
 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

ART. 1.(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de alimentare cu apă, denumit 
în continuare serviciu de apă. 
(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea serviciului 
public de apă, definind condiţiile şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de 
apă, precum şi relaţiile dintre operator şi utilizatorii acestui serviciu din sistemul local. 
(3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, 
recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă. 
(4) Operatorul de serviciu de apă precum şi utilizatorii, se vor conforma prevederilor prezentului 
regulament. 
ART.2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: 
2.1. apă potabilă - apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare; 
2.2. autoritate de reglementare competentă - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice - denumita în continuare A.N.R.S.C.; 
2.3. acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciului de alimentare cu apa de a se branşa/racorda şi de 
a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie; 
2.4. aviz de branşare/racordare - document scris dat de către Primăria Corbu., prin care se stabilesc 
condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apa, şi prin care 
se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare; 
2.5. branşament de apa - partea din reţeaua de alimentare cu apa, care asigura legătura dintre 
reţeaua publica de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul 
deserveşte un singur utilizator. Branşamentul pana la contor, inclusiv căminul de branşament si 
contorul, aparţin reţelei publice, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia; 
2.6. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o 
instalaţie; 
2.7. cămin de contor de branşament/reţea - construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei, 
aparţinând sistemului public de alimentare cu apa, care adăposteşte contorul de branşament/reţea, cu 
montajul aferent acestuia; 
2.8. contor de branşament - aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se 
montează pe branşament între doua vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului. Contorul este 
ultima componenta a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei. 
2.9. contor de reţea - aparatul de măsurare a cantităţii de apa transportată dintr-o zona în alta a reţelei 
publice. Contorul de reţea nu poate fi utilizat la determinarea şi facturarea cantităţii de apa consumată 
de unul sau mai mulţi utilizatori; 
2.10. contract - cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile pentru relaţiile 
comerciale dintre operator şi utilizator; 
a)contract de prestare/furnizare - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile pentru 
relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator(persoane fizice si juridice); 
2.11. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în 
proprietatea publica a unităţilor administrativ teritoriale, care potrivit legii,ori prin natura lor sunt de 
folosinţa sau interes local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local şi care nu au 
fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional; 
2.12. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii apei 
necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare şi utilizare a 
serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare; 
2.13. imobil - orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, administrativă, de producţie 
industriala, comercială, de prestări servicii sau de locuinţă, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic 
dovedit. 
2.14. indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se 



stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor, dar pentru care nu sunt prevăzute 
penalizări in contractele de furnizare/prestare, in cazul nerealizării parametrilor; 
2.15. indicatori de performanta garantaţi - parametri ai serviciului de furnizare a căror niveluri minime 
de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare/prestare, în 
cazul nerealizării lor; 
2.16. infrastructura tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate 
furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice. Infrastructura tehnico-edilitara aparţine domeniului public 
sau privat al comunei Corbu şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit 
legii; 
2.17. instalaţii interioare de apă - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea 
utilizatorului, amplasate după apometrul/ contorul de branşament în sensul de curgere a apei, sau dacă 
branşamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia 
interioară de utilizare a apei (respectiv, robinetul de concesie) şi care asigură transportul apei potabile 
preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare; 
2.18. licenţa - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competenta prin care se 
recunoaşte calitatea de operator de servicii de utilităţi publice într-un domeniu reglementat, precum şi 
capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice; 
2.19. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional şi urgent prin care, în cazul apariţiei unor 
incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri imediate pentru 
împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determina, se înlătură cauzele care au condus la 
apariţia incidentului sau se asigura o funcţionare alternativa, se repara sau se înlocuieşte instalaţia, 
echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileşte funcţionarea în condiţii normale sau cu parametrii 
reduşi, până la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcţionari normale; 
2.20. operator –persoana juridica titulara a unei licenţe de furnizare-prestare, emisă de A.N.R.S.C., 
care asigură furnizarea apei potabile. 
2.21. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurata de operator, în punctul de branşare, astfel 
încât să se asigure debitul normat de apă, la utilizatorul amplasat în poziţia cea mai dezavantajoasă; 
2.22. punct de delimitare - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea 
utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului 
furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigură identificarea poziţiei de montare a 
dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, stabilirea apartenenţei instalaţiilor, ca şi 
precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu privire la exploatarea, întreţinerea şi 
repararea acestora. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de apa şi reţeaua publica de apă se face 
prin căminul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei 
potabile.  
2.23. reţea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcătuită din reţeaua 
de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie; 
2.24. reţea de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua 
de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai mulţi utilizatori 
independenţi 
2.25. secţiune de control - locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de 
laborator, acest loc fiind pentru apa potabilă : robinetul consumatorului şi căminul de 
branşament/apometru conformLegii458/2002. 
2.26. serviciul public de alimentare cu apă - totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes 
economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii 
apei potabile tuturor utilizatorilor de pe teritoriul localităţii 
2.27. sistemul public de alimentare cu apă - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor 
tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de 
alimentare cu apa. Sistemul public de alimentare cu apa are următoarele componente: 
a. captări; 
b. aducţiuni; 
c. staţii de tratare; 
d. staţii de pompare; 
e. rezervoare de înmagazinare; 



f. reţele de transport si distribuţie; 
g. branşamente, până la punctul de delimitare; 
2.28. utilizator - persoana fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui 
imobil (si care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice), 
având branşament propriu de apa şi care beneficiază , pe baza de contract, de serviciile Operatorului; 
ART.3. La elaborarea şi aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al serviciului de 
alimentare cu apă s-au respectat următoarele principii : 
- securitatea serviciului; 
- tarifarea echitabilă; 
- rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului; 
- transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii 
şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora; 
- continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
- adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 
- accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale; 
- principiul „Poluatorul plăteşte”; 
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii 
populaţiei; 
- conservarea resurselor de apă si protejarea acestora; 
- educaţia utilizatorilor in direcţia folosirii raţionale a apei si protecţiei mediului; 
- reducerea poluării resurselor primare; 
- reducerea riscului asupra sănătăţii umane. 
ART.4. (1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu 
prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici si, 
după caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale. 
(2) Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele acestora, condiţiile 
de potabilitate si parametrii de debit si presiune prevăzute în normele tehnice si reglementările legale în 
vigoare. 
(3) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai în 
măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit 
prescripţiilor tehnice în vigoare. 
ART.5. Măsurarea cantităţilor de apă furnizate prin intermediul sistemului de alimentare cu apă, sub 
formă de apă potabilă este obligatorie. Aceasta se realizează prin montarea la nivelul punctului de 
delimitare a instalaţiilor a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea 
prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă. 
ART.6. (1) Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare, organizarea, 
reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului 
de apă  intră în atribuţiile Consiliului local Corbu. 
(2) Administrarea si gestionarea serviciului de apă se realizează prin gestiune directă, conform HCL nr. 
1/31.01.2012. 
 

 
CAPITOLUL II 

Siguranţa serviciului de alimentare cu apă 
Secţiunea I 
Documentaţie tehnică 
 ART.7.  Furnizorul va deţine şi va actualiza următoarele documente: 
 -planul cadastral al situaţiei terenurilor; 
 -planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele 
subterane; 
 -studii geo- şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările; 
 -cărţile tehnice ale construcţiilor; 
 -documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune 
ale acestora; 



 -proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memorii tehnice,breviare de calcul, devize pe 
obiecte, devizul general,planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor; 
 -precese-verbale de verificări şi probe; 
 -procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
 -procese-verbale de punere în funcţiune; 
 -procese-verbale de dare în exploatare; 
 -schemele de funcţionare a instalaţiilor; 
 -norme generale şi specifice de protecţia muncii; 
ART.8. Primăria, în calitate de deţinător de instalaţii tehnologice din infrastructura tehnico-edilitară 
aferentă serviciului de alimentare cu apă are obligaţia să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru 
păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 7. 
 
Secţiunea a II-a 
Îndatoririle personalului de operare 
ART.9. Personalul de operare se compune din persoanele care deservesc instalaţiile de alimentare cu 
apă, având ca sarcină principală de serviciu supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în 
mod nemijlocit la un echipament sau într-o instalaţie. 
ART.10. Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire constau în: 
 -supravegherea instalaţiilor; 
 -controlul curent al instalaţiilor; 
 -executarea de manevre; 
 -lucrări de întreţinere periodică; 
 -lucrări de întreţinere neprogramate; 
 -lucrări de intervenţii accidentale. 
 
Secţiunea a III-a 
Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor 
ART.11. În scopul  creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi al continuităţii 
serviciului, furnizorul va întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică  a evenimentelor nedorite 
care au loc în instalaţii aparţinând sistemului de alimentare cu apă. 
ART.12. Se consideră incidente următoarele  evenimente: 
 -declanşarea sau oprirea forţată a instalaţiilor indiferent de durată; 
 -reducerea cantităţii de apă potabilă sau a parametrilor de livrare a acesteia; 
ART.13. Se consideră avarii următoarele evenimente: 
 -ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca o consecinţă a unui incident localizat şi înregistrat în 
instalaţie; 
 -ieşirea din funcţiune sau scoaterea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, ca 
urmare a unor defecţiuni ce pot apărea pe partea electrică sau de automatizări; 
 -scoaterea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul 
eliminării unor defecţiuni; 
 -scoaterea din exploatare în mod voit a unei instalaţii, pentru prevenirea unor eventuale 
accidente. 
ART.14. Analiza incidentelor şi avariilor se face de către furnizor, împreună cu proiectantul, iar 
rezultatele analizei se consemnează în „fişa de incident” care reprezintă documente primare pentru 
evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.  
 
Secţiunea a IV-a 
Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor 
ART.15. Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de alimentare cu apă, furnizorul va 
întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţii aparţinând 
sistemului de alimentare cu apă. 
ART.16. Manevrele în instalaţii se execută pentru: 
 -modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor, determinată de necesităţile obiective de 
adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorilor; 



 -modificarea configuraţiei instalaţiilor, fără a avea caracter frecvent sau periodic; 
 -izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei 
executate cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor. 
ART.17. Furnizorul va stabili prin procedură internă nomenclatorul cu manevre ce se execută pe bază 
de instrucţiuni tehnice interne. 
ART.18. Persoana care execută, coordonează şi participă la efectuarea manevrelor în instalaţiile 
sistemului de alimentare cu apă trebuie să cunoască şi să aplice prevederile privind executarea 
manevrelor în instalaţii. 
 

CAPITOLUL III 
Sistemul public de alimentare cu apă 

 
ART.19. Prin sistemul de alimentare cu apă se realizează serviciul de alimentare cu apa potabilă, care 
are drept scop asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa potabilă este 
destinată, în ordinea priorităţilor, pentru stingerea incendiilor,consumul şcolilor, consumul menajer, 
serviciilor publice, precum şi pentru consumul necesar în activităţi productive şi comerciale; 
ART.20. Apa potabilă livrata utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice 
conform normativelor în vigoare. 
ART.21. (1) Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului de alimentare cu apă este interzisă amplasarea 
de construcţii provizorii sau definitive. 
ART.22. (1) Pentru prevenirea poluării apei la sursa sau în reţea se interzice distrugerea construcţiilor, a 
instalaţiilor, împrejmuirilor, porţilor, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de 
protecţie sanitară, care, conform legislaţiei în vigoare, aparţin domeniului public. 
(2) Este interzisă afectarea funcţionării reţelelor de apă prin accesul la manevrarea armăturilor şi 
accesoriilor a altor persoane, cu excepţia celor autorizate de primărie, iar în cazuri de forţă majoră, de 
pompieri.  
ART.23. (1) Executarea de către terţi a lucrărilor de orice fel, în special a celor de săpătură, de-a lungul 
traseelor sau în intersecţie cu reţelele de apa şi de canalizare, precum şi a celor de extindere a reţelelor 
de apă se va face numai în baza unui proiect întocmit de un operator economic autorizat, însuşit de 
operatorul sistemului de alimentare cu apă. 
 (2) Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua de apă, provocată cu ocazia 
efectuării de lucrări de construcţii, va fi remediată prin grija persoanei juridice vinovate de producerea 
avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta persoana juridică vinovata sa fie 
exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura 
serviciile de apă. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea 
aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior înlăturării avariei.  
 

