimitele pi·evăzute de lege. De asemenea, utilizatornl u e rlreptui ~-e !l nu fi :;up, s t.::or 
decizii iodividuale c •J caracter automat. 

2.7 UtiEzatornl are dreoi-ul de a solicita operatoruit:i: (i) să ii innsmitk dat~!e ,:~, 
..:aructer ;ersonal ţe cnre le-a fumizat acestuia, :nt"-o for:nă s .. ·.1crurată !;i t şor de 

~ccesat in moa electronic sau (ii) să îi transmită l.nui alt operato~ ce dat~ .:u c::mc:e· 
,,ersonal dateie pe cr.re :e-a t\imizat operatorului. acolo U.."lde este posibL c.in punct de 
Yedere tehnic. 



2.8 Utilizatorul arc dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Car.icter Personal seu instnnţelor de judecată in cazul în care 
cor.sideră ca operatorul i-a încălcat vreun drept în baza acestui contract sau a 
prevederilor legale. 

2.9 Pentru a isi exercita drepturile legale sau pentru orice ~ntrebă~i. sau nemulţumiri, 
utilizatorii pot contacta Responsabilul cu Protecţia Datelor, prin email la 
opo@apaoacau.ro, sau o scrisoare 1a adresa Bacău, Str. Henri Coanâa nr. 2. 
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~ETODOLOGIE privind stabllfrea tarifelor pentru 
serviciul de monitorizare calitativă şi CllDtitatlvă n poluanţilor din apele uzate 

evacuate de agenţii economici în refeaua de canalizare pub!ică nilată 
în :idministrnrea S.C.CRAB S.A. 

I. Dispoziţii generale 

I. Potrivit reglementărilor legale în vigoare şi R~gulamentului de for.cţione.re a 
serviciilor de "alimentare cu apă" şi "canalizare", beneficiarii SC. COMPAf'."'IA 
REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA. cu profil social sau economic au obligatia să evacueze 
în canalizarea aflată în administrarea SC. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA., 
ape uzate pentru care indica!orii de calitate se încadreaza în valorile .lirr.iîtă aclmise, stabilite 
prin nonnative şi/sau acte de reglementare în vigoare. 

2. în baza Anexei nr.3, art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 73/2005, 
aprobată prin Legea nr. 400/2005, unităţile de gospodnrie comunală care au în administrare 
reţele de canalizare ale localităţilor, pot aplica pcnalit!ţi agenţilor economici poluatori 
conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 4 72/2000. 

3. Stabilirea agenţilor economici poluatori şi a cuatumului depaşirilor concemnqii!or 
ma.-cime admise ale poluanţilor, se ponte face numai printr--o monitorizare ca~titutivă şi 
calitativă a npelor uzate deversate de aceştia în reţeaua de canalizare. 

4. Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de efectuare a acestei presmţii, 
precum şi cuanrumul valoric care se va factura agenţilor economici monitorizaţi, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare (H.G. nr. 472/2000, H.G. nr.1202/2010, O.C'.G. nr. 
73/2005 aprobata cu Legea nr. 400/2005 şi reactualizlirile ulterioare). 

5. Monitorizarea cnlitativă şi cantitativă a poluanţilor din apele uzate evacuate de 
către agenţii economici b reţeaua de canalizare publică aflată ÎL edminis:rar:!a SC. 
COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACĂU SA. inciude unnaroarcle opera1iuni: 

. preleva.rea, din secţiunea de contrai, a unor probe de apă uzată; 

- transpor • .ul probelor de ia locul de pre!evere la lab.:m1tcrul Stii:iei de 
Epurare; 

• pregătirea probelor; 

analiza probelor în vederea determirArii concentre.1iei ir.âicutoi::c:- de 
calitate prevăzuţi în contractul ele prestAri servicii încheiat între SC 
COMP.A'\J.IA REGIOKALĂ DE APĂ BACĂL" SA. şi uiilizarcr<li de ap~; 

- întocmirea buletinelor de analiză; 

- dctenninerea cantităţilor de apă deversate :n canalizare, -~or,.forn: ?rt::eselor 
verbale lunare întocmit:: :;u utilizator:i; 

- întocmirea şi actualizarea luna.--u a situuţiilor privind ctmti~ţile de poh:a,,t 
deversnte în cnnalizare de către fiecare utiEzaror, 

6. ~Aonitoriz2rea cllitativă şi cr,mhativă se reslizeuză h ba2.:., umi 1_:,:-afic . L :!a · 

aprobat de conducerea opemtoruiui. 

7. a) Recoltarea şi sigilarea probelor s!: face de -::ătre perscnl.:lul eL.mru:at sat.. 
ir.1pu~micit al SC. COMPANIA REGTO~ALĂ DE APĂ BACĂU SA. îri prc:,.en.a "'::m1 
:-ep:ezentant al Jtili7.ntom1'li. În cazul în care wlită(ile contractante au .abora~or si p~rsc:-.a '. 



specializat, efectuaree nnalizclor de laborator se va fnce separat de fiecare parte. Recoltarec 
probelor şi efectuarea analizelor de l~bor.ator se vor face conform standnrdelor în v1goare. 

b) Secţiunea de control este definită. confonn NTPA 011/2002, aprobat cu HG. nr. 
188/2002 şi completat cu H.G. nr. 352/2005, ca fiind ultimul cămin al canalizării interioare al 
utilizatorului de apă înainte de debuşarea în reţeaua de canalizare publică, aflată în 
adminisl!area SC. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA. 

c) Concentraţiile indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuare in canali2&re se 
stabilesc prin analize efectuate de laboratorul Staţiei de epurare a SC. CCMPA::"\'1A 
REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA. şi vor fi menţionate în buletinele de anaii:zA, confonn 
modelului din anexa 2. 

