
P R O I E C T

D  E  C  I Z T E

Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare Ei funclionare a serviciului public de

alimentare cu apd ;i canalizare qi cu privire la indicatorii de performantd ar serviciului public

de alimentare cu apd gi canalizare in comuna Cocieri

in scopul imbundtdlirii asigurdrii populaliei cu ap[ potabild Ei evacuare a apelor

reziduale din comun6, avdnd in vedere demersul IM ,,PRO MEDIU-COCIERI" gi in

conformitate cu Regulamentele cadru aprobate prin HotdrArile Consiliului de administrare al

Agenliei Nalionale pentru Reglamentare in Energeticd nr. 35512019 qi 35612019 Ei art. 14 al

Legii nr.43 612006 privind administralia publica local6, Consiliul comunei Cocieri DECIDE:

1. De aprobat Regulamentul de organizarc gi funclionare a serviciului public de alimentare cu

apd Ei canalizarc, se anexeazd (anexa nr.1).

2. De aprobat Regulamentul Ei cu privire la indicatorii de performantd, ai serviciului public de

alimentare cu apd ;i canalizare, se anexe azd. (anexa nr.2).

3. De abrogat punctul 1 din decizia Consiliului comunei Cocieri nr.l16 din 06.03.2017 ,,Cu
privire la aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor publice de

alimentare cu apd Ei canalizare in comuna Cocieri".

4. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune in seama dnei Spinovschi Raisa,

primarul comunei Cocieri.

Autor: Primarul comunei Cocieri Spinovschi Raisa.

,f

Spre avizare:

. Comisiei consultative de specialitate ,,Activitdti economico-financiare";

Comisiei consultative de specialitate ,,Activitdli social-culturale, invdldmint, cultur6,

proteclie sociald, sdndtate publica qi muncd";

Comisiei consultative de ipecialitate ,,Protec{ia mediului, amenajarea teritoriului, drept

gi disciplind".



Anexa nr. 1

Regulament

de organizare qi func{ionare a serviciului public de alimentare cu apd

qi de canalizare

Secfiunea 1 Dispozi{ii generale

1. Regulamentul de organizare ;i funcfionare a serviciului public de alimentare

cu ap6 qi de canalizarc stabilegte raporturile dintre operatorul intreprinderea Municipald

,,PRO MEDIU-COCIER["c are furnizeazd/ presteazd serviciile publice de alimentare cu

apd gi de canalizare (in continuare operator) qi consumatori cu privire la

brangarea/racordarea instalaliilor interne de apd qi de canalizare, la contractarea, la

furnizarea qi plata serviciului public de alimentare cu apd potabild, apd tehnologicd gi

serviciul public de canalizare.

2. Prezentul Regulament se aplicd operatorului i.Vt. ,,PRO MEDIU-COCIERI"

care exploateazd sisteme publice de alimentare cu apd gi de canalizarc qi

furnizeazd/presteazd servicii publice de alimentare cu apa" qi de canalizare, qi

consumatorilor acestor servicii publice din comunele Cocieri Ei Corjova.

f . i.V. ,,PRO MEDIU-COCIERI" se va conforma prevederilor prezentului

Regulament de organizare ;i funcfionare a serviciului public de alimentare cu apd ;i de

canalizare elaborat inbaza Regulamentului cadru gi aprobat de autoritatea administra{iei

publice locale.

4. La elaborarea si aprobarea regulamentului de organizare ;i funcfionare a

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, Consiliul comunei Cocieri a respectat

urmdtoarele principii:

L) securitatea serviciului;

2) tarifar ea echitabila;

3) rentabilitatea, calitatea qi eficienla serviciului;

4) dezv oltarea durabild;

5J transparenfa qi responsabilitatea public6;

6) continuitatea din punct de vedere cantitativ qi calitativ;

7) asigurarea cerinfelor consumatorilor;

8) accesibilitatea nediscriminatorie a consumatorilor la serviciul public, pe baze

contractuale;

9) respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospoddririi apelor,

protecfiei mediului si sdndtdlii populafiei.

5. Prestarea serviciilor prin sistemele publice de alimentare cu apd qi de

canalizare au drept scop asigurarea alimentdrii cu apd, canalizarea gi epurarea apelor

uzate pentru tofi consumatorii 
'de 

pe teritoriul localitd{ilor qi trebuie sd indeplineascd la

nivelul consumatorilor, in punctele de delimitare, parametrii tehnici de fumizare stabilite

in contractele de fumizare qi cerin{ele indicatorilor de performanld aprobate de

autoritatea administrafiei publice locale in baza prezentului Regulament qi a

Regulamentului cu privire la indicatorii de performanld ai serviciului public de

alimentare cu apd qi de canalizarc.

6. in sensul prezentului Regulament, se utilizeazd noliunile din Legea nr.



30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd qi de canalizare precum qi

urmdtoarele nofiuni:

avarie - la sistemul public de alimentare cu apd se considerd defecfiunile

conductelor, instala{iilor qi utilajului aferent sau periclitarea exploatlrii 1or, care

provoacd intreruperea completl sau parfiald a livrdrii apei consumatorilor, inundarea

teritoriului. Drept avarii in sistemul public de canalizarc se considerd distrugerea

tuburilor qi instalaliilor sau 
'infundarea 

lor cu blocarea evacudrii apelor tzate qi

rev[rsarea acestora pe teritoriu;

aviz de deconectare - aviz in scris, expediat consumatorului de cdtre operator,

prin care consumatorul este prevenit despre posibila deconectare a instalaJiilor interne de

apdlde canalizare ale acestuia de la re{eaua publicd de alimentare cu apdlde canalizare gi

despre cauza deconectdrii;

aviz de limitare - aviz in scris, expediat sau prezentat personal consumatorului

de cdtre operator prin care consumatorul este prevenit de posibila limitare a furnizdrii

serviciului de alimentare cu apdlde canalizare, termenul de limitare qi despre Qauza

limitarii;

cdmin de branSare - construc{ie subterand, componentd a instalaliei interne de

apd

a consumatorului realizatd de acesta pentru brangarea instalaliilor interne de apd la releaua

publicd de alimentare cu apd, pentru instalarea contorului, protejarea qi accesul la contor

gi la robinetul de inchidere a apei;

cdmin de racord - construc{ie subterand prin care se asiguri racordarea gi

preluarea apelor uzate din instala{iile interne de canalizare ale consumatorului in re{eaua

publicd de canalizare;

cdmin de control al apelor uzate - construclie subterand speciald destinatd

prelevdrii probelor de ape uzate. Drept cdmin de control al apelor uzate poate servi gi

cdminul de racord;

componenla apelor uzate - caracleristica apelor uzate qi cantitatea de

substanle poluante conJinutS in apele uzate;

control al contorului - ansamblu de acJiuni efectuate de c6tre operator, cu sau

fbrd utilizarea aparatelor speciale, in scopul stabilirii corectitudinii func{iondrii

contorului, lipsa intervenliilor in funclionarea acestuia, inclusiv pentru verificarea

integritdlii contorului qi a sigiliilor aplicate;

controlul calitdlii apelor uzate - controlul componenJei apelor uzate qi a

concentraliei substan{elor poluante in apele uzate, deversate de cdtre consumator in

sistemul public de canalizare, corespunderea concentraliei maxim admisibile a

substanfelor poluante in apele uzate la deversarea lor in releaua publicd de canalizare, in

sta{ia de epurare qi care se efectueazd prin comparalia rezultatelor investigaliilor de

laborator cu toate normativele:

deconectare - desfacerea legdturii dintre instalaliile interne de apalde canalizarc



ale consumatorului de la releaua publicd de alimentare cu apd'lde canalizare ptin

intermediul dispozitivelor de inchidere sau prin decuplarea vizrbild, a instalaliilor interne

de apdlde canalizarc ale consumatorului de la reJeaua publicd;

furnizarea serviciului public de alimentare cu qpd - distribuirea apei potabile

prin sistemele publice de alimentare cu apd destinatd pentru satisfacerea necesitdlilor

consumatorilor;

instalalii de preepurare - instalalii qi dispozitive ale altor consumatori, decdt cei

casnici, destinate preepurdrii apelor uzate, care nu au calitdli corespunzdtoare normelor

locale, inaintea evacuSrii acestora in sistemul public de canalizare-

intrerupere planificatd a furnizdrii/prestiirii serviciului public de alimentare

cu apd Si de canalizare - intrerupere temporard a livrdrii apei/recep{iondrii apelor

uzate, cu informarea prealabild a consumatorilor, cauzatd de necesitatea efectudrii de

citre operator a unor lucrdri de deservire tehnicd qi/sau reparalii planificate in re{elele

publice de alimentare cu apdlde canalizare, branqarelracordare a instala{iilor interne de

apdlde cana\zare ale noilor consumatori, fbrl deconectarea instalaliilor interne de apd/de

canalizare ale consumatorilor de la releaua publicd de alimentare cu apdlcatalizare;

tntrerupere neplanificatd a furnizdrii/prestdrii serviciului public de

alimentare apd Si de cctnalizare - intrerupere temporard a fun;rizirii apei, a recepJiondrii

apelor uzate, cauzatd. de avarii produse in sistemul public de alimentare cu apd 9i de

cinalizare, frrd a fi deconectate instalaliile interne de apdlde canalizare ale consumatorilor

de la reJeaua publicd de alimentare cu apd'l de canalizare;

loc de consum - amplasament al instala{iilor interne de apd gi de canalizarc ale

consumatorului, unde se consumd apa qi se asigurd preluarea gi transportarea apelor

uzate de la instalafiile interne de apd p6nd la cdminul de racord din sistemul public de

canalizarel

prestarea serviciului public de canalizare colectarea, transportarea 9i

evacuarea apelor uzate de la consumatori;

proba de control - probd de ape uzate prelevatd din ciminul de control, in

scopul determindrii componen{ei apelor uzate evacuate de cdtre alli consumatorii, decdt

cei casnici, in sistemul public de canalizare;

solicitant - persoand fizicd. sau persoand juridicd care solicitd operatorului

eliberarea avizului de brangare/racordare, executarea branqamentului de apdhacordului

de canalizare, branqarea/racordarea instalaJiilor interne de apd qi de canalizarela sistemul

public de alimentare cu ap5 gi de canalizare, incheierea contractului de fumizarelprestare

a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizate;

violarea sigiliului oper.atorului - falsificarea sigiliului aplicat de cdtre operator;

inldturarea sigiliului aplicat de cdtre operator; deteriorarea sau altd intervenlie asupra

sigiliului autentic aplicat de cStre operator, care conduce la deplasarea lui pe cordon;

ruperea cordonului sigiliului aplicat de cdtre operator.

7. Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare

se efectueazdinbazd de contract incheiat intre operator qi consumator, elaborat inbaza



Contractului-Cadru aprobat pri Hotdrdrea Consiliului de administraJie al ANRE nr.

35912019 din27 septembrie 2019.

8. Operatorul asigurd fixnizarealprestarea neintreruptd a serviciului public de

alimentare cu apd gi de canalizare 1n baza contractului incheiat cu consumatorul in

condiliile stabilite de Legea nr.30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd qi

de canalizare.

9. Calitatea apei potabile trebuie sd corespundd Normelor sanitare privind

calitatea apei potabile, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 93412007 (Monitorul

Oficial al Republici i  Moldova,2007, nr. 131-135, att.970).

10. Exploatarea, intre{inerea, rcpara\ia, extinderea sau modemizarea sistemelor

publice de alimentare cu apd gi de canalizare, se efectteazd de cdtre operator in

confonnitate cu prevederile Legii nr.303120i3 privind serviciul public de alimentare cu

apd qi de canalizare, a contractelor incheiate, actelor legislative, normativelor in

constructii (NCM G.03.02:2015, CHzII), codurilor practice (CP), regulamentelor

tehnice de exploatare Ei regulamentelor de exploatare qi intrefinere a utilajelor

recomandate de producdtori acestora.

11. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apd qi de canalizare se

stabilesc conform Metodologiei de determinare, aprobare qi aplicare a tarifelor pentru

serviciul public de alimentare cu apd, de canalizare gi de epurare a apelor uzate,

aprobatd prin HotdrArea Consiliului de administralie al Agen{iei NaJionale pentru

Reglementare in Energeticd (in continuare - Agen{ie).

12. Consumatorul poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum.

Prevederile prezentului Regulament se aplicd in raport cu fiecare loc de consum, luat

aparte, care aparf ine consumatorului.

13. Raporturile dintre operator qi consumator privind furnizarea/prestarea qi

achitarea serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare, nespecificate in

prezentul Regulament, se reglementeazd in conformitate cu prevederile Legii nr.

30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd gi de canalizate.

14. Operatorul este obligat sd intreprindd toate mdsurile necesare pentru

prevenirea sau remedierea defectelor, avariilor qi a deranjamentelor din instala{iile

sistemului public de alimentare cu apd qi de canalizare, in condiJiile stabilite de Legea nr.

30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd gi de canalizare, de contractul de

furnizarclprestare a serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare, de prezentul

Regulament qi alte reglementdri.

15. Orice branqare/racordare sau reconectare la sistemul public de alimentare cu

apd qi de canalizare este efectuatd, in exclusivitate, de cdtre operator, in prezen\a

consumatorului/ solicitantului.

SecJiunea 2
Branqarea/racordarea instala{iilor interne de apI qi

de canalizare la serviciul public de alimentare cu api qi de canalizare



16. Orice persoand fizicd sau juridicd este in drept s[ solicite

branqarea/racordarea instala{iilor interne de ap6 qi de canalizarq cate ii apa4in, la

sistemul public de alimentare cu api qi de canalizare al operatorului care igi desfdgoard

activitatea de fuinizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare

in unitllile administrativ-teritoriale in limitele teritoriului administrat.

Branqarea/racordarea instalaliilor interne de ap| qi de canalizare ale

solicitan{ilor din blocurile locative cu multe apartamente (camere de locuit) se efectueazd

inbaza unui proiect unic.

17. in scopul branqdrii/racordSrii instalaJiilor interne de apd gi de canalizate Ia

sistemul public de alimentare cu apd qi/sau de canalizare, solicitantul este obligat si

oblina de la operator avizul de brangare/racordare, conform modelului stabilit in Anexa

nr. 1. Oblinerea avizului de brangare/racordare este necesard gi in cazul solicitdrii

majordrii debitului de apd la un loc de consum.

18. Pentru eliberarea avizului de branqarehacordare, solicitantul va depune o

cerere, in scris, la oficiul operatorului, care va cuprinde obligatoriu urmbtoarele:

a) numele, prenumele persoanei frzice, denumirea persoanei juridice qi adresa

locului de consum, numerele teiefonului/faxului, alte informa{ii de contact;

b) scopul utilizdrii aPei;

c) debitul de apa solicitat, cu exceplia consumatorilor casnici, caracteristicile

apei gi regimul de furnizare solicitat, debitul qi caracterul apelor uzate ce urmeazd a fr

deversate in re{eaua publicd de canalizare, regimul deversdrii;

dJ codul pogtal, codul de identificare al proprietarului, codul fiscal, rechizitele

bancare, funcliile, numele, prenumele persoanelot autorizate sd semneze contractul;

e) termenul de brangare/racordare.

19. La cerere se anexeazd:

aJ copia actului care atestd dreptul de proprietate asupra imobilului sau copia

documentului care atestd definerea imobilului:

b) copia deciziei de inregistrare, eliberatd de autoritatea competentd sau copia

altui document care atestd dreptul de a desfbgura activitatea, pentru alfi consumatori

decdt cei casnici,

cJ copia actului de identitate,in cazul persoanei frzice-

Solicitantul prezintd, copiile documentelor insolite de originalele acestora pentru

verifi carea copiilor pr ezentate.

20. Operatorul este obligat sd elibereze solicitantului, in termen de 20 de zile,

avizul de brangare/racordare in care se indicd, in mod obligatoriu, condiliile tehnico-

economice optime de branqare/racordare ce nu contravin actelor normative 9i lucrdrile pe

care urrneazd sd le indeplineasc[ solicitantul, pentru branqarea/racordarea instalaliilor

interne de ap[ gi de canalizare care ii aparfin la sistemul public de alimentare cu apd 9i de

canalizare. Operatorul este obligat sd colaboreze cu solicitantul pentru alegerea qi

realizarea solu{iei optime de branqare/racordare. Avizul de branqare/racordare se

elibereazd gratuit.

21. Avizul de brangarehacordarc i;i pierde valabilitatea dacd pe parcursul unui

an de la data eliberdrii avizului nu a fost elaborat gi prezentat operatorului spre

coordonare proiectul de alimentare cu apdlde canalizare, sau dacd la expirarea termenului



de 2 ani dupd eliberarea avizului de branqare/racordare nu au demarat lucrdrile de

construclie a imobilului. in acest caz, solicitantul este obligat sd solicite operatorului

prelungirea termenului de valabilitate a avizului de brangare/racordare.

Daci operatorul constatd ci este imposibild rcalizarca condiliilor tehnico-

economice incluse in avizul precedent, solicitanful va cere un nou aviz de

brangare/racordare, iar operatorul il va emite in termen de 20 de zlle.

22. indeplinirea condiliilor tehnico-economice stipulate in avizul de

brangare/racordare, eliberat de cdtre operator, este obligatorie pentru solicitant.

Proiectul instalaliilor interne de api gi de canalizare, a branqamentului de apd, a

racordului de canalizare, elaboratinbaza avizului de branqare/racordare, se coordoneazd

de cdtre operator in termen de cel mult 10 zlle de la data prezentdrii proiectului. Prin

derogare de la prevederea datd, in caz:ul racorddrii specifice a instalafiilor de utilizare cu

debit mare de ap6, operatorul qi solicitantul s6nt in drept sd negocieze gi sd stabileascd

alte termene de coordonare a proiectului final, dar nu mai mult de 30 de zile.

23. Executarea brangamentului de apd, a racordului de canalizare se asigurd de

cdtre operator sau de cf,tre solicitant qi numai in baza proiectului avizat de cdtre

operator cu respectarea dreptului de proprietate a refelelor interne de apd qi de canalizate.

in cazuri temeinic justificate de cdtre solicitant sau operator qi cdnd condiliile tehnice nu

permit altd solulie, se poate admite branqarea mai multor instalalii interne de api ale

consumatorilor la acelaqi brangament de apd.

24. La cererea solicitantului, operatorul este obligat sd asigure, executarea

branqamentului de ap5 gi/sau a racordului de canalizarc gi montarea contorului. Aceste

lucrlri se executd de operator in termen de pind la 30 de zile din data achitdrii de cdtre

solicitant a tarifelor pentru bransarehacordare, in cazul consumatorilor casnici. in cazul

potenfialilor consumatori, allii decdt cei casnici, termenul de realizare a lucrdrilor pentru

branqare/racordare va fi maxim de 60 de zile din data achitdrii de cdtre solicitant a

tarifului de branqare/racordare.

