
92. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei extrajudiciare se achitd de
partea care a iniliat-o.

93. Se interzice operatorului sd aplice prevederile pct. 130 din prezentul

Regulament in cazul in care nu a fost stabilitd modalitatea prin care consumatorul a

efectuat consumul fraudulos. Drept bazd pentru stabilirea modalitdJii de consum

fraudulos vor servi actul de depistare a consumului fraudulos, concluziile raportului

expertizei extrajudiciare, concluziile raportului expertizei metrologice gi rezultatele

examindrii altor probe acumulate de operator.

94. Decizia privind consumul fraudulos se ia de cdtre operator in termen de cel
mult 20 de zile din data intocmirii actului de depistare a consumului fraudulos qi/sau a
concluziilor expertizei extrajudiciare, a concluziilor raportului expertizei metrologice.

Dacd operatorul constatd cd consumatorul nu a efectuat consum fraudulos, operatorul
informeazd despre acest fapt consumatorul respectiv.

95. in cazul in care operatorul a stabilit cd consumatorul a utilizat fraudulos
serviciul public de alimentare cu apd gi de canalizare, operatorul emite o decizie
argumentatS, cu indicarea circumstanJelor qi a motivelor ce au stat la baza emiterii
acesteia. Operatorul este obligat s5 indice in decizie dreptul consumatorului privind

contestarea acesteia in caz de dezacord, precum si termenul de contestare. Dupi
adoptarea deciziei, operatorul emite factura pentru consumul fraudulos.

96. in cazul depistdrii sau constatdrii de operator a faptului schimbdrii
destina{iei spa{iului din locativ in spafiu nelocativ, fdrd, ca posesorul imobilului sd
solicite operatorului in termenul stabilit incheierea unui nou contract de
furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare ca
consumator, altul decdt cel casnic, operatorul este in drept sd intocmeascd actul de
depistare a schimbdrii destina{iei spaJiului locativ qi sd emitd o decizie argumentatd, cu
indicarea circumstanlelor gi a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia, prin care sd
incaseze diferenla dintre contravaloarea serviciului calculate in baza tarifului real qi
contravaloarea serviciului calculat in baza tarifului, care unna sd fie aplicat
consumatorului in rezultatul schimbdrii destina{iei spaliului locativ, pentru perioada de la
schimbarea destina{iei spaliului locativ gi pind la depistarea sau constatarea de operator,
dar nu mai mare de 1 an, cu condifia cd Ia consumator este instalat contor sigilat in
modul stabilit, iar verificarea lui metrologicd este valabild pentru perioada de calcul.

in decizie operatorul este obligat sd indice dreptul consumatorului privind

contestarea acesteia in caz de dezacord, precum qi termenul de contestare. Dupd
adoptarea deciziei, operatorul emite factura pentru incasarea diferenfei contravalorii
real achitate qi cea care urrna sI fie achitate de consumator, cu indicarea calculelor
detaliate.

97, Decizia operatorului pentru incasarea diferenlei dintre contravaloarea
serviciului achitat, calculat inbaza tarifului aplicat qi contravaloarea serviciului calculat
in baza tarifului care urrna sd fie aplicat consumatorului qi decizia privind consumul
fraudulos, precum qi facfurile emise in baza acestora se expediazd consumatorului
respectiv, in termen de cel mult 5 zile dupd luarea deciziei.

98. Decizia operatorului pentru incasarea diferenfei dintre contravaloarea
serviciului achitat, calculat inbaza tarifului aplicat qi contravaloarea serviciului calculat



in baza tarifului, care urrna sd fie aplicat consumatorului sau privind consumul

fraudulos, poate fi contestatd de consumator in instanla de judecatd, in conformitate cu

prevederile legislafiei. in cazul in care, instanfa de judecatl dispune anularea deciziei,

operatorul este obligat sd anuleze factura pentru incasarea diferenlei dintre

contravaloarea serviciului achitatd, calculatd in baza taifului aplicat qi contravaloarea

serviciului calculat inbaza tarifului, care urrna s6 fie aplicat consumatorului sau pentru

consumul fraudulos, emise in baza acestei decizii.

99. in cazul in care consumatorul inqtiin!eazd, operatorul, in conformitate cu pct.

81 din prezentul Regulament despre deteriorarea contorului gi/sau despre violarea

sigiliilor operatorului, faptul nu este calificat drept consum fraudulos de cdtre

consumator, dacd, in urma examindrii, nu se demonstreazd,incdlcarea respectiv[.

100. Demontarea contoarelor instalate la brangamente/racorduri se efectueazd

de cdtre operator sau de cdtre consumator cu coordonarea prealabild in scris cu

operatorul. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea contorului, de cdtre operator, la

cererea consumatorului, sunt suportate integral de c6tre consumator. Cererea pentru

demontarea sau pentru remontarea contorului se depune de consumator la oficiul

operatorului. in cazul demontdrii contorului pentru efectuarea verificdrii metrologice

periodice sau de expertizd,, pentru efectuarea expertizei extrajudiciare nu se suspendd

furnizarea serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare.

101. Consumatorul suportd cheltuielile de reparare, demontare, verificare

metrologicd, remontare gi sigilare a contorului deteriorat sau de inlocuire a contorului gi

sigiliilor, precum gi este obligat sd achite contravaloarea consumului recalculat de ap6

qi/sau volumul recalculat de ape uzate in cazul in care deteriorarea contorului are loc din

vina acestuia.

102. Contoarele montate la consumatori sau la operator qi utilizate pentru

facturare, trebuie verificate metrologic in termenele legale, stabilite in conformitate cu

Lista Oficiald a mijloacelor de mdsurare qi a mdsurilor supuse controlului metrologic de

stat, aprobati prin Hotdrirea Guvernului nr. 104212016 qi numai in laboratoarele

metrologic e autorizate. in cazul rezultatelor negative ale verificirilor metrologice,

contorul de apd se inlocuieqte sau se repar6.

103. Operatorul qi consumatorul sau reprezentanlii acestora au dreptul sd fie

prezenli la verificarea metrologicd a contorului. Actul cu rezultatele verificdrii

metrologice este pus la dispozilia operatorului qi a consumatorului.

104. Operatorul qi consumatorul pot ini{ia expertiza metrologicd a contorului,

in cazul in care una dintre pdrfi are suspiciuni privind corectitudinea funcfionirii

contorului. Plata pentru expertiza metrologicd gi va fi efectuatd de partea care a iniJiat-o.

Dacd in urma expertizei metrologice petifia se confirmd, operatorul efectueazd

recalculdri in conformitate cu pct. 111 - 113 din prezentul Regulament. Consumatorul

casnic va suporta cheltuielile pentru expertiza metrologicd, doar in cazul, in care petilia

lui nu capdtd confirmare.