CAPITOLUL IV 
Serviciul  de alimentare cu apă 

 
Secţiunea I 
Dispoziţii generale 
ART.24. Serviciul de alimentare cu apă se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea 
autorităţii administraţiei publice locale, se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare 
specifice, are drept scop asigurarea alimentării cu apă pentru toţi utilizatorii şi cuprinde activităţile de 
captare, transport, înmagazinare şi distribuţie. 
ART.25. Desfăşurarea activităţii serviciului public de alimentare cu apă se realizează astfel încât să fie 
atinse următoarele obiective: 
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viată ale cetăţenilor; 
b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice; 
c) dezvoltarea durabila a serviciilor. 
d) protecţia mediului. 



ART. 26 În vederea unei evidenţe mai uşoare şi a creării premiselor luării unor decizii corecte şi în timp 
real, este necesară crearea unei baze de date ce trebuie să conţină următoarele caracteristici 
constructive şi tehnologice: 
 -material; 
 -dimensiuni; 
 adâncime pozare; 
 -anul realizării; 
 -poziţia şi mărimea branşamentelor, hidranţilor, vanelor; 
 -reparaţiile executate; 
 -presiunea de lucru; 
 -presiunea maximă în sistem; 
 -presiunea de încercare; 
 -viteza apei; 
 secţiunea de control al calităţii apei. 
ART.27. Datele legate de elementele conductelor trebuie să poată fi apelate uşor, în vederea 
introducerii într-un model de calcul/verificare a reţelei, iar pentru toate modelele importante (capetele de 
tronson, schimbare diametru/material, vane etc.) vor fi date şi coordonatele tridimensionale. 
 
Secţiunea a II-a 
Captarea apei 
 
Art.28. Apa de suprafaţă sau subterană, folosită ca sursă pentru sistemele de alimentare cu apă a 
localităţilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a) calitatea corespunzătoare categoriei de folosinţă intr-un procent de 95% din numărul analizelor 
efectuate pe perioada unui an calendaristic; 
b) debitul necesar asigurării unei distribuţii continue, avându-se in vedere variaţiile zilnice si sezoniere 
ale necesarului de apa şi tendinţa de dezvoltare a localităţii (populaţie, edilitar). 
ART. 29.(1) Zona de captare folosită pentru alimentarea cu apa a localităţilor trebuie să fie protejata 
împotriva activităţilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin 
perimetre de protecţie sanitara şi controlul activităţilor potenţial poluante din teritoriul aferent. 
(2) Stabilirea perimetrelor de protecţie sanitara se face individualizat pentru fiecare sursă, pe baza 
studiului de specialitate, in conformitate cu standardele de proiectare in vigoare. 
(3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie să fie amplasate si 
construite astfel încât să fie protejate contra şiroirilor de ape si împotriva inundaţiilor. 
(4) Zonele de captare trebuie împrejmuite pentru prevenirea accesului public şi al animalelor si trebuie 
să fie prevăzute cu panta de scurgere pentru prevenirea băltirii apei in cazul precipitaţiilor atmosferice. 
(5) Proprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protecţie sanitară vor fi avertizaţi in scris asupra 
restricţiilor de utilizare. 
(6) Proprietarii terenurilor din zona de protecţie sanitară au obligaţia respectării restricţiilor prevăzute de 
lege ; 
ART. 30. In cazul captărilor din subteran se vor urmări cel puţin: 
a) nivelul apei in foraj; 
b) reglarea debitului de apa extras din foraj astfel încât sa nu fie antrenate particule de nisip 
si apa sa fie limpede; 
c) variaţia debitului captabil; 
d) protecţia contra îngheţului; 
e) efectuarea analizelor biologice. 
 
Secţiunea a III-a 
Tratarea apei brute 
 
ART. 31 (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu condiţiile specifice fiecărei surse,  



luându-se in considerare calitatea si natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie să fie 
protecţia utilizatorilor împotriva agenţilor patogeni si impurităţilor din apă, care pot fi agresive sau 
periculoase pentru sănătatea omului. 
(2) Instalaţiile de tratare a apei de suprafaţă trebuie sa permită 4 etape, prin care să se realizeze un şir 
de bariere de îndepărtare a contaminării microbiene: 
a) rezervor de stocare a apei brute sau predezinfecţie; 
b) coagulare, floculare si sedimentare (sau flotare); 
c) filtrare; 
d) dezinfecţie finală. 
(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substanţe (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop. 
Procedeele de coagulare/sedimentare si predezinfecţie trebuie exploatate in aşa fel încât să asigure o 
reducere finală de 75% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare dezinfecţiei finale trebuie sa 
producă o apă cu o turbiditate mai mică de 5 NTU pentru mediana valorilor înregistrate in 24 de ore si 
nu mai mare de 1 NTU pentru o singură probă. 
(4) Dezinfecţia finală a apei este obligatorie pentru toate instalaţiile de tratare a apei care produc apă 
potabila pentru localităţi şi au ca sursa apa de suprafaţă, precum şi în cazul folosirii surselor de 
profunzime. 
(5) Dezinfecţia apei se poate face cu substanţe clorigene, ozon sau radiaţii ultraviolete. 
Tehnologia de tratare trebuie să fie aleasă in aşa fel încât sa asigure un timp de contact intre apă şi 
substanţa dezinfectantă suficient pentru obţinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie să existe 
posibilitatea controlului substanţei dezinfectante reziduale. Eficienţa procesului de dezinfecţie trebuie să 
fie astfel încât valorile coliformilor totali si coliformilor fecali să corespunda exigentelor din standardul 
naţional pentru apă potabilă. 
(6) Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, in reţeaua de distribuţie, nu trebuie să 
depăşească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic. 
ART. 32. Regulile generale după care trebuie să funcţioneze treapta de dezinfectare sunt: 
a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienta maximă, 
b) tipul si doza de reactiv vor fi alese in funcţie de tipul de materiale care alcătuiesc reţeaua, astfel încât 
calitatea apei nu trebuie să se înrăutăţească din cauza reactivului de dezinfectare în exces sau în lipsă. 
In cazul golirii accidentale sau voite a reţelei trebuie să se ia măsuri de spălare, astfel încât biofilmul ce 
se poate produce pe peretele interior al conductei să fie inactivat pentru a nu permite dezvoltarea 
microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv si doza utilizata se face in funcţie de: 
1. calitatea apei brute, în unele cazuri fiind necesara utilizarea unor reactivi complementari; 
2. temperatura apei; 
3. pH-ul apei; 
4. modul şi eficienţa introducerii în apa a reactivului; 
5. prezenta unor substanţe ce pot bloca reactivul prin reacţii specifice de oxidare; 
6. capacitatea de a produce un volum redus de produşi secundari nedoriţi din cauza pericolului pentru 
sănătatea populaţiei; 
7. asigurarea unei biostabilităţi a apei furnizate; 
8. capacitatea de a avea efect remanent la o doza ce nu trebuie să depăşească valoarea maximă; 
9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produşilor secundari. 
c) eficienţa celorlalte trepte de tratare; 
d) tipul de apa si protecţia sanitară a acesteia, conţinutul de substanţe organice şi compuşi ai azotului, 
care pot reacţiona cu reactivul, mărind consumul; 
e) costul dezinfectării in condiţiile asigurării cerinţelor normate de livrare a apei nu trebuie afectat de 
preluarea, in treapta de dezinfecţie, a sarcinilor ce trebuie si pot fi realizate in alte trepte de tratare. 
 
 
Secţiunea a IV-a 
Transportul apei potabile 
ART. 33. Conductele ce transporta apă trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: 
a) să asigure debitul proiectat de apă in secţiunea respectivă; 
b) să fie etanşe, pentru eficienta funcţionării şi protecţia spaţiului învecinat; 



c) să reziste la toate presiunile de lucru din secţiunea respectiva; 
d) să păstreze calitatea apei transportate. 
ART. 34. La aducţiuni se vor realiza amenajările constructive şi dotările cu echipamentele adecvate 
pentru măsurarea si înregistrarea debitelor, măsurarea presiunilor si a sistemului de control şi colectare 
a datelor utilizând un sistem de control si achiziţie de date (SCADA). 
ART. 35. (1) In lipsa aparatelor de măsura, determinarea capacităţii de transport a aducţiunii se face 
prin calcul. 
(2) Determinarea capacităţii aducţiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de 
aducţiune care: 
a) au acelaşi diametru; 
b) se poate măsura presiunea la capetele tronsoanelor; 
c) se cunoaşte cota topografică a capetelor tronsoanelor; 
d) nu sunt prevăzute legături pentru alimentarea altor utilizatori. 
(3) Dacă se cunoaşte diametrul conductei, distanţa între două secţiuni, cotele piezometrice ale 
secţiunilor de capăt, se poate calcula debitul folosind o relaţie matematică precizată in literatura de 
specialitate sau pusa la dispoziţie de fabricanţii conductelor. 
ART. 36. In cazul in care aducţiunea nu are in dotare un echipament de măsurare pentru presiune 
sau pentru debit si nu sunt prevăzute nici amenajările constructive pentru instalarea lor, determinarea 
debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurându-se o 
precizie relativ bună. 
ART. 37. Testarea rezistentei conductei la presiune se face după metodologia data in proiect, iar in 
lipsa acesteia se recomanda folosirea prescripţiilor din SR EN 805:2000. 
ART. 38. (1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate permanent. 
(2) Inspecţia va fi făcută, de regulă, de acelaşi personal, pentru a se obişnui cu detaliile si a putea 
sesiza diferenţele de la un control la altul, cu prioritate acolo unde sunt sesizări privind calitatea sau 
presiunea apei. Rezultatul inspecţiei se consemnează intr-o fişă de inspecţie al cărei conţinut va fi 
stabilit in cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza: 
a) întocmirii planului de întreţinere si a executării lucrărilor necesare; 
b) executării lucrărilor de reparaţie, daca este cazul; 
c) avertizării populaţiei dacă aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apă (oprirea 
apei, restricţii de furnizare) sau de calitatea acesteia (măsuri de dezinfectare suplimentară) etc.; 
d) luarea masurilor asupra intervenţiilor neautorizate in zona de protecţie sanitara. 
In funcţie de tipul instalaţiei sau echipamentului, se vor stabili programe de verificare periodică ţinând 
cont de recomandările furnizorilor. 
(3) In timpul inspecţiei se verifică: 
a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcţionare, prezenţa apei în cămin, anunţându-se 
echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin si eliminarea cauzelor care au provocat 
inundarea, starea vopselei etc.; 
b) supratraversările: starea ventilelor de aerisire, starea căii de acces, starea termoizolaţiei/hidroizolaţiei 
etc.; 
c) starea suprafeţei de teren asigurata ca zonă de protecţie sanitară: depozite de deşeuri necontrolate, 
folosirea substanţelor nepermise, utilizarea apei in mod fraudulos, existenţa mijloacelor de reperare a 
conductei, tendinţa de alunecare a terenului etc.; 
d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcţiei; 
e) starea altor mijloace de asigurare a funcţionării; 
f) verificarea stării mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apa in vederea controlului asupra 
calităţii. Probele de apă potabilă vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi 
centralizate si, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calităţii apei, conform prevederilor legale 
in vigoare. 
ART. 39. Când există mijloace de măsurare a parametrilor de funcţionare, valorile acestora vor fi 
notate in fişă, iar persoana în a cărei grijă intră supravegherea tehnologică a sistemului va 
verifica daca s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei şi eventual va solicita 
cercetări mai amănunţite. 
Lunar sau trimestrial se verifică starea branşamentelor sau a căminelor de branşament. 