8. Pentru stabilirea serviciilor specifice de monitorizare precum şi pent-..i calculu: 
penalitJ!.ţilor se va proceda după cum unnenza: 

a) Dacă rezultatele determinărilor efectuate de laboratorul utilizatorului de api! sau a 
unui rerţ diferă cu mai mult de 20% faţă de valorile detenninate de laboratorul SC. 
COMPA.'lIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA., folosind aceleaşi me.ode de a..'laliză şi pe 
probe luate în ecelaşi tirnp şi din acelaşi loc, se iau ca bază de -:alcul concentraţiile 
determinate de către laborotorul SC. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA., 
extrapolate pentru intreaga perioadă pentru care se calculează ca.,tităţile de poluanţi evacus.!c, 
convenită prin contrncl În cazul în care, labomtorJl utilizatorului sau a unui terţ şi iaboratorul 
SC. COMPANIA REGIO:-.fALĂ DE APĂ BACĂU SA. sunt acreditate, se va apela!~ U.'1 al 
::reilea laborator acreditat pentru medierea litigiului. 

b) Dacă rezultatele detenninărilor efectuate de laboratorul utilizatorului de apă sau a 
unui terf diferă cu mai puţin de 20% faţă de valorile detenninatc de labora1oml SC. 
COMPANIA REGIONAL;\ DE APĂ BACĂU SA., se calculează media valorilor obţbute de 
utilizator sau de laboratoarele unor terţi abilitaţi şi se ia ca a treia valoare pe lâng!i cele 
detenninate de către laboretorui SC. COMPANIA REGIONALĂ DE APA BACĂU SA. 

IJ. Calculul cantitatilor de :poluand aferent-a servk:iului de 
monitorizare 

! . La dete:minnr!a car.tităţilor efective de poluanţi, afcm:me servicii:or de 
monitorizare calitativă şi cantitativă a poiuantilor din apele uzate eve.::uate în re(e!!ua de 
canalizare publică at1ntă în administrarea SC. CO11PANIA REG!ONAL.Ă. :!)E APA EAC.\L' 
SA. se vor avea în vedere urmatoarele elemente: 

• concentraţiile poluunţilor din apele uzate evncl:ate; 

- debitul de ape uzate evacuate în reţeaua de car-.alizare, stabilit conform prc-ceSl!.or 
ver"oale lur..are încheiate cu reprezentanţii uni:ăţilcr monitcriz.nte; 

- durata zilnică efectivă de funcţionare n folosinţei de a}'ii (unde esi:e cazr.ll); 

- numârul efectiv·de zile de funcţiona-:e a folosbţ~2 de apă; 

- temperatura efectivă a apei brute rnnsurnre la priza folosinţei de ~păşi a apei poluate 
termic (unde este ca;~ul). 

2. Cdcului cor.tităţilor lunare de po.•Janti Lin ape e uzate evacuate de uriliz..·n~ri se far.:~ 
difere::.ţiut pe unnătcare'.e gn pe: 

a} meteri. în sus-pensie; 

b) substanţe în soluţie; 

c) substanţe consu!Tccl .oare de oxige:1; 

d) ?Ol.iare terr:-iică. 



unde: 

unde: 

unde: 

unde: 

a) Cantitatea lunara de suspensii K.1 evacuate în reţeaua de car.elizare se determină 
astfel: 

!. se stabileşte concentraţin de suspensii (Cns) în apele evAcuate, 
precum şi debitul evacuat corespunzator (qnc). 

2. se determinli cantitatea zilnică evacuată, cu relaţia: 

KJl (kg/zi) = 0,0036 X dz{h) X qn:(Vs) X Cns(mgti), 

di= durata (în ore) de funcţionare efectivă n evacuării pentru care se face calculul; 

3. se calculează cantitatea lunară de poluanti 141 evacuaţi, cu relaţia: 

~1(kg/lună) = 14{zile) X Ksz(kg/zi), 

n,. = numam! de zile dintr-o lună in care funcţionează efectiv evacuarea. 

b) Cantităţile lunare de substanţe in soluţie dizolvate în apă se determina astfel: 

1. se stabileşte concentraţia poluantului (cm) pel'.tru: cloruri, ;;uifuţi, 
sodiu, potasiu, calciu, magneziu, azotnţi, amoniu, azot ~.:>tal, azotiţi, fosfaţi, 
fosfor tot.al, mangan, alwniniu, fier, substanţe extractibile cu eter de petrol, 
produse petroliere, detergenţi sintetici, reziduu filtn:.bil uscat :a 105cc, 
sulfiţi, florari, fenoli. nichel, crom, amoniac, bariu, zinc, cobalt, sulfori, 
hidrogen sulfarat, arsen, cianuri, mercur, cadmiu, phL"nb, nrgint, crom, 
cupru, molibden, precum şi debitul evacuat corespu."lZatcr. 

2. se determină cantitatea zilnică evacuată cu relaţia; 

Kn(kg/zi} =o 0,0036 X dz(h) X Gnc {lts) X Cns(mg/1) 

d, =o durata {în ore) de &,cţionare efectivă a evacuării pentru care se face -:alcuhll; 

3. se calculează cantitatea lunară de poluanţi k.i evncuată cu relaţia: 

K.;(kg/luna) = 11z(zile) x ~z(kg/zi) 

n, =o mi ... -narul de zile dintr-o lună în care functionează efec~iv evacuarea. 

