
REPUBL1CA MOLDOVA
RAIONUL CAUSENI

CONSILIU L ORA§ENESC CAUSENI

DECIZIE nr. 7/17
din 25 septembrie 2020

Cu privire la aprobarea Regulamentului

de organizare si functionare a serviciului public

de alimentare cu apa si de canalizare din or. Causeni

In scopul asigurarii respectarii cadrului legal obligatoriu al Republicii Moldova si 

protectiei drepturilor consumatorilor finali,

in conformitate cu art. 8 (1), lit. e) din Legea privind serviciul public de 

alimentare cu apa si de canalizare nt. 303 din 13.12.2013,

in baza art. 14(1) din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 1402 

- XV din 24 octombrie 2002 si a art. 3, lit. a), b), i), 4(1), lit. c) din Legea privind 

descentralizarea administrative nr. 435 - XVI din 28.12.2006,

in corespundere cu pct. 2 a Hotararei Agentiei Nationale pentru Reglementare in 

Energetica cu privire la aprobarea Regulamentului..cadru de organizare si functionare

a serviciului publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 355 din 27.09.2019,

in temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), lit. m) din Legea privind administrapa 

publica locala nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orasenesc Causeni, DECIDE:

l.Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a servicjulmamyblic de 

alimentare cu apa si de canalizare din or. Causeni (se anexeaza)

2. Prezenta decizie se comunica:
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- Dlui Anatolic Dontu, primarul orasului Causeni;

- Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica a RM;

- EM. ”Apa - Canal” Causeni;

- Oficiului Teritorial Causeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cuno§tinta 

publica prin intermediul plasarii pe pagina web a Primariei orasului Causeni si 

includerii in Registrului de stat a actelor locale.

PRESED1NTELE
§EDINTE1:

Valerin Ostas
y'

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARY CONSHJULUI ORA§ENESC

j.

Ala (



Anexa 
la Decizia Consiliukri drasene^c. Causeni 

пгЛ/17Лп25<сг-.1Л1Ше2020

Regulamentul de organizare si functionare a servici 
alimentare cu apa si de canalizare din or. СЙЙ

Sec ti tinea 1

Dispozitii generale

1. Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de
alimentare cu apa §i de canalizare din or. Causeni (in continuare Regulament) 
stabileste raporturile dintre operatorii care furnizeaza/presteaza serviciile publice 
de alimentare cu apa §i de canalizare (in continuare -. operatori) din or. Causeni §i
consumatori cu privire la bransarea/racordarea instala(iilor interne de apa §i de 
canalizare, la contractarea, la furnizarea §i plata serviciului public de alimentare cu 
apa potabila, apa tehnologica §i serviciul public de canalizare.

2. Prezentul Regulament se aplica operatorilor care exploateaza sisteme 
publice de alimentare cu apa §.i de canalizare si furnizeaza/presteaza servicii 
publice de alimentare cu apa §i de canalizare, §i consumatorilor acestor servicii 
publice.

3. Operatorii, indiferent de forma de proprietate, organizare si de modul in 
care este organizata gestiunea serviciilor in cadrul unitatilor administrativ- 
teritoriale, se vor conforms prevederilor Regulamentului de organizare si 
functionare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din or. 
Causeni.

4. La elaborarea si aprobarea regulamentului s - au respectat urmatoarele 
principii:

1) securitatea serviciului;

2) tarifarea echitabila;

3) rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;

4) dezvoltarea durabila;

5) transparent si responsabilitatea publica;

6) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
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7) asigurarea cerintelor consumatorilor;

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

9) respectarea regiementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, 
protectiei mediului si sanatatii populatiei.

5. Prestarea serviciilor prin sistemele publice de alimentare cu apa si de 
canalizare au drept scop asigurarea alimentarii cu apa, canalizarea §i epurarea 
apelor uzate pentru loti consumatorii de pe teritoriul orasului Causeni si trebuie sa 
indeplineasca la nivelul consumatorilor, in punctele de delimitate, parametrii 
tehnici de furnizare stabilite in contractele de furnizare si cerintele indicatorilor de 
performanta aprobate de autoritatea administratiei publice locale in baza 
prezentului Regulament si a Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de 
performanta ai serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

6. In sensul prezentului Regulament. se utilizeaza notiunile din Legea nr. 
303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa §.i de canalizare precum si 
urmatoarele notiuni:

avarie la sistemul public de alimentare cu apa se considers defectiunile 
conductelor, instalatiilor si utilajului aferent sau periclitarea exploatarii lor, care 
provoaca intreruperea completa sau partiala a livrarii apei consumatorilor. 
inundarea teritoriului. Drept avarii in sistemul public de canalizare se considera 
distrugerea tuburilor si instalatiilor sau infundarea lor cu blocarea evacuarii apelor 
uzate si revarsarea acestora pe teritoriu;

aviz de deconectare - aviz in scris, expediat. consumatorului de catre 
operator, prin care consumatorul este prevenit despre posibila deconectare a 
instakgiilor interne de ара/de canalizare ale acestuia de la re|eaua publica de 
alimentare cu ара/de canalizare §i despre cauza deconectarii;

яу/z de limitare- aviz in scris, expediat sau prezentat personal 
consumatorului de catre operator prin care consumatorul este prevenit de posibila 
limitare a furnizarii serviciului de alimentare cu ара/de canalizare, termenul de 
limitare §i despre cauza limitarii;

camin de Ьгащаге - constructie subterana, components a instala|iei interne 
de apa a consumatorului realizata de acesta pentru bran§area instalatiilor interne de 
apa la reteaua publica de alimentare cu apa, pentru instalarea contorului, protejarea 
§i accesul la contor §i la robinetui de inchidere a apei; > /



camin de racord construcpe subterana prin care se asigura racordarea 
preluarea apelor uzate din instalatiile interne de canalizare ale consumatoruhii in 
refeaua publica de canalizare;

camin de control cd apelor uzate construcpe subterana specials destinata 
prelevarii probelor de ape uzate. Drept camin de control al apelor uzate poate servi 

caminul de racord;

componenfa apelor uzate - caracteristica apelor uzate cantitatea de 
substance poluante conpnuta in apele uzate;

control al contorului - ansambki de aepuni efectuate de catre operator, cu 
sau fara utilizarea aparatelor speciale, in scopul stabilirii corectitudinii funeponarii 
contorului, lipsa intervenpilor in funeponarea acestuia, inclusiv pentru verificarea 
integritafii contorului a sigiliilor aplicate;

controlul calitafii apelor uzate controlul componenfei apelor uzate a 
concentrapei substanfelor poluante in apele uzate, deversate de catre consumator in 
sistemul public de canalizare, corespunderea concentrapei maxim admisibile a 
substanfelor poluante in apele uzate la deversarea lor in refeaua publica de 
canalizare, in stapa de epurare §i care se efectueaza prin comparapa rezultatelor 
investigatiilor de laborator cu toate normativele;