ART. 40. Pentru cunoaşterea performanţelor funcţionale ale aducţiunii şi reţelei, periodic, se va face 
verificarea presiunilor, a pierderilor de apă, iar in cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu 
personalul atestat. 
ART. 41. (1) In funcţie de întindere şi importanţă, sistemul de transport al apei trebuie continuu 
supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul si presiunea in secţiunea de control. 
(2) Pentru realizarea unui bilanţ al apei şi pentru a avea o evaluare generală a eficienţei sistemului, se 
va determina mărimea pierderii de apă din sistem, prin măsurarea simultană a debitelor sau ca valori 
medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apă, pe tronsoane. 
(3) Pentru determinarea liniei piezometrice in lungul sistemului se vor face măsurători ale presiunii in 
secţiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru punerea in evidenţă 
a unor disfuncţionalităţi pe conducta de aducţiune. 
 
Secţiunea a V- a 
Înmagazinarea apei 
 ART.42. (1) Construcţiile pentru înmagazinarea apei au, in principal, rolul de acumulare a apei pentru 
compensarea variaţiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor şi alimentarea reţelei 
in situaţia unor indisponibilităţi apărute la captare sau a conductei de aducţiune. 
(2) In unele cazuri, construcţiile pentru înmagazinarea apei pot îndeplini şi funcţii de rupere a presiunii, 
asigurarea unui timp suficient de contact intre reactivi si apa pentru realizarea unei dezinfectări in bune 
condiţii, înmagazinarea apei pentru spălatul filtrelor etc. 
(3) In cazul in care apa este înmagazinată şi stocată intr-o construcţie care cuprinde mai mult de un 
singur compartiment si fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprie, iar compartimentele nu sunt 
conectate hidraulic intre ele, construcţia constituie rezervor de înmagazinare separat, iar in cazul in care 
compartimentele sunt conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de înmagazinare individual. 
ART. 43. (1) In rezervorul de înmagazinare apa trebuie să fie sanogenă si curată, să fie lipsită de 
microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr ori concentraţie, pot constitui un pericol 
potenţial pentru sănătatea umana şi să îndeplinească cerinţele minime prevăzute in legislaţia in vigoare. 
(2) Apa potabila este considerata sanogenă şi curată daca in proba prelevată la ieşirea din rezervorul 
de înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli si streptococi fecali sunt cele 
prevăzute in legislaţia specifică si dacă rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arata 
absenţa acestora in 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic. 
ART. 44. Operatorul serviciului de alimentare cu apă trebuie sa asigure prelevarea şi analizarea 
săptămânală a unei probe de apă de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare in funcţiune, pentru 
a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr 
de colonii la 22 grade C si la 37 grade C, turbiditate şi dezinfectantul rezidual. 
ART. 45. Operatorul va lua masurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apă potabilă 
înmagazinată care sa acopere minimul necesar pentru o perioada de 12 ore de întrerupere a prelucrării 
şi livrării in staţiile de tratare. 
ART. 46. Rezervoarele de înmagazinare trebuie să aibă posibilitatea de evacuare a apei de spălare 
şi să aibă un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apă. 
ART. 47. Spălarea, curăţarea şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare sunt obligatorii si trebuie 
realizate periodic si ori de cate ori este necesar, iar materialele şi substanţele de curăţare şi dezinfecţie 
trebuie să aibă aviz sanitar de folosire. 
ART. 48. Rezervoarele de înmagazinare a apei vor fi exploatate şi întreţinute astfel încât să nu permită 
contaminare din exterior. 
ART. 49. Materialele de construcţie, inclusiv vopselele, substanţele de impermeabilizare etc., a 
instalaţiilor de tratare a apei pentru potabilizare şi rezervoarele de înmagazinare a apei trebuie să aibă 
aviz sanitar de folosire in acest scop. 
ART. 50. Vana pentru rezerva intangibilă de incendiu trebuie sa fie sigilată in poziţia închis şi se poate 
deschide numai la dispoziţia organelor de paza contra incendiilor. 
ART. 51. Personalul de operare va urmări starea rezervoarelor de înmagazinare, izolaţia termică, 
aerisirea, căile de acces, pierderile de apa etc. si va consemna nivelul apei in rezervor, temperatura 
apei si debitul vehiculat. 



ART. 52. Operatorul, care asigură serviciul de alimentare cu apa din sistemul de alimentare cu va 
asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei in 
rezervoarele de înmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiza a apei, efectuate la intervalele 
maxime impuse prin avize, de organele de sănătate publica abilitate. Efectuarea analizelor la sursa şi în 
reţele se va efectua, după luarea masurilor de spălare si dezinfecţie necesare, ori de câte ori intervin 
lucrări de înlăturare a avariilor. 
 
Secţiunea a VI-a 
Distribuţia apei 
ART. 53. (1) Autoritatea administraţiei publice locale trebuie să asigure condiţiile necesare accesului 
nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apă. 
(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în 
condiţii contractuale si cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de 
reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de alimentare cu apă. 
ART. 54. (1) Delimitarea dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi reţeaua interioară de 
distribuţie aparţinând utilizatorului este căminul de branşament. 
(2) Părţile componente ale unui branşament sunt: 
a) o construcţie numită cămin de apometru (de branşament), plasată pe domeniul public 
sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea branşamentului, fiind vizibilă şi accesibilă; 
b) priza de apă reprezentând punctul de racordare la reţeaua de distribuţie a apei; 
c) o conducta de branşament care se leagă la reţeaua publică de distribuţie; 
d) armatura (vana) de concesie; 
e) contorul de branşament care asigură măsurarea debitului de apă furnizată; 
f)  clapet de sens unic 
g) armatura (vana) de închidere. 
(3) Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin 
contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de 
distribuţie. 
(4) Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţine reţelei publice de 
distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. 
(5) Căminul de branşament se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate, de 
regula la 1-2 m in interiorul sau in exteriorul acesteia. 
ART. 55. (1) Toţi utilizatorii care au instalaţii de utilizare a apei vor avea acces de branşare la reţelele 
sistemului de alimentare cu apă în condiţiile legii şi ale prezentului regulament. 
(2) Un imobil nu poate avea decât un singur branşament. In mod excepţional, unele imobile pe baza 
unor justificări tehnice, pot primi aprobarea operatorului de a avea mai multe 
branşamente. 
ART. 56. (1) Operatorul poate să refuze deschiderea unui branşament dacă instalaţiile interioare sunt 
susceptibile de a dăuna funcţionării normale a reţelei publice de distribuţie, ca urmare a execuţiei 
acestora fără proiect întocmit de un agent economic autorizat. 
(2) Orice echipament aflat în proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru 
branşament, în special prin suprapresiune, trebuie să fie înlocuit sau proprietarul va lua măsurile de 
siguranţă care se impun. In caz contrar, operatorul poate închide branşamentul utilizatorului. 
(3) Instalaţiile interioare de apă nu trebuie să fie susceptibile, prin concepţie sau 
realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea reţelelor publice de apa cu 
materii reziduale, ape nocive sau orice alta substanţa neadmisă de normativele de calitate in vigoare. 
(4) Utilizatorul are obligaţia de a permite operatorului şi autorităţilor abilitate de lege cu drept de control 
să verifice instalaţiile interioare în legătură cu efectele dăunătoare pe care acestea le-ar avea asupra 
distribuţiei sau în legătură cu conformarea lor la normele de igienă, ori de câte ori există indicii certe in 
acest sens. 
ART. 57. Proprietarii imobilelor care au acces la reţelele noi de distribuţie a apei potabile au obligaţia 
de a solicita branşarea imobilelor in termen de 6 luni de la punerea în funcţiune a reţelei stradele 
respective. 



ART.58. (1) Orice utilizator care dispune în interiorul proprietăţii sale şi de alte instalaţii de alimentare cu 
apă care nu provin din sistemul public de distribuţie a apei, trebuie să notifice acest fapt operatorului. 
(2) Este interzisă utilizarea instalaţiilor interioare sau a branşamentului ca dispozitive de punere la 
pământ a instalaţiilor electrice. 
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) antrenează răspunderea utilizatorului şi închiderea 
branşamentului. 
ART. 59. (1) Vana de concesie va fi manevrată numai de personalul specializat al operatorului. In 
cazuri speciale (avarii, reparaţii interioare etc) utilizatorul poate manevra robinetul/vana de închidere de 
după contor. 
(2) Demontarea parţiala a branşamentului sau a contorului poate fi executată numai de către operator. 
ART. 60. (1) Branşarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare 
cu apă se poate face doar in baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza 
proiectului de execuţie. 
(2) Eliberarea avizului se realizează în doua faze, şi anume: 
a) avizul de branşare de principiu, eliberat in vederea obţinerii autorizaţiei de construire - cuprinde 
datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de branşare a utilizatorului, date ce vor sta la baza 
întocmirii documentaţiilor de către personalul de specialitate al operatorului ; 
b) avizul de branşare definitiv - prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de 
proiectant prin detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv 
va conţine: 
1. memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate in cadrul proiectului pentru branşarea la reţeaua 
de alimentare cu apă; 
2. scheme de montaj al conductelor de apă; 
3. certificatul de urbanism; 
4. planul de încadrare in zonă, la scara de 1:500; 
5. actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar; 
6. planul reţelelor in incintă. 
(3) Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv in maximum 30 de zile calendaristice de la 
depunerea documentaţiei complete. In cazul in care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu 
este completă, operatorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, 
completarea documentaţiei cu documentele care lipsesc, completând în acest sens un borderou-tip 
care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus 
documentaţia incompletă. 
ART. 61. (1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentari cu apă, inclusiv a branşamentelor 
de apă, se va face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberată de autoritatea administraţiei 
publice locale. 
(2) In cazul refacerii căii de circulaţie, operatorul va verifica daca accesoriile sunt accesibile şi la nivelul 
căii de rulare ; in caz contrar, va notifica constructorul în vederea punerii în conformitate sau, în caz de 
necesitate, va reface lucrările pe cheltuiala constructorului. 
(3) Se admite montarea contoarelor de apă (apometre) şi în clădiri, în general in subsoluri, în cazuri 
excepţionale, cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii în funcţionare şi a accesului 
operatorului, stabilindu-se in acest sens clauze contractuale care sa definească drepturile şi îndatoririle 
fiecărei părţi în această situaţie. 
(4) Darea în funcţiune a branşamentului de apă se va face după recepţia acestora; la recepţie se vor 
efectua probele de presiune si de etanşeitate. Punerea în funcţiune se va face după încheierea 
contractului de furnizare/utilizare intre operator si utilizator in termenul prevăzut in contract. 
(5) Realizarea de branşamente fără avizul operatorului este considerată clandestină şi atrage, conform 
legislaţiei in vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau 
penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării. 
(6) Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare. 
(7) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a branşamentului aparţinând sistemului, 
precum şi a căminului de branşament sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului. Daca aceste 
lucrări sunt necesare din cauza utilizării necorespunzătoare a branşamentului de către utilizator, 