3. În cazui în care se calcul~ă cantitatea zi!r.ică de reziduu :i ltmbil 1...sci1t I,~ 
105°C, nu se va mai calcula centite:ea zilnică per.tru elementele 
compo;1er.te, co!oidale şi dizolvate tmorganice şi organic~ nevolatile la 105" 
Celsius, penrru a nu se lua în consideraţie împreună :;u rezid12u iHtrebii 
uscat la l 05°C şi ceilalti poluanţi incluşi ~:1 acesta. După caz. fun~\ie de 
tio1Jlnneior, uzate.evacuate, se va calculu reziduu filtrabii uscat .a :05°C sat .. 
p~lt;an:ţi{ specifici incluşi în acesta: clon1ri (Cl"), sulfaţi cso„1·), s,:dii. .. {~n-). 
potasiu (=<-), calciu (CaH), magneziu (Mg!+), fosfaţi (FO~2·), :osfor .c::a:. 
(P), mangan (Mn2''), aluminiu (AIJ..;.), fier tot:ii ionic (Fc2-, Fe3+), :h on.rr: 
{F), nichel (l'Jil'''), crom (Cr3""), bariu (Bal+), zim: (Zn2+), ;:obalt rc::i2+ , ars-!, 
(As), ctd.-rniu (Cd2•}, plumb (Pb2'), argint {Ag-'), ::rom i :rt"-). cL:: ru 1C:l"). 
molibden {:'Ao~-) ş; altele. 



c) Cnntitatea lunarii de substanţe organice şi consumatoare de oxigen evacuate se 
determină astfel: 

l. se stabileşte concentraţia polunnrului (cno) în apele evacuate pentru CBO,, CCO
Mn, CCO-Cr precum şi debitul evacuat corespunzător (qnc)-

• dacă indicatorul de caracterizare a consumului de oxigen şi a conţini.lt..i!ui de 
substanţe orgnnice este numui unul din indicatorii mai sus mentionaţi, concentraţia va fi cea 
aferentă respectivului potunnt; 

- dacă consumul de oxigen şi conţinutul de substanţe organice se cnracterizeaz! priI:. 
indicatorii CBOs. CCO-Mn şi/sau CCO-Cr, concentraţia Coo1 şi respectiv Cn0

2 se detennină cu 
una din relaţiile: 

1 2 x Ccso, + Cccou~ 
cno = 3 (mg/l) 

2 3 x Ccoo, + Cccoc, 
cno = 4 (rng/1) 

2. se determină cantitatea zilnică evacuată cu relaţia: 

Ko,(kg/zi} = 0,0036 X dz{h) X qac(l/s) X Cno(mg/1) 

3. se calculează cantitatea lunara de poluanţi Ko; evacuate cu relaţia: 

K,,i(kg/lunn) - nz{zile) x K.,,,•kglzi) 

d) Cantitatea lunară a apelor uzate impurificate termic se determil'.ă astfel: 

1. se stabileşte diferenţa de temperatura în grade Celsius, intre temperatura apei sursei 
in punctul de prelevare şi temperatura apei uzate înainte de evacuare, precum şi debitul 
corespunzător. 

2. se cietennină camitntea zilnică de ape uzate eve.cuate poluate tennic cu relaţie: 

K7i= qnc(m3/s) x AT(°C) x dz(s) 

3. se calculează cantitatea lunară a apelor uzate impurificate temi.ic evacunte cu re1aţia: 

Kr1 = n~{zile) x Kn(m3 °C/zi) 
unde: 

n,. = nun,arul de zile din luna respectivă. 

e) Calculul pen:iH.tăţilor pentru depiişirea .:oncenti·aţiilor n:axime admile ak 
~:>0lunnţ!lo.r din apele uzare evacuate. 

Pentru depăşirea cor.centmţiilor maxim admisibiie ale indicatorilor de ,~[iu;.:e stabilite 
;:,rin Contractul de prestări se:vicii. se calcuiează penalităţi. 

c Cantitatea zi!uieă evacuară pette limit~ admisii (:<'.1t.) se 
detennină cu forrnu!a: 

K;, (kg/zi)= 0,0036 X dz (h) X q~e (Vs) X (C,md.rc::iiL.ttk • C:ir.1i1a) {!T:g/lj, 



uncie: 
- di = durata în ore, medie zilnică de funcţionare efectivă a evacuării, pentru care se 
efecruează calculul; 
- qn. = debitul mediu zilnic evacuat; 
- C,m«!i~ rc:ilir.u = concentraţia medie realizntă !a evacuare {mg/1); 
- CHmiu1 = concentraţia limită aferentă poluantului "i" admisă a fi evacuată. 

.Pentru substenţele organice la care valorile Hmită sunt depăşite, calculul se va efectua 
pentru fiecare substanili, iar apoi se va realiza media ponderată. 

Penalităţi se apiică şi pentru orice creştere a temperaturii apelor uzate evacuate, 
impurificate tennic, peste valoarea de 40°C, prevăzută de Normativul NTPA - 002/2002, 
aprobat prin Hotără..--ea Guverului nr. 188/28 februarie 2002, modificată şi compictntă prin 
Hotărârea Guventlui r.r. 352/21.04.2005, publicată în Monitorul Oficial ru României Partea i 
nr. 398/11 mai 2005. 

Cantităţile de substante poluante evacuate peste limita admisă pe baz.a concentraţiilor 
limită înscrise în Contract1.1l de prestari servicii, se determină pentru fiecare poluant şi pentn: 
fiecare gură de evacuare. 