105. Demontarea contorului pentru efectuarea expertizei metrologice, la

solicitarea consumatorului, se efectueazd de cdtre operator, in decurs de cel mult 5 zile



de la data inregistrdrii cererii respective. Operatorul este obligat sd aducd la cunoqtinld

consumatorului casnic despre obligalia de a achita tariful pentru demontarea, remontarea

contorului, pentru expertiza metrologicf, gi sigilarea lui, dacd in urrna expertizei

metrologice, solicitatd de consumatorul casnic, se demonstreazd cd contorul func{ioneazd

in limitele erorii admisibile.

106. La demontarea contorului la solicitarea consumatorului, pentru expertiza

metrologicd,reprezentantul operatorului intocmeqte actul de demontare a contorului in 2

exemplare (cdte un exemplar pentru fiecare parte), indicdnd in el numdrul contorului qi al

sigiliilor, indicii contorului, precum qi cauzele demontdrii. Contorul se impacheteazd, se

sigileazd de cdtre operator qi se inmdneazd consumatorului pentru a fi prezentat, in

termen de 7 zile, spre expertiza metrologicd,,la un laborator metrologic independent care

dispune de autorizalia corespunzdtoare, eliberatd in condiJiile legii. Consumatorul este

obligat sd prezinte operatorului concluziile expertizei metrologice qi contorul, in termen

de J zlle, de la data primirii concluziilor in cauzd.

107, in lipsa contorului (nu este instalat contor), volumul de apd consumatd se

calculeazd in corespundere cu normele de consum aprobate in modul stabilit, conform

prevederilor actelor normative . in cazul cind furnizarea apei se sisteazd pe un termen de

peste trei zile succesive Ei lipsesc contoare, volumul apei furnizate ;i facturate, pentru

luna de referintd, se va determina luindu-se in calcul durata reala de prestare a serviciilor.

in lipsa contorului de evidenJd a apelor lzate, volumul apelor uzate evacuate se

consider[ egal cu volumul apei consumate. intreruperile in alimentarea cu apd se vor

inregistra in modul stabilit.

108. in cazul in care contorul este instalat in limitele proprietd{ii operatorului,

responsabilitatea pentru integritatea contorului gi a sigiliilor aplicate, revine operatorului.

Operatorul este obligat si asigure la solicitare, accesul consumatorului la contor. itt

acest caz, consumatorul este in drept sd aplice sigiliul sdu la contor.

109. in cazul in care contorul instalat la consumatorul casnic sau la

branqamentul blocului locativ este deteriorat nu din vina consumatorului, operatorul

restabileqte eviden{a volumului de apb potabilS in termen de 5 zile lucrdtoare de la data

demontdrii contorului, prin repararea contorului sau inlocuirea lui. Consumatorii, allii

decdt cei casnici, restabilesc din cont propriu evidenJa volumului de apd potabild, apd

tehnologicd, ape uzate in termen de 5 zile lucrdtoare, prin repararea contorului sau

inlocuirea lui.

1 1 0. in cazul in care contorul este sustras sau deteriorat gi aceasta se datoreazd

culpei consumatorului, acesta este obligat sd anun{e operatorul. in aceste situalii,

consumatorul suportd toate cheltuielile pentru repararea, montarea sau inlocuirea

contorului. Restabilirea evidenlei consumului de apd se face nu mai tdrziu de 10 zile

lucrdtoare de la data inregistr[iii documentate a sustragerii sau a deteriordrii contorului.

in cazul neconformdrii consumatorului cu aceste cerin{e, operatorul este in drept sd

aplice pct. 115 din prezentul Regulament.

111. in cazul in care contorul este deteriorat nu din vina consumatorului, este

demontat pentru reparalie sau a fost demontat pentru verificare metrologicd periodicd sau

de expertizd, consumul de apdlvolumul de ape uzate evacuate in perioada lipsei



contorului se va calcula reieqind din volumul mediu lunar de apd inregistrat in ultimele 3

luni pAnd la verificare (deteriorare).

112. in cazul in care contorul este sustras sau deteriorat sau ieqit din funcliune

nu din vina consumatorului ;i acesta a anunfat operatorul, sau este necesari demontarea

contorului pentru reparalie sau verificare metrologicd, daca acest contor a funcfionat mai

pufin de 3 luni, dar nu mai pulin de o lun5, volumul mediu lunar de apd

consumat/volumul apelor uzate se va determina in baza indicilor medii pentru intreaga

perioadd de funcfionare a acestuia, iar in cazul in care aceastd perioadd este mai mica de

o lund sau dacd pentru perioada din data sigildrii de cdtre operator a contorului

consumatorului care nu a avut anterior contor, contorul nu a inregistrat careva constun,

volumul de apf, va fi determinat conform normelor de consum.

113. tn caztl in care contorul este sustras sau deteriorat sau ieqit dinfuncfiune

nu din vina consumatorului qi acesta a anunlat operatorul, volumul de apd

consumat/volumul apelor uzate se va calcula reiegind din volumul mediu lunar de apd

inregistrat in ultimele 3 luni de funcfionare a acestuia, determinat pentru perioada din

data ultimei citiri a indicafiilor contorului pinb Ia data sigilSrii contorului de cdtre

operator.

in cazul in care contorul a fost demontat pentru reparafie, verificare

metrologicd sau expertrzd. metrologicd, consumul de apdl volumul de canalizare, pentru

perioada lipsei contorului, se. va calcula reieqind din volumul mediu lunar de apa

inregistrat in ultimele 3 luni pdnd la verificare (deteriorare).

114. in cazul in care consumatorul, care a fost informat despre data vizitei

operatorului, dar la prezentarea legitimaliei nu permite accesul personalului operatorului

pentru efectuarea controlului contorului intre orele 08.00-20.00, reprezentantul

operatorului, intocmeqte actul refuzului accesului, care se inndneazd" sau se expediazd,

prin pogtd consumatorului, in care obligatoriu se va indica data urmdtoarei vizite pentru

efectuarea controlului contorului.

Dacd qi in cadrul vizitei repetate consumatorul nu permite accesul la contor,

operatorul deconecteazd instalaliile interne de apd qi de canalizare ale consumatorului de

la sistemul public de alimentare cu ap5 qi de canalizare in conformitate cu prevederile

pct. 145 lit. b) din prezentul Regulament.

1 1 5. in cazul in care contorul a fost sustras sau a fost deteriorat din vina

consumatorului, consumul de dpd se determinf, in funclie de secliunea branqamentului,

viteza miqcdrii apei, perioada de timp de la ultima citire a contorului qi pind la data

reinstaldrii altui contor sau reparaliei contorului deteriorat.

116. in cazul neexecutdrii de cdtre consumatorul, altul dec6t cel casnic, a

prescrip{iei argumentate a operatorului, transmisd consumatorului cu cel pu{in 30 zile

inainte, privind instalarea/reinstalarea contoarelor adecvate debitului de consum, inclusiv

sezonier, operatorul va recalcula volumul de apd furnizatd,, volumul apelor uzate

evacuate in sistemul public de canalizare ludndu-se in considerare debitul determinat in

cadrul examindrii contorului gi perioada de timp de la data expirdrii termenului indicat in

prescrip{ia operatorului qi pAnd la data instalSrii contoarelor adecvate debitului de

consum.