cheltuielile de punere in conformitate vor fi suportate de acesta, operatorul având de asemenea dreptul 
de a proceda la sistarea furnizării serviciului. 
ART. 62. (1) Cheltuielile pentru executarea branşamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin 
autorităţii administraţiei publice locale, în cazul extinderilor de reţele finanţate de autoritatea publică 
locală. 
ART. 63. (1) Utilizatorul trebuie să permită accesul liber şi necondiţionat al reprezentantului operatorului 
care efectuează citirea contorului, cu o periodicitate comunicată utilizatorului şi care nu va depăşi 3 luni. 
(2) In mod excepţional, citirea poate fi făcută şi de către utilizatori pe baza formularelor emise de 
operator şi numai cu acordul operatorului, sau transmisă telefonic, la numărul de telefon şi in intervalul 
de timp comunicat de operator ;  
(3) Dacă la data citirii nu s-a asigurat accesul la contor, se va factura o cantitate egală cu media de 
consum pe ultimele 3 luni, urmând ca la următoarea citire să se regleze cantitatea facturată. 
(4) Anunţarea datei şi orei de efectuare a următoarei citiri va fi făcută de operator prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire, iar dacă nici la următoarea dată clientul nu asigura accesul la 
contor, operatorul poate să sisteze furnizarea apei cu o notificare prealabilă. 
(5) Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii fizice 
a căminului de branşament, a contorului de apă la locul de montaj şi a vanelor ce echipează 
branşamentul, dacă acestea se află pe proprietatea sa. In caz contrar, aceste măsuri sunt în sarcina 
operatorului. 
(6) Orice reparaţii şi orice înlocuire de contor al cărui sigiliu a fost rupt şi care a fost deschis sau 
demontat ori a cărui deteriorare se datorează unei cauze străine sau unei funcţionări anormale in 
condiţii de îngheţ, incendiu, şocuri exterioare sau furt, sunt efectuate de operator pe cheltuiala exclusiva 
a clientului, în cazul in care căminul este situat pe proprietate privată. 
ART. 64. (1) Verificarea exactităţii indicaţiilor contorului se face ca obligaţie legală a operatorului 
sau la solicitarea scrisă a utilizatorului. 
(2) In caz de înlocuire a contorului de apă din iniţiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat în scris sau 
telefonic, din timp, să asiste la operaţiunea de înlocuire şi de înregistrare a indexului vechi şi a indexului 
de pornire a noului contor. In cazul in care utilizatorul nu participă la efectuarea înlocuirii la data şi ora 
anunţate, operatorul va comunica în scris aceste date. 
(3) Utilizatorul are dreptul sa ceară în orice moment verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de apă. 
Verificarea se face numai pe standuri de verificare autorizate, care aparţin unui agent economic 
autorizat. 
(4) Dacă verificarea este efectuata la cererea utilizatorului şi contorul corespunde aprobării de model şi 
clasei de precizie a acestuia, atestată prin buletin de verificare metrologică, cheltuielile de verificare, 
montare şi demontare sunt în sarcina utilizatorului. In caz contrar, cheltuielile sunt in sarcina 
operatorului care procedează, de asemenea, la o rectificare a facturii, luând in calcul media de consum 
pe ultimele 3 luni anterioare facturii contestate. 
(5) Operatorul nu va proceda la rectificarea facturii atunci când contorul a înregistrat in 
favoarea utilizatorului. 
ART. 65. Lucrările de întreţinere la reţeaua de distribuţie constau in: 
a) verificarea stării si integritatea hidranţilor şi remedierea imediată a deficienţelor: capacele de 
protecţie, pierderea de apă, intervenţia neautorizată, blocarea hidranţilor, existenţa inscripţiilor de 
marcaj, eventual starea de funcţionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioada scurtă de timp: 
periodic ; 
b) verificarea stării căminelor de vane: existenţa capacelor, starea capacelor de cămin şi înlocuirea 
imediată cu capace mai sigure, starea interioară a căminului (are apă, are deşeuri, are legături 
neautorizate, construcţia este întreagă, dacă scara nu este corodată, piesele metalice sunt vopsite etc.); 
c) verificarea căminelor de branşament: integritate, starea contorului de apă, funcţionarea şi eventual 
citirea contorului, prezenţa apei în cămin (se anunţă echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din 
cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendinţele de distrugere etc.; 
d) montarea indicatoarelor rutiere si a celor luminoase de avertizare a pericolelor in zona in care 
capacele ce se găsesc pe calea rutieră sunt lipsa/defecte, după caz; 
e) verificarea ca după refacerea tramei stradale în urma intervenţiilor la reţeaua publică de apă  
capacele să fie la cota noii căi de rulare: săptămânal; 



f) curăţarea căminelor, evacuarea apei, repararea căminului, vopsirea părţilor metalice; 
g) verificarea funcţionarii vanelor, vanelor de reglare a presiunii şi ventilelor de aerisire; 
h) controlul pierderilor de apă; integral, la cel puţin 2 ani pentru reţelele de distribuţie; 
i) depistarea branşamentelor fraudulos executate: semestrial; 
j) înlocuirea contoarelor de apă defecte, care funcţionează in afara clasei de precizie sau pentru 
verificarea metrologică periodică; 
k) asigurarea stării normale de funcţionare a nodurilor în care se prelevează probe pentru urmărirea 
calităţii apei, de către personalul propriu sau de către organele sanitare: lunar; 
l) spălarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mica, ca urmare a reducerii consumului: lunar sau 
la intervale ce se decid in funcţie de indicaţiile organelor sanitare de inspecţie, sau acolo unde se 
semnalează probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenţa bacteriilor etc.); 
m) verificarea debitului şi presiunii la branşamentul utilizatorului, în secţiuni caracteristice; 
ART. 66. Toate caracteristicile importante, de natură să schimbe elementele de siguranţa funcţionării, 
vor fi sistematizate şi vor fi introduse în lista supravegherii prioritare sau chiar în cartea construcţiei. 
ART. 67. Elementele constructive ale sistemului vor fi poziţionate fata de calea de circulaţie, in sistemul 
naţional de referinţă şi vor fi pregătite pentru sistemul GIS. 
ART. 68. (1) In cazul capacelor căminelor, dacă denivelarea depăşeşte 1 cm, se trece la refacerea 
alinierii capacului. 
(2) O procedură similară se va aplica în cazul corectării cotelor cutiei de protecţie a capătului de sus al 
tijei de manevră a vanelor îngropate în pământ. 
ART. 69. Atunci când instrucţiunile o prevăd, când organele sanitare decid sau după un accident care a 
avut implicaţii asupra calităţii apei, se face spălarea, spălarea şi dezinfectarea sau numai dezinfectarea 
unor tronsoane din reţea sau a întregii reţele. 
(2) Viteza apei utilizate la spălare trebuie sa fie de minimum 1,5 m/s. 
(3) Dezinfectarea se face cu apa clorată cu circa 30 mg Cl/m3  care se introduce prin pompare printr-un 
hidrant până se umple, păstrându-se plină minimum 24 ore, după care se goleşte şi se spală minimum 
1 oră cu apă până când analiza de apă rezultată este bună, iar autoritatea sanitară dă aviz de punere în 
funcţiune a circuitului. 
(4) Pentru siguranţă, populaţia trebuie avertizată şi anunţată când la branşament apa nu îndeplineşte 
condiţiile de potabilitate. 
(5) Spălarea şi dezinfectarea se începe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date în funcţiune, 
iar personalul de intervenţie va fi instruit şi dotat cu mască de protecţie contra scăpărilor de clor. 
(6) Cu ocazia spălării se verifică şi etanşeitatea vanelor, iar cele defecte se vor înlocui. 
ART. 70. (1) Pierderile de apă în reţea se consideră ca fiind normale dacă au valori sub 15% din 
cantitatea totală intrată în sistemul de distribuţie. 
(2) Lucrările de reabilitare sau modernizare, după caz, se fac obligatoriu, în cazul in care pierderea 
generală de apă (de la captare la utilizator) este mai mare de 20%. 
ART. 71. Reparaţiile se vor face în concordanţă cu procedura de lucru în funcţie de: 
a) tipul de material; 
b) tehnica de lucru propusă şi stabilită prin procedură; 
c) timpul maxim posibil pentru oprirea apei; 
d) posibilităţile şi consecinţele izolării tronsonului avariat; 
e) asigurarea cu apa a obiectivelor prioritare (spitale, scoli, agenţi economici la care 
întreruperea apei poate fi gravă); 
f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzând de condiţiile meteorologice şi de 
starea vremii, de amplasament, de mărimea avariei etc.; 
g) existenta unei autorizaţii de construire, conform prevederilor legale. 
ART. 72.  (1) In caz de golire a conductei trebuie acordată o atenţie sporită modului de evacuare a apei 
pentru a nu se produce vacuum pe conducta ceea ce poate face posibilă aspirarea apei murdare din 
exteriorul acesteia şi apariţia pericolului unor îmbolnăviri la utilizator. 
(2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armatură care se deschide va fi hidrantul situat la cota 
cea mai înaltă de pe traseul implicat, iar acesta va rămâne deschis până la reumplerea conductei cu 
apa. 



(3) Daca fenomenul de vacuum pe conductă se produce în mod curent pe un tronson oarecare atunci 
vor fi luate măsuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca poziţie şi capacitate). 
ART.73. Hidranţii avariaţi trebuie înlocuiţi cu alţi hidranţi încercaţi pe bancul de probă, întrucât produc 
o pierdere mare de apă. Pentru hidranţii montaţi pe artere, dar fără vana de izolare, se va analiza 
soluţia introducerii unei vane de izolare, chiar dacă este o vană amplasată direct in pământ. 
ART. 74. Pentru realizarea branşamentelor noi se recomandă folosirea unui procedeu care să permită 
realizarea acestuia fără oprirea apei în conductă. 
ART. 75. Toate lucrările de reparaţii capitale se vor încheia prin realizarea a două operaţiuni: 
a) elaborarea unui document care să cuprindă operaţiunile efectuate, acesta intrând în documentaţia 
tehnică a cărţii de construcţii la capitolul reţea sau aducţiune, după caz; 
b) întocmirea unei calculaţii a costurilor lucrării care va fi păstrată în documentaţia de referinţă a 
tronsonului respectiv de reţea. 
ART. 76. La termenul legal se verifică recipientul de hidrofor, fie că este recipient de hidrofor propriu-zis 
sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsării pompelor, 
repararea acestuia făcându-se în condiţiile stabilite de proiectant şi normele ISCIR. 
ART. 77.  Principalele mărimi controlate trebuie să fie: 
a) starea de funcţionare/rezerva/avarie a pompelor; 
b) starea închis/deschis a vanelor; 
c) nivelul/volumul apei in rezervor; 
d) presiunea apei în reţeaua de distribuţie, în noduri reprezentative (noduri unde o variaţie a presiunii se 
face cu o modificare importantă a debitului) etc. 
ART. 78. (1) Măsurarea debitelor pe reţeaua de distribuţie se poate face prin montarea pe conducta de 
plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apă, putându-se folosi un debitmetru 
portabil. 
(2) In lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare de timp, 
pentru a reduce influenta decalajelor intre citirea contoarelor de branşament, dacă toate branşamentele 
sunt contorizate. 
(3) In toate cazurile trebuie sa se determine pierderile de apa pe reţele. 
ART. 79. La reţelele alimentate gravitaţional reducerea presiunii în reţea, pentru micşorarea pierderilor 
de apa prin neetanşeităţi, se poate face prin: 
a) montarea pe conducte, în poziţie convenabilă, a unor vane reductoare de presiune, care să asigure o 
presiune prestabilită în zona aval de secţiune; 
b) manevrarea zilnica a vanelor normale, cu precauţia necesară pentru a nu se forma vacuum ca 
urmare a închiderii bruşte a acestora; 
c) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor şi adoptarea de măsuri similare 
(reglare de vane) în secţiuni depărtate de secţiunea controlată. 
ART. 80. In cazul reţelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii în reţea se poate face: 
a) prin modificarea debitului in cazul pompelor cu turaţie variabilă, referinţa fiind luată de la nodul de 
reţea sensibil la modificarea debitului; 
b) prin scoaterea sau introducerea în funcţiune a pompelor cu turaţie constantă, pe baza experienţei de 
exploatare, având în vedere un consum zilnic aproape constant; 
c) prin alegerea unor diametre ale conductelor astfel încât, la modificarea presiunii, ritmul de scădere să 
se propage cât mai uniform în reţea; 
ART. 81. Prelucrarea sistematică a valorilor obţinute din controlul pierderii de apă se va concretiza prin 
stabilirea de proceduri legate de: 
a) comportarea în timp a diferitelor tipuri de materiale; 
b) durata reală de viaţă a unor materiale şi a tipurilor de îmbinări; 
c) mai buna estimare a costurilor de exploatare a reţelelor; 
d) stabilirea unor valori raţionale asupra eficienţei reţelei; 
e) valori de comparat cu realizări din alte localităţi; 
f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apa. 
ART. 82.  Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branşamentul său. 
 