Pentru fiecare gur.1 de evacuare se vor înregistra: debitul meciiu zilnic edmis !!. fi 
e,•acust (1/s); durata medie ziinică de funcţionare a gu."ii de evacuare; indicatorii (poiua.'1ţii) de 
caracteri7.are a cnlîtăţii apelor uzate evacuate. Pentru fiecare indicator de caracterizare a 
cnlitălii apelor uzntc evacuate se vor înregistra concentraţiile limitA admise înscrise ir. 
Contractul de prestari servicii (NTPA 002/2005). 

Pentru determinarea cantităţilor de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă peste 
1imitele adr.-.ise, se întocmesc tabele de evidenţă şi calcul conform modelului aprcba-c ~exat. 

În tabel se de,enni-nă cantitatea de poluanţi evacuaţi peste limitele acL."llise în apele 
uzute. 

o Debitul mediu evncuat (Gem) se detemti.'lă cu una din relaţiile: 
Gem= (qcl + qe)l2 (l/s), 

în Cnz'..!l în care nu se iau în consideraţie măsurătorile utilizatorului şi 

qem = (qc1 + (lc:mu + qc2)/3 (l/s), 
în :nz-.tl în care se ia~1 în co.::;sidem~ie măsurătorile utilizatorului. 

În relaţiile de mei sus s-nu utilizat notaţiile: 
qci = debitul c:vaci.mt măsurat în momentul t;; 
q,2 = debitul !vacuat măsurat în momenlul h; 
::;cm" = media debi1elor evacuate măsurate de folosinţa de apă. 

Pentru o corelare cât mai upropiatii de realitate a volorilor debitelor medii, ncestea vor 
fi ~alcu!ate luând în con.sidero1ie pentru mediere ultima măsurătoare r. lunii preceden~e ş: 
prima ~.e.surătonre .l ltL"l.ii. cureme, respecnv uk:ma m!Su.""ătoare a ludi cur-!n.;:! şi pri::-.'lt. 
:r:.ăsurămnre a lw,ii ulterioare. 

c; -Concentraţia medie zilnicii (c;::'!l) din ape.e uzate ev~cl!.a'te, se 
~etermină c~1 una din relaţiile: 

(;em "" ( Cel "'" Cc2)/?. (mg'l}, 
:r; cnwl in care nu se iau i?:1.;nnsideraţie dl!teiminiirile milizatorului ~i 



Cern== (Cel + Crn,11 + ce)/3 (mg/1), 
io cazul în cure se iau în consideraţie determinările utilizatorului. 

În cazu) în care determinările beneficiarului prezint! abateri mai mnri de 20% faţ~ de 
cele ce control ale operatorului, beneficiaru) poate efectua, pe cheliuiela prcprie, e.naHu. 
probei/probelor-martor la un laborator independent acreditat, amplasat în localitatea unde îşi 
are sediul operatorul. Proba-martor este recoltată la momentul controlului, etichetată şi 
sigilată de reprezentanţii operatorului şi păstrată în condiţii coresp~nză:oare la sediul 
beneficiarului. Beneficiarul va infonna prin fax operatorul asupra laboratorului ş: datei le care 
se efectuează analiza, pentru ca un reprezentant al operatorului s~ asiste la desigilarea probei
martor. Dacă beneficiarul nu prezintă operatorului în termen de 6 zile lucră:onre de la 
comunicarea abaterii buletinul de analiză al prooei-msr.or, se vor Iun Îl1 calcul rezultatele 
buletinului de analiză aJ operatorului ca valori pe b112a cărora se vor determina cantit!ţile de 
substanţe impu.rificntoere evacuate în emisar. La recoltarea probei se va întocn:i L11tre 
reprezentanţii operalorului şi beneficiarului un «Raport de pre!evare», în ,:are se va cor.serr_all::. 
dacii beneficiarul doreşte sau nu să se recolteze proba-martor. 

unde: 

o Cantitatea zllnlcll (K.:z) de poluant evacuată cu apele uute esto 
calculată cu relaţia: 

Ke, (kg/zi) = 0,0036 x dz (h) x qcm {1/s) x Cţi;i {mg/1) 

o Cantltlltea zilnică evacuatA peste limitele ndmisc {AK.:z) 
calculată cu relaţia: 

Ke..d = cantitatea zi:nică de substanţă admisă a fi evacuată în sursil, calcu:ntă h beu. 
va!orii concetuatici maxim admisă. 

ur..de: 

c Cantitatea totală pe interv~!ul dintre d11uă dct-ermiuări 
consecutive de poluanţi evacuaţi peste limitele admise l~~,n,), calcu..ati ct
rdaţin: 

nz = nu.mărul de 7ile dintre două determinări consecutive. 

Nivelul penalităţii (lei/Kg) este preluat din Anexa 3 la Regulamentul ser-,ici:.Jlui de 
aliu1entare cu apă şi de canalizare din judeţul Bacilu, pentru indicatorul de cnli!ate respectiv. 
Cuumu.,nului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apr:, a tarifelor şi a 
penalităţilor poate fi reactualiznt cu indicele de intlaţie. 

s~una de plată înscrisă se dctennină prin înmulţirea cantit!ţii pcfr.mntului eva-:uat ?e 
:m~r,alul considerat peste ·limitele admise, cu niveh1l pennlităţ:i .:oresp.mzătot poh:.ar,n.:1u: 
--espectiv. 

}e!1tru substanţele organice consumatoare de oxigen, vE.loarea penalităţii cietorate 
9e ca_-:ulcazz utilizând ·m:!dia ponderată t1 valcrii penalităţilor calc:11!,te p:nrru ac::ar;.: 
:rci:cator b ;iarte, după t!rn:dtoarea formuiii: 

VPsrn = (3 x VPrnm + VPrcoc,)/4, (lei) 
:n care: 
-i -:,<;eo - valoarea p-!nalităţii datorat~ pentr,.1 substar,te consumatoe:;, :ie r,xigen, 
V Pc .im - va!carea i:enelităţii calculate pe baza indicator,.ilui - cc,1su:n o.:):::h1,a.ic .ie 

ox.gen !a 5 zi.e, 



VPcco.c-r - valoarea penalităţii calculate pe baza indicutorului - consum chimic de 
oxigen prin metoda bicromatului de potasiu. 