117, in cazul existenlei la consumator a relelelor de apd pentru stingerea

incendiilor, care sunt conectatq la re{eaua publicd de alimentare cu apd ftrd a fi instalat

contor, desigilarea hidranlilor de incendiu qi a altor instala{ii antiincendiare, se admite

doar in cazul unui incendiu, cu ingtiinlarea operatorului. Dupd folosirea relelelor de apd

pentru stingerea incendiilor, consumatorul este obligat, in decursul unei zile, sd prezinte

operatorului procesul-verbal privind desigilarea dispozitivelor qi armdturii

antiincendiare, sigilate de cdtre operator, qi timpul folosirii 1or, coordonat cu organiza\ia

care a executat lucrdrile de stingere a incendiului.

incercarea re{elelor de apd ale consumatorului pentru stingerea incendiilor, se

efectreazd, doar cu ingtiin{area in scris a operatorului, privind termenele qi durata

efectudrii incercdrilor. Dupd efectuarea incercdrii re{elelor de apd pentru stingerea

incendiilor, consumatorul va intocmi cu operatorul un proces-verbal privind timpul real

de folosire a dispozitivelor antiincendiare.

Procesele-verbale menlionate servesc drept temei pentru sigilarea repetatd a

hidranlilor de incendiu qi a altor instalalii antiincendiare, precum gi pentru calcularea

volumelor de ap6, care se achiti suplimentar de cdtre consumator. in cazul nerespectdrii

acestor cerinle de cltre consumator, volumul de apd consumat pe parcursul perioadei

cind hidranlii gi alte instala{ii antiincediare au fost desigilate se determind de operator in

func{ie de secliunea brangamentului, viteza miqcdrii apei qi pe durata de timp pind la

sigilarea hidranlilor qi a altor instala{ii antiincendiare.

SecJiunea 7

Facturarea qi plata serviciului public de alimentare cu api qi de canalizare

1 18. Plata pentru serviciul public de alimentare cu apd qi de canalizare se

efectueazdinbaza facturii, emisd lunar de c[tre operator gi inmdnatd consumatorului sau

expediatd prin pogti. La cererea consumatorului factura poate fi expediata in format

electronic.

119. Facturile se emit in baza indicilor contorului sau, dupd caz, serviciul

calculat unnare a constatdrii consumului fraudulos, pentru incasarea diferenfei dintre

tariful achitat qi cel care urrna sd fie achitat de cdtre consumator qi plafile suplimentare

pentru depdqirea normativelor la deversarea apelor uzate in refeaua publicd de canalizare,

a norrnelor de consum qi a tarifelor aprobate de cdtre autoritdtile administra{iei publice

locale sau de cdtre Agenlie, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, inclusiv

la emiterea facturilor pentru plata preventivd.

120. in blocurile locative in care contractele de furnizare a serviciului public de

alimentare cu apd qi de canalizare sunt incheiate cu administratorul blocului locativ,

facturarea serviciului se efectueazd in baza tarifelor aprobate gi a volumului de apd

inregistrat de contorul comun instalat la brangamentul blocului. Distribuirea pe

apartamente a volumului de apd inregistrat de contorul comun de la branqamentul

blocului locativ se efectueazd de cdtre administratorul blocului locativ in baza

Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale qi necomunale, folosirea,

exploatarea qi administrarea locuinfelor, aprobat de Guvern qi conform art. 19 alin. (1) al

Legii condominiului in fondul locativ nr.91312000.

121. in blocurile locative in care furnizarca/prestarea serviciului public de

alimentare cu apd gi de canalizare se efectueazd, in baza contractelor incheiate de cdtre

operator cu fiecare proprietar/locatar de apartament in parte, facturarea serviciului public



de alimentare cu apd qi de canalizare se efectueazd in baza indicilor contoarelor

individuale instalate in apartamente qi a tarifelor aprobate.

122. in cazul in care se modificd tarifele la serviciul public de alimentare cu

apd gi de canalizare in limitele perioadei de facturare, in scopul emiterii facturii pentru

serviciul furnizatlprestat, operatorul este in drept sd determine volumul de apd potabild,

volumul de apd tehnologicd, volumul serviciului de canalizare gi de epurare a apelor

uzate, in perioada de pdnd la data intrdrii in vigoare a noilor tarife gi dupa aceastd datd, in

baza consumului mediu zilnic de apd, ape uzate calculat pentru perioada respectivd de

facturare, conform indicilor contoarelor.

123, Factura lunard de platd, prezentatd lunar de citre operator consumatorului,

trebuie sE conlind in mod obligatoriu, urmltoarele date:

a) numele qi prenumele (denumirea) consumatorului;

b) adresa pentru fiecare loc de consum gi numdrul contractului;

c) indicii actuali qi cei precedenli ale contorului qi perioada pentru care este

emisl factura;

d) volumul de apd potabild, volumul de apd tehnologicd, volumul serviciului de

canahzare gi de epurare a apelor uzate furnizate in perioada de facturare;

eJ tarifele aplicate;

fJ plata pentru fiecare serviciu furnizat;

gJ data expedierii facturii;

h) data-limitd de platd,a facturii;

i) datoriile pentru perioadele precedente, dacd existd;

j) suma totald spre achitare ce include qi datoriile pentru perioadele precedente,

dacd existd;

k) adresa gi numirul de telefon al operatorului, inclusiv numdrul telefonului din

cadrul serviciului 24 din 24 ore, poqta electronici qi pagina web oficiald a

operatorului.

124. Factura de platl trebuie sd includd Ei urmdtoarele

notafii: "ATENTIE !

Vd atenfiondm cd in cazul neachitdrii acestei facturi de platd, in decurs de 10 zile

de la data-limitS de achitare indicatd in ea, in conformitate cu legislalia, operatorul este

in drept sd deconecteze instalaJiile interne de apd qi de canalizare ce vd aparfin, de la

sistemul public de alimentare cu apd qi de canalizare. Reconectarea instalaliilor interne

de apd qi de canalizare va fi posibild dup[ eliminarea cauzei care a dus la deconectare gi

dupd achitarea tarifului pentru reconectare. "

125. Operatorul nu este in drept sd includd in factura lunard de platd alte sume,

decdt cele calculate conform prevederilor pct. 1 19 - I22 din prezentul Regulament.

126. Operatorul este in drept sd aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare

zi de intarziere a pldfii pentru serviciile furnizatelprestate, incepAnd cu prima zi dupa

data limitd de platd a facturii. Suma penalitdlilor va fi prezentatd, consumatorului spre

achitare intr-o facturd separatS. Penalitatea urmeazd a fi aplicatd in conformitate cu

contractul incheiat cu consumatorul, in corespundere cu prevederile Contractului-cadru

aprobat de Agen{ie. Cuantumul penalitd{ii nu poate depd;i marimea stabilitb prin Legea

nr.30312013 privind serviciul public de alimentare cu apa qi de canalizare. Penalitatea nu



se aplicd in cazul facturilor eronate.