deconectare- desfacerea legaturii dintre instalapile interne de apa/de 
canalizare ale consumatorului de la refeaua publica de alimentare cu apa/de 
canalizare prin intermediul dispozitivelor de inchidere sau prin decuplarea vizibila 
a instalatiilor interne de apa/de canalizare ale consumatorului de la re|eaua publica;

furnizarea serviciului public de alimentare cu apa - distribuirea apei 
potabile prin sistemele publice de alimentare cu apa destinata pentru satisfacerea 
necesitati 1 or con s urn atori 1 or;

instalafii de preepurare instalapi §;.i dispozitive ale alter consumatori, 
decat cei casnici, destinate preepurarii apelor uzate, care nu au calitap 
corespunzatoare normelor locale, inaintea evacuarii acestora in sistemul public de 
canalizare:

intrerupere plariificata a furnizarii/prestarii serviciului public de 
alimentare cu apa §i de canalizare- intrerupere temporaj^^p^^J^rSrii 
apei/recepponarii apelor uzate, cu informarea prealabiJa a consumatorilor, cauzata 
de necesitatea efectuarii de catre operator a unor lucrari de deservire tehnica §i/s.ali\ 
reparapi planificate in refelele publice de alimentare cu gpa/deсапаШа^еД 

bran$are/racordare a instalapilor interne de apa/de canalizare ; ale noilor 
consumatori, fara deconectarea instalatiilor interne de apa/de cattaliza^^le 
consumatorilor de la re|eaua publica de alimentare cu apa/canalizare; *■'



intrerupere neplanificata a furnizarii/prestarii serviciului public de 
alimentare cu apa $i de canalizare intrerupere temporara a furnizarii apei, a 
receptionarii apelor uzate, cauzata de avarii produse in sistemul public de 
alimentare cu apa §i de canalizare. fara a fi deconectate instalapile interne de 
ара/de canalizare ale consumatorilor de la rejeaua publica de alimentare cu apa/ de 
canalizare;

loc de consttm amplasament al instalapilor interne de apa si de canalizare 
ale consumatorului, unde se consuma apa §i se asigura preluarea §i transportarea 
apelor uzate de la instalatiile interne de apa pana la caminul de racord din sistemul 
public de canalizare;

prestarea serviciului public de canalizare-- co I ectarea, transportarea si 
evacuarea apelor uzate de la consumatori;

proba de control - proba de ape uzate prelevata din caminul de control, in 
scopui determinarii componen|ei apelor uzate evacuate de catre alti consumatorii, 
decat cei casnici, in sistemul public de canalizare;

solicitant persoana fizica sau persoana juridica care solicits operatorului 
eliberarea avizului de bransare/racordare, executarea bransamentului de 
apa/racordului de canalizare, bran^area/racordarea instalafiilor interne de apa §i de 
canalizare la sistemul public de alimentare cu apa de canalizare, incheierea 
contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de 
canalizare;

violarea sigiliului operatorului- falsificarea sigiliului aplicat de catre 
operator; inlaturarea sigiliului aplicat de catre operator; deteriorarea sau alia 
interventie asupra sigiliului autentic aplicat de catre operator, care conduce la 
deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului aplicat de catre operator.

7. Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apa §i de 
canalizare se efectueaza in baza de contract incheiat intre operator §i consumator.

8. Operatorul asigura furnizarea/prestarea neintrerupta a serviciului public 
de alimentare cu apa §i de canalizare in baza contractului incheiat cu consumatorul 
in condipile stabilite de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare 
cu apa §i de canalizare.

9. Calitatea apei potabile trebuie sa corespunda Normelor sanitare privind 
calitatea apei potabile, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 934/2007 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 970).

10. Exploatarea, intretinerea, reparatia, extinderea sau mpdernizarea 
sistemelor publice de alimentare cu apa §i de canalizare, se efectueazKde catce 



operator in conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2013 privind serviciul public 
de alimentare cu apa §i de canalizare, a contractelor incheiate, actelor legislative, 
normativelor in constructii (NCM G.03.02:201 5, СНиП), codurilor practice (CP), 
regulamentelor tehnice de exploatare si regulamentelor de exploatare si intretinere 
a utilajelor recomandate de producatori acestora.

11. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa §i de canalizare 
se stabilesc conform Metodologiei de determinare, aprobare §i aplicare a tarifelor 
pentru serviciul public de alimentare cu apa, de canalizare de epurare a apelor 
uzate, aprobata prin Hotararea Consiliului de administrate al Agenpei Naponale 
pentru Reglementare in Energetica (in continuare - Agenpe).

12. Consumatorul poate dispune de until sau de mai multe locuri de 
consum. Prevederile prezentului Regulament se aplica in raport cu fiecare loc de 
consum, luat aparte, care aparpne consumatorului.

13. Raporturile dintre operator §i consumator privind furnizarea/prestarea §i 
achitarea serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare, nespecificate in 
prezentul Regulament, se reglementeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 
303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa $i de canalizare.

14. Operatorul este obligat sa intreprinda toate masurile necesare pentru 
prevenirea sau remedierea defectelor, avariilor §i a deranjamentelor din instalapile 
sistemului public de alimentare cu apa §i de canalizare, in conditiile stabilite de 
Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare, 
de contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de 
canalizare, de prezentul Regulament si alte reglementari.

15. Orice bran^are/racordare sau reconectare la sistemul public de 
alimentare cu apa §i de canalizare este efectuata, in exclusivitate, de catre operator, 
in prezenja consumatorului/ solicitantului.

Secfiunea 2

Bransarea/racordarea instalatiilor interne de apa §i

de canalizare la serviciul public de alimentare

cu apa de canalizare
\ ■- ZU
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16. Orice persoana fizica sau juridica este in < 
bra.n§area/racordarea instalatiilor interne de apa §i de canalizare, care Clay! 
sistemul public de alimentare cu <



desfa§oara activitatea de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu 
apa si de canalizare in orasul Causeni in Iimitele teritoriului administrat.

Bran^area/racordarea instalatiilor interne de apa §i de canalizare ale 
solicitantilor din blocurile locative cu multe apartamente (camere de locuit) se 
efectueaza in baza unui project unic.

17. In scopui bran§arii/racordarii instalatiilor interne de apa §i de canalizare 
la sistemul public de alimentare cu apa §i/sau de canalizare, solicitantul este obligat 
sa obtina de la operator avizul de bran§are/racordare, conform modelului stabilit in 
Anexa nr. 1. Obpnerea avizului de bran§are/racordare este necesara §i in cazul 
solicitarii majorarii debitului de apa la un loc de consum.