După completarea tabelului pentru toate gurile de evacuare şi pentru perioada unei 
luni, se calculează totnlul aferent utilizatorului. 

Pentra indicatorul temperatură, penalitatea se calculează în situaţia 3n care 
temperatura resursei de api {emisarului), măsurată într-un punct stabilit de corr.un acord (in 
funcţie de lungimea de amestec a apelor uzate poluate tennic cu resursa de apă), depăşeşte 
limita cie 40°C impusă de Normativul NTPA - 002/2002, aprobat prin Hotărârea Guverului nr. 
188/28 februarie 2002, modificata şi completată prin Hotărârea Guverull!i nr. 352/21.04.2005, 
publicată în Monitorul Oficial. al României Partea I nr. 398/11 mai 2005. 

Valoarea penalităţii se determină prin înmulţirea numărului de grade Celsius ce 
depăşeşte limita admisă, ce 40°C, cu debitul efluentului (m3/s) şi cu nivelul penalită'ii 
prevăzut in Anexa 3 la Regulamentul servic1ului de alimentare cu apă şi de canalizare din 
judeţul Bncllu. 

Pentru comu.'licarea cantitatilor de poluant deversate se întocmeşte procesul-verbal de 
constatare confonn modelului anexal Procesul-verbaJ de constatare se întocmeşte în deal!. 
exemplare, unul peotru utilizator şi unul pentru Operator. Dacă reprezentantul utilizatorului 
nu este de acord, va scrie expresin "Nu sunt de acord" însoţită în mod obligatorl'.l de motivaţie 
pentru care nu este de acord. Dacă reprezentantul utilizatorului refuză să semneze, se scrie 
expresia ''Unitatea refuză să semneze ", inr dacă nu este de găsit se scrie expresia 
"Reprezentantul unităţii nu n purut fi găsit". 

Procesul verbal de constatare se ir..registrează la utilizator (agent e::onomic). 
În situaţia în care utilizatorii de apă refuză nejustificat semnarea netelor adiţionale sat:. 

a procesului verbal de stabilire a penalitaţilor se va proceda la sistarea serviciilor cu so:mare& 
;,reaiabilâ a utilizatorului. 

Pentru neplata ta tennen a contravalorii facturilor pentru depăşirea concen!.rn.ţiilo, 
ma."<ime admise se vor putea aplica penalită1i confonn prevederilor legale in vigoare. 

În situaţia în care se calculează penalităţi pentru depăşirea velarilor limitL 
reglementate înscrise în contracte 111 polunnţii specifici incluşi în reziduu filtrabil Lscat la 
105°C, nu se vor mai calcula penalităţi pentru depăşir~a valcrii reglementată înscrisă în 
contract, pentru reziduu filtrabil uscat !a l 05°C. 

III. Stabilire si comunicarea sumei de plata 

1. In baza buletim.,lui ce analiză, a debitului 3tabilit conform cep. R pct. 1 şi i, 

calculului cantităţii totale de poluanţi evacuate, se intocmeste procesul verbal bnar de prestări 
:.ervicii (monitorizare) care se transmite utilizatorului în vederea setl'.nării şi acceptării 
acestuia (anexu 3). 

Procesul verbal de servicii se încheie în doua exemplare: unul pentru tl:litatea 
monitorizam şi unul pentru dosarul de obiectiv. În cuprinsul adresei de i!:!lintare a procest1lui 
verbal se comunică şi com:entra1iile poluanţilor monitorizaţi.Dac! ur.ita1ea moniLoriza~. 
doreşte emiterea sepnmtă a buletinului de analiză, acesta se poate eHb~re contracost Dacă 
rep:ezenta.'lml unităţii nu este de acord, se va scrie expresia ''nu sunt de acnrd'·, insotită., în 
mod oblig.noriu, de motivaţie pentru care nu este de acord. Dacă repreze!ltJ!ttul i.1,jtăţî: refaz.r 
să semneze, se scrie expresia "Unitatea refuză sa semneze". ?rccesC: verbal de 
:nonitotizarelpenalităţi se in::cgistreaza la utilizator (agentul economic). 

2. Valoarea serviciului de monitoriwre c.!n,itativii şi calitativă a fiecnmi polu::!r.t dfr. 
aţele uzute se determină prin îmnulţirea cantităţii i.lfer~nte pcfoamului (tr.enŢicnate în p>ce~u: 
ver:.:ml) cu tariful corespunzator prevăzut tn anexa l cu rt>ncrualizăriie ulterioare. 

3. Valcurea totală u serviciului de·:l'lonitorize.re cantitativă şi cali:mivf: a ;o!rnnp.'.or 
din 2pe!e uzate evacuate, care se factureazr. •Jtiliz~tomluî {agenmlui ecot.omic), Sl! derermi:1â 
?:-in :nsumarca velori!or afo:·ente fiecărui pc.bunt (d:! la pc,. 2). 



4. După semnarea procesului verbal se întocmeşte şi se transmite .1tilizatorului factura 
cuprinzând contravaloarea serviciului lunar de monitorizare. 

IV. Dispoziţii finale 

l. SC. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂ'U SA. pri11 
serviciile ce specialitate, va încheia cu toţi agenţii economici acte aditior.ale 
la contractele de apă - canal pentru serviciul de monitorizare. 