127. in cazul in care consumatorul depisteazd cd a fost emisd o facturd eronatd

in defavoarea sa, operatorul este obligat sd restituie suma incasatd suplimentar sau, la

solicitarea consumatorului, sd o considere drept platd pentru urmdtoarele decontdri.

128. Operatorul este in drept sd nu restituie sumele incasate suplimentar sau sd

nu le considere drept platd pentru viitoarele decontdri in cazul in care faptul emiterii unei

facturi eronate a fost depistat dupd expirarea termenului de prescripJie stabilit de Codul

civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea w. ll07/2002 (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2002 nr. 82-86, art. 661) sau in cazul in care consumatorul nu poate

demonstra faptul in cauzd qi nu poate indica data emiterii facturii eronate.

129. Dacd a fost emisd o factur[ eronatd in defavoarea operatorului, suma

cauzatd de eroare se include in facturd suplimentar, cu aplicarea tarifelor pentru perioada

in care a fost comisd eroarea. La solicitarea consumatorului, aceastd sumd va fi

reeqalonatd pe o perioadd determinatd de parli. Operatorul nu este in drept sd ceard

achitarea unei pldli cauzate de eroarea de facturare, dacd aceasta a fost depistat6 dupf,

expirarea termenului de prescriplie stabilit de Codul civil al Republicii Moldova sau dacd

operatorul nu poate demonstra faptul in cauzd qi nu poate indica data emiterii facturii

eronate.

1 30. in cazul in care operatorul constatd consum fraudulos de cdtre

consumator, operatorul este in drept sI calculeze volumul serviciului public

fumizatlprestat, care urrne azd sd fie facturat de citre operator consumatorului 9i care se

determind in funclie de sec{iunea branqamentului, viteza miqcdrii apei 9i de durata

consumului fraudulos.

La determinarea volumului serviciului public furnizatlprestat, operatorul este

obligat si ia in considerare to{i factorii care perrnit calcularea exactd a prejudiciului

cauzat operatorului in urma consumului fraudulos (categoria consumatorului, regimul de

consum, regimul de lucru al agentului economic, modalitatea consumului fraudulos,

starea instalaliilor interne ale consumatorului, necesitSlile pentru care se utilizeazd apa,

numdrul de persoane ce locuiesc in apartament sau casd individuald, volumul apei

inregistrat de contorul instalat la bloc etc.), fErd a fr lezate drepturile legitime ale

consumatorului.

131. Sec{iunea brangamentului gi viteza miqcdrii apei se includ in mod

obligatoriu in contractul de furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi

de canalizare. Yiteza miqcdrii apei se considerd nu mai mare de 1,5 metri pe secundd.

132. Durata consumului fraudulos se ia in considerare de la data ultimului

control al contorului, ultimii citiri a indicilor contorului qi pdnd la data depistlrii, dar nu

poate depdqi termenul de 1 lund. in cazul in care consumatorul a refuzat accesul la

contor, durata consumului fraudulos nu poate depdqi termenul de 3 luni.

133. in cazul in care se constatd consum fraudulos, la emiterea facturii pentru

volumul serviciului public de.alimentare cu apd gi de canalizare se aplici tarifele pe

parcursul perioadei pentru care se face recalcularea gi se scad sumele facturate gi achitate

de consumator pentru perioada respectivd.



1 34. in cazttl in care persoanele frzice gi juridice conecteazd neautorizat la

sistemul public de alimentare cu apd gi de canalizare instala{iile interne de apd gi de

canalizare, operatorul calculeazd volumul serviciului public conform sec{iunii conductei,

vitezei migcdrii apei gi pe durata de timp ce nu depdqeqte 1 an. in cazul in care persoana

fizicd sau juridicl nu achitd contravaloarea volumului serviciului public, operatorul se

adreseazd in instanla de judecatd pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

135. In cazul in care contorul a fost demontat pentru repara{ie sau in urrna

expertizei metrologice a fost stabilit cd eroarea contorului depSgeqte limitele admisibile,

consumul de apd se va calcula conform volumului mediu al ultimelor 3 luni inregistrat

pdnd la deteriorare.

136. Prevederi le pct. 135 pot

metrologici a fost efectuatd in limitele

verifi cdri metrolo sice succesive.

fi aplicate numai in cazul in care expertiza

intervalului maxim de timp admis intre doud

137. Operatorul este in drept sd solicite platd preventivd pentru consumul de

apd, pentru volumul de ape uzate ce urrneazd a fi deversat in sistemul public de

canalizare de la consumatorii care solicitd reconectarea instalaliilor interne de apd gi de

canalizare la sistemul public de alimentare cu apd gi de canalizare, instala{iile cdrora au

fost deconectate din cauza neachit[rii facturilor pentru serviciul public furnizat gi a

penalitafllor stabilite in contract.

138. Operatorul este in drept sd solicite platd preventivd de la consumatorii care

au incheiat contracte pentru furnizarca/prestarea serviciului public de alimentare cu ap5

gi de canalizare pentru imobilul ce constituie locul de consum, delinut inbaza altui drept

decdt cel de proprietate sau de la consumatorii fala de care a fost iniJiatd procedura de

insolvabilitate.

139. Operatorul va solicita efectuarea plalii preventive de consumatorul

deconectat de la sistemul public de alimentare cu apd gi de canalizare, inainte de

reconectare qi de reluarea furnizdriilprestdrii serviciului corespunzdtor.

140, Suma plAtii preventive se stabilegte de cdtre operator qi nu poate depdgi

contravaloarea volumului mediu lunar de apd utilizatd gi respectiv contravaloarea

serviciului de canalizare gi de epurare a apelor uzate. in cazul contractelor incheiate cu

consumatorii, care nu delin un act asupra imobilului, suma plA{ii preventive nu va depdqi

contravaloarea volumului mediu de apd utilizatd pe parcursul a doud luni gi respectiv

contravaloarea serviciului de canalizare qi de epurare a apelor uzate pentru doud luni.

Valoarea pldlii preventive se indicd in mod obligatoriu intr-o anexd la contractul de

fumizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizarc.

141. Operatorul il va elibera de plata preventivd pe consumatorul care gi-a

onorat obliga{iile pe parcursul unui an, cu exceplia consumatorilor care au incheiat

contracte de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare

pentru imobilele de care dispun in baza altui drept decAt cel de proprietate qi

consumatorilor fal6 de care a fost indiatd procedura de insolvabilitate.



142. in caz de rezolu{iune a contractului de fitrnizarelprestare a serviciului

public de alimentare cu apd qi de canalizare cu consumatorul care efectueazd plata

preventivd, operatorul va efectua calculul definitiv al consumului gi al pldlii pentru

serviciul funizatlprestat gi va restitui, dupd caz, consumatorului diferen{a, pdnd la

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

de canalizare.