25. Brang areahacordarea instalaJiilor interne de apd/de canalizare ale

solicitantului la releaua publicd de alimentare cu apdlde canalizare se efectueazd numai

de cdtre operator, care poarld responsabilitatea pentru executarea acestor lucrdri conform

legii. Branqareahacordarea se efectueazd, in prezen\a solicitantului, dupd ce au fost

indeplinite condiliile indicate in avizul de brangarelracordate.

26.Pdnd la realizarea branqdrii/racorddrii, solicitantul trebuie sd asigure

executarea tuturor lucrdrilor ce {in de montarea instala{iilor interne de apd gi de

canalizare in strict5 conforrnitate cu proiectul coordonat cu operatorul.

27. in cazul in care solicitantul a asigurat executarea de sine stdtdtor a

brangamentului de apd, racordului de canalizare qi montarea instala{iilor interne de apd

qi de canalizare, in conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul, el se adteseazd

operatorului cu cererea pentru arealiza branqarea/racordarea instalaliilor interne de apd

qi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apd gi de canalizare, la care se

anexeazd:

a) procesul-verbal de receplie a instalaliilor interne de apd/de canalizare qi a

branqamentului de apd,/a racordului de canalizarc, dupd caz;



b) informa{ia despre parametrii, compozilia qi debitele de ape industriale uzate

(in cazul intreprinderilor industriale);

c) certificatele igienice gi de calitate, denumirea substanlelor folosite in procesul

tehnologic Ai componen{a acestora (in cazul intreprinderilor industriale);

d) cantitatea de ndmoluri formate, metodele de prelucrare qi utilizare (in cazul

intreprinderilor industriale) ;

e) ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor

de ape uzate qi semnarea actelor respective (in cazul intreprinderilor industriale);

in acest caz operatorul emite solicitantului bonul de platd pentru achitarea

tarifului pentru branqare/racordare la reJeaua publicd de alimentare cu ap\lde canalizate

in cazul cdnd consumatorii au asigurat executarea branqamentelor de apdhacordurilor de

canalizare. Solicitantul achita tarifele respective qi operatorul execut5

branSarealracordarea in termen de 4 zile lucrltoare, din data achitdrii tarifelor de cdtre

solicitant.

28. in cazul in care branqamentul de apd, racordul de canalizare a fost executat

de cdtre operator, ultimul realizeazd. branqarea/racordarea instala{iilor interne de apd qi de

canalizare la sistemul public de alimentare cu apd qi de canalizare in ziua frnalizdrli

executdrii branqamentului de apb, racordului de canalizare qi intocmeqte procesul-verbal

de recep{ie a acestora.

29, in cazul in care pentru montarea branqamentului de ap6, a racordului de

canalizare este neces ard, utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat sd

prezinte acordul acestor persoane gi sd suporte cheltuielile aferente.

30. Operatorul poate rcfuza argumentat eliberarea avizului de

brangare/racordare solicitantului, in cazul in care se confruntd cu lipsd de capacitate de

producJie. Refuzul trebuie motivat qi justificat de operator prin calcule, date in baza

cirora s-a determinat cd existd lipsd de capacitate de produc{ie. Concomitent, operatorul

este in drept sd propund solicitantului reducerea debitului solicitat.

31. Operatorul nu este in drept sI ceard de la solicitant recuperarea cheltuielilor

sau efectuarea de lucrdri ce Jin de majorarea capacitdlii sistemului public de alimentare

cu apd gi de canalrzare.

32. in cazulin care operatorul nu-qi exercitd atribufiile prevdzute de prezentul

Regulament Ei nu elibereazd avizul de branqare/racordare sau nu efectueazd.

brangarea/racordarea instala{iilor interne de apd gi/sau de canalizare ale solicitantului la

sistemul public de alimentare cu apd qi de canalizare in termenul stabilit, solicitantul este

in drept sd conteste aceste acliuni in instanja de judecatd, conform legislafiei.

Secfiunea 3

Delimitarea instalafiilor interne de api gi de canalizare de instalafiile

operatorului

33. Punctul de delimitare este locul in care instalalia internd de apd gi/sau de

canalizare a consumatorului se conecteazd,Ia sistemul public de alimentare cu apd qi/sau

de canalizare sau loc in care patrimoniul a doi operatori se delimiteazl in funcJie de

dreptul de proprietate.

Punctul de delimitare a instalaliilor interne de apd gi de canalizare ale



consumatorului de re{elele publice de alimentare cu apd gi de canalizare ale operatorului

se indicd obligatoriu in contractul de furnizarclprestare a serviciului public de alimentare

cu apd gi de canalizare.

34. Pentru casele de locuit individuale, punctul de delimitare se stabileqte la

iegirea din contorul instalat in cdminul de brangare, amplasat in limita teritoriului

consumatorului. Cdminul de brangare este parte componentd a instalaliilor interne de apd

gi apa(ine consumatorului.

35. La blocurile locative, punctul de delimitare a instalafiilor interne de apd se

stabileqte la iegirea din contorul instalat in subsolul blocului locativ, conform avizului de

branqare eliberat de cdtre operator. in blocurile locative, care nu au subsoluri, contorul se

instaleazd in cdmin sau in scara blocului, in dependenld de condiliile locale.

36. La consumatorii, allii decdt cei casnici, punctul de delimitare a instala{iilor

interne de apd gi de canalizare se stabileqte in locul in care patrimoniul se delimiteazd in

funclie de dreptul de proprietate dintre consumator, altul decdt cel casnic qi operator, care

se indic6 in actul de delimitare qi este parte componentd a contractului de

furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare. in cazul

unitdlilor termoenergetice, punctul de delimitare se stabileqte in locul in care patrimoniul

a doi operatori/furnizori se delimiteazd,in funcfie de dreptul de proprietate.

37. Operatorul este responsabil de imbinarea in punctul de delimitare.

38. Punctul de delimitare a instalafiilor interne de canalizare ale consumatorului

de re{eaua publicl de canalizare este cdminul de racord la re{eaua publicd de canalizare

in sensul de scurgere a apelor uzate.

Secfiunea 4

Contractarea serviciului public de alimentare cu ap5 gi de canalizare

39. Orice persoand frzic6, sau juridicd, instalaliile interne de apd qi de canalizare

ale cdreia sunt brangatelracordate la sistemul public de alimentare cu apd qi de canalizare

qi care a indeplinit condiliile qi lucrdrile prevdzute in avizul de brangare/racordare, este

in drept sd solicite operatorului incheierea contractului de furnizarclprestare a serviciului

public de alimentare cu apd qi de canalizare.

40. in funcJie de necesitdli se incheie urmdtoarele tipuri de contracte:

1) Contract de furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apb

(potabilS gi/sau tehnologica) gi de canalizare. Acest contract se incheie intre operator qi

consumator in cazul in care operatorul va furnizalpresta, atdt serviciul public de furnizare

a apei (potabild gi/sau tehnologicd), cdt gi serviciul public de canalizare;

2) Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apd (potabild

giisau tehnologicd). Acest contract se incheie intre operator gi consumator in cazul in

care operatorul va furniza numai serviciul public de furnizare a apei (potabild gi/sau

tehnologicd);

3) Contract de prestare a serviciului public de canalizare. Acest contract se

incheie intre operator gi consumator in cazul in care operatorul va presta numai serviciul

public de canalizare sau numai serviciul de epurare a apelor uzate ale consumatorului.

41. Pentru a incheia contractele prevdzute la pct. 40 din prezentul Regulament,



solicitantul depune o cerere, in forma prevdzutd de operator, iar operatorul pentru

incheierea acestor contracte va utiliza datele gi informa{ia prezentatd de cdtre persoana

fizicd sau juridici conform prevederilor pct. i8, 19 Si 27 din prezentul Regulament. in

cazul in care a fost schimbat proprietarul locului de consum, persoana fizicd sau

persoana juridicd este obligatd sd prezinte operatorului urmdtoarele acte pentru

incheierea contractului :

a) cererea, indicAnd numele gi prenumele (denumirea, in cazul persoanei frzice,

intreprinzStor individual, persoanei juridice), adresa (sediul), (formularul cererii este pus

la dispozilie de cdtre operator);.

b) numerele telefoanelor/faxurilor, altd informa{ie de contact;

c) copia titlului de proprietate sau a altui document care atestd de(inerea

imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

dJ debitul de ap6, cu excepJia consumatorilor casnici, caracteristicile apei gi

regimul de furnizare solicitat, debitul gi caracterul apelor uzate ce unneazd a fr

deversate in re{eaua publicd de canalizare, regimul deversdrii;

e) copia actului de identitate,in cazul persoanei frzice;

fJ codurile poqtale, codul de identificare al proprietarului/locatarului, codul

fiscal, rechizitele bancare, funcliile, numele, prenumele persoanelor autorizate sd

semneze contractul.

42. Operutorul este obligat sd incheie, fErd discriminare, contractul solicitat de

persoana fizicd sau juridicd, care a indeplinit toate condiliile prevdzute de lege qi de

prezentul Regulament. Operatorul este obligat sI incheie contractul de furnizare/prestare a

serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare gi cu solicitantul care de{ine

imobilul in baza altui drept decAt cel de proprietate, cu dreptul de a consemna, in

contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizarc,

condilia de platd preventiv5 a consumului lunar, efectudnd ulterior recalculul conform

indicaJiilor contorului.