CAPITOLUL V 



Instalaţiile/reţelele interioare de apă 
 

ART.83. Instalaţia interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de după 
apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, până la armătura de utilizare. Reţeaua 
interioară de alimentare cu apă aparţine, ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie, utilizatorului. 
ART.84. În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la modificarea 
condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după obţinerea acordului operatorului. 
Contravaloarea lucrărilor de modificare a racordului, realizate ca urmare a necesităţii realizării operaţiei, 
se suportă de utilizator. 
ART. 85.(1) Se interzice executarea unor legături între instalaţiile interioare prin care se distribuie apa 
cu destinaţii diferite. 
(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) şi consecinţele rezultate din aceasta răspunzător este 
deţinătorul de instalaţii. 
(3) Utilizatorii care au în dotare instalaţii interioare ce folosesc apa din alte surse decât ale operatorului 
nu vor executa legături la reţeaua de distribuţie aparţinând sistemului de alimentare cu apă. 
(4) Se interzice legătura directă între conductele de aspiraţie ale pompelor şi branşament. 
ART.86.(1) Utilizatorul are obligaţia sa asigure funcţionarea normală a instalaţiei/reţelei interioare de 
alimentare cu apă; în acest sens va executa toate lucrările de întreţinere şi reparaţie ce se impun în 
vederea unei exploatări optime. 
(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanţă şi îndrumare de specialitate, ca servicii 
suplimentare, pentru constatarea stării tehnice a instalaţiilor, etanşeităţii şi modului de utilizare a apei, în 
scopul evitării pierderilor şi utilizării raţionale a acesteia. 
 

CAPITOLUL VI 
Drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor 

 
ART. 87. (1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apă orice persoană fizică sau 
juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având 
branşament propriu de apa potabila şi care beneficiază de serviciile operatorului pe baza de contract de 
furnizare/prestare. 
(2) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă sunt: 
a) operatori economici; 
b) instituţii publice; 
c) utilizatori casnici: persoane fizice. 
ART. 88. (1) Funcţionarea sistemului de alimentare cu apă trebuie să fie continuă, operatorul 
răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, in conformitate cu clauzele contractuale sau condiţiile de 
menţinere a licenţei. 
(2) In cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă 
sau îngheţ, distribuţia apei se va face după un program propus de operator, program ce va fi adus la 
cunoştinţa utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afişare la utilizator). 
ART.89. (1) Pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate operatorul va face marcaje şi inscripţii pe 
clădirile de locuit, împrejmuiri, care vor indica prezenta căminelor de vane si a hidranţilor de incendiu. 
(2) Este interzisa blocarea accesului la căminele si hidranţii reţelei pentru care s-au 
executat marcajele şi inscripţiile menţionate la alin. (1). 
ART.90. Operatorul are următoarele obligaţii: 
a) să respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de canalizare; 
b) să respecte prevederile prezentului Regulament; 
c) să ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecţiunilor apărute în instalaţiile sale, 
precum şi de înlăturare a consecinţelor şi pagubelor rezultate; 
d) să presteze serviciul de apă la toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare şi 
utilizare a serviciilor; 
e) să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizaţi/atestaţi; 
f) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de Consiliul Local; 
g) să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi 



A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale sau/şi A.N.R.S.C.; 
h) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare; 
i) să furnizeze apa potabilă la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare, cu asigurarea 
valorilor debitelor şi a presiunii de serviciu, prevăzute în contract, indiferent de poziţia utilizatorului în 
schema de funcţionare; 
j) să întreţină şi să verifice funcţionarea contoarelor de măsurare a debitelor, în conformitate cu 
prescripţiile metrologice, în afara celor individuale, montate de proprietarii condominiului; 
k) sa emită factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa cel mai 
târziu pana la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată; 
l) să factureze cantităţile de apă furnizate prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor , 
aducând la cunoştinţă utilizatorului modificările la tarif; 
m) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să le verifice şi să ia măsurile ce se 
impun, după caz. La sesizările scrise Operatorul va răspunde în scris, în termen de maximum 30 de zile 
de la înregistrarea acestora. 
n) alte obligaţii prevăzute în contractul de furnizare/prestare. 
ART.91. Operatorul are următoarele drepturi: 
a) să oprească temporar furnizarea apei, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să-şi asume 
răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot 
produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului 
sau care afectează buna funcţionare a sistemului public de alimentare cu apă; 
b) să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea 
prealabilă, fără să-şi asume vreo răspundere faţă de aceştia, în cazul în care apar restricţionări 
justificate la sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul 
sistemului public de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. 
Aceste restricţionări se fac cu aprobarea Consiliului Local ; 
c) să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate şi să aplice penalităţile legale; 
d) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului, cu notificare prealabilă, la utilizatorii rău 
platnici care nu si-au achitat facturile pe o perioada de 30 de zile calendaristice de la data expirării 
termenului de plată a facturii sau care nu-şi respectă clauzele contractuale, ori în alte cazuri prevăzute 
de prezentul Regulament. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor, se pot lua faţă de 
utilizatorii clandestini,dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de Operator pentru intrarea in 
legalitate; 
f) alte drepturi prevăzute în contractul de prestare/furnizare. 
ART.92. Utilizatorul are următoarele obligaţii: 
a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul şi prevederile 
prezentului Regulament; 
b) sa asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua publică de alimentare cu apă, 
prin încadrarea în normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform 
debitelor prevăzute în standardele în vigoare; 
c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare/prestare şi utilizare a 
serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau folosinţele care fac obiectul unui 
contract, va înştiinţa/ notifica Operatorul despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica 
clauzele contractuale; 
d) să nu utilizeze apa în alte scopuri decât pentru folosinţă proprie, să nu pună apa cumpărată la 
dispoziţie, gratuit sau nu, unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu excepţia cazurilor 
de incendiu; 
e) să menţină curăţenia, să întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru/contor şi să ia toate 
masurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii fizice a căminului de branşament, a 
contorului de apă si a vanelor ce echipează branşamentul dacă acestea se află amplasate pe 
proprietatea sa; 
f) să anunţe imediat Operatorul despre apariţia oricărei deteriorări sau descompletări apărute la căminul 
de branşament, care îl deserveşte, în cazul în care acesta nu se află pe proprietatea sa; 
g) să permită citirea contorului şi să permită accesul operatorului la căminele de racord; 
h) să nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract; 



i) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile 
interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în 
care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se 
extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare, care sunt în proprietatea 
utilizatorului.  
j) toti utilizatorii care utilizează în procesul tehnologic apa potabilă sunt obligaţi să furnizeze 
Operatorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru anul următor; 
k) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului; 
l) să nu manevreze vanele dinainte de contor în sensul de curgere a apei şi să folosească pentru 
intervenţii la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana de după contor, în sensul de curgere a apei; 
m) să nu influenţeze în nici un fel indicaţiile contorului şi să menţină integritatea acestuia, inclusiv a 
sigiliilor; 
n) să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator; 
o) să se prezinte la sediul operatorului in cazul in care, din motive neimputabile acestuia, nu a intrat in 
posesia facturii, situaţie in care termenul de plata este cel stabilit de legislaţia in vigoare; 
ART.93. Utilizatorul are următoarele drepturi: 
a) să beneficieze de serviciul de alimentare cu apă la nivelurile stabilite în contract; 
b) sa primească răspuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesizările adresate operatorului cu 
privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; 
c) sa conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 
d) sa fie anunţat cu cel puţin 24 de ore înainte despre opririle programate sau restricţionările în 
furnizarea/prestarea serviciului; 
e) sa fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd şi 
cuantifică valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat; 
f) sa fie informat despre modul de funcţionare a serviciului  de apă, despre deciziile luate de 
Consiliul Local , A.N.R.S.C. şi de Operator privind asigurarea acestor servicii; 
g) sa aibă montate pe branşamentele proprii ale imobilelor contoare de apă pentru înregistrarea 
consumurilor. 
 

CAPITOLUL VII 
Indicatori de performanţă şi calitate 

 
ART.94.(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de Operator în 
asigurarea serviciului de apă. 
 (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de 
apă, avându-se în vedere: 
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorului; 
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciul de apă; 
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului. 
ART.95. Indicatorii de performanţă pentru serviciile de apă sunt specifici pentru următoarele 
activităţi: 
a) branşarea utilizatorilor la reţeaua de alimentare cu apă; 
b) contractarea serviciilor de apă; 
c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 
e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi consumator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a 
problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; 
f) soluţionarea reclamaţiilor consumatorilor referitoare la serviciile de apă şi canalizare; 
g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă, etc.). 
ART.96. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, Operatorul trebuie să asigure: 
a) gestiunea serviciilor de apă şi de canalizare, conform prevederilor contractuale; 
b) evidenţa utilizatorilor; 



c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea 
contravalorii serviciilor efectuate; 
d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor consumatorilor şi soluţionarea acestora; 
e) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu 
competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare pentru stabilirea: 
1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 
2. calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă; 
3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 
modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitară; 
4. modul de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apă; 
5. stadiului de realizare a investiţiilor; 
6. respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice. 
ART.97. Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de alimentare cu apă sunt stabiliţi în anexa 1 
 la prezentul Regulament. 

CAPITOLUL VIII 
Contractul de furnizare/prestare şi utilizare a serviciului de apă 

 
ART.98. Contractarea furnizării şi prestarea serviciului de alimentare cu apă se vor realiza  pentru 
utilizatorii cu branşamente, prin contracte încheiate între operator şi utilizatori; 
ART.99. (1) Indicatorii de performanta garantaţi vor fi anexă la contractul de furnizare/ prestare a 
serviciului de alimentare cu apă. 
(2) La încheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru de furnizare/prestare 
a serviciului public de alimentare cu apă. Contractul de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu 
apă face parte integrantă din prezentul regulament (anexa 2). 

CAPITOLUL IX 
Realizarea serviciului după producerea unui cutremur 

 
Secţiunea I 
Serviciul de alimentare cu apă 
ART.100. Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei, animalelor si mediului, operatorul 
împreună cu autoritatea publică locală are obligaţia să asigure informarea şi instruirea prealabilă a 
populaţiei prin afişe asupra modului de comportare în situaţii de calamităţi naturale. 
ART.101. Operatorul de apă trebuie să asigure: 
a) 1-2 l/om/zi pentru minimum 3-4 zile, apă potabilă din sursa protejată echipată cu un sistem local de 
filtrare - sistem de filtrare cu cartuş filtrant din CAG etc; 
b) apa pentru combaterea incendiului din alte surse decât sursa de apă potabilă; 
 
ART.102. După încetarea mişcării seismice operatorul trebuie să verifice: 
a) starea reţelei de distribuţie; 
b) starea de etanşeitate a rezervorului; 
c) integritatea aducţiunii; 
d) integritatea captării şi a surselor de alimentare cu energie electrică. 
ART.103. După încheierea operaţiunilor de remediere, toate instalaţiile vor fi dezinfectate în mod 
sistematic. Când apa devine potabilă populaţia va fi înştiinţată că poate utiliza această apă în mod 
normal. Se va face o inspecţie generală a reţelei pentru detectarea si remedierea locurilor pe unde se 
pierde apă. 