18. Pentru eliberarea avizului de bran^are/racordare, solicitantul va depune 
о cerere, in scris, la oficiul operatorului. care va cuprinde obligatoriu urmatoarele:

a) numele, prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice §i 
adresa locului de consum, numerele telefonului/faxului, alte informatii de contact;

b) scopui utilizarii apei;

c) debitul de apa solicitat, cu exceptia consumatorilor casnici, 
caracteristicile apei §i regimul de fumizarc solicitat, debitul §i caracterul apelor 
uzate ce urmeaza a ft deversate in re|eaua publica de canalizare, regimul deversarii:

d) codul postal, codul de identificare al proprietarului, codul fiscal, 
rechizitele bancare, funcfiile, numele, prenumele persoanelor autorizate sa semneze 
contractul;

e) termenul de bran§are/ra cord are.

19. La cerere se anexeaza:

a) copia actului care atesta dreptul de proprietate asupra imobilului sau 
copia documentului care atesta detinerea imobilului:

b) copia deciziei de mregistrare, eliberata de autoritatea competenta sau 
copia altui document care atesta dreptul de a desfa§ura activitatea, pentru alti 
consumatori decat cei casnici;

c) copia actului de identitate, in cazul persoanei fizice.

Solicitantul prezinta copiile documentelor insotite de originalele acestora 
pentru verificarea copiilor prezentate.

20. Operatorul este obligat sa elibereze solicitantului, in termen de 20 de 
zile, avizul de bran §are/racord are in care se indica, in mod obligatoriu, cofidifiile

*'*'■* У 
tehnico-economice optime de bran§are/racordare ce nu contravin actelor nbrifidriw-r’’ 



§i kicrarile pe care urmeaza sa le indeplineasca solicitantul, pentru 
bransarea/racordarea instalatiilor interne de apa §i de canalizare care ii aparpn la 

sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare. Operatorul este obligat sa 
colaboreze cu solicitantul pentru alegerea §i realizarea sokipei optime de 
bransare/racordare. Avizul de bransare/racordare se elibereaza gratuit.

21. Avizul de bransare/racordare i§i pierde valabilitatea daca pe parcursul 
unui an de la data eliberarii avizului nu a fost elaborat §i prezentat operatorului spre 
coordonare proiectul de alimentare cu apa/de canalizare, sau daca la expirarea 
termenului de 2 ani dupa eliberarea avizului de bran§are/racordare nu au demarat 
kicrarile de construcpe a imobilului. In acest caz, solicitantul este obligat sa solicite 
operatorului prelungirea termenului de valabilitate a avizului de 
bransare/racordare.

Daca operatorul constata ca este imposibila realizarea condipilor tehnico- 
economice incluse in avizul precedent, solicitantul va cere un nou aviz de 
bransare/racordare, iar operatorul il va emite in termen de 20 de zile.

22. Indeplinirea conditiilor tehnico-economice stipulate in avizul de 
bransare/racordare, eliberat de catre operator, este obligatorie pentru solicitant.

Proiectul instalatiilor interne de apa §i de canalizare, a bran^amentului de 
apa, a racordului de canalizare. elaborat in baza avizului de bransare/racordare, se 
coordoneaza de catre operator in termen de cel mult 10 zile de la data prezentarii 
proiectului. Prin derogate de la prevederea data, in cazul racordarii specifice a 
instalatiilor de utilizare cu debit mare de apa, operatorul si solicitantul sant in drept 
sa negocieze si sa stabileasca alte termene de coordonare a proiectului final, dar nu 
mai mult de 30 de zile.

23. Executarea bran§amentului de apa, a racordului de canalizare se asigura 
de catre operator sau de catre solicitant §i numai in baza proiectului avizat de catre 
operator cu respectarea dreptului de proprietate a retelelor interne de apa si de 
canalizare. In cazuri temeinic justificate de catre solicitant sau operator §i cand 
condipile tehnice nu permit alta solupe, se poate admite bran§area mai multor 
instalapi interne de apa ale consumatorilor la acela§i bran§ament de apa.

/Ah!
■in/ cazul

H casnici,

24. La cererea solicitantului, operatorul este obligat sa asigure, executarea 
bran§amentului de apa §i/sau a racordului de canalizare §i montarea contorului. 
Aceste lucrari se executa de operator in termen de pma la 30 de zile'din data, 
achitarii de catre solicitant a tarifelor pentru bransare/racordare, in cazul 
consumatorilor casnici. In cazul potentialilor consumatori, altii decat eei casnicg • 
termenul de realizare a lucrarilor pentru bransare/racordare va fi maxim’ de 60 de 
zile din data achitarii de catre solicitant a tarifului de bransare/racordare. \



25. Bran^area/racordarea instalatiilor interne de ара/de canalizare ale 
solicitantului la reteaua publica de alimentare cu ара/de canalizare se efectueaza 
numai de catre operator, care poarta responsabilitatea pentru executarea acestor 
lucrari conform legii. Bran^area/racordarea se efectueaza in prezenta solicitantului, 
dupa ce au fost indeplinite condi|iile indicate in avizul de bran^are/racordare, iar 
bran§amentul de apa/racordul de canalizare este receptionat conform Legii nr. 
721/1996 privind calitatea in construct (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
1996, nr. 25. art. 259) si Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr. 285/1996 cu 
privire la aprobarea Regulamentului de receppe a construct! i lor si instalatiilor 
aferente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 42, art. 349).

26. Pana la realizarea bran^arii/racordarii, solicitantul trebuie sa asigure 
executarea tuturor lucrarilor ce tin de montarea instalatiilor interne de apa §i de 
canalizare in stricta conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul dupa caz, 
sa prezinte operatorului procesuI-verbal de receptie a acestor instalafii in 
conformitate cu Legea nr. 721/1996 privind calitatea in construct §i Hotararea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 285/1996 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de recepfie a construct! i lor §i instalatiilor aferente

27. In cazul in care solicitantul a asigurat executarea de sine statator a 
bran§amentului de apa, racordului de canalizare §i montarea instalatiilor interne de 
apa de canalizare, in conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul, el se 
adreseaza operatorului cu cererea pentru a realiza bransarea/racordarea instalatiilor 
interne de apa §i de canalizare la sistemul public de alimentare cu apa §i de 
canalizare, la care se anexeaza:

a) procesu 1-verbal de receppe a instalatiilor interne de ара/de canalizare §i a 
bransamentului de apa./a racordului de canalizare, dupa caz;

b) informafia despre parametrii, compozipa §i debitele de ape industriale 
uzate (in cazul intreprinderilor industriale);

c) certificatele igienice de calitate, denumirea substargelor folosite in 
procesu! tehnologic $i component acestora (in cazul intreprinderilor industriale);

d) cantitatea de namoluri formate, metodele de prelucrare §i utilizare (in 
cazul intreprinderilor industriale);

e) ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea 
probelor de ape uzate §i semnarea actelor respective (in cazul intreprinderilor 
industriale);

In acest caz operatorul emite solicitantului bonul de plata pentru achitarea 
tarifului pentru bran^are/racordare la refeaua publica de alimentare:.cu4apa/ de 
canalizare in cazul cand consumatorii au asigurat executarea bran^amenteloFTle 



apa/racordurilor de canalizare. Solicitantul achita tarifele respective §i operatorul 
executa bransarea/racordarea m termen de 4 zile lucratoare, din data achitarii 
tarifelor de catre solicitant.