2. Valoarea serviciului de monitorizare cantiti:tivă şi calitativă a 
poluanţilor din apele uzate evacuate; înscrişi în adiţionalele la contractele de 
prestări servicii, se va detennina prin înmulţirea cantităţii maxime sdmise 
aferente fiect\rui poluant cu tariful corespunzător menţionat in anexa l cu. 
reactualizările ulterioare. 

3. Contractul de prestari servicii va cuprinde o anexă in care se va 
înscrie de către SC. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA. 
(operator), cantităţile lunare de poluanţi determinate (pen!nl fiecare indicator 
în parte) confonn precizărilor de mai sus (anexa 4). 

4. ia funcţie de regimul de functionare al utilizatcn1iui, se va 
stabili numarul de probe şi modul de prelevare al acestora. 

5. În cazul in care se solicită de către utilizatorii incluşi !n graficu! 
de monitorizare analize suplimentare, acestea se vor execura pe bază de 
comandă, contra cost, confonn tarifului practicai de operator. 

6. Analizele solicitate de utilizntorii care nu sunt incluşi în graficul 
iunar de monitorizare se execută pe bazâ. de comandll, contra cost confo::rr. 
tarifului practicat de operator. 

7. În situaţia în care utilizntorii de apa ref:JZ! participarea la. 
recoltarea probelor, semnarea actelor adiţionale sau a procesului verbal. 
privind efectuarea serviciului de monitorizare calitativă şi cantitativă a 
poluanţilor din apele uzate deversare in. reţeaua de c1:n:uizare , prectmt şi 
blocarea eccesului la punctul de recoltare, se ·va ?roceda ia sistareft 
serviciilor cu somarea prealabila a utilizatorului. 

8. Pentru neplata la termen a contravalorii facturiior pentr.l 
serviciul de monitorizare se vor putea aplica penaiitaţi confor:-n p-revederilo:.: 
legale in vigoare. 

9. Tnrifele apiicate pentru serviciHe de monitorizare cantitativă şi 
calitativă a ~>0luanţilor din apele uzate evacuate şi penalităţile pentru 
depăşirea concentraţiilor maxime admise se modifică, de d.re9t, d~ la data la 
care, potrivit legii, Administraţia \ia,ionnlă „Apele Române" n:oaificit 
tarifele şi penalităţile pentru depăşirea conc~ntraţiilor mz.xime ad.mise ale 
poluanţilor din apele uzate evacuate. 



Anexa 1 

TABEL 
CU INDICATORII DE POLUARE ŞI TARIFELE APLICATE .PENTRU SERVICIILE DE 

MONITORIZARE CANTITATIVĂ ŞI CALlT ATJV Ă A POLUA:-,;ŢILOR DIN 
APELE UZA TE EV ACU A TE 

DenumlrH COl'ltrlbuţlel U.M. Tarif monttorlzr.re pen!nl an11I 
2021, 11etuallut cu IPC afer11nt 

anulul 2i),9 
12.& o/,} 
(lel/U.M.) 

o 1 2 
11) Jr.dlc:atc,I chlmld generau 

Materii totale ln suspensie (MTS} m!ikg 12.~3 
C!on.,ti (C~). su;fa~ (SO,•) mllkg 49,7, I 
Sodiu, ;iotaslu, calciu, magneziu m!ikg 49,7~ ' 
At.eta~ mii kg 49,11 
Clor re:zldWll llber (Cl..2) mii kg 49,71 
Amoniu, az.ot azot;ţl mii kg I 198,31 
Ccnsum bloc/:lmlc de oxigen {CBC.) mii kg 49,SB 

Consum ch'mic c:e OXiSen (CCCll.n) (metoda cu m:lk!J 49,58 
pennanganat da potasiu) 

Consum chlrr.lc de ex11;en (CCC'Cr) (metoda cu bicromat mii kg 49,58 
ca :lOtBSILil 
Fosfall (PO, "") -:,h kg l a.a 
Fosror(P) m1ikg 198,3~ ! 11.angan (Mn2•1 mii k!J 495,S2 : 
Aluminiu, fierto!al Ionic mii kg 595,03 I 
SLbstanţe ax::-act:bile cu eter cie petrol, pţodusa mii kg 371,53 l oei:ol!ere 
Deteraent: s:nte~ci an!onactivl, b:odecradablll mii tca 198,31 j 
Reziduu fllra?>il uscat la 105•c m!'kg 45,22 l 
b) lndltlltorl chlmlc1 Sl)ecfficl 
Sulft,i, f:l.lOruri, renoB ant.enallili c-J vapori de apt mii kg 198,31 
Ni=.-:ef, crom -:iii kg 12.4();;.8 

A,::r~ac mi!kg I 12.4C~.9 
Batlu, z!lle, coba,t ,,,r kg I 595,03 
SclfcJil, hi~rcg9;i su!furat mii kg 

I !:120 
c) ll\l:ilca.torl chimici to:oicl şi fo11ri. toxici I 
-Ansen ;;fi kg ! 3B.570,36 
- :JEnuri r.1iikg 38.510.se 
• \P.rcur, cadm'u ;;;;I kg j 49.5():i,/5 

I • "h.m1b, erg!nt, c;em, c~;iru. mcbcen m:ikg 12.4C:.t 
~ d) lr.cJQttorl !l11cterlolo3lcl 

j 

e~e:erii co~!orme lots!e. îO"ll I 4,0;J 
bacterlV100 

;:n) 