43. Contractul de furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd gi

de canalizarc se intocmeqte in doud exemplare, cdte unul pentru fiecare parte

contractanta. in contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd

gi de canalizare incheiat intre operator qi consumatorul casnic se indici in mod

obligatoriu punctul de delimitare qi responsabilitatea p64ilor. La contractul de

furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare incheiat intre

operator qi consumatorul, altul decAt cel casnic, obligatoriu, ca parte componenti, se

anexeazd. actul de stabilire a punctului de delimitare.

44. incontractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd

gi de canalizareinmod obligatoriu se va indica:

a) denumirea operatorului qi a consumatorului, adresa locului de consum unde

se furnizeazl serviciul, adresa operatorului qi a consumatorului, codul poqtal, poqta

electronicS, numerele telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, confurile

bancare, funcfia, numele, prenumele persoanei care semneazd contractul, codul de

identificare al consumatorului;

b) obiectul contractului, nivelurile de calitate;

c) volumul de ap6 preconizat a fi fiirnizat gi/sau volumul de ape uzate preconizat

a fi recepJionat (cu excepJia consumatorilor casnici);

d) modalitatea de eviden{d a consumului de apd qi a apelor uzate evacuate;

eJ punctul de delimitare;

fJ drepturile gi obliga{iile operatorului gi ale consumatorului;



g) mijloacele prin care se pot ob{ine informalii despre tarife;

h) condiliile de intrerupere gi limitare a furnizdrii/prestdrii serviciului public de

alimentare cu ap6 gi de canglizare, condiliile de deconectare gi de reconectare a

instala{iilor interne de apf, qi de canalizare la re{eaua publicd de alimentare cu apdJde

canalizare'.

i) durata contractului, precum qi modalitatea de modificare, de suspendare ori de

rezolufiune a contractului;
j) acliunile care trebuie intreprinse in caz de nerespectare a nivelurilor de calitate

a serviciilor furnizate/prestate prevdzute in contract;

kJ modalitd{ile de solulionare a litigiilor aferente neexecutdrii sau executdrii

defectuoase a clauzelor contractuale, alte clauze negociate de pa(i gi care nu contravin

legisla!iei.

Clauzele contractuale pot fi detaliate gi completate in anexe sau in alte acte

aditrionale. Totodatd, contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu

apa qi de canalizare, in mod imperativ, va conline clauzele obligatorii, specificate in

Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de

canalizare, elaborat si aprobat de cdtre Agenfie.

45. La incheierea contractului de furnizarc/prestare a serviciului public de

alimentare cu apd gi de canalizare cu consumatorii existenli sau cu solicitanlii, potenjiali

consumatori, pentru locurile de consum care nu sunt deconectate de la sistemul public de

alimentare cu apd gi de canalizare, operatorul este obligat sd efectueze examinarea

contorului de apd potabild (tehnologicd) gi a contorului de ape uzate, dacd existd,

evacuate in sistemul public de canalizare gi a sigiliilor aplicate, in prezenfa obligatorie a

c onsumatorului s au a r epr ezentantului ac e stui a.

in urma examindrii, operatorul intocmegte actul de control al contorului in doud

exemplare (c6te un exemplar pentru fiecare parte). Actul de control al contorului se

semneazd de cdtre operator qi de cdtre consumator sau reprezentanful acestuia.

46. Operatorul incheie cu consumatorul casnic contract de furnizare/prestare a

serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare pentru fiecare loc de consum luat

apar1'e sau cu acordul in scris'al consumatorului casnic, un contract pentru mai multe

locuri de consum indicdnd datele cu privire la fiecare loc de consum intr-o anexd la

contract. in cazul incheierii unui singur contract pentru mai multe locuri de consum,

operatorul indicd separat in factura de platd, transmisd consumatorului casnic, valoarea

pl5lii pentru fiecare loc de consum. incheierea contractelor individuale intre operator qi

ftecare proprietar/locatar de apartament in parte se efectueazd obligatoriu cu respectarea

condiliilor prevdnfie la alin. (4) art.29 dinLegeanr.30312013 privind serviciul public

de alimentare cu apd qi de canalizare.

47. Operatorul incheie cu consumatorul, altul dec6t cel casnic, un singur

contract pentru mai multe locuri de consum, cu condi{ia indicdrii specificului fiecdrui loc

de consum intr-o anexd separatd la contract. Operatorul este obligat sd indice separat in

factura de platd transmisd consumatorului, altul decdt cel casnic, valoarea pl6{ii pentru

fiecare loc de consum.

48. Operatorul incheie contractul de furnizarelprestare a serviciului public de

alimentare cu apd qi/sau de canalizare cu respectarea cerintelor prezentului Regulament

dupd cum urmeazd:



a) in cazul branglrii/racorddrii de cdtre operator a instalaliilor interne ale

solicitantului la sistemul public de alimentare cu apd qi de canalizare, contractul se

incheie in aceeaqi zi;

b) in celelalte

cererii de incheiere a

aprobate.

cazuri- in termen de cel mult 5 zile lucrdtoare din data depunerii

contractului gi prezentdrii documentelor necesare conform listei

49. Operatorul este in drept sd rcfuze incheierea contractului de

furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi/sau de canalizare cu

solicitantul in cazrl in care solicitantul nu indeplineqte prevederile prezentului

Regulament sau in cazul cdnd solicitantul are datorii la alte locuri de consum, refuzul

fidd argumentat in scris.. Operatorul este obligat sd incheie contractul de

fumizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd gi/sau de canalizare, in

termenele prevdzute de prezentul Regulament, in cazul in care solicitantul a inl[turat

cauzele ce au constituit motivul refuzului din partea operatorului.

50. Solicitantul are dreptul sd conteste refuzul operatorului de a incheia

contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd qi/sau de

canalizare in instanfa de judecatd competentd, in termenele prev5zute de legislafie.

51. Consumatorul, parte a contractului de furnizare/prestare a serviciului public

de alimentare cu ap6 qi/sau de canalizare, care a instrdinat un imobil, care constituie un

loc de consum, este obligat sd achite integral plata gi datoriile pentru serviciul public de

alimentare cu api gi de canalizarc, penalitalile, dacd sunt prevdzute in contract, qi, in

baza cererii depuse la operator, are dreptul la rezoluliunea contractului de

fmizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi/sau de canalizare pentru

locul de consum respectiv, in condiliile prevdzute de Codul civil al Republicii Moldova.

52. Persoana ftzicd sau juridicd, care a ob{inut cu drept de proprietate un imobil,

ce nu a fost deconectat de la sistemul public de alimentare cu apd 9i de canalizare, este

obligatd sd solicite operatorului incheierea contractului de fwnizatelprestare a serviciului

public de alimentare cu apd gi/sau de canalizare, in termen de 15 zile de la data

inregistrdrii dreptului de proprietate. in cazul in care persoana fizicd, sau juridicd nu

respectd aceastd prevedere, operatorul este in drept s[ deconecteze locul de consum,

preintAmpinfind persoana in cauzdprin aviz de deconectare, cu cel pu{in 5 zile inainte.

Operatorul este, totodatd, in drept sd ceard persoanei frzice saujuridice achitarea plalii

pentru consumul fraudulos (dacd acesta se constatd), din momentul dobdndirii de cltre

persoana in cauzd a dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv, dar cu

respectarea strictd a prevederilor pct. 130 - 133 din prezentul Regulament.

53. Operatorul este in drept sd deconecteze locul de consum din ziua

rezoluliunii contractului de furnizarclprestare a serviciului public de alimentare cu api

qi/sau de canalizare pentru locul de consum respectiv, dacd o altd persoand nu a solicitat

incheierea unui nou contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu

apf, gi/sau de canalizare pentru acest loc de consum.

54. tn cazul decesului consumatorului casnic, pe parcursul perioadei de stabilire

a moqtenitorului(ilor) imobilului persoanei decedate, furnizorul, la solicitarea unuia din

succesorii la mogtenire, incheie contractul de furnizare/prestare, cu condilia achitdrii

datoriilor create la acest loc de consum gi achitdrii pldlii preventive pentru serviciul



fumizatlprestat, in valoarea estimatd din media consumului a ultimilor trei luni. Dacd

mogtenitorii nu indeplinesc aceastd cerinJ5, operatorul este in drept sd deconecteze

instalaJiile interne de apd qi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apd qi de

canalizare.

55. in cazul in care este stabilit un singur moqtenitor al imobilului persoanei

decedate, mogtenitorul achitf, datoriile existente pentru serviciul public de alimentare cu

apa gi de canalizare gi incheie un nou contract de furnizare/prestare a serviciului public

de alimentare cu api gi de canalizare. Dacd mogtenitorul refuzd sd achite datoriile

respective qi/sau sd incheie contractul de furnizare/prestare a serviciului public de

alimentare cu apf, gi de canalizare, operatorul este in drept sd deconecteze instala{iile

interne de apd gi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apd gi de

canalizare.

56. in situa{ia in care existd mai mulli moqtenitori ai imobilului persoanei

decedate, acegtia achitl datoriile existente pentru serviciul public de alimentare cu apd gi

de canalizare, iar unul dintre ei, cu acordul scris al celorlal{i mogtenitori, incheie din

numele s6u contractul de furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu api gi

de canalizare. Dacd moqtenitorii nu indeplinesc aceastd cerinfb, operatorul este in drept

sd deconecteze instala{iile interne de apd gi de canalizarc de la sistemul public de

alimentare cu apb gi de canalizarc.