28. In cazul in care bran§amentul de apa, racordul de canalizare a fost 
executat de catre operator, ultimul realizeaza bransarea/racordarea instalatiilor 
interne de apa §i de canalizare la sistemul public de alimentare cu apa §i de 
canalizare in ziua finalizarii executarii bran§amentului de apa, racordului de 
canalizare §i intocme§te procesul-verbal de receptie a acestora.

29. In cazul in care pentru montarea bran§amentului de apa, a racordului de 
canalizare este necesara utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este 
obligat sa prezinte acordul acestor persoane §i sa suporte cheltuielile aferente.

30. Operatorul poate refuza argumentat eliberarea avizului de 
bran^are/racordare solicitantului, in cazul in care se confrunta cu lipsa de capacitate 
de producpe. Refuzul trebuie motivat §i justificat de operator prin calcule, date in 
baza carora s-a determinat ca exista lipsa de capacitate de produce. Concomitent, 
operatorul este in drept sa propuna solicitantului reducerea debitului solicitat.

31. Operatorul nu este in drept sa ceara de la solicitant rccuperarea 
cheltuielilor sau efectuarea de lucrari ce |in de majorarea capacitapi sistemului 
public de alimentare cu apa de canalizare.

32. In cazul in care operatorul nu-si exercita atributiile prevazute de 
prezentu! Regulament si nu elibereaza avizul de bran§are/racordare sau nu 
efectueaza bransarea/racordarea instalatiilor interne de apa §i/sau de canalizare ale 
solicitantului la sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare in termenul 
stabilit, solicitantul este in drept sa conteste aceste actiuni in instanta de judecata, 
con form 1 egi si at i e i.

Sec(i unea 3

Delimitarea instalatiilor interne de apa

§i de canalizare de instalafiile operatorului

33. Punctul de delimitare este locul in care instalalia interna de apa §i/sau 
de canalizare a consumatorului se conecteaza la sistemul public de alimentare cu 
apa si/sau de canalizare sau loc in care patrimonial a doi operatori se dclMtiiteaza in 
functie de dreptul de proprietate.



Punctul de delimitare a instalatiilor interne de apa §i de canalizare ale 
consumatorului de re|elele publice de alimentare cu apa §i de canalizare ale 
operatorului se indica obligatoriu tn contractul de furnizare/prestare a serviciului 
public de alimentare cu apa de canalizare.

34. Pentru casele de locuit individuate, punctul de delimitare se stabile§te la 
ie§irea din contorul instalat in caminul de bransare, amplasat in limita teritoriului 
consumatorului. Caminul de bransare este parte components a instalatiilor interne 
de apa §i aparpne consumatorului.

35. La blocurile locative, punctul de delimitare a instalatiilor interne de apa 
se stabileste la iesirea din contorul instalat in subsolul blocului locativ, conform 
avizului de bransare eliberat de catre operator. In blocurile locative, care nu au 
subsoluri, contorul se instaleaza in camin sau in scara blocului, in dependents de 
conditiile locale.

36. La consumatorii, altii decat cei casnici, punctul de delimitare a 
instalatiilor interne de apa §i de canalizare se stabileste in locul in care patrimoniul 
se delimiteaza in functie de dreptul de proprietate dintre consumator, altul decat cel 
casnic si operator, care se indica in actul de delimitare si este parte components a 
contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de 
canalizare. In cazul unitatilor termoenergetice, punctul de delimitare se stabileste in 
locul in care patrimoniul a doi operatori/furnizori se delimiteaza in functie de 
dreptul de proprietate.

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

38. Punctul de delimitare a instalatiilor interne de canalizare ale 
consumatorului de re^eaua publics de canalizare este caminul de racord la re|eaua 
publica de canalizare in sensul de scurgere a apelor uzate.

Seep tinea 4

Contractarea serviciului public de 

alimentare cu apa §i de canalizare

39. Orice persoana fizica sau juridicS, instalapile interne de apS si de 
canalizare ale careia sunt bran§ate/racordate la sistemul public de alimentaitexru apa 
Si de canalizare si care a mdeplinit condipile si lucrarile prevazute in avizul. <de 
bransare/racordare, este in drept sa solicite operatorului incheierea contractului de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.
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40. In funcfie de necesitap se incheie urmatoarele tipuri de contracte:

1) Contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa 
(potabila *p/saii tehnologica) §i de canalizare. Acest contract se incheie intre 
operator §i consumator in cazul in care operatorul va furniza/presta, atat serviciul 
public de furnizare a apei (potabila §i/sau tehnologica), cat serviciul public de 
canalizare;

2) Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apa (potabila 
§i/sau tehnologica). Acest contract se incheie intre operator si consumator in cazul 
in care operatorul va furniza numai serviciul public de furnizare a apei (potabila 
§i/sau tehnologica);

3) Contract de prestare a serviciului public de canalizare. Acest contract se 
incheie intre operator §i consumator in cazul in care operatorul va presta numai 
serviciul public de canalizare sau numai serviciul de epurare a apelor uzate ale 
consumatorului.

41. Pentru a incheia contractele prevazute la pct. 40 din prezentul 
Regulament, solicitantul depune о cerere, in forma prevazuta de operator, iar 
operatorul pentru incheierea acestor contracte va utiliza datele §i informal a 
prezentata de catre persoana fizica sau juridica conform prevederilor pct. .18, 19 §i 
27 din prezentul Regulament. In cazul in care a fost schimbat proprietarul locului 
de consum, persoana fizica sau persoana juridica este obligata sa prezinte 
operatorului urmatoarele acte pentru incheierea contractu in i:

a) cererea, indicand numele §i prenumele (denumirea, in cazul persoanei 
fizice, intreprinzator individual,

persoanei juridice), adresa (sediul), (formularul cererii este pus la dispozipe 
de catre operator);

b) numerele telefoanelor/faxurilor, alta informa|ie de contact;

c) copia titlului de proprietate sau a altui document care atesta detinerea 
imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

d) debitul de apa, cu excepjia consumatorilor casnici, caracteristicile apei §i 
regimul de furnizare solicitat, debitul §i caracterul apelor uzate ce urmeaza a fl 
deversate in refeaua publica de canalizare, regimul deversarii;

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

f) codurile po§tale, codul de identificare al proprietarului/locatanilui, codul
fiscal, rechizitele bancare, functiile, numele, prenumele persoanelorwWizate's^; 
semneze contractu!. ...» •



42. Operatorul este obligat sa incheie, fare discriniinare, contractu! solicitat 
de persoana fizica sau juridica, care a indeplinit toate conditiile prevazute de lege §i 
de prezentul Regulament. Operatorul este obligat sa incheie contractu! de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare cu 
solicitantul care detine imobilul in baza altui drept decat cel de proprietate, cu 
dreptul de a consemna, in contractul de furnizare/prestare a serviciului public de 
alimentare cu apa si de canalizare, conditia de plata preventive a consumului lunar, 
efectuand ulterior recalculul conform indicatiilor contorului.