Bcc:e:ii cdl~or:r.e feca!a #0"'7 

I 71,77 ' ba::leriU1C: 
~'T1~ 

s:ro,1cco:, 1eca1i 5x10"5 I " .. ,.-... 
1d4.6'3 

stre;;tcx:oi:.!1 I 
OJ cm• I 

t-) l r;dicatcr, fizici 

• -eT;ie-aw·ă- :ni; m1 x cc :>.65 



TABEL 

CO!\ "ŢINÂND Cl.:ANTUMUL PENALITĂŢILOR PENTRU DEPĂŞIREA 
CONCE!'ITRA ŢIILOR MAXIME ADMISE ALE POLUANŢILOR DIN APELE UZATE 

EVACUATE 

Tarif penall&ltl p:-ol)lla pant-u 
anul 2021, llet.l311Zllt cu l?C 

afennt anulul 2019 

0anum!roe contril:Lrtlal U.M. 
(2,63 %) 
llelJU.r,(l I 

o 1 2 ! 
11 lndlcato.1 chimici aenerall I 

I Materii totale în susner.sia fMTS} mii k" 27.24 I 
f Cloruri (Ctl, sulfall ISO,•\ mH~o 95,34 l 
I Sodiu (Na+) oolasiu fK.,.\, carciu. macneziu I m!iko 95,34 I 

I Azotatl <NO,l m:lkn :os.se i 

Clor rezldual liber ICI,) 1 ~" 1.36 
1 

Amoniu INH.·1, a:iot IN..,.,l, azoUtl (NC°·J k<! 8,16 ' 
Arr.onhlc INH,1 k;i 40,87 

, Consum i>iochlmlc de mc:oer. fC9O,l j milio 217.S2 I 

I Consum chimic de OJClgen (CCOMn) (metoda cu 
oarmanaanat ce potasiul miik" 490.33 

I 
Consum chlmk: da oxlgn (CCOCr) (meta.la cu 
l:;cr0311al da ootaslul ko 1.3a 

I Fosfati IPQ4>-l ~c 2:,8 . 
t i=osfor CPl kc s.~e I 

I .v.anaan (Mni•1 kc 2.45 ' ' I A?l:min:u. ner total Ionic )<g 2.45 I 
S~stan1a extraetlblle tll eter de ;,etrol. produse 

I 1 ~etro•iere '.<!l 2.7:; 
~ezJdu.i fillrabll uscat la ~05•c mi.ko 95.34 
!:i) lmth:atort chimici soacltlcl I 

SJ,ll11, f.uorur.. fenol a~trenabî!I cu va!'VYI de S!lA .<ll 8.~6 I 

Crom tr;valanl !oiai ~c 40,ST 
:!anu. c::~11 ~e 2 l.5 
Su furi. h:d.,,,..en sulfurat .<C 2~.n 
.' lm!iC11torl cli!tnlcl toxlci sl fcarte t~cl 

," - Arsen (Asl '" 272,41 I 
' • Clanl!rl 'Cnl ;r.o 272,41 

:::o:e.,:en•i slntat!ci anior.ad:Vi, :i.o::ecracabill I <C 4,c; I 
h'g:r.t. zinc !oiai. molibden, crom r.exavalent, cupru 
~el.li ~~ 4o,a7 I 
:>1~m:i si cc110Je:i :ra I o4 I 

1 v.~rcur sl t:0mc1..sll I ~= 1,09 I 

I •~•~hei si corr.ousii r~c 1 •.c, 

~1 I :1::lcatorl bacterloloalcl I 
j I o• !:l2cier1v1 co j 

3a-:lerJl courcrme totale ~r.'!· 5,tt, 
10' ~a;;:~,il/' cc 

:'>~te.-i: cofforrna feca!e ....... 91! 7,; 

l 5 :( ;J' i st;ept:x:cci/100 
S:r:otcccc fecali c,' 224.7', .. 
- ··ar.perat.r.li"' 2,7'l 



Anexa2 

TJL'LETII'\ DE ANALIZA NR ....................... din 

Proveaieota probei 
D11ta recoltării 
Agentul economlc controhn 
Punctu.I de recoltu.re 

(Ape u.zate) 

i~DICATORI DE CALITATE APE UZA TE 

I 

: NR. !NDlCATOR! DE CALITATE U.M. I VALORi VALORI LIMITA 

I CRT. [ DETERMINATE ADMIS!B!LE 

I I. T c Illt)CTl!tura 'C I 
I 

I 

I I:?. 1>H unit. pH 
î .,. Materii in susoensic m!!ldm' ' I 

I 4. Consu:n biochimic de oxigen (CBOs) mg 02/dnrr 

I 
Consum chimic de oxigen- metoda mg02/cml t 5. cu 

I i K,Cr:01 

I 6. I Azot Amoniacal(NH~*) I mwdm' I 
7. Fosfor mllfdm' 

: 8. ! Sulfuri si hidrogen sulfurat mllftlml I 

t 9. 
I 

mwdir.' I l Su!fati 
! 

lO. Substante cxtiactihile cu eter I mg/clm' 
' 

I • t. I 

l l Dctcr~ent sintetici I mt?!dm' 

12. I Cloruri l mg/dm' 

a 1 
Cianuri ! rrg/dmi 

I Su:titi 
I 

I .t.. I mw'drr.' 