57. in cazulinc6perilor locuibile din cdmine in care grupul sanitar este prevdzut

pentru uz comun al locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va incheia cu

administratorul blocului locativ (asociafia de proprietari in condominiu) sau, in lipsa

administratorului, cu persoana desemnatd de locatari, cu specificarea necesitdlilor tuturor

locatarilor din bloc.

58. in caz:ul in care persoana frzicd., intreprinzdtor individual sau persoana

juridicd - consumator igi schimbd denumirea, adresa, codul fiscal, contul bancar,

consumatorul respectiv este obligat in termen de 10 zile lucrdtoare sd prezinte

operatorului documentele de confirmare, necesare pentru operarea modihcdrilor in

contractul de fuitizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizarc.

59. Dacd se schimbd destinaJia spa{iului locativ, proprietarul, posesorul

imobilului:

a) este obligat sd solicite operatorului, incheierea unui nou contract de

furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare, in termen de

15 zile din data obfinerii actelor de schimbare a destina{iei spafiului locativ;

b) daci in rezultatul schimbdrii destina{iei spaliului locativ se majoreazd debitul

de apd la locul de consum menfionat sau concentra\ia substan{elor poluante in apele

uzate, deversate de cbtre consumator in sistemul public de canalizare, operatorul este in

drept sd emitd, dupd necesitate, consumatorului un nou aviz de racordare a instala{iilor

interne de canalizarcl

c) in cazul schimbdrii destinaliei spa{iului din locativ in spafiu nelocativ, dar

posesorul imobilului nu a solicitat operatorului incheierea unui nou contract de

farnizarclprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare ca

consumator, altul decAt cel casnic, in termenul stabilit la lit. a), operatorul este in drept sd

pretindd incasarea diferenfei dintre contravaloarea calculatd in baza tarifului real aplicat

consumatorului si contravaloarea calculat[ in baza tarifului care urrna sd fie aplicat



consumatorului in rezultatul schimbdrii destina{iei spa{iului locativ, pentru perioada de la

schimbarea destina{iei spaJiului locativ, dar nu mai mare de 1 an, cu condilia c6' la

consumator este instalat contor sigilat in modul stabilit, iar verificarea lui metrologicd

este valabila pentru perioada de calcul. in cazul lipsei contractului, iar termenul de

verificare metrologicd a contorului este expirat, s-a intervenit in contor sau este violat ori

inldturat sigiliul, operatorul este in drept sd aplice prevederile pct. 130- 133 din prezentul

Regulament.

60. in cazul utilizdrii parfiale a spa{iului locativ de cdtre consumatorul casnic in

alte scopuri, consumatorul casnic este obligat sd instaleze contor separat pentru evidenla

volumului de apd consumat in aceastd parte a imobilului. Pentru aceasta el va depune in

scris o cerere la operator care ii va elibera consumatorului, in termen de 15 zile, condilii

privind instalarea contorului pentru evidenJa volumelor de apd consumatd in alte scopuri,

decdt cele casnice. DupS instalarea contorului respectiv qi sigilarea lui, operatorul qi

consumatorul incheie un contract de furnizarclprestare a serviciului public de alimentare

cu apd gi de canalizare pentru fumizarealprestarea serviciului public la imobilul

respectiv. Dacd consumatorul nu respectd prevederile menfionate, operatorul este in

drept sd deconecteze locul de consum, preintdmpindnd persoana in cauzd. prin aviz de

deconectare, cu cel puJin 5 zile inainte qi cu respectarea prevederilor pct. 151 - 155 din

prezentul Regulament.

61. Modificarea debitului de apd poate fi solicitatd de consumator, prin

depunerea la operator, a unei cereri in scris. Operatorul este obligat sd rdspundd in scris

la solicitarea de modificare a debitului ?n termen de 15 zile de la momentul inregistrdrii

cererii respective.

62. Consumatorul, parte a unui contract de furnizarclprestare a serviciului

public de alimentare cu ap5 gi de canalizare, este in drept sd solicite, in scris, suspendarea

contractului qi suspendarea iemporard a furnizdrii/prestdrii serviciului public de

alimentare cu apd gi de canalizare, prin deconectare de la sistemul public de alimentare

cu apd qi de canalizare, pentru o perioadd de timp de cel pu{in trei luni. Cererea

respectivd se depune la operator cu cel pu{in 7 zile pdnd la data solicitatd de suspendare a

contractului, cu excep\ia cazurilor in care contractul de fumizare/prestare a serviciului

public de alimentare cu apd gi de canalizare prevede alt termen. Operatorul va accepta

solicitarea, iar consumatorul va achita integral plata pentru serviciul furnizatlprestat gi

penalitdlile calculate conform prevederilor contractului, p6nd la data suspenddrii

temporare a serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare, precum qi tariful

pentru deconectare.

63. ln cazul deconectdrii instala{iilor interne de apd gi de canalizare ale

consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apd qi de canalizare, conform

prezentului Regulament, operatorul este in drept sd suspende contractul de

furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare pentru 30 zile

din ziua deconectdrii. Dacd, pe parcursul acestei perioade, consumatorul nu inl5furd

motivele pentru care au fost deconectate instala{iile interne de apd qi de canalizare gi nu

solicitd reconectarea lor la sistemul public de alimentare cu apd gi de canalizare,

operatorul va rezolufiona contractul de furnizarelprestare a serviciului public de

alimentare cu apd gi de canalizare pentru neexecutare esentiald.

64. Contractul de fvrnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu ap5 gi



de canalizare, incheiat intre operator qi consumator pentru o perioadd nedeterminatd, iqi

produce efectele pdnl la rezolufiunea lui, in conformitate cu clauzele contractuale,

prevederile Codului civil al Republicii Moldova qi Regulamentului de organizare qi

funcfionare al serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare. In cazlul in care

contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizarc,

este incheiat intre operator qi consumator pentru o perioadd determinatd, operatorul

preavizeazd consumatorul despre rezolujiunea contractului de fvrnizare/prestare a

serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare cu cel puJin 30 zile inainte de

rezolufiunea lui in conformitate cu prevederile contractului de furnizarelprestare a

serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare. Operatorul transmite preavizul

privind rezolufiunea contractului prin poqtd, fax, poqtd electronicd, anexd la facturd sau

prin telefon. Modalitatea de transmitere a preavizului se specificd in contractul de

furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare. Dupd caz,

operatorul este obligat sd restituie datoriile fa{d de consumator cel tdrziu pAnd la data

rezolufiunii contractului de furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi

de canalizare.

65. Operatorul nu este in drept si ceard de la solicitant, consumator careva pld{i

pentru incheierea, modificarea, suspendarea sau rezoluliunea contractului de

furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare.

'  Secfiunea 5

Drepturile gi obliga{iile plrfilor

66. Drepturile consumatorului in raport cu operatorul sunt:

a) sd beneficieze de serviciul public de alimentare cu apd qi de canalizare in

condiliile stabilite in contractul de furnizare/prestare a serviciului respectiv, in Legea nr.

30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd qi de canalizare gi prezentul

Regulament;

b) sA fie prezent personal sau sd desemneze expres o persoand care sd asiste la

citirea indicaliilor contorului, la efectuarea verificdrii metrologice de expertizd,, a

controlului qi a sigiliilor aplicate acestuia, precum gi la deconectarea instalaliilor sale

interne de apd gi de canalizarc in cazurile prevdzute de Legea nr. 30312013 privind

serviciul public de alimentare cu ap[ qi de canalizare gi de prezentul Regulament;

c) sd fie informat din timp de cdtre operator despre regimul de furnizare a apei,

stabilit in localitate, inclusiv cu privire la limitirile sau intreruperile in

fvrnrzarealprestarea serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare, in modul

stabilit de Legea rtr. 30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd qi de

canalizare qi de prezentul Regulament;

d) sA inilieze modificarea gi completarea contractului de furnizarelprestare a

serviciului public de alimentare cu ap[ gi de canalizare gi/sau a anexelor acestuia prin

acorduri adilionale, inclusiv in cazul in care apar prevederi noi in Legea nr. 30312013

privind serviciul public de alimentare cu apd gi de canalizare gi in prezentul Regulament;

e) s[ renunle (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului in modul

stabilit de Legea nr.30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd gi de

canalizare, de prezentul Regulament qi de contractul de furnizarelprestare a serviciului

public de alimentare cu apb qi de canalizare;

fJ sd primeasc6, la cerere, informaJii privind tarifele gi calitatea apei, privind

volumul apei consumate, plAflle qi penalitdlile calculate gi achitate;

g) sA primeascd rdspuns la peti{iile adresate operatorului in modul qi in

termenele stabilite de legislafia Republicii Moldova;



h) sA solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului

conformitate cu Legeattr.303l.2013 privind serviciul public de alimentare cu apd qi

canalizare, Codul civil gi prezentul Regulament;

i) sd benefi cieze de alte drepturi stabilite in Legea nr. 30312013 privind serviciul

public de alimentare cu apd qi de canalizare, Legea nr. 10512003 privind protecJia

consumatorilor qi prezentul Regulament;

j) la sistarea furniz[riilprestdrii serviciilor pentru o perioad6 de timp determinatd

qi la suspendarea contractului pe o perioadd de timp nu mai mic5 de 3 luni;

k) la modificarea sau rezoluliunea contractului de furnizarelprestare a

serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare in conformitate cu Legea nr.