43. Contractu] de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu 
apa §i de canalizare se nitocme§te in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte 
contractanta. In contractu] de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare 
cu apa de canalizare incheiat intre operator §i consumatorul casnic se indica in 
mod obligatoriu punctul de delimitare responsabilitatea parfilor. La contractul de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare incheiat 
intre operator §i consumatorul, altui decat cel casnic, obligatoriu, ca parte 
components, se anexeaza actul de stabilire a punctului de delimitare.

44. In contractu] de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu 
apa §i de canalizare in mod obligatoriu se va indica:

a) denumirea operatorului §i a consumatorului, adresa locului de consum 
unde se furnizeaza serviciul, adresa operatorului §i a consumatorului, codul postal, 
posta electronica, numerele telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, 
conturile bancare, funcpa, numele, prenumele persoanei care semneaza contractul, 
codul de identificare al consumatorului;

b) obiectul contractului, nivelurile de calitate;

c) volumul de apa preconizat a fi furnizat §i/sau volumul de ape uzate 
preconizat a fi receptionat (cu exceppa consumatorilor casnici);

d) modalitatea de evidenta a consumului de apa si a apelor uzate evacuate;

e) punctul de delimitare;

f) drepturile §i obligate operatorului §i ale consumatorului;

g) mijloacele prin care se pot obtine informapi despre tarife;

h) conditiile de intrerupere §i limitare a fumizarii/prestarii serviciului public 
de alimentare cu apa §i de canalizare, conditiile de deconectare §i de reconectare a 
instalatiilor interne de apa §i de canalizare la reteaua publica de alimentare cu 
ара/de canalizare;

о



i) durata contractului, precum §i modalitatea de modificare, de suspendare 
ori de rezolutiune a contractului;

j) acpunile care trebuie intreprinse in caz de nerespectare a nivelurilor de 
cal State a serviciilor furnizate/prestate prevazute in contract;

k) rnodalitatile de solulionare a litigiilor aferente neexecutarii sau executarii 
defectuoase a dauzelor contractuale, alte clauze negociate de parp care nu 
contravin legislatiei.

Clauzele contractuale pot 11 detaliate §i completate in anexe sau in alte acte 
aditionale. Totodata, contractu] de furnizare/prestare a serviciului public de 
alimentare cu apa de canalizare, ’in mod imperative va confine clauzele
obligatory, specificate in Contractu l-cadru de furnizare/prestare a serviciului 
public de alimentare cu apa si de canalizare, elaborat si aprobat de catre Agenda 
Naponala pentru Reglementare in Energetica.

45. La incheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de 
alimentare cu apa §i de canalizare cu consumatorii existent sau cu solicitanfii, 
potential! consumatori, pentru locurile de consum care nu sunt deconectate de la 
sistemul public de alimentare cu apa de canalizare, operatorul este obligat sa 
efectueze examinarea contorului de apa potabila (tehnologica) §i a contorului de 
ape uzate, daca exista, evacuate in sistemul public de canalizare a sigiliilor 
aplicate, in prezenta obligatorie a consumatorului sau a reprezentantului acestuia.

In urma examinarii, operatorul intocme§te actul de control al contorului in 
doua exemplare (cate un exemplar pentru fiecare parte). Actul de control al 
contorului se semneaza de catre operator §i de catre consumator sau reprezentantul 
acestuia.

46. Operatorul incheie cu consumatorul casnic contract de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pentru 
fiecare loc de consum luat aparte sau cu acordul in scris al consumatorului casnic, 
un contract pentru mai multe locuri de consum indicand datele cu privire la fiecare 
loc de consum intr-o anexa la contract. In cazul incheierii unui singur contract 
pentru mai multe locuri de consum, operatorul indica separat in factura de plata, 
transmisa consumatorului casnic, valoarea plapii pentru fiecare loc de consuiTi, 
incheierea contractelor individuate intre operator si fiecare proprietar/Iocatar de 
apartament in parte se efectueaza obligatoriu cu respectarea condipilor prevazute.Ца' 
alin. (4) art. 29 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu . 
apa si de canalizare. ' '• . —

47. Operatorul incheie cu consumatorul, altul decat cel casnic, un singur 
contract pentru mai multe locuri de consum, cu conditia indicarii 'S^cificulid 
fiecarui loc de consum intr-o anexa separata la contract. Operatorul este obligat sa 



indice separat in factura de plata transmisa consumatorului, altul decat cel casnic, 
valoarea platii pentru fiecare loc de consum.

48. Operatorul incheie contractu! de furnizare/prestare a serviciului public 
de alimentare cu apa §i/sau de canalizare cu respectarea cerinfelor prezentului 
Regulament dupa cum urmeaza:

a) in cazul bran§arii/racordarii de catre operator a instalatiilor interne ale 
solicitantului la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, contractul se 
incheie in aceea§i zi;

b) in celelalte cazuri .. in termen de cel mult 5 zile lucratoare din data
depunerii cererii de incheiere a contractului si prezentarii documentelor necesare 
conform listei aprobate.

49. Operatorul este in drept sa refuze incheierea contractului de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i/sau de canalizare cu 
solicitantul in cazul in care solicitantul nu indepline§te prevederile prezentului 
Regulament sau in cazul cand solicitantul are datorii la alte locuri de consum, 
refuzul fund argumentat in scris. Operatorul este obligat sa incheie contractul de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i/sau de canalizare, in 
termenele prevazute de prezentul Regulament, in cazul in care solicitantul a 
inlaturat cauzele ее au constituit motivul refuzului din partea operatorului.

50. Solicitantul are dreptul sa conteste refuzul operatorului de a incheia 
contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i/sau de 
canalizare in instanta de judecata competenta, in termenele prevazute de legislate.

51. Consumatorul, parte a contractului de furnizare/prestare a serviciului 
public de alimentare cu apa §i/sau de canalizare, care a instrainat un imobil, care 
constituie un loc de consum, este obligat sa achite integral plata §i datoriile pentru 
serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare, penalitaple, daca sunt 
prevazute in contract, si, in baza cererii depuse la operator, are dreptul la 
rezolutiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu 
apa §i/sau de canalizare pentru locul de consum respectiv, in conditiile prevazute 
de Codul civil al Republicii Moldova.