CAPITOLUL X 
Realizarea serviciului după producerea unei inundaţii 

Secţiunea I 
Serviciul de alimentare cu apă 
ART.104. (1) În cazul inundaţiilor se vor lua măsurile prevăzute în planul aprobat de inspectoratul 
pentru situaţii de urgenţă. 



(2) În cazul în care staţia de pompare ce asigură presiunea totală în reţea este scoasă din funcţiune 
(voit sau accidental) se va asigura o pompare independentă de pe un amplasament neinundabil cu 
motopompe pregătite din timp. 
(3) Dacă localitatea este parţial inundată, se va recurge la următoarele măsuri: 
a) dezinfectarea suplimentară a apei, conform recomandărilor organelor sanitare, conform planurilor 
pentru situaţii de urgenţă; 
b) atenţionarea locuitorilor cu branşamente în zona inundată asupra unor măsuri suplimentare legate de 
consumul apei; 
c) oprirea staţiilor de pompare aflate în zona inundată; 
(4) După trecerea evenimentului se va proceda la o spălare si dezinfectare totală a sistemului, 
obţinându-se un aviz al organelor sanitare. 

CAPITOLUL XI 
Realizarea serviciului în caz de furtună şi/sau viscol puternic 

Secţiunea 1 
Serviciul de alimentare cu apă 
ART.105. În cazul apariţiei furtunii şi/sau a viscolului operatorul: 
a) va verifica în primă urgenţă sistemul de alimentare cu energie, punându-se în funcţiune, dacă este 
cazul, sistemul de rezervă sau vor fi realizate legături provizorii, pentru acţionarea cu prioritate a 
pompelor; 
b) va verifica starea ventilaţiilor la rezervoare, realizându-se o verificare a calităţii apei şi o dezinfectare 
suplimentară dacă aceasta prezintă nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizaţi asupra modului în care să se 
consume apa; 
c) va verifica starea captării si acţionarea cu mijloace adecvate împotriva îngheţării şi blocării prizei sau 
a grătarului, curăţarea acesteia va fi permanentă, iar în cazul existenţei unor soluţii de rezervă, acestea 
trebuie puse în funcţiune;. 
ART.106. După trecerea furtunii, va fi refăcut accesul pe căile de comunicaţie si vor fi refăcute lucrările 
afectate. 

CAPITOLUL  XII 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 
ART.107. In cadrul contractelor încheiate cu consumatorii se vor indica standardele ,normativele şi 
tarifele legale,valabile la data încheierii acestora. 
ART.108.(1) Activitatea de organizare şi funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi 
respectarea prezentului regulament sunt supuse controlului A.N.R.S.C. 
(2) In scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, personalul împuternicit de către A.N.R.S.C. are dreptul: 
a) de a controla lucrările, construcţiile ,instalaţiile sau activităţile care au legătura cu serviciul de 
alimentare cu apă şi de a verifica daca acestea sunt realizate şi exploatate în conformitate cu 
prevederile legale specifice şi cu respectarea avizelor sau autorizaţiilor emise de A.N.R.S.C., după caz; 
b) de a verifica instalaţiile de măsurare a debitelor, de a recolta probe de apă si de a examina, in 
condiţiile legii orice date sau documente necesare controlului; 
c) de a constata faptele care constituie contravenţii in domeniul serviciului public de alimentare cu apă 
şi de a încheia documentele potrivit legii; 
d) de a controla documentele şi evidenţele operatorului; 
e) de a culege informaţii privind activitatea operatorului; 
f) de a controla îndeplinirea ordinelor A.N.R.S.C.. de către operator şi de a aplica sancţiuni în caz de 
nerespectare a acestora. 
ART.93 Anexele 1,2,3 fac parte integranta din prezentul Regulament. 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A                                                                                                 anexa 2 la Regulament 
JUDEŢUL OLT 
PRIMĂRIA COMUNEI CORBU 
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ 
NR.__________/_____________ 
 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
Nr.____________/____________ 

I. PARTILE CONTRACTANTE: 
PRIMĂRIA COMUNEI CORBU, cu sediul în sat CORBU, str. Principală, nr. 217, tel/fax 03249480923, 
CF 4716747, cont RO38TREZ5065004XXX000209 deschis la Trezoreria municipiului Slatina, 
reprezentată prin ing. Constantin DINUŢ în calitate de primar şi Elvira Ionescu – contabil 
În calitate de PRESTATOR 
SI 
_____________________________________________________ cu domiciliul/sediul in localitatea 
___________________, Strada________________________________, Nr._____ BI/CI seria si nr. 
________________tel_________________________ 
în calitate de BENEFICIAR 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1 Realizarea branşamentului apă la reţeaua de distribuţie comunală din comuna CORBU, satul 
_____________, str.__________________________________nr. ______ . 
II. DURATA CONTRACTULUI 
Art.2 (1) Contractul se încheie pe o perioada de ______________ de la ___________ până la 
__________. 
(2) In cazul in care, cu cel puţin 15 zile faţă de termenul de încetare a contractului, una din părţi prezintă 
în scris celeilalte opţiunea cu privire la încetarea contractului, începând cu ziua următoare acestui 
termen, se întrerupe serviciul prestat. In caz contrar, contractul se prelungeşte de drept pentru încă un 
an. 
(3)Modificarea sau rezilierea contractului înainte de termen este posibila la cererea uneia din părţi,cu 
acordul celeilalte si cu preaviz de 15zile 
III. PRETUL 
Art.3. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale, părţile sunt 
răspunzătoare direct şi datorează despăgubiri potrivit legislaţiei in vigoare. 
Art.4. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invoca în condiţiile legii. 
Art.5(1) Beneficiarii sunt obligaţi sa achite contravaloarea facturii in termenul de scadenta de 15 zile 
lucrătoare de la data primirii facturilor. 
(2) Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalităţi de întârziere egale 
cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare. 
(3) Daca sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 zile de la primirea facturii, 
operatorul poate întrerupe prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare şi are dreptul să 
solicite recuperarea debitelor în instanţă. 
Prezentul contract a fost încheiat astazi _______________, in ____ exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte şi conţine ________ pagini. 
 
 
 
PRESTATOR                                                                                                                      BENEFICIAR 
Primăria comunei Corbu 
Primar – ing. Constantin Dinuţ 
Contabil – Elvira Ionescu 
 
                                                                 Secretar, 
                                                            Corina Ciocîrlan 



 
R O M Â N I A                                                                                                       Anexa 3 la Regulament 
JUDEŢUL OLT 
PRIMĂRIA COMUNEI CORBU 
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ 
NR.__________/_____________ 
 
 
 
 
 

CONTRACT 
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă  

nr.............. din data ..................... 
CAPITOLUL I: Partile contractante 
PRIMĂRIA COMUNEI CORBU, cu sediul în sat CORBU, str. Principală, nr. 217, tel/fax 03249480923, 
CF 4716747, cont RO38TREZ5065004XXX000209 deschis la Trezoreria municipiului Slatina, 
reprezentată prin ing. Constantin DINUŢ în calitate de primar şi Elvira Ionescu – contabil, 
în calitate de OPERATOR, 
si 
DL / Dna / persoana juridică:......................................................................... cu domiciliul / sediul, in 
localitatea ........................................ str./ sat ............................................ nr ......., bl. ..........., sc ........, 
ap. 
........, Judetul Olt, înmatriculată la Registrul comertului cu nr........................... cod unic de identificare 
.................................... cont ...................................................................... deschis la Banca 
...............................reprezentat/a de......................................................având calitatea de 
..................................... (se trece calitatea celui care semnează valabil contractul: proprietar sau cu 
împuternicire dată de proprietar, caz în care se trec datele care atesta autenticitatea împuternicirii / 
pentru persoane fizice se trece: actul de identitate / seria .............. nr................, eliberat de …………….. 
.......................... la data de ........................... C.N.P....................................... ). 
în calitate de utilizator, 
au convenit să încheie prezentul contract de furnizare de alimentare cu apa, cu respectarea 
următoarelor clauze: 
CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă 
potabilă în condiţiile prevăzute de prezentul contract şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciului de alimentare cu apă  la domiciliul utilizatorului sau la rezidenţa acestuia de la adresa : 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
Art.2. Contractul stabileşte relaţiile dintre utilizator şi operator la punctul de delimitare intre reţeaua 
interioară a utilizatorului aflata pe proprietatea acestuia şi reţeaua publică situată pe domeniul public 
care este constituită de contorul de branşament pentru sistemul de alimentare cu apă. 
Art.3. Punctul de delimitare între operator şi utilizator este căminul de apometru, pentru alimentarea cu 
apă. Elementele de identificare ale punctului de delimitare sunt cele din Anexa nr. 1 la contract. 
Art.4. Prestarea altor activităţi conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul altor 
contracte de prestări servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala faţă de prevederile 
prezentului contact. 
Art.5. In anexa nr. 2 la contract sunt menţionate legislaţia în domeniul calităţii apei, legislaţia şi normele 
tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă   
Art.6. Utilizatorul va folosi apa in următoarele scopuri: 
- consum menajer…………………………………............................................................................... 
Art. 7. Operatorul şi utilizatorul răspund de utilizarea economică şi in condiţii de protecţie a mediului a 
instalaţiilor aflate în administrarea şi exploatarea lor, având obligaţia să ia măsurile necesare pentru 



întreţinerea in stare bună a conductelor şi instalaţiilor, funcţionarea optimă a dispozitivelor de reglaj, 
precum şi pentru eliminarea pierderilor datorate unor defecţiuni. 
CAPITOLUL III. DURATA CONTRACTULUI 
Art.8.(1) Contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se 
încheie intre operator şi utilizator pe durata nedeterminată. 
(2). Rezilierea contractului se poate face si la cererea utilizatorului, numai după achitarea la zi a tuturor 
debitelor datorate către operator. 
CAPITOLUL IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI. 
Art. 9. - Operatorul are următoarele drepturi: 
9.1. să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare 
furnizate/prestate conform tarifelor aprobate de autoritatea publică locală; 
9.2. să întrerupă furnizarea / prestarea serviciilor către utilizatori, fără plata vreunei penalizări, numai 
după 5 zile lucrătoare de la primirea de către utilizator a unei notificări constând in comunicarea scrisă 
făcută de operator şi transmisă prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, in următoarele 
situaţii: 
a) utilizatorul nu achită factura in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă (45 de zile 
calendaristice de la data emiterii facturii); 
b) neachitarea notelor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii ori instalaţii aferente infrastructurii 
edilitare; 
c) utilizarea neautorizată, fără aviz de racordare, acord de furnizare sau contract de furnizare/ prestare 
a serviciilor de utilităţi publice; 
d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalaţiile de utilizare, de a monta, 
verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile 
administrate de operator, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului; 
e) branşarea ori racordarea fără acordul operatorului la reţele publice sau la instalaţiile altui utilizator ori 
schimbarea, fară acordul operatorului, in cadrul unor lucrări de reparaţii capitale , reconstruiri, modificări, 
modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare. 
f) utilizatorul nu remediază defecţiunile interioare şi prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apă a altor 
utilizatori; 
g) utilizatorul nu respectă masurile şi termenele ce decurg din obligaţia de conformare, expres 
prevăzută de contract; 
h) la cererea utilizatorului. 
9.3.(l). să suspende contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa in situaţiile in 
care timp de 3 luni de la data întreruperii alimentării cu apă prevăzute la pct. 9.2. lit.a şi/sau f. nu sunt 
îndeplinite condiţiile de reluare a furnizării serviciului. Pentru reluarea serviciului după acest termen, 
operatorul va factura, pentru toată durata de întrerupere, o cotă reprezentând 30% din ultima factură 
emisă de operator pentru apă. 
(2). dacă in termen de 3 luni de la data debranşării nu se solicita reluarea furnizării/prestării serviciului, 
calitatea de utilizator se pierde, iar reluarea furnizării/prestării serviciului se face ca pentru un nou 
utilizator, în baza unui nou contract de furnizare/prestare a serviciului; 
9.4. să verifice şi să constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie să corespundă 
prescripţiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului, cu anunţarea prealabilă a 
utilizatorului; 
9.5. să sisteze furnizarea serviciilor în cazul in care împuterniciţii săi sunt împiedicaţi să verifice sau să 
citească contoarele ori să verifice şi să remedieze defecţiunile la instalatile care sunt proprietatea 
operatorului, atunci când acestea se află pe proprietatea utilizatorului; 
9.6. să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen; 
9.7. să desfiinţeze branşamentele realizate fără obţinerea avizelor legale şi să sesizeze organele sau 
instituţiile competente în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenţionate ale 
componentelor sistemului public de alimentare cu apă, cu recuperarea prejudiciilor cauzate operatorului; 
9.8. să calculeze cantitatea de apă la diametrul conductei şi viteza de curgere in cazul în care se 
constată declararea falsă a datelor solicitate la încheierea contractului sau pe timpul derulării acestuia; 