30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd gi de canalizare qi prezentul

Regulament;

l) sa verifice qi sd constate respectarea de cdtre operator a prevederilor

contractului de furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd 9i de

canalizarc;

mJ sd aibd acces la contor, dacd

operatorului;

n) la eliberarea de cdtre operator a unui

necesitdlii majordrii debitului de apd;

acesta este instalat pe proprietatea

nou aviz de branqare/racordare, in cazul

oJ la despdgubiri din partea operatorului pentru nerespectarea parametrilor de

performanla ai serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizate, potrivit

condiliilor contractuale negociate de pbr{i;

pJ sA aibd acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al operatorului, numdrul de

telefon al cdruia se indicd in mod obligatoriu in contract 9i in facturS.

67 . Obligatiile consumatorului sunt:

aJ s[ respecte prevederile contractului incheiat, prevederile Legii nr. 30312013

privind serviciul public de alimentare cu ap[ qi de canalizare gi prevederile prezentului

Regulament;

b) sd prezinte operatorului datele qi documentele necesare pentru incheierea,

reincheierea sau modificarea contractului privind furnizarealprestarea serviciului public

de alimentare cu apd gi de canalizare;

c) sd exploateze qi si intre{ind in stare bund instalaliile interne de api qi de

canalizare aflate in gestiunea sa in conformitate cu documentele normativ-tehnice, sd

remedieze la timp avariile qi scurgerile de apd de la relelele interne proprii;

d) sd asigure integritatea contoarelor qi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv sd

intreprindd mlsuri de protecJie a contorului contra inghelului;

e) sd acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitima{iei

corespunzdtoare, pentru citirea indicaJiilor contorului de apd, montarea/demontatea

contorului qi prezentarea la verificarea metrologic6, pentru efectuarea controlului

integritdlii contorului de apd qi a sigiliilor aplicate acestuia, precum qi pentru

deconectarea instalaliilor sale interne de apd gi de canalizare in cazurile prevdzute de

Legea nr. 30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd gi de canalizare 9i

prezentul Regulament.

0 sd acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaliei

corespunzdtoare, la clminurile de control pentru prelevarea probelor, la reielele publice

de alimentare cu apd qi de canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului pentru

efectuarea lucrlrilor de intervenlie gi de reconstrucJie;

g) s[ achite, in termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare

cu apd qi de canalizare;

h) sd utilizeze apain mod ralional qi ftra fraude;

i) sd nu execute conectdri neautorizate la sistemul public de alimentare cu ap[ 9i

de canalizare;
j) sd nu evacueze spre deversare in sistemul public de canalizare substan{e

ln

de



interzise de actele normative qi care pot avaria reJeaua publicd de canalizare sau pot

afecta func{ionarea instala{iilor de epurare a apelor uzate gi sd nu admitd deversarea

apelor uzate cu concentralia poluanJilor care deplqegte concentralia maxim admisibild

a poluanJilor in apele uzate;

k) sd men{ind curd}enia gi sd intre{ind in stare corespunzdtoare cdminul de

branqare in care este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;

lJ sd execute lucrdri de intre{inere qi repara{ie, care ii revin conform Legii nr.

30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd qi de canalizare, la instalaliile

interne de apd gi de canalizare pe care le are in folosin{d pentru a nu admite pierderi de

ap[ sau, in caz de funcfionare necorespunzdtoare a acestora, pentru a nu crea pericol

pentru sdndtatea public6;

m) sd informeze, in termen de 7 zile lucrdtoare, operatorul in cazul instrdindrii

imobilului qi schimbbrii destinaliei spaliului din locativ in spaJiu nelocativ, precum qi

despre modificarea altor date menJionate in contractul de furnizare/prestare a serviciului

public de alimentare cu apd qi de canalizare;

n) sd achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public

de alimentare cu apd gi de canalizare, prin evacuarea in reteaua publicd de canalizare a

substan{elor interzise spre deversare qi a apelor uzate cu concentra{ia poluan{ilor care

depdgeqte concentralia maxim admisibild a poluan{ilor in apele uzate, precum qi in alte

cazurr prevdzute de lege;

o) sd sesizeze operatorul in cazul in care depisteazd defecliunea contorului sau

violarea sigiliilor aplicate;

p) sd declare rezolufiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public

de alimentare cu apd gi de canalizare, dacd nu are necesitate de aceste servicii, sI achite

integral operatorului plata pentru serviciile furnizatelprestate qi penalitd{ile calculate

conform prevederilor contractului de fumizarelprestare a serviciului public de alimentare

cu apd qi de canalizare;

q] sd fie prezent sau sd desemneze un reprezentant la examinarea contorului gi

al sigiliilor aplicate;

rJ sd nu permitd altor persoane sd intervini in contor sau in instalaliile

operatorului, situate pe proprietatea consumatorului;

s) sd solicite operatorului condi{iile pentru separarea evidenJei apei consumate

pentru alte scopuri decAt cele indicate in contractul de furnizarclprestare a serviciului
public de alimentare cu apd gi de canalizare, in condiliile prezentului Regulament;

0 sd numeascd prin ordin qi sd prezinte operatorului numele persoanelor

responsabile pentru participarea la prelevarea probelor de ape uzate evacuate qi pentru

semnarea actelor respective (consumatorul altul decAt cel casnic);

u) sd participe la prelevarea de cdtre operator a probelor apelor uzate qi sd

semneze, actele respective (consumatorul altul decAt cel casnic);

vJ sd comunice operatorului despre toate deteriordrile in procesul tehnologic

care pot aduce la afectarea regimului normal de func{ionare al relelelor publice qi

instalaJiilor de epurare sau defectarea acestora (consumatorul altul decAt cel casnic);

w) sd intre{ind in condilii normale cdminul de control al calitd{ii apelor uzate

deversate.

68. Obligaliile operatorului in raport cu consumatorii sunt:

a) sd asigure furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu api gi de
canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul in limitele cdruia a fost autorizat, cu

respectarea prevederilor Legii nr.30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd
qi de canalizare gi prezentului Regulament;

bJ sA fumizezelpresteze serviciul public de alimentare cu apd gi de canalizare in
locurile autorizate, {indnd cont de punctele de delimitare a reJelelor gi instala{iilor, in

baza unui contract incheiat cu consumatorul;

c) sd respecte clauzele contractuale;



d) sA asigure func{ionarea, la parametrii proiectali, a sistemelor publice de

alimentare cu apd qi de canalizare;

e) s6 respecte indicatorii de performanfd a serviciului public de alimentare cu

ap[ qi de canalizare stabilili de autoritatea public[ local6;

0 si asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apd gi de

canalizare in punctul de delimitare a relelelor la parametrii fizici qi calitativi;

g) sd elibereze avize de branqarehacordare la sistemul public de alimentare cu

apa qi de canalizare in termen de cel mult 20 de zile din momentul depunerii solicitdrii qi

a prezentdrii documentelor necesare indicate in prezentul Regulament;

h) s5 informeze consumatorii, cel pulin cu 3 zile lucrdtoare inainte, prin mass-

media, prin intermediul paginii web oficiale qi/sau prin afigare, inclusiv la scdrile

blocurilor locative, despre orice intrerupere planificatd a furnizdrii apei qi/sau a

receplionirii apelor vzate in cazul unor lucrdri planificate de reconstruclie, modernizare,

reparaJie, racordare etc. ;
i] sd intreprindd mdsuri de remediere, in termenele stabilite prin Legea nr.

30312013 privind serviciul public de alimentare cu ap5 qi de canalizare, prezentul

Regulament qi alte reglementdri, a defecfiunilor produse in relelele sale;

jJ sd intre{ind gi sd exploateze branqamentele de apd qi racordurile de canalizare

prin intermediul cdrora se furnizeazd,lpresteazd serviciul public de alimentare cu apd qi de

canalizare, pAnd la punctul de delimitare, aflate in administrarea sa;

k) sf, instaleze, sd repare, sd inlocuiascd qi sd verifice metrologic contoarele

pentru serviciile acordate conform prevederilor Legii nr. 30312013 privind serviciul

public de alimentare cu apd gi de canalizare gi prezentului Regulament gi sd informeze

consumatorii prin mass-media privind mdsurile ce trebuie intreprinse pentru protec{ia

contoarelor contra inghe{ului, in cazul in care se aqteaptd temperaturi scdzute ale aerului

exterior;

l) sd nu admitl discriminarea consumatorilor, sd calculeze plata pentru serviciul

fumizat/prestat in baza tarifelor aprobate gi a indicilor contoarelor, iar in lipsa

contoarelor, pe durata verificdrii metrologice periodice, sau in cazul deteriordrii din

motive ce nu pot fi imputate consumatorului, sd calculeze plata pentru volumul de apd

consumatd, reieqind din volumul mediu lunar, inregistrat in ultimele 3 luni pAnd la

verificare (deteriorare). in cazul in care nu este instalat contor, volumul de ap5 consumat

se calculeaz[ in corespundere cu normele de consum aprobate in modul stabilit, conform

prevederilor actelor normative;

mJ sd informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizatlprestat, inclusiv cu

privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiliile calitative gi cantitative de

deversare a apelor vzate, modificdrile tarifului;

n) sd restituie sau sd recalculeze consumatorilor pldlile facturate incorect gi sd

achite despdgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, in conformitate cu Legea nr.