52. Persoana fizica sau juridica, care a obtinut cu drept de proprietate un 
imobil, ce nu a fost deconectat de la sistemul public de alimentare cu apa §i de 
canalizare, este obligata sa solicite operatorului incheierea contractului de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i/sau de banalizare, in 
termen de 15 zile de la data inregistrarii dreptului de proprietate. In/cazul in care 
persoana fizica sau juridica nu respecta aceasta prevedere, operatorul este in drept 
sa deconecteze locul de consum, preintampinand persoana in cauW^rirraviz de 
deconectare, cu cel pufin 5 zile inainte. Operatorul este, totodata, in dreppsa''ceara



persoanei fizice sau juridice achitarea platii pentru consumed fraudulos (daca acesta 
se constata). din mornentul dobandirii de catre persoana in cauza a dreptului de 

proprietate asupra imobilului respective dar cu respectarea stricta a prevederilor pct. 
130 - 133 din prezentul Regulament.

53. Operatorul este tn drept sa deconecteze locul de consum din ziua 
rezolutiunii contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu 
apa §i/sau de canalizare pentru locul de consum respective daca о alia persoana nu a 
solicitat incheierea unui non contract de furnizare/prestare a serviciului public de 
alimentare cu apa pi/sau de canalizare pentru acest loc de consum.

54. In cazul decesului consumatorului casnic, pe parcursul perioadei de 
stabilire a mo§tenitorului(ilor) imobilului persoanei decedate, furnizoru), la 
solicitarea unuia din succesorii la mo§tenire, incheie contractul de 
furnizare/prestare, cu conditia achitarii datoriilor create la acest loc de consum §i 
achitarii plapi preventive pentru serviciul furnizat/prestat, in valoarea estimata din 
media consumului a ultimilor trei luni. Daca moptenitorii nu indeplinesc aceasta 
cerin|a, operatorul este in drept sa deconecteze instalatiile interne de apa de 
canalizare de la sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare.

55. In cazul in care este stabilit un singur mo§tenitor al imobilului 
persoanei decedate, mo§tenitorul achita datoriile existente pentru serviciul public 
de alimentare cu apa §i de canalizare incheie un nou contract de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare. Daca 
mostenitorul refuza sa achite datoriile respective §i/sau sa incheie contractul de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa $i de canalizare, 
operatorul este in drept sa deconecteze instalatiile interne de apa §i de canalizare de 
la sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare.

56. In situafia in care exista mai mulp mo§tenitori ai imobilului persoanei 
decedate, ace§tia. achita datoriile existente pentru serviciul public de alimentare cu 
apa §i de canalizare, iar unul dintre ei, cu acordul scris al celorlal|i mo§temtori, 
incheie din numele sau contractul de furnizare/prestare a serviciului public de 
alimentare cu apa de canalizare. Daca mo§tenitorii nu indeplinesc aceasta 
cerin(a, operatorul este in drept sa deconecteze instalafiile interne de apa..$i de 
canalizare de la sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare.

57. In cazul incaperilor locuibile din camine in care grupul sanltar este '
prevazut pentru uz comun al locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va 
incheia cu administrator^ blocukii locativ (asociatia de proprietary hi condopiiniu) 
sau, in lipsa administratorului, cu persoana desemnata de locatari, cy specificated 
necesitaplor tuturor locatarilor din bloc. /
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58. In cazul in care persoana fizica, inlreprinzator individual sau persoana 
juridica - consumator isi schimba denumirea, adresa, codul fiscal, contul bancar, 
consumatorul respectiv este obligat in termen de 10 zile lucratoare sa prezinte 
operatorului documentele de confirmare, necesare pentru operarea modificarilor in 
conlraclul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de 
canalizare.

59. Daca se schimba destinajia spatiului locativ, proprietarul, posesorul 
imobilului:

a) este obligat sa solicite operatorului, incheierea unui nou contract de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare, in 
termen de 15 zile din data obtinerii actelor de schimbare a destinatiei spatiului 
locativ;

b) daca in rezultatul schimbarii destinatiei spatiului locativ se majoreaza 
debitul de apa la locul de consum mentionat sau concentrapa substantelor poluante 
in apele uzate, deversate de catre consumator in sistemul public de canalizare, 
operatorul este in drept sa emita, dupa necesitate, consumatorului un nou aviz de 
racordare a instalatiilor interne de canalizare;

c) in cazul schimbarii destinatiei spatiului din locativ in spatiu nelocativ, 
dar posesorul imobilului nu a solicitat operatorului incheierea unui nou contract de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare ca 
consumator, altul decat cel casnic, in termenul stabilit la lit. a), operatorul este in 
drept sa pretinda incasarea diferentei dintre contravaloarea calculata in baza 
tarifului real aplicat consumatorului si contravaloarea calculata in baza tarifului 
care urma sa fie aplicat consumatorului in rezultatul schimbarii destinatiei spatiului 
locativ, pentru perioada de la schimbarea destinatiei spatiului locativ, dar nu mai 
mare de 1 an, cu conditia ca la consumator este instalat contor sigilat in modul 
stabilit, iar verificarea lui metrologica este valabila pentru perioada de calcul. In 
cazul lipsei contractului, iar termenul de verificare metrologica a contorului este 
expirat, s-a intervenit in contor sau este violat ori inlaturat sigiliul, operatorul este 
in drept sa aplice prevederile pct. 130- 133 din prezentul Regulament.

60. In cazul utilizarii par|iale a spatiului locativ de catre consumatorul 
casnic in alte scopuri, consumatorul casnic este obligat sa instaleze contor separat 
pentru evidenta volumului de apa consumat in aceasta parte a imobilului. Pentru 
aceasta el va depune in scris о cerere la operator care ii va elibera consumatorului, 
in termen de .15 zile, condifii privind instalarea contorului pentru evidenta 
volumelor de apa consumata in alte scopuri, decat cele casnice. Dupa;instalarea 
contorului respectiv §i sigilarea lui, operatorul §i consumatorul incheie (un contract 
de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i dcxcanalizare 
pentru fumizarea/prestarea serviciului public la imobilul respeclKs^JDaca 



consumatorul nu respecta prevederile mentionate, operatorul este in drept sa 
deconecteze locul de consum. preintampinand persoana in cauza prin aviz de 

deconectare, cu cel pufin 5 zile inainte si cu respectarea prevederilor pct. 151 - 155 
din prezentul Regulament.

61. Modificarea debitului de apa poate fi solicitata de consumator, prin 
depunerea la operator, a unei cereri in scris. Operatorul este obligat sa raspunda in 
scris la solicitarea de modificare a debitului in termen de 15 zile de la momentul 
inregistrarii cererii respective.