;s. , Fer.oli ! n:a/dm' ' 

' [6 Plumb I mgtdm' 

'.7. I Cadm:u m2-1dm' 
' .8. 1 Crom to:al(sau hexava!c:it) rni!/ami I 

.<.:. C„Eru I mwdrr.3 

.:?C. Nichel I 1rwdm1 

:!l. Zinc 
t 

rr.wcrr.' I 

22. . kta:1g;;.n 
I 

rr.dnrr.·' 

23. I Clor rezith ... a! lib~, rr .. •.t/ rlrr.> ... ; 

.::'cncl.iziiie ana.i,:ei: 

5EF LABORATOR €XEC?.:TA~T 
3-!'e,·m: se ~ei"'e:ti r-:.ur.ai la proc!c. spccifi::atf; 

Acest .1ocurrt."1:t 1:u poal! fi re::irm.l!.1s parţ;al sau mal 11!.nl a~tori:zz.ţia scr:sa a S.C. CC~/cPA1'lA :-(E.GJJ:--:A:.i, 
:)E APĂ BACĂu S.A. • Laboratorul Str:.tici de Epurare 

I 

I 

t 

I 
I 

1 
I 

l 

' 
1 

I 

' I 

l 
I 

I 

I 

' 

--t \.I~ 



PROCES VERBAL 
cu cantităţile de substanţe poluante in cadrul limitelor ad.mise 

din apele uzate evacuate de 

în luna .............•... anul. .......... . 

încheiat astăzi. .................... nr .................. . 

Anexa3 

Subsemnata ................................................ şefLabomtor.- Staţie de epurare 
S.C.COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., in calitate de furnizor/prestator şi 
............................................... din partea ................................................. în 
calitate de beneficiar in baza contractului negociat, am constatat următca!ele cantităţi de 
servicii prestate, confonn ,,Anexei l ". 

FURNIZOR BE~EFIC!.A.,R 



Ane:r..a4 

TABEl. DE CAl.CUL 

a canlltăţlfor de substanţe po!uablle din apele uzate evacuate de ............... tn cadrul limitelor admise 

Indicator 

A 

I Materii ~n 
suspensie 

Consum 
biochimic de 

i oxigen 

Consum chimic 

Interval 

B 

de oxigen I 

l 

Azot amo:,incal I 

Fosfor 

Sulfuri ş1 
hidroger. 
suVt.:rat 

Sulfaţi 

Suhs:.:r.ţe 

I --; 
! 

Can!itateil 
de apă 

evacuată 

[mc/!:Jr.cJ 

C 

I 
I 

Conccntru\in 
medic· 

detenninata 

[mg/lJ 

D 

I 

Nr.de zile I Debil 
<!c I mediu 

funcţi onarc ! evacuat 
intre dou! ! 
mă11u:-ători I 

[1/s} 

I 

E F 

I 

Cantitate tota!CI de 

poluant evacuat în limită 

în intervalul dintre '2 
milsurlltori 

0,0036 x nr.ore 
lucrătoareh:i x E x F x 

[D(D<limita} 52.U 

Urnita(D>limitijJ 

[kg/intervalj 

G 

! Clntltatea • 
tota'.e. de I 
poh.:.ani . 

evacuate în I 
I limita I 

! I 
! 

[kg] 
I 

! 

I 

I 

! 
! 

_________ .,., 



cxtractibilc I I 7 I I I 

Detcrgen11 i 
I i i 

I 

I 
I I 

I 
. I I 

I Cloruri 
I I 

I 
I I 

I I I l 
. I 

I 

l I 
I I I 

Sef Secţie Canal-Epurare Şef Laborator Întocmit 



SITUAŢIA PRIVIND CANTITĂŢILE DE POLUANŢI EVACUATE ÎN REŢEAUA DE CASALIZARE 
CĂTRE ____________________________ _ 

i 

I I I Nr, Indicator de ' 
Crt. poluare I 

I 
I ! o I 2 3 4 s ' 6 7 I 8 I 9 10 1! i2 13 

I ' I TemDCl'11tUra I 

2 PH 
I I I 

I I ' I 3 Materii în I I 
suspensie ' 

I 4 Cor.sum I I I ' 
biochimic de I I I 
o;-.ygcn la S I I I 

zilc!CBOS) I I I I 
I 

I 
I 

I s Consum l I I I 

I chimic de ! 
o;,i;igcn I ' ' I 

I I I I ' 
CCO-Cr I I 

i ' ! I 6 Azct 
amoniacal I I 

I {NH4) I I 
7 Fosfor I I 

I 
! 

I tolal(P} I I ' 
I 

I ' 
s Cianuri 

I 
I : I ! 

' totale(CN) I I I 
' ' I 

9 Sulfuri şi I I 

I ;:idrogcn I 
I I 

I 

I su!furat(SZ) I 1 

Su!tiţi(S0321 
I I I 10 I 

' ! 
11 S~lfali(SOi) ' I I 

I ! I I I 12 F,:noli 
i I 

antrcnabiii ci. 1 I 
I 

1 I I 

vapori de 
I ' I I acii(C6Hs0H) • i 

I 
I ! I 

I 
13 Sub~tfn\e I 

I extractibile ci: ' I I 
so\vcn;i j I ' I orgc.nici 

·-i---: 
, 14 :>eter11e-.1ţi I 

I I I 
I ' I si:lt:tlci I I 1 

biodegradabili I I I 
I 

15 r1umb(?b2') I ' 
' I -

Cadrnit1(C1F•) I l I 

16 l 
l I ' 

17 C,om to,;al l 
; 18 Curm.{Cu2·) J I 

19 Î'.iche:(:--li2') I I I 
I 

' 20 Z:r.c(Z:-1~") : I 

-- ----
1! Y.anl!llll :ctal f I 

l I I I 
22 Cler r~ziriuai 

I 
I 

„rei I -



I 23 I Cloruri 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLT ARE 
INTERCOMUNITAR..\. BACĂU 

PREŞEDINTE; 
Ivancea V11tentin 

S.C.COMPANlA REGIONALĂ 
DE APĂ BACĂU S.A. 

DIRECTOR GENERAL, 
ChiperN!na 
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