143. Operatorul {ine evidenla plalilor preventive primite de la consumatori.

Datele privind pldlile preventive includ obligatoriu:

al numele, prenumele consumatorului qi numdrul contractului incheiat cu el;

b) adresa consumatorului gi a locului de consum, dacd diferS;

c) suma plalii preventive.

144. in cazul in care condiliile de evacuare a apelor uzate in releaua publicd de

canalizare nu pot fi indeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic de solicitant

(agent economic) sau in cazul in care in apele uzate deversate de cdtre consumatorii, allii

decdt cei casnici, concentra{ia poluanlilor depdgeqte concentralia maxim admisibilS a

poluan{ilor in apele uzate, stabilitd de operator gi aprobatd, de cdtre agenlia ecologicd

teritoriald, operatorul qi solicitantul procedeazdin conformitate cu prevederile art.22 din

Legeanr.30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd qi de canalizare.

Secfiunea 8

Deconectarea, reconectarea instalafiilor interne de apd qi de canalizare, intreruperi

qi limitlri la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apd gi/sau de

canalizare

145. Operatorul are dreptul sd suspende furnizarea apei consumatorului sau

recep{ionarea apelor uzate de la consumator, prevenind in prealabil consumatorul, in

urmdtoarele cazuri'.

a) starea tehnicd nesatisftcdtoare a instalaJiilor interne de apd gi de canalizare

ale consumatorului qi refuzul consumatorului de a lichida nerespectarea regulilor de

exploatare tehnicd;

b) refuzul repetat al consumatorului de a permite personalului operatorului,

imputernicit cu dreptul de control, accesul la instalaJiile gi la re{elele de alimentare cu

apd gi/sau de canalizare, la dispozitivele gi construcJiile aferente pentru examindrile

prescrise sau pentru verificarezr qi citirea datelor contoarelor, efectuarea mdsurdrilor gi

prelevarea probelor de ape uzate, controlul sigiliilor aplicate, reglementarea distribuliei

apei potabile (in cazul nerespectdrii limitelor stabilite), precum gi pentru executarea altor

lucrdri de exploatare, intrefinere, reconstrucfie, construcJie etc. Operatorul este obligat sd

documenteze acest fapt, intocmind in acest sens un act, care urmeazd sd fie expediat

consumatorului impreund cu avizul de deconectare;

c) dispozi{ia organelor teritoriale de supraveghere sanitard qi de mediu;

d) neindeplinirea de cdtre consumator a condi{iilor contractului incheiat cu

operatorul privind limitele consumului de ap6, volumul qi calitatea apelor uzate evacuate

sau privind cerinJele de protecJie a mediului;

e) neachitarea de cdtre consumator a facturii pentru serviciul public

furnizatlprestat de operator in decurs de 10 zile de la data-limitd de plat5 indicatd in

facturd, prezentatd, consumatorului cu respectarea termenului prevlzut la pct. 68 lit. q)

din prezentul Regulament;



fJ constatarea consumului fraudulos, depistarea sau constatarea faptului

schimbdrii destinaJiei spa{iului din locativ in spafiu nelocativ, fdrd ca posesorul

imobilului sd solicite in termenul stabilit incheierea contractului de furnizarelprestare a

serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare ca consumator, altul decAt cel

casnic, urmatd de neachitarea facturii emise pentru serviciul recalculat, in decurs de 10

zile de la data-limitd de plata indicatd in factura, prezettatd consumatorului cu

respectarea termenului prevdzut la pct. 68 lit. q) din prezentul Regulament.

146. Suspendarea furnizbrii apei consumatorului sau receplionarea apelor uzate

de la consumator, in conformitate cu pct. 145 din prezentul Regulament se efectueazd

prin deconectarea instala{iilor interne de apd gi de canalizare de la sistemul public de

alimentare cu apd qi de canalizare, care se efectueazd doar in zilele lucritoare, in

intervalul de timp

08.00 20.00. Deconectarea instala{iilor interne de apd gi de canahzare ale

consumatorului se efectueaz\ numai dupd avizarea consumatorului, prin aviz de

deconectare, care se expediazd sau se inmAneazd consumatorului cu cel pufin 5 zile

inainte de data preconizatd pentru deconectare. in situaliile prevdzute la pct. 145 lit. e) qi

f) din prezentul Regulament, operatorul il informeazd pe consumatorul casnic prin

intermediul facturii de plat6 referitor la consumul pentru furnizarealprestarea serviciului

public de alimentare cu apd Ei de canalizare, cu privire la posibilele consecinfe in cazul

neachit5rii in termen a facturii.

147. in cazul in care operatorul intreprinde mdsurile prevdzute in pct. 145 din

prezentul Regulament, operatorul este obligat sd asigure cd ac{iunile intreprinse de el

nu vor influenJa negativ calitatea serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare

furnrzatl prestat altor consumatori.

148. Este interzisd deconectarea instalaJiilor interne de apd qi de canalizare ale

consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apd qi de canalizare in alte cazuri

decdt cele prevdzute in prezentul Regulament.

149. Este interzisd deconectarea instalaliilor interne de apd gi de canalizare ale

consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apd qi de canalizare in urmdtoarele

cazuri

a) consumatorul a contestat la operator factura de platd, a serviciului

fumizatlprestat, inclusiv factura pentru serviciul calculat in urma constatdrii consumului

fraudulos;

b) consumatorul a contestat in instan{a de judecatd factura de platd a serviciului

furnizatlprestat, inclusiv factura pentru serviciul calculat in urma constatdrii consumului

fraudulos sau depistarea ori constatarea faptului schimbdrii destinaliei spaliului din

locativ in spafiu nelocativ, fdrd. ca posesorul imobilului sd solicite in termenul stabilit

incheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu api gi

de canalizarc ca, in situafia aplicabild a lor consumatori, decit cei casnici. in acest caz

consumatorul este obligat sa 
'ingtiinf 

eze in scris operatorul, cd a depus o cerere de

chemare in instanla de judecatd, anex6nd copia cererii.

Totodatd, consumatorul este obligat sd achite facturile pentru serviciul curent,

expediate lui de cdtre operator, precum gi penahtdfle, calculate conform prevederilor

contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de

canalizarc.



150. Deconectarea instalaJiilor interne de apd gi de canalizare ale

consumatorului, de la sistemul public de alimentare cu apd gi de canalizare, la cererea

consumatorului, se efectueazd.in condiliile stabilite in prezentul Regulament, in termen

de cel mult 7 zile, dupl depunerea de cdtre consumator a cererii scrise, achitarea tarifelor

respective, cu excep{ia deconectdrii cdnd consumatorul a rezolvit contractul de

furnizarelprestare a serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare gi a asigurat

accesul personalului operatorului pentru indeplinirea lucrdrilor respective.