62. Consumatorul, parte a unui contract de furnizare/prestare a serviciului 
public de alimentare cu apa §i de canalizare, este Tn drept sa solicite, in scris, 
suspendarea contractului §i suspendarea temporara a furnizarii/prestarii serviciului 
public de alimentare cu apa si de canalizare, prin deconectare de la sistemul public 
de alimentare cu apa §i de canalizare, pentru о perioada de timp de cel pupil trei 
luni. Cererea respective se depune la operator cu cel pufin 7 zile pana la data 
solicitata de suspendare a contractului, cu exceptia cazurilor in care contractul de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare prevede 
alt termen. Operatorul va accepta solicitarea, iar consumatorul va achita integral 
plata pentru serviciul furnizat/prestat §i penalitafile calculate conform prevederilor 
contractului, pana la data suspendarii temporare a serviciului public de alimentare 
cu apa §i de canalizare, precum §i tariful pentru deconectare.

63. In cazul deconectarii instalatiilor interne de apa de canalizare ale 
consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare, 
conform prezentului Regulament, operatorul este in drept sa suspende contractul de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare pentru 
30 zile din ziua deconectarii. Daca, pe parcursul acestei perioade, consumatorul nu 
inlatura motivele pentru care au fost deconectate instalapile interne de apa si de 
canalizare §i nu solicita reconectarea lor la sistemul public de alimentare cu apa si 
de canalizare, operatorul va rezolutiona contractul de furnizare/prestare a 
serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pentru neexecutare 
esentiala.

64. Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu 
apa §i de canalizare, incheiat intre operator §i consumator pentru о perioada 
nedeterminata, isi produce efectele pana la rezolutiunea lui. in conformitate cu

. . . ’ ' it t i ■ ■ ' 17 a
clauzele contractual, prevederile Codului civil al Republicii Moldova si 
Regulamentului de organizare si functionare al serviciului public de almfontare cu 
apa si de canalizare. In cazul in care contractul de furnizare/prestare a serviciiri’aiTri^ri’" 
public de alimentare cu apa §i de canalizare, este incheiat intre operator §i : 
consumator pentru о perioada determinata, operatorul preavizeazS 
despre rezolutiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de 



alimentare cu apa <?i de canalizare cu cel pupn 30 zile inainte de rezolutiunea lui in 
confor.mil.ate cu prevederile contractului de furnizare/prestare a serviciului public 
de alimentare cu apa §i de canalizare. Operatorul transmite preavizul privind 
rezolutiunea contractului prin posta, fax, posta electronica, anexa la factura sau 
prin telefon. Modalitatea de transmitere a preavizului se specifics in contractul de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare. Dupa 
caz, operatorul este obligat sa restituie datoriile fa|a de consumator cel tarziu pana 
la data rezolufiunii contractului de furnizare/prestare a serviciului public de 
alimentare cu apa §i de canalizare.

65. Operatorul nu este In drept sa ceara de la solicitant, consumator careva 
plati pentru incheierea, modificarea, suspendarea sau rezolutiunea contractului de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

Sectiunea 5

Drepturile §i obligatiiie partilor

66. Drepturile consumatorului in report cu operatorul sunt:

a) sa beneficieze de serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare in 
conditiile stabilite in contractul de furnizare/prestare a serviciului respectiv, in 
Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare §i 
prezentul Regulament;

b) sa fie prezent personal sau sa desemneze expres о persoana care sa asiste 
la citirea indicafiilor contorului, la efectuarea verificarii metrologice de expertiza, a 
controlului a sigiliilor aplicate acestuia, precum §i la deconectarea instalatiilor 
sale interne de apa §i de canalizare in cazurile prevazute de Legea nr. 303/2013 
privind serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare §.i de prezentul 
Regulament:

c) sa fie informal din limp de catre operator despre regimul de furnizare a 
apei, stabilit in localitate, inclusiv cu privire la limitarile sau intreruperile in 
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare, in 
modul stabilit de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa 
si de canalizare de prezentul Regulament;

d) sa inipeze modificarea §i completarea contractului de furnizare/prestare a 
serviciului public de alimentare cu apa de canalizare §i/sau a anexdlor acestuia 
prin acorduri adifionale, inclusiv in cazul in care apar prevederi noi MjLegea nr.



303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa de canalizare §i in 
prezentul Regulament;

e) sa renunte (definitiv sau temporal*) la serviciile operatorului in modul 
stabilit de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa §i 
de canalizare, de prezentul Regulament §i de contractu! de furnizare/prestare a 
serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare;

f) sa primeasca, la cerere, informatii privind tarifele §i calitatea. apei, 
privind volumul apei consumate, plafile §i penalitafile calculate §i achitate;

g) sa primeasca raspuns la petifiile adresate operatorului in modul §i in 
termenele stabilite de legislatia Republicii Moldova;

h) sa solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului in 
conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa 
si de canalizare, Codul civil §i prezentul Regulament;

i) sa beneficieze de alte drepturi stabilite in Legea nr. 303/2013 privind 
serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare, Legea nr. 105/2003 privind 
protectia consumatorilor §i prezentul Regulament;

j) la sistarea furnizarii/prestarii serviciilor pentru о perioada de timp 
determinata §i la suspendarea contractului pe о perioada de timp nu mai mica de 3 
luni;

k) la modificarea sau rezolutiunea contractului de furnizare/prestare a 
serviciului public de alimentare cu apa de canalizare in conformitate cu Legea 
nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare §i 
prezentul Regu I ament;

l) sa verifice sa constate respectarea de catre operator a prevederilor 
contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa de 
canalizare;

rn) sa aiba acces la contor, daca acesta este instalat pe proprietatea 
operatorului;

n) la eliberarea de catre operator a unui nou aviz de bran§arezracordare, in
cazul necesitatii majorarii debitului de apa; /,■ 7 f / 'L L’

Lm '7L' - i

o) la despagubiri din partea operatorului pentru nerespectarea pardrrietrilor 
de performanta ai serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare, potrivit... 
conditiilor contractuale negociate de parti;

V,- -Д,
p) sa aiba acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al operatorului, hujnarul 

de telefon al caruia se indica in mod obligatoriu in contract in factura.