9.9. sa aibă acces la instalaţiile de utilizare a apei aflate in folosinţa sa de pe proprietatea utilizatorului, 
pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a funcţionării, integrităţii sau pentru debranşare, 
in caz de neplată sau pericol de avarie a acestora, precum şi la contor, dacă se află pe proprietatea 
utilizatorului, în vederea citirii, verificării metrologice sau integrităţii acestuia, rebranşării/branşării; 
Accesul se va efectua in prezenţa delegatului împuternicit al utilizatorului; 
9.10. să limiteze sau sa întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apă, dar nu mai mult de 24 de 
ore, in următoarele condiţii: 
a) când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; 
b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apă; 
c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi; 
9.11. să stabilească lucrări de revizii, reparaţii şi de întreţinere planificate la reţelele şi la instalaţiile de 
distribuţie/furnizare a serviciului de alimentare cu apă, realizarea lucrărilor se va programa astfel 
încât perioada şi numărul de utilizatori afectaţi să fie cât mai mică. 
Art. 10. - Operatorul are, următoarele obligaţii: 
10.1. să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare; 
10.2. să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare competente; 
10.3 sa respecte indicatorii de performanţă ai serviciului stabiliţi prin hotărârea autorităţii administraţiei 
publice locale de dare in administrare; 
10.4. să asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apă la parametrii fizici şi calitativi prevăzuţi de 
legislaţia în vigoare; 
10.5. să efectueze analiza calitativă a apei furnizate; 
10.6. să aducă la cunoştinţa utilizatorului, cu cei puţin 24 de ore înainte, prin afişare la utilizator,orice 
întrerupere in furnizarea apei şi/sau în preluarea apelor uzate meteorice, în cazul unor lucrări de 
modernizare, reparaţii şi întreţinere planificate; 
10.7. să ia masuri pentru remedierea defecţiunilor apărute la instalaţiile sale. Constatarea defecţiunilor 
la reţeaua publică de apă se efectuează în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru 
limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrărilor pentru remedierea defecţiunilor 
constatate se va face în termen de maximum 48 de ore de la constatare. Odată cu demararea lucrărilor 
se va comunica utilizatorului durata intervenţiei. Depăşirea limitelor de timp prevăzute se poate face, în 
cazuri justificate, numai prin modificarea autorizaţiei de construire; 
10.8. pentru întreruperile, din culpa operatorului în furnizarea apei care depăşesc termenele prevăzute 
in contract, operatorul va suporta despăgubirile datorate utilizatorului.  
10.9. să exploateze, să întreţină, să repare şi să verifice contoarele instalate la branşamentul fiecărui 
utilizator. Verificarea periodică se face conform dispoziţiilor de metrologie în vigoare şi se suportă de 
către operator. Contoarele instalate la branşamentul fiecărui utilizator, defecte sau suspecte de 
înregistrări eronate, se demontează de operator şi se supun verificării în laboratorul metrologic 
autorizat. În cazul in care verificarea se face la cererea utilizatorului, in interiorul termenului de 
valabilitate a verificării metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare şi demontare vor fi 
suportate astfel: de către operator, dacă sesizarea a fost întemeiată; de către utilizator, dacă sesizarea 
s-a dovedit a fi neîntemeiată. 
10.10. să schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la branşamentul utilizatorului în cazul în care s-a 
constatat că este defect, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la constatare. Constatarea 
defecţiunii se face in termen de cel mult 72 ore de la sesizare; 
10.11. să aducă la cunoştinţa utilizatorului modificările de tarif şi alte informaţii referitoare la facturare 
prin una din următoarele modalităţi: prin afişare la utilizator şi/sau adresa ataşata facturii; 
10.12. în cazul în care cu ocazia citirii se constată deteriorarea contorului sau inundarea căminului de 
apometru, operatorul va lua măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, inclusiv să 
solicite utilizatorului remedierea defecţiunilor la reţeaua interioară, în cazul in care inundarea căminului 
se datorează culpei acestuia; 
10.13. să nu deterioreze bunurile utilizatorului şi să aducă părţile din construcţii legal executate, care 
aparţin utilizatorului, la starea lor iniţială, dacă au fost deteriorate din vina sa; 
10.14. să acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare, ce au survenit din 
vina sa, conform prevederilor legale in vigoare; 
10.15. si furnizeze utilizatorului informaţii privind istoricul consumului şi eventualele penalităţi plătite 



de acesta; 
10.16. sa anunţe utilizatorul în cazul in care este afectat de limitările sau întreruperile planificate în 
modul stabilit prin contract şi să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării 
unor lucrări de întreţinere şi reparaţii; 
10.17. sa plătească toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa in special dacă: 
a) nu anunţa utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile. programate; 
b) după întreruperea furnizării apei potabile nu reia furnizarea acesteia în maximum 5 zile lucrătoare 
după îndeplinirea condiţiilor de reluare a furnizării: 
10.18. să acorde bonificaţii utilizatorului in cazul furnizării/prestării serviciilor sub parametrii de calitate 
şi cantitate prevăzuţi in contract: 
a) nu livrează apa potabilă in condiţiile stabilite în contract: 
b) nu respectă parametrii de calitate pentru apa potabilă furnizată la branşament, conform prevederilor 
din contract: 
10.19. în cazul in care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă a fost întreruptă pentru 
neplată, reluarea acestora se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii: 
cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului se suportă de 
utilizator ; 
10.20.(1). la fiecare citire a contorului de branşament, cu excepţia cazurilor când citirea se face de la 
distanţă, să lase o înştiinţare scrisă din care să reiasă: 
a) data şi ora citirii; 
b) indexul contorului: 
c) numele şi prenumele cititorului: 
d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii. 
(2). în cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundării căminului de apometru, operatorul 
are obligaţia ca până la data limită de emitere a facturii să: 
a) golească căminul de apă: 
b) citească contorul de apă; 
c) să remedieze defecţiunea care a făcut posibilă inundarea căminului; 
d) să emită factura pe baza citirii efectuate; 
e) în cazul in care, căminul de vizitare se află pe proprietatea utilizatorului, obligaţiile de la 
alin.2 lit.a şi c revin acestuia; 
f) citirea contoarelor se poate face de comun acord între părţile contractante, şi la intervale mai 
mari, cu facturare lunară, pe baza mediei consumurilor cunoscute, regularizarea făcându-se cu 
ocazia primei citiri care urmează; 
g) in cazul in care utilizatorul acceptă, poate să-şi citească singur contorul (autocitire) şi să transmită la 
data convenită cu operatorul indexul şi cantitatea consumată, in vederea facturării. Operatorul va 
verifica ori de câte ori consideră necesar, corectitudinea datelor trimise, utilizatorul având obligaţia să 
asigure accesul pentru citire; 
(3). in cazul in care operaţiile prevăzute la pct. 2 conduc, din motive justificate, la emiterea facturii după 
data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi obligatoriu 
menţionat in factură, regularizarea efectuându-se in factura următoare. 
CAPITOLUL V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI 
Art. 11. Utilizatorul are următoarele drepturi: 
11.1. să utilizeze liber şi nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apă în condiţiile prevăzute in 
contract; 
11.2. să conteste factura când constată diferenţe între consumul facturat şi cel realizat, in termen de 10 
zile de la data primirii acesteia; 
11.3. să primească răspuns, in termen de maxim 30 zile calendaristice, la sesizările adresate 
operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii contractuale; 
11.4. să racordeze în condiţiile legii şi cu acordul scris al operatorului alţi consumatori pentru 
alimentarea acestora cu apă; 
11.5. să solicite operatorului remedierea defecţiunilor şi deranjamentelor survenite la instalaţiile de 
distribuţie sau la branşament; 



11.6. sa solicite in scris verificarea contoarelor instalate pe branşamentul propriu, defecte sau suspecte 
de înregistrări eronate; 
11.7. să solicite şi să primească, in condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele 
provocate lor de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate sau prin furnizarea/ 
prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin 
normele tehnice in vigoare ; 
11.8. să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente orice deficienţă constatată in 
furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi să facă propuneri vizând înlăturarea acesteia, 
îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor; 
11.9. să renunţe, in condiţiile legii, la serviciile contractate; 
11.10. să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciile de utilităţi publice care îl vizează; 
11.11. să se adreseze, individual sau colectiv, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, ori 
instanţelor judecătoreşti, in vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct sau indirect. 
11.12. să refuze prelucrarea datelor personale in scop de marketing sau de cedare a acestora către 
terţi. 
Art. 12. Utilizatorul are următoarele obligaţii: 
12.1. să respecte prevederile prezentului contract şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciului de apă; 
12.2. să utilizeze raţional apa şi să declare sursele proprii de alimentare. În cazul în care utilizatorul 
doreşte să extindă instalaţiile sau folosinţele existente, va înştiinţa/notifica operatorul/furnizorul despre 
aceasta, sub sancţiunea rezilierii contractului, dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele 
contractuale; 
12.3. Utilizatorul va încheia noul contract de furnizare/prestare in termen de maxim 30 de zile de la data 
prezentării acestuia utilizatorului de către operator. În termen de maxim 60 de zile de la data prezentării 
acestuia de către operator, utilizatorul are obligaţia depunerii documentaţiei in vederea obţinerii 
autorizaţiei al cărei conţinut îi va fi adus la cunoştinţă o dată cu transmiterea noului contract de 
furnizare/prestare. Nerespectarea de către utilizator a acestei prevederi atrage majorarea tarifului cu 
50% în primele 30 de zile, 100% in perioada următoare, dar nu mai mult de 6 luni, urmată de sistarea 
furnizării utilităţilor; Reluarea serviciilor de apă  se face numai în urma realizării conformării, prin 
reluarea întocmirii documentaţiei necesare pentru încheierea unui nou contract, pe cheltuiala 
utilizatorului; 
12.4. să permită accesul operatorului la branşamentele aflate pe proprietatea sa sau la secţiunea de 
control pentru efectuarea analizei calitative a apei furnizate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 
458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată; 
12.5. în cazul in care branşamentul se afla pe proprietatea utilizatorului, acesta va asigura integritatea 
sistemelor de măsurare, va asigura accesul operatorului la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor, 
precum şi pentru operaţiile de întreţinere şi intervenţii; 
12.6. să asigure prezenţa personal sau prin împuternicit la citirea contoarelor, la data şi ora stabilite de 
comun acord cu operatorul; 
12.7. să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului; 
12.8. să nu folosească in instalaţia interioară pompe cu aspiraţie din reţeaua publică, direct sau prin 
branşamentul de apă; 
12.9. să achite contravaloarea facturii în termen de 15 de zile calendaristice de la emitere; 
12.10. să aducă la cunoştinţa operatorului în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor 
sale de identificare şi a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, 
precum şi a adresei la care operatorul urmează să trimită facturile; 
12.12. să asigure integritatea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor interioare de apă, 
12.13. să solicite rezilierea contractului şi încetarea furnizării serviciului in termen de 15 zile de 
la înstrăinarea imobilului; 
12.14. sa suporte plata daunelor provocate şi a cheltuielilor pentru inlaturarea efectelor poluărilor 
accidentale - conform Legii nr. 107/1996; 
12.15. utilizatorului îi este interzisă utilizarea apei in alte scopuri decât cel declarat, sa o pună la 
dispoziţie gratuit sau nu unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu excepţia cazurilor 
de incendiu; 