151. Deconectarea de. la sau reconectarea la sistemul public de alimentare cu

apd gi de canalizare a instalajiilor interne de apd gi de canalizare ale consumatorului, se

efectueazd doar prin ordinul de deconectare, de reconectare, semnat de persoana

responsabild a operatorului.

1 52. Reprezentantul operatorului, care a efectuat deconectarea sau reconectarea

instala{iilor interne de apd qi de canalizarc ale consumatorului, este obligat sd

intocmeascS actul cu privire la deconectare/reconectare in 2 exemplare (cdte unul pentru

fiecare parte), indicdnd in act motivele deconectdrii/reconectarii qi informaJia relevantd

privind contorul consumatorului.

153. Deconectarea instalaliilor interne de apd gi de canalizare de la sistemul

public de alimentare cu apd gi de canalizare se va efectua de la punctul de delimitare sau

de unde existd posibilitate tehnic[. Dacd deconectarea rvmeazd a fi efectuatd de la

instala{iile - proprietate ale consumatorului, acesta este obligat, prin intermediul

persoanei responsabile de exploatarea instala{iilor respective, sd asigure accesul

personalului operatorului pentru efectuarea deconectdrii.

154. tn cazurTle de deconectare, prevdzute in prezentul Regulament,

reprezentantul operatorului, in ziua preconizatd pentru deconectare, prezintd

consumatorului ordinul de deconectare semnat de persoana responsabild a operatorului.

Reprezentanful operatorului nu este in drept sd deconecteze instala(iile interne de apd qi

de canalizare ale consumatorului, in cazul in care consumatorul demonstreazd faptul

inldturdrii motivelor, care au condi{ionat emiterea ordinului de deconectare.

155. in cazul in care, in ziuapreconizat6 pentru deconectare, consumatorul sau

reprezentantul lui nu este prezent la locul de consum, reprezentantul operatorului este in

drept sI deconecteze instalaliile interne de apd qi de canalizare, intocmind actul de

deconectare a locul de consum, expediind ulterior prin pogtd cdte o copie a actului qi

ordinului de deconectare, in care se indicd motivele deconectdrii, adresa qi telefonul de

contact al operatorului qi data deconectdrii.

156. Operatorul este obligat si lind evidenJa tuturor consumatorilor ale cSror

instala{ii interne de apd gi de canalizare au fost deconectate de la sistemul public de

alimentare cu apd gi de canalizare.

157. Consumatorul este in drept sd solicite operatorului reconectarea

instala{iilor interne de apd qi de canalizarela sistemul public de alimentare cu apd qi de

canalizare, dupd inldturarea de cdtre el a cauzelor care au condus la deconectare gi dupd

achitarea tarifului pentru reconectare. Operatorul este obligat sd reconecteze instalaliile

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

qi de canalizare, in termenul care nu depdqeqte3 zile lucrdtoare, dupd ce consumatorul a



solicitat reconectarea Ei a achitat tariful pentru reconectare.

158. Consumatorul achitd tariful pentru deconectare, tariful pentru reconectare

numai in cazul in care deconectarea a avut loc cu respectarea prezentului Regulament. Se

interzice operatorului sd perceapd tariful pentru reconectare in cazul in care deconectarea

instalaliilor interne de apd qi de canalizare ale consumatorului de la sistemul public de

alimentare cu apd gi de canalizare a avut loc cu incdlcarea prevederilor prezentului

Regulament.

159. Operatorul este obligat sd planifice gi sd efectueze lucrSrile de exploatare,

de intrelinere a sistemului public de alimentare cu apa qi de canalizare, in modul care

asigurd cea mai micd duratd a intreruperilor planificate ale furnizdrii apei sau a

recepliondrii apelor uzate.

160. Despre executarea lucrdrilor planificate (de reparafie, brangare/racordare,

reconstrucJie etc.) la reJelele publice de alimentare cu apd gi/sau de canalizare la care

sunt brang atehacordate instalaliile interne de apd qi de canalizare ale consumatorilor,

operatorul este obligat sI anun{e consumatorii in prealabil, cu cel puJin 3 zile lucrdtoare

inainte de executare. in cazul intreruperilor neplanificate a furnizdrii/prestbrii serviciului

public de alimentare cu apd qi de canalizare, operatorul este obligat sd restabileascd

furnizareaJprestarea serviciului public cdtre consumatori in termenul cel mai scurt

posibil, dar care si nu depSgeascd termenul stabilit prin contractul de fumizarelprestare a

serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizare, precum qi limitele stabilite de

Legea nr.30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd qi de canalizare,

prezentul Regulament ;i alte reglementdri.

161. Operatorul va asigura activitatea non-stop a unor echipe de interven{ie

operativi qi a unor operatori de serviciu pentru inregistrarea apelurilor prin telefon ale

consumatorilor la serviciul telefonic 24 din24 de ore.

162. ln cazul unor intreruperi neplanificate a furnizdrii/prestdrii serviciului

public de alimentare cu apd qi de canalizare de nivel local (stradd, cartier), care afecteazd

un numdr mic de consumatori, operatorul inregistreazd. fiecare apel (inclusiv data qi ora)

pi informeazd consumatorul despre numdrul de inregistrare al apelului.

Operatorul informeazd consumatorul despre durata probabild de restabilire a

furnizdrii apei sau a recep{iondrii apelor uzate, precum gi despre mersul lucrdrilor de

remediere.

163. Operatorul nu poartd rlspundere fa\6 de consumator pentru intreruperi,

suspenddri in furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apd qi de

canalizare, dacd acestea nu se datoreazd culpei sale, insd operatorul intreprinde toate

mdsurile necesare, pentru reluarea furnizirii serviciului public de alimentare cu apd gi de

canalizare in cel mai scurt termen posibil.

164. Operatorul este in drept sd suspende fvrnizarea apei potabile, apei

tehnologice, recepfia apelor uzate sau sd reducd, fdrd preaviz, volumul serviciului

fumizatl prestat in urmdtoare Ie caztxi

a) sistarea livrdrii de energie electricd la obiectele sistemelor publice de

alimentare cu apd gi de canalizarc de cdtre furnizorul de energie electricd;



bJ producerea circumstanlelor de for{d majord, a avariilor la relelele gi la

instalaJiile de alimentare cu ap5 qi/sau de canalizare, precum gi degradarea bruscl gi

esenliald a calitalii apei la sursa de captare ca urrnare a concentra{iei mari de poluanli in

api, situaJie ce necesitd sistarea de urgen{d a distribuJiei apei gi/sau a receplion5rii apelor

uzate;

c) necesitatea de a mdri debitul de apd in locurile in care urmeazd sd fie stinse

incendiile.

165. in caz de furnizare a apei cu intrerupere din carrza capacitdlii insuficiente a

apeductului, operatorul, cu acordul autoritAlilor administra{iei publice locale,

organrzeazd distribuirea apei in sectoarele corespunzdtoare ale localitdlilor conform unui

orar, anun{dnd consumatorii degpre regimul de furnizare. Totodatd, operatorul elaboreazd

qi realizeaz[ mdsuri de asigurare ulterioard a livrdrii apei cdtre consumatori in volumele

prevdzute.