30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd qi de canalizare, Codul civil qi

prezentul Regulament;

o) sd achite, in condiliile legii, proprietarilor din vecindtatea sistemelor publice

de alimentare cu apd qi de canalizare prejudiciile cauzate in rezultatul interven{iilor de

retehnologizare, repara\ie, revizie sau in caz de avarii gi sd aducd la starea iniliald

terenurile afectate. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va

fi despdgubit pentru prejudiciile cauzate;

pJ sA reconecteze instalaliile interne de apd gi de canalizare ale consumatorului

la sistemul public de alimentare cu apd gi de canalizare, conform prevederilor din

prezentul Regulament gi s5 reia furnizarea./prestarea serviciilor publice;

q) sd prezinte consumatorului, lunar, factura emisd in baza indicilor contorului

sau inbaza normelor de consum,in cazul in care nu este instalat contor, pentru plata

serviciilor fvrnizatelprestate a tarifelor, cu cel pulin 10 zile inainte de expirarea

termenului-limiti de platd a facturii, indicat in aceasta;

rl sd determine consumul de apd qi al apelor uzate, in lipsa contorului, conform



prevederilot pct.I07;

s) sd prezinte, la cererea consumatorului, informalii despre consumul anterior de

apd, despre plalile qi despre penalitdlile calculate gi achitate. Operatorul prezintd.

obligatoriu consumatorului calculul volumului de apd qi a volumului de ape uzate in

cazul consumului fraudulos ;

t) si rdspundd, in termenele stabilite de legislafia Republicii Moldova, la

petifiile depuse in scris de consumator;

uJ sd repare prejudiciile cauzate consumatorului in cazul in care este

demonstratd vina operatorului;

v) si restituie datoriile acumulate fa{5 de consumator pdnd la data suspenddrii

sau rezolu{iunii contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu

apa qi de canalizare;

w) sd informeze consumatorii gi solicitan{ii privind modalitdlile de solu{ionare a

problemelor abordate de c6tre acegtia;

x) sI asigure incasarea de la consumatori, inclusiv prin intermediul bincilor, sau

oficiilor pogtale sau al oficiilor sale din teritoriu, in termenul prevdzut in prezentul

Regulament, a pld{ilor pentru serviciul public de alimentare cu apd gi de canalizare;

y) sd asigure accesul consumatorilor la serviciul telefonic 24 din 24 ore,

numdrul de telefon al cdruia se indicd obligatoriu in contract qi in facturd;

zJ sd efectueze citirea indicilor contorului, controlul contorului gi a sigiliilor

aplicate numai in prezen{a consumatorului sau al reprezentantului acestuia.

69. Drepturile operatorului in raport cu consumatorii sunt:

a) si aplice consumatorilor penalitdli pentru neachitarea, in termenul stabilit in

factura de platd, a serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare fumizat,

conform prevederilor Legii nr.30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd gi

de canalizare;

bJ sd aibd acces la contoarele instalate la consumatorii cu care a incheiat

contracte de furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de

canalizare, la cdminele de control al apelor uzate, instala{iile aflate pe proprietatea

consumatorilor pentru citirea indicilor contoarelor, prelevarea probelor pentru stabilirea

calitd(ii apelor vzate, pentru prezentare la verificarea metrologicd qi pentru controlul

integritdtii contoarelor gi al sigiliilor aplicate acestora, precum gi pentru deconectarea

instalaJiilor interne de apd gi de canalizare ale consumatorilor in cazurile prevdzute de

Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apd gi de canalizare gi

prezentul Regulament. Accesul se va efectua doar in prezen\a consumatorilor sau ai

r epr e zentanJi lor ac e stora;

c) sa limiteze sau sd intrerupd furnizarea serviciului public de alimentare cu

apd qi de canalizare in circumstanlele prevdzute de Legea nr.30312013 privind serviciul

public de alimentare cu apd gi de canalizare gi prezentul Regulament;

d) sA deconecteze instala{iile interne de apd gi de canalizare in caztrrle

prevdzute in pct. I44 dinprezentul Regulament;

e) sd refuze brangareahacordarea la re{elele publice de alimentare cu apd gi/sau

de canalizare a instala{iilor interne de apdlde canalizare ale noilor consumatori, cu

preavizarea lor, in cazul in care operatorul se confruntd cu lipsa de capacitate de

produc{ie, refuzul fiind motivaf qi justificat in modul corespunzdtor;

fJ sd demonstreze consumatorului faptul qi modul in care a consumat fraudulos

dpl, sd intocmeasc[ actul de depistare a consumului fraudulos qi sd efectueze

recalcularea consumului de apd gi volumului de ape uzate in conformitate cu prevederile

pct. 130-133 din prezentul Regulament;

g) sd corecteze factura eronatd, conform pct. 127-129 dinprezentul Regulament;

h) sd solicite plata preventivd de la consumator, in situa{iile previzute de

prezentul Regulament;

i) sd efectueze in orice timp, fdrd avizul prealabil, cu participarea



consumatorului, altul dec6t cel casnic, sau a reprezentanfului desemnat de acesta,

controlul calitafli apelor uzate deversate de cdtre consumator in sistemul public de

canalizare, precum qi al debitelor maxime ale acestora;

j) sA factureze proprietarilor/locatarilor suprafe{elor de scurgere a apelor

pluviale, la depistarea unei deversdri neautorizate de ape pluviale in sistemul public de

canalizare, volumul deversdrilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea

tarifului pentru serviciul de canalizare qi sb lichideze din contul acestora conectdrile

neautorizate;

k) sd inilieze qi sd participe la expertiza metrologicd a contorului, la expertiza

extrajudiciarS in institulii specializate, in cazul in care presupune cd contorul este

deteriorat, cd s-a intervenit la contor sau c[ sigiliile operatorului sunt violate.

Sec{iunea 6

Eviden(a volumelor de api furnizati consumatorilorgi a volumelor de

ape uzate evacuate in sistemul public de canalizare

70. Volumul de apd furnizat consumatorului se determind in baza indicilor

inregistra{i de contorul de apd potabild sau apd tehnologicS. Volumul de ape uzate

evacuat in sistemul public de canalizare qi recep{ionat de cdtre operator se determind in

baza indicilor inregistra{i de contorul de evidenlb a apelor uzate, iar in lipsa lui, volumul

apelor uzate se determind in baza indicilor inregistraJi de contorul de apd potabilS sau

apd tehnologicd.

71. Fiecare loc de consum se doteazd in mod obligatoriu cu contor, legalizatpe

teritoriul Republicii Moldova, inclus in Registrul de stat al mijloacelor de mdsurare al

Republicii Moldova, gi verificat metrologic.

72. Nu se admite furnizarea serviciului public de alimentare cu apd potabil6 gi

api tehnologicd noilor consumatori, ftrd, instalarea contoarelor de eviden!5 a volumelor

de apd conform cerinfelor prevdzute la pct. 7I din prezentul Regulament-cadru. Nu este

obligatorie instalarea contoarelor pentru evidenla volumelor de ape uzate.

73. Tipul de contor, parametrii qi caracteristicile tehnice ale contorului care

urmeazd a fi instalat la consumator, se selecteazd de cdtre operator conform modelelor

aprobate gi incluse in Registrul de stat al mijloacelor de mdsurare al Republicii Moldova

gi se prevld in avizul de brangare/racordare gi in contractul incheiat intre consumator qi

operator.

7 4. Achizilionarea, instalarea, exploatarea, intreJin erea, reparalia, inlocuirea

gi verificarea metrologicd a contoarelor se efectueazd:

a) la branqamentele blocurilor locative, la casele individuale - de citre operator,

din contul mijloacelor financiare prevdzute in tariful pentru serviciul public de

alimentare cu apd gi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare,

aprobare qi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apd, de canalizare gi de

epurare a apelor uzate, aprobati de Agen{ie;

b) in apartamentele din blocurile locative cu care sAnt incheiate contracte directe

cu operatorul sau la incheierea contractului direct cu operatorul - de cdtre operator, din

contul mijloacelor financiare prevdzute in tariful pentru serviciul public de alimentare cu

apd qi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare qi aplicare

a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apd, de canalizare qi de epurate a apelor

uzate, aprobatd de Agenlie;

c) la alli consumatori - conform contractului incheiat intre consumator gi



operator sau intre consumator qi administratorul blocului locativ, din contul mijloacelor

financiare ale consumatorului. 
'

75. Operatorul este obligat sd informeze solicitantul, poten{ial consumator,

despre parametrii qi caracteristicele tehnice ale contoarelor ce urmeazd a fi instalate,

precum qi despre tipurile contoarelor, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de

cltre autoritatea centrald de metrologie.

76. Operatorul acceptd pentru instalare doar contoare verificate metrologic qi

legalizate pe teritoriul Republicii Moldova. Operatorul este obligat sd refuze instalarea

contorului procurat de cdtre solicitant, poten{ial consumator, dacd tipul, parametrii 9i

caracteristicele tehnice ale contorului nu corespund celor incluse in Registrul de stat al

mijloacelor de mdsurare al Republicii Moldova qi nu este indicat in avizul de

brangare/racordare.

77. Instalarea contoarelor se va efectua in conformitate cu cerin{ele specificate

in Standardul Moldovean SM SR EN 14154-2+Al: 2010 "Contoare de apd. Partea 2:

Instalare gi condilii de utilizare".

78. Dupd instalare, contorul se sigileazd de cdtre reprezentantul operatorului, in

prezen\a obligatorie a consumatorului, cu intocmirea procesului-verbal de dare in

exploatare a contorului, in doui exemplare. Formularul procesului-verbal de dare in

exploatare a contorului se elaboreazd de operator conform modelului stabilit in Anexa nr.