12.16. să semnaleze operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot 
perturba buna funcţionare a reţelei de apă; 
12.17. să nu practice comunicări sau racordări între conductele de apă rece potabilă şi conductele altor 
sisteme din interiorul construcţiilor (apă caldă menajeră, încălzire); 
12.18. să creeze rezerve de apă pentru respectarea normelor P.S.I. (pentru persoanele juridice); 
12.19. să se prezinte la sediul  operatorului în cazul in care, din motive neimputabile acestuia, nu a 
intrat in posesia facturii, situaţie in care termenul de plată este cel stabilit de legislaţia in vigoare; 
Capitolul VI. STABILIREA CONSUMURILOR DE APĂ  
Art. 13. Stabilirea consumului de apă şi se va face astfel: 
Cantităţile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de branşament, astfel: 
- Prin citire de către personalul împuternicit al operatorului consemnat într-un proces verbal încheiat 
între operator şi utilizator; 
- Prin autocitire; 
Capitolul VII. TARIFE FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Art. 14.(1) Citirea contorului se face lunar/trimestrial/semestrial; Factura pentru serviciile 
furnizare/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a 
fost efectuată. Comunicarea datei citirii şi a datei emiterii facturii va fi transmisă de operator prin adresa 
ataşată facturii. 
(2) La data încheierii prezentului contract, tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, sunt 
următoarele: 
a)pentru apa rece: 2,14 lei/mc  
3) Modificarea preţurilor şi tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor (adresa ataşată facturii, 
afişare la utilizator) cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare la noul preţ. 
Art. 15. Facturarea se face lunar, in baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective 
determinate  
Art.16.(1) Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au 
beneficiat, in termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor, data emiterii facturii şi 
termenul de scadentă se înscriu pe factură. 
(2) Factura va cuprinde, elementele de identificare ale fiecărui punct de consum, cantităţile facturate, 
preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală. 
(3) Neachitarea facturii in termen de 30 zile de la data scadentei atrage după sine penalităţi de 
întârziere, după cum urmează: 
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare. 
Stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; 
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 
operatorului. 
 (4) Facturile şi documentele de plată se transmit de operator la adresa 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
Utilizatorul poate face plata serviciilor prestate astfel: în numerar la încasatorul de teren sau direct la 
casieria operatorului. 
Capitolul VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
Art.17. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către una dintre 
părţi atrage rezilierea prezentului contract, cu plata de daune pentru prejudiciile produse conform 
prevederilor legale in vigoare. 
Art. 18. (1) Operatorii au dreptul să sisteze furnizarea / prestarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi 
achita contravaloarea serviciilor furnizate / prestate in cel mult 30 de zile calendaristice de la data 
expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţeaua publică de distribuţie a apei şi 
sa solicite recuperarea debitelor in instanţă. 
(2) Măsura debranşării de la reţeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări prealabile 
adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii 
acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandată. Procedura de notificare 
se va considera îndeplinită şi în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului. 



(3) Reluarea furnizării / prestării serviciului de alimentare cu apă se va face în termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării / 
prestării serviciului, se suportă de utilizator. Dacă în termen de 3 luni de la data debranşării nu se 
solicita reluarea furnizării /prestării serviciului, calitatea de utilizator se pierde, iar reluarea furnizarii / 
prestării serviciului se face ca pentru un nou utilizator, în baza unui nou contract de furnizare/ prestare a 
serviciului. 
Art.19. Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat 
acestuia prin adresă scrisă care va conţine şi motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii 
facturii. Reclamaţiile ulterioare efectuării plăţii facturilor se conciliază între părţi în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data formulării scrise a pretenţiilor de către utilizator, în cazul în care, ca urmare a unor 
recalculări conciliate între părţi, se reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalităţi. 
Art.20. In cazul în care, ca urmare a unor recalculări ale consumurilor, se reduce nivelul consumului 
facturat, nu se vor incasa penalităţi. 
Art.21. Operatorul este obligat să plătească despăgubiri in cazul deteriorării instalaţiilor interioare 
aparţinând 
utilizatorului sau îmbolnăvirii utilizatorilor colectivi sau individuali, în situaţia în care au apărut presiuni în 
punctul de delimitare, mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, sau calitatea apei nu 
corespunde condiţiilor de potabilitate. Plata despăgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de 
la data producerii sau constatării deteriorării pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat 
de operator şi agreat de utilizator. In cazul in care în urma expertizei se constată că operatorul nu este 
in culpă, plata expertizei va fi suportată de utilizator. 
Art.22. (l) In cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră partea care o invocă este exonerată de 
răspundere in condiţiile legii. 
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, in termenul de 48 de ore, 
despre producerea evenimentului, apreciind perioada in care urmările ei încetează, cu confirmarea 
autorităţilor competente de la locul producerii evenimentului, şi sa ia toate măsurile posibile in vederea 
limitării consecinţelor lui. 
Art.23. 1) Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor contractelor de furnizare/ prestare a 
serviciului de alimentare cu apă sau ale regulamentului serviciului atrage plata unor penalităţi şi 
despăgubiri pentru daunele provocate, iar in anumite cazuri, chiar sistarea serviciului prestat, in 
conformitate cu prevederile contractului. 
2) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative, de descărcare a apelor uzate in 
sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare şi avizele de racordare eliberate de 
operator potrivit reglementărilor legale in vigoare, conduce la retragerea acestora, şi la plata unor 
penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate. 
Capitolul IX. LITIGII 
Art.24. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 
Art.25. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti române competente. 
Capitolul X. INCETAREA CONTRACTULUI 
Art. 26. Contractul dintre operator şi utilizator poate înceta în următoarele cazuri: 
- prin acordul scris al părţilor: 
- prin denunţarea unilaterală a contractului de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare si 
după achitarea debitelor către operator; 
- prin denunţarea unilaterală de către operator, în cazul in care împuterniciţii acestuia sunt împiedicaţi 
să verifice sau să citească contoarele ori să verifice şi să remedieze defecţiunile la instalaţiile care sunt 
proprietatea sa, atunci când acestea se află pe proprietatea utilizatorului; şi nu permit accesul 
operatorului la căminele de racord amplasate pe proprietatea sa în vederea prelevării 
de probe: 
- apa potabilizată este folosită in alte scopuri decât cele prevăzute in contract; 
- în cazul in care modificările făcute la instalaţiile interioare ale utilizatorului produc dereglări in 
funcţionarea reţelelor de apă şi canalizare; 



- dacă utilizatorul nu solicită reluarea furnizării / prestării serviciului în termen de 3 luni de la data 
debranşării. 
Capitolul XI. ALTE CLAUZE 
Art.27. Părţile sunt obligate să respecte prezentul contract care se completează corespunzător cu 
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă. 
Capitolul XII. DISPOZIŢII FINALE 
Art.28. In toate problemele care nu sunt prevăzute in prezentul contract părţile se supun prevederilor 
legislaţiei specifice in vigoare, ale Codului civil şi Codului comercial si ale altor acte normative incidente. 
Art.29. (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabila . 
(2) In caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente. 
Art.30. (l) Prezentul contract se revizuieşte conform reglementărilor legale in vigoare. 
(2) Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale. 
(3) Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul contract. 
Art.31. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în 
vigoare la data semnării. 
 
 
 
 
Operator,                                                                                                                                     Utilizator, 
Primăria comunei Corbu 
Primar – ing. Constatin DINUŢ 
 
Contabil –Elvira Ionescu 
AVIZAT: 
Secretar – Corina Ciocîrlan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR.l 
la contractul nr. .......... din ...................... ....................... 
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă  
DELIMITAREA INSTALAŢIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ 
Denumire utilizator ......................................................................... .......................................... 
(se trece denumirea utilizatorului care trebuie sa fie aceeasi cu cea din contract) 
Adresa spaţiului la care se furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă  
................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
A. Alimentarea cu apă se face din (se trece denumirea staţiei de pompare, repompare-hidrofor, etc. din care se face 
alimentarea fiecărui punct de consum) : 
....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
B. Punctul/punctele de delimitare este/sunt amplasat/amplasate conform schiţei/schiţelor (se trec numărul schiţei) din anexă 
(in fiecare schiţă cotată se vor figura vanele. contorul de apă, reducţiile şi materialul, diametrul exterior şi grosimea peretelui 
conductei).............................................................. 
C. Caracteristicile contorului/contoarele de branşament sunt: denumirea comercială.............................. 
tipul.................................., seria ........................................., clasa de precizie..................., termenul 
scadent pentru verificarea metrologică....................................., data montării....................................... 
E. Schema de principiu a conductelor şi armaturilor în amonte şi in aval de punctul de delimitare este 
conform schiţei/schiţelor (se trece numărul schiţei/schiţelor) din anexă. (schiţa cotată va cuprinde 
racordul până la prima vană de separare a reţelei de distribuţie şi partea de reţea interioară până la 
intrarea pe proprietatea utilizatorului). 
 
 
ANEXA NR.2 
la contractul nr ...............din.............................. 
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă  
CONDIŢII DE CALITATE  
1. Conditiile de calitate privind. furnizarea apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu şi debitul asigurat 
a) Conditiile de furnizare a apei sunt cele cuprinse în Legea nr. 51/2006; Legea nr. 241/2006 şi in Regulamentulde 
organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă a operatorului; 
b) Calitatea apei furnizate va îndeplini parametrii prevăzuţi în Legea nr. 458/2002 republicată 
c) Gradul de asigurare in furnizare a alimentării cu apă este de 24 de ore din 24, cu exceptia cazurilor de avarie sau 
incendiu. 
d) Debitul de apă minim asigurat este de ...................................... lls şi de ............ ... mc/zi (funcţie de instalaţiile tehnologice 
ale utilizatorului). 
 
 
 
 
ANEXA NR.3 
la contractul nr ...............din.............................. 
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă  
LEGISLAŢIA APLICABILĂ 
I. Legislaţia in domeniul calităţii apei : 
1. OUG nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265 / 2006; 
2. Legea apelor nr. 107 / 1996 modificata si completata prin Legea 310 / 2004, Legea nr. 
112 /2006 si OUG.Nr. 12 / 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative ce transpun 
acquis-ul comunitar in domeniul protecţiei mediului, aprobata prin Legea nr. 161 /2007; 
3. Legea nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, republicată; 
4. HG. Nr. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, 
modificata si completata de HG. Nr. 352 / 2005 si HG. Nr. 210 / 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative 
ce transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectţei mediului. 
II. Legislaţia si normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă in baza 
cărora se încheie contractul sunt : 
1. Legea nr. 51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice; 
2. Legea nr. 241 / 2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare; 
3. Ordinul nr. 88 / 2007 al Presedintelui A.N.R.S.C. de reglementare pentru serviciile 
publice de gospodărire comunala nr. 88 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare ; 
4. Ordinul nr. 90 / 2007 al Presedintelui A.N.R.S.C. de reglementare pentru serviciile 
publice de gospodărire comunală nr. 90 / 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru al 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ; 
 