166. Limitarea volumului de apd fvrnizat consumatorului, precum gi

reglementarea regimului de furnizare a apei se efectueazd potrivit condi{iilor contractului

incheiat intre operator gi consumator.

Secfiunea 9

Peti{iile consumatorilor qi procedurile de solufionare a neinfelegerilor

167. Operatorul este obligat sd dispund de centre pentru relatii cu consumatorii,

unde au acces liber to{i consumatorii, pe parcursul programului de lucru, gi sd desemneze

personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea petifiilor gi de solufionarea

problemelor consumatorilor.

168. Operatorul este obligat sd aducd periodic la cunoqtinJa consumatorilor

urmdtoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relaJii cu consumatorii:

a) adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numdrul de telefon al

serviciului 24 din 24 orc qi adresele poqtei electronice (dacd sunt disponibile) unde

consumatorii pot adresa petilii;

b) programul de lucru, de cel pulin 5 zile pe sdptdmdnd. a cdte 8 ore pe zi, pe

parcursul cdruia consumatorul poate adresa petifia.

169. Reprezentantul operatorului responsabil de examinarea petiliilor

consumatorilor trebuie sd dispund de aptitudini gi imputerniciri pentru:

a) a examina petifiile gi a soluJiona neinJelegerile direct, prin negocieri, cu

consumatorul;

b) a remite peti{ia cdtre persoana operatorului, investitd cu atribu{ii privind

examinarea gi soluJionarea problemelor abordate in petifie;

c) a informa consumatorul despre drepturile lui in procesul de solu{ionare a

neinlelegerilor.

170. Personalul de conducere al operatorului acordd audien{d consumatorilor

care solicitd aceasta, in scopul soluJiondrii problemelor lor. Programul de audienld se

aprobd qi se afiqeazl intoate centrele pentru rela{ii cu consumatorii.

171 . Peti{iile consumatorilor in legiturd cu furnizarea./prestarea serviciului

public de alimentare cu apd qi de canalizare (contractarea, debranqarea, reconectarea,



facturarea, precum gi referitor la consumul fraudulos etc.) se examineazdqi se soluJioneazd

de operator.

172. Consumatorii sunt in drept sd solicite recuperarea prejudiciilor materiale qi

morale cauzate de operator, in conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii

Moldova.

include

173. Operatorul este obligat sd {ina eviden}a petifiilor. InformaJia despre petifii

cel puJin:

a) data depunerii petifiei;

b) numele persoanei care a depus petifia;

c) esen{a problemei abordate in petifie;

dJ acliunile intreprinse de operator pentru solu{ionarea problemelor abordate in

e) decizia operatorului.

petifie;

174. Operatorul este obligat sd prezinte Agenfiei in termenul stabilit qi in

volum deplin orice informaJie solicitatd privind petifiile, copiile inregistrdrilor qi ale

deciziilor sau alte documente necesare examindrii qi solu{iondrii de cdtre Agenlie a

problemelor abordate in petilii.

175. Operatorul este 
'obligat 

sd depund toate eforturile pentru solulionarea

rezonabild a neinJelegerilor cu consumatorii, pe cale amiabild.

176. in cazul in care neinfelegerea dintre consumator qi operator nu este

solulionatd pe cale amiabild, operatorul este obligat sd examineze situatia creatd gi sd

rdspundd in scris consumatorului despre decizia adoptatd.

177. in caz de dezacord cu rdspunsul operatorului ori dac6 nu a primit in

termenul stabilit rdspuns de la operator, consumatorul este in drept sd se adreseze

Agen{iei, pentru soluJionarea neinfelegerii sau in instanla de judecatd pentru solu{ionarea

litigiului.

178. in cazul in care consumatorul nu este de acord cu rdspunsul Agen{iei, el

este in drept si conteste acest rdspuns in instan{a de judecatd, in conformitate cu Codul

administrativ al Republicii l\u{oldova nr. 1161.2018 (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2018, rtr. 309-320, art. 466). Decizille Agentiei de soluJionare a problemelor

invocate in petilie pot fi contestate in instanfa de contencios administrativ in termen de

30 de ztle de la momentul comunic[rii actului, conform prevederilor Codului

administrativ.

179. Litigiile dintre pdrfile contractante apdrute

fumizarealprestarea serviciului public de alimentare cu apd

solu{ioneazd in instan{a de judecati competentd.

in

qi de

legdturd cu

canalizarc se



Anexa nr. 1

la Regulamentul de organizare qi func{ionare a

serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare

aprobat prin

I.M.,,Pro Mediu-Cocieri "
/ denumirea operatorului/

AVIZ DE B RAN$ARE/RACORDARE

Nr. din

Valabil pdnd la

1. Persoana fizicd, persoana juridicd (consumatorul):

2. Adresa:

20

20

3. Locul de consum pentru care se solicitd brangarea/racordarea:

4. Punctul de racordare:

la sistemul public de alimentare cu apd:

la sistemul public de canalizare:

5. Debitul solicitat, cu excepJia consumatorilor casnici:

6. Tipul, parametrii gi caracteristicele tehnice ale contoarelor ce urneazd a fi instalate:

7. Cerintele fa!6 de montarea contoarelor:

8. Alte cerinle: Elaborarea qi coordonarea proiectului instalafiilor interne de apd qi de canalizare cu operatorul este obligatorie.

O copie a proiectului coordonat rdmdne la operator. Coordonarea proiectului respectiv se efecfueazd de cdtre operator in

termen de cel mult l0 zile de la data solicitdrii.



Anexa nr. 2

la Regulamentul de organizare Ei
funclionare a serviciului public de

alimentare cu apd gi de canalizare

aprobat prin

Dlui/dnei
(funcfia persoanei responsabile)

de la

Contract nr.

CERERE

privind verificarea metrologicd (ordinarl, de expertizd,, cu executatea lucrdrilor)

a contorului ff.

Prin prezenta, solicit acordarea suportului tehnic de cdtre I.M. Pro Mediu-Cocieri

privind executarea lucrdrilor de demontare/montare qi verificare metrologicd (ordinard, de

expertiza, cu executarea lucrdrilor) a contorului nr.

Achitarea serviciilor solicitate sarantdm.

Data Semndtura

tel.



Anexa nr. 3

la Regulamentul de organizare Ei funclionare a

serviciului public de alimentare cu apd qi de canaltzate

aprobat prin

Proces-verbal de dare in exploatare a contorului

nr. din .20

Consumatorul:

Adresa:
.  lAdresapostal i . te lefon)

A fost instalat contor la locul de consum

Tipul contorului:

Nr .de fabr ica l ie :

I  ndic i i :

Data verif icdri i de stat:

Si gil iul verit icatorului metrolog:

Sigiliul Operatorului nr. :

Alte s ig i l i i :

Consumatorul:
(repr ezentantulconsumatorului) (numele prenumele funcf ia, semnatura)

Operatorul:
(repr ezentantul consumatorului) (numele, prenumele funcfia, semnAtura)

Telefon de contact al Operatorului:

Nota: Procesul-verbal seintocmes{e in doud exemplare, cate unul pentru fiecare partegi se semneazd de

consumator, de operator.Operatorul este in drept sf, includ6 in procesul-verbal E i alte date.