67. Obligapile consumatorului sunt:

a) sa respecte prevederile contractului incheiat, prevederile Legii nr. 
303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare §i 
prevederile prezentului Regulament;

b) sa prezinte operatorului datele §i documentele necesare pentru 
incheierea, remcheierea sau modificarea contractului privind furnizarea/prestarea 
serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare;

c) sa exploateze sa intrepna in stare buna instalapile interne de apa §i de 
canalizare aflate in gestiunea sa in conformitate cu documentele normaliv-tehnice. 
sa remedieze la timp avariile si scurgerile de apa de la re^elele interne proprii;

d) sa asigure integritatea contoarelor si a sigiiiilor aplicate acestora, inclusiv 
sa intreprinda masuri de protectie a contorului contra mghe|ului;

e) sa acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimapei 
corespunzatoare, pentru citirea indicatiilor contorului de apa, montarea/demontarea 
contorului §i prezentarea la verificarea metrologica, pentru efectuarea controlului 
integritapi contorului de apa si a sigiiiilor aplicate acestuia, precum si pentru 
deconectarea instalatiilor sale interne de apa §i de canalizare in cazurile prevazute 
de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa §i de 
canalizare §i prezentul Regulament.

f) sa acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimapei 
corespunzatoare, la caminurile de control pentru prelevarea probelor, la reside 
publice de alimentare cu apa §i de canalizare amplasate pe teritoriul 
consumatorului pentru efectuarea lucrarilor de intervenpe de reconstrucpe;

g) sa achite, in termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de 
alimentare cu apa §i de canalizare;

h) sa utilizeze apa in mod rational §i fara fraude;

i) sa nu execute conectari neautorizate la sistemul public de alimentare cu 
apa §i de canalizare:

j) sa nu evacueze spre deversare in sistemul public de canalizare substance 
interzise de actele normative §i care pot avaria reteaua publica de canalizare sau 
pot afecta functionarea instalatiilor de epurare a apelor uzate §i sa nu admita 
deversarea apelor uzate cu concentra|ia poluanfilor care depa§e§te concentra|ia 
maxim admisibila a poluanplor in apele uzate;

k) sa menpna curatenia §i sa mtrepna in stare corespunzatoare 'paminul de 
vizitare in care este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;



l) sa execute hicrari de intre(inere reparatie, care ii revin conform Legii 
nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa §1 de canalizare, la 

instalapile interne de apa §i de canalizare pe care le are in folosirpa pentru a nu 
admite pierderi de apa sau, in caz de functionare necorespunzatoare a acestora, 
pentru a nu crea pericol pentru sanaiatea publica;

m) sa informeze, in termen de 7 zile lucratoare, operatorul in cazul 
instrainarii imobilului si schimbarii destinapei spafiukn din locativ in spatiu 
nelocativ, precum si despre modificarea altor date mentionate in contractul de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa de canalizare;

n) sa achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului 
public de alimentare cu apa de canalizare, prin evacuarea in refeaua publica de 
canalizare a substantelor interzise spre deversare §i a apelor uzate cu concentrapa 
poluantilor care depa§e§te concentrapa maxim admisibila a poluanplor in apele 
uzate, precum §i in alte cazuri prevazute de lege;

o) sa sesizeze operatorul in cazul in care depisteaza def'ecfiunea contorului 
sau violarea sigiliilor aplicate;

p) sa declare rezolutiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului 
public de alimentare cu apa si de canalizare, daca nu are necesitate de aceste 
servicii, sa achite integral operatorului plata pentru serviciile furnizate/prestate §i 
penalitaple calculate conform prevederilor contractului de furnizare/prestare a 
serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare;

q) sa fie prezent sau sa desemneze un reprezentant la examinarea contorului 
§i al sigiliilor aplicate;

r) sa nu permita altor persoane sa intervina in contor sau fn instala(iile 
operatorului, situate pe proprietatea consumatorului;

s) sa solicite operatorului conditiile pentru separarea evidence! apei 
consurnate pentru alte scopuri decat cele indicate in contractul de furnizare/prestare 
a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare, in conditiile prezentukri 
Regulament;

t) sa numeasca prin ordin §i sa prezinte operatorului numele persoahelor 
responsabile pentru participarea la prelevarea probelor de ape uzate evacuate 
pentru semnarea actelor respective (consumatorul altui decat cel casnic); , •

u) sa participe la prelevarea de catre operator a probelor apelor’uzate si sa 
semneze, actele respective (consumatorul altui decal cel casnic);

v) sa comunice operatorului despre toate deteriorarile in procesul 
tehnologic care pot aduce la afectarea regimului normal de functionare al r-efelelor 



publice §i instalatiilor de epurare sau defectarea acestora (consumatorul altul decat 
cel casnic);

w) sa intretina in condifii normale caminul de control al calitatii apelor 
uzate deversate.

68. Obligapile operatorului in raport cu consumatorii sunt:

a) sa asigure furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apa §i 
de canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul in limitele caruia a fost autorizat, 
cu respectarea prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de 
alimentare cu apa de canalizare prezentului Regulament:

b) sa furnizeze/presteze serviciul public de alimentare cu apa §i de 
canalizare in locurile autorizate, (inand cont de punctele de delimitare a rc(elelor §i 
instalapilor, in baza unui contract incheiat cu consumatorul:

c) sa respecte clauzele contractuale;

d) sa asigure funcponarea, la parametrii proiectap, a sistemelor publice de 
alimentare cu apa §i de canalizare;

e) sa respecte indicatorii de performanta a serviciului public de alimentare 
cu apa §i de canalizare stabilip de autoritatea publica locala;

f) sa asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apa si de 
canalizare in punctul de delimitare a re|elelor la parametrii fizici §i calitativi;

g) sa elibereze avize de bransare/racordare la sistemul public de alimentare 
cu apa §i de canalizare in termen de cel mult 20 de zile din momentul depunerii 
solicitarii §i a prezentarii documentelor necesare indicate in prezentul Regulament;

h) sa infomieze consumatorii, cel pupn cu 3 zile lucratoare inainte, prin 
mass-media, prin intermediul paginii web oficiale §i/sau prin afisare, inclusiv la 
scarile blocurilor locative, despre orice intrerupere planificata a furnizarii apei 
§i/sau a recepponarii apelor uzate in cazul unor lucrari planificate de reconstrucpe, 
modernizare, reparatie, racordare etc.;

i) sa mtreprinda masuri de remediere, in termenele stabilite prin Legea nr. 
303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa §1 de canalizare, prezentul 
Regulament si alte reglementari, a defectiunilor produse in reticle sale;

j) sa mtrepna §i sa exploateze bran§amentele de apa §i racordurile de
canalizare prin intermediul carora se fumizeaza/presteaza serviciul public de 
alimentare cu apa §i de canalizare, pana la punctul de delimitare,./aflate in 
administrarea sa; ! K



k) sa instaleze, sa repare, sa inlocuiasca sa verifice metrologic contoarele 
pentru serviciile acordate conform prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul 
public de alimentare cu apa §i de canalizare §i prezentului Regulament si sa 
informeze eonsumatorii prin mass-media privind masurile ce trebuie intreprinse 
pentru proteqia contoarelor contra inghefolui, in cazul in care se a^teapta 
temperaturi scazute ale aerului exterior;

l) sa nu admita di scrim in area consumatorilor, sa calculeze plata pentru 
serviciul furnizat/prestat in baza tarifelor aprobate §i a indicilor contoarelor, iar in 
lipsa contoarelor, pe durata