3. in procesul-verbal se indicd data instaldrii, tipul qi numdrul contorului, locul instaldrii

lui, numele sau denumirea consumatorului, denumirea operatorului, indicii iniliali ai

contorului, numdrul sigiliilor, alte informaJii. Cordonul sigiliului operatorului trebuie sd

fie din cupru sau din alt metal necoroziv.

79, Operatorul este in drept sd intreprindd mdsuri adecvate pentru prevenirea gi

pentru excluderea intervenJiilor in func{ionarea contorului. Mdsurile respective se indic5,

in mod obligatoriu, in procesul-verbal de dare in exploatare a contorului sau in actul de

control al contorului, intocmit in prezenJa obligatorie a consumatorului. Operatorul

informeazi in mod obligatoriu consumatorul despre acest fapt qi despre consecinlele ce

pot surveni in cazul in care consumatorul intervine in func{ionarea contorului.

80. Se interzice consumatorului sI intervind sub orice formd asupra contorului

qi asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instala{ii ale operatorului, precum gi sd

blocheze accesul personalului operatorului la acestea.

81. Consumatorul sau persoana responsabilS de integritatea contorului este

obligat sd ingtiin{eze operatorul in situafia in care depisteazd deteriorarea contorului sau

violarea sigiliilor operatorului.

82. Personalul operatorului este obligat sd prezinte consumatorului legitimatia

de serviciu gi sd comunice scopul vizitei in situalia in care solicitd acces pe proprietatea

consumatorului, in scopul verific[rii contorului, pentru citirea indica{iilor contorului,

pentru inspectarea refelelor interne ale consumatorului, pentru examinarea

branqamentului de apd, in vederea efectudrii de lucrdri la instala{iile, proprietate a

operatorului gi care sunt situate pe proprietatea consumatorului sau in scopul

deconectdrii de la sistemul public de alimentare cu apd gi de canalizare a instalaliilor



interne de apd qi de canalizare ale consumatorului, conform prevederilor prezentului

Regulament. in situaliile men{ionate, consumatorul este obligat sd asigure imediat qi

necondiJionat accesul personalului operatorului la contor qi la instalaJiile respective. in

caz de refuz, operatorul este in drept s[ documenteze acest fapt prin intocmirea actului

respectiv, cu aplicarea ulterioari a prevederilor pct. 145 lit. b) din prezentul Regulament.

Personalul operatorului qi consumatorul sunt in drept sd stabileascd, de comun acord,

timpul efectuSrii activitbtilor stipulate mai sus.

83. in cazul inlocuirii contorului qi/sau demontdrii contorului pentru verificarea

metrologicd periodicd la consumatorul casnic, operatorul informeazd consumatorul

casnic despre data gi intervalul de timp in limitele cdruia vor fi efectuate lucrdrile de

demontare, de inlocuire a contorului, ins5 intervalul respectiv de timp nu va fi mai mare

de 4 ore.

84. Citirea indicilor contorului in scopul facturdrii serviciului public furnizat se

efectueazd lunar, cu excepfia caselor individuale, de cdtre operator sau consumator, iar

datele contorului se indicd in factura de platd. Operatorul este responsabil de citirea

indicilor contoarelor la consumatorii cu care are incheiate contracte de furnizare/prestare

a serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare. Operatorul este in drept sd

solicite consumatorilor acces la contor pentru citirea indicilor contorului qi pentru

controlul contorului in orice moment aI zilei in intervalul de timp 8.00 - 20.00, iar

consumatorul este obligat sd ofere operatorului acces necondilionat la contor. in cazul in

care operatorul nu are acces la contor pentru citirea indicilor lui, acesta este in drept sd

indice in factura de platd pentru luna respectivd un consum estimativ, la nivelul

consumului mediu inregistrat in perioada anterioard cu recalcularea ulterioard, reiegind

din indicii reali ai contorului. Controlul contorului gi al sigiliilor aplicate se efectueazd de

cdtre operator in funcJie de necesitate qi numai in prezen{a consumatorului sau a

reprezentantului acestuia, inclusiv a membrilor familiei consumatorului casnic care au

atins v0rsta de majorat qi care locuiesc impreund cu el, cu intocmirea actului de control

in doud exemplare, cdte unul pentru fiecare parte.

85. Reprezentantul operatorului nu este in drept sd efectueze controlul

contorului in lipsa consumatorului sau a reprezentantului acestuia, cu excep{ia situaliei

cind consumatorul refizd sd participe la controlul contorului. Reprezentantul

operatorului este obligat sd examineze vizual integritatea contorului qi sigiliile aplicate

frrd a le deteriora sau viola. in cazul in care reprezentantul operatorului depisteazl cd

contorul este deteriorat qi/sau cd sigiliile operatorului sunt violate, el demonstreazd

incdlcdrile respective consumatorului. Reprezentantul operatorului este in drept sd

verifice integritatea brangamentului. in rezultatul verificdrii contorului qi al sigiliilor

aplicate gi dupd verificarea integrit5fi branqamentului de apd reprezentantul operatorului

este obligat sd intocmeascd un act de control in doud exemplare, c6te unul pentru fiecare

parte. Actul de control se contrasemneazd de consumator.

86. in caztl in care consumatorul sau reprezentantul acestuia a refuzat sd

participe la controlul contorului gi a sigiliilor aplicate, reprezentantul operatorului

efectueazd controlul in lipsa acestuia, intocmind actul de control al contorului in care se

indici faptul refuzului. Actul de control al contorului, semnat de cdtre reprezentantul

operatorului se inmdneazd consumatorului, iar in caz de refuz al consumatorului de a

primi actul intocmit, acesta se expediazd consumatorului prin intermediul pogtei.



87. in cazul depistdrii consumului fraudulos, reprezentantul operatorului este

obligat sd demonstreze acest fapt consumatorului qi sd intocmeascd actul de depistare a

consumului fraudulos conform.Anexei nr. 5 in doud exemplare, cAte unul pentru fiecare

parte. Reprezentantul operatorului indicd in act, in mod obligatoriu, modalitatea in care

consumatorul a efectuat consumul fraudulos.

88. Actul de depistare a consumului fraudulos este semnat de reprezentantul

operatorului qi de consumator sau de reprezentantul acestuia. in cazul in care

consumatorul sau reprezentantul acestuia refuzd sd semneze actul de depistare a

consumului fraudulos, reprezentantul operatorului indicd in act faptul 9i motivele

refuzului. in cazul conectdrii neautorizate a instalaJiilor interne de apd gi de canalizate la

sistemul public de alimentare cu apd qi de canalizare, sau in cazul consumului de apd

prin evitarea contorului, reprezentantul operatorului inldturd incdlcdrile depistate qi

pdstr eazd probele respective.

89. Reprezentantul operatorului este in drept sI demonteze, in prezen\a

consumatorului, contorul, pentp ca acesta sd fie prezentat la institulia care efectueazd

expertiza extrajudiciard, in cazul in care presupune cd respectivul contor este deteriorat,

cd s-a intervenit la contor sau cd sigiliile operatorului sunt violate. Reprezentantul

operatorului este obligat s5 intocmeascl actul de demontare, in doud exemplare, cdte un

exemplar pentru fiecare parte. in actul de demontare se indic6, in mod obligatoriu,

numdrul qi indicii contorului, numerele sigiliilor operatorului aplicate contorului, precum

gi motivele demontlrii. Reprezentantul operatorului impacheteazd. contorul qi/sau sigiliile

aplicate intr-o sacogd proprie, aplicd sigiliul la sacoqd gi in aceeaqi zi impreund cu

consumatorul prezintd contorul la expertiza extrajudiciard, sau inmdneazd contorul

impachetat qi sigilat consumatorului pentru a fi prezentat de acesta la expertiza

extrajudiciara, in termen de 7 zile. Consumatorul nu este in drept sd desigileze sacoqa in

care a fost plasat contorul qi/sau sigiliile aplicate.

InstituJia in care urmeazd sd fie efectuatd expertiza extrajudiciard se alege de

citre consumator.

inainte de efectuarea expertizei extrajudiciare, consumatorul este in drept sd

solicite efectuarea expertizei metrologice a contorului, cheltuielile pentru efectuarea

expertizei metrologice fiind suportate de cdtre consumator. Operatorul informeazd

obligatoriu despre icest drept consumatorul. in acest caz consumatorul prezintd contorul

la institulia in care urmeazd sd fie efectuatd expertiza extrajudiciard, in termen de 5 zile

lucrdtoare de la emiterea raportului verificdrii metrologice de expettizd.

90. Operatorul qi consumatorul au dreptul sd solicite efecfuarea expertizei

extraj udiciare repetate.

Dupd efectuarea expertizei extrajudiciare, operatorul sau consumatorul, dupd

caz, este obligat sd prezinte celuilalt in termen de 10 zile, contorul gi/sau sigiliile aplicate

de operator la contor, gi raportul expertizei extrajudiciare a contorului qi/sau a sigiliilor

operatorului aplicate contorului.

91 . in caztl in care consumatorul nu prezintd, contorul, sigilat qi/sau sigiliile

aplicate contorului, la expertiza judiciard sau dacd se constatd cd sigiliile aplicate sacoqei

in care a fost impachetat contorul sunt violate, sau dacd sacoga in care a fost impachetat

contorul este deterioratd, operatorul este in drept sd aplice fald de consumator prevederile

pct. 130 ̂  din prezentul Regulament.

in caz de distrugere, de sustragere sau de pierdere a contorului gi/sau a sigiliilor

aplicate lui, dupd ce au fost transmise de cdtre operator consumatorului, operatorul este

in drept sd aplice prevederile pct. 130 din prezentul Regulament.