Anexa nr.4

la Regulamentul de organizare gi funclionare

a serviciului public de alimentare cu apd qi de

canalizare aprobat prin _

Act de demontare a contorului

nr.

Consumatorul;

Adresa:
(Adresa postalS, teletbn)

A fost demontat contor la locul de consum:

Tipul  contoru lu i :

Nr. de fabricafie:

Indic i i :

S ig i l iu l  Operatoru l  u i  nr . :

A l t e  s i g i l i i :

Consumatorul:
(repr ezentantulconsumatorului) (numele prenumele funcf ia, semnatura)

Operatorul:
(repr ezentantul consumatorului) (numele, prenumele funclia,semnatura)

Telefon de contact al Operatorului:

Nota: Acful se intocmeqte in doud exemplare, cite unul pentru fiecare parte, Ei se semneazd de consumator g i de

operator. Operatorul este in drept sd includa in act gi alte date.



Anexa nr. 5

la Regulamentul de organizare qi funclionare a

serviciului public de alimentare cu ap[ Ei de canalizarc

aprobat prin

L M.,,Pro Mediu-Cocieri "
/ denumirea operatorului/

ACT

Nr. de depistare a:

l-,.1 Conectdrii neautorizate a instala{iilor interne de apd la sistemul public de alimentare cu apd;

I Racordarii neautorizate la sistemul public de canalizare;

I Conru*ului fraudulos de ap5 prin evitarea contorului;

I Violur"u sigili i lor aplicate la:

Z ventil Z la unirea contorului cu leava Jla filtru

J to obturatorul bransamentului de apd f la vana pe conducta de ocolire

Z la imbinarea demontabild Z la robinet de incendiu J la hidrant de incendiu

care pot duce la neinregistrarea sau la inregistrarea incompletd a volumului de apd.ulilizat

L-J neasigurdrii integritdlii contorului, prin nerespectarea mdsurilor de proteclie a acestuia, care poate duce la

neinregistrarea sau la inregistrarea incompletd a volumului de apd ulllizat;

Intocmit la data la ora

Adresa locului de consum:

Categoria consumatorului: ! casnic

Consumatorul:

I alli consumatori, decdt cei casnici

I proprietarul ff reprezentant al consumatorului
Contract nr.

Resimul de lucru a consumatorului: de la pdnd la

Tipul (numdrul) contorului:

Indicaliile contorului la ziua contro lului :

Nr. sigiliului operatorului aplicat la contor (afectat dalnu):

Modalitatea consumului fraudulos



ExplicaJiile consumatorului :

Concluzii:

Consumatorul sau reprezentantul consumatorului arcfuzat (de subliniat, dacd este cazul) sd semneze

Actul qi sd primeascd un exemplar al Actului.

Cauzele refuzului

(data, luna, anul)

Reprezentan{ii operatorului

1 .

20

(numele, prenumele)

2 .

semndtura

(numele, prenumele)

3 .

semnatura

(numele, prenumele)

Martori (in cazul in care existi)

l .

semndtura

(numele. prenumele) semnatura



2 .

(numele, prenumele)

Consumatorul sau reprezentantul acestuia

(numele, prenumele) semnatura

NotS: Actul se intocmeqte in doud exemplare, cite unul pentru fiecare parte $i se semneazd de pirfi.



Anexa nr. 6

la Regulamentul de organizare qi funclionare a

serviciului public de alimentare cu apd ;i de canalizare

aprobat prin

I. M.,,Pro Mediu-Cocieri "
/ denumirea operatorului/

Act de deconectare/ de reconectare

a instalafiilor interne de api qi de canalizare nr.

Consumatorul casnic, alti consumatori decAt cei casnici (de subliniat):

din

Adresa locului de consum:

Motivul deconectirii/reconectirii a instala{iilor interne

de la re{eaua de alimentare cu api/ de canalizare (de subliniat):

Deconectarea i

a) prin sigilare:

nstala{iilor interne fost efectuati:

b)

Misuri necesare a fi intreprinse de consumator pentru reconectare

Noti: Prezentul act s-a intocmit in 2 exemplare, cAte unul pentru fiecare din pdrfi.

Solicitarea cu privire la desigilare poate fi depusd in scris, prin telefon, pogt[

electronicd, fax. Operatorul va executa reconectare instalaliilor interne in termen de cel mult

3 zile lucrdtoare, de la data solicitdrii consumatorului in cazul in care au fost inldturate

motivele deconectdrii.

Semndturi:

Reprezentantul operatorului

numele, prenumele semndtura

numele, prenumele

Consumatorul sau reprezentantul acestuia

numele, prenumele .

semndtura

semndtura



Anexa nr. 7

la Regulamentul de organizare Ei funcfionare a

serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare

aprobat prin

I.M. Pro Mediu-Cocieri"
/ denumirea operatorului/

Aviz de deconectare

ff. din

Stimate consumator!

Prin prezenta, Yd aducem la cunogtinld, cd in conformitate cu prevederile

pct ' -d inRegulamentu l -cadrudeorganizarcqi func! ionareaserv ic iu lu i

public de alimentare cu apa qi de canalizare, aprobat prin hotdrdrea Consiliului

de administralie al ANRE nr._din 20_,vom

deconecta instalafia internd de alimentare cu apd din motivul

Pentru reconectare, va trebui sd inldtura{i motivele care au condus

la deconectare, sd achitali datoria formatd qi tariful pentru reconectare la

rejeaua de alimentare cu apA g Tsau canalizare a instala{iilor interne care vd

aparjin.

Vd atenliondm cd Operatorul este in drept sd declare rezolufiunea

contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd qi

de canalizare dacd pe parcursul a 30 zile din data deconectdrii nu au fost

inldturate motivele care au dus la deconectarea instalalii lor inteme.

Reprezentantul operatorului (numele,prenumele) (semldtura)



Anexa nr. 8

la Regulamentul de organizare gi

funclionare a serviciului public de

alimentare cu apd Ei de canalizare

aprobat prin

Dlui/dnei

de la
(funclia persoanei responsabil e)

tel.

Contract nr.

CERERE

privind schimbarea contorului (din motive tehnice, din motivul uzurii, cu executarea lucrdrilor)

Prin prezenta, solicit acordarea suportului tehnic de cdtre I.M. Pro Mediu-Cocieri

privind executarea lucrdrilor de demontarclmorrtare a contorului din( motive tehnice ,

motivul uzurii , cu executarea lucrdfilor) nr.

Achitarea serviciilor solicitate sarantAm.

Data Semndtura

m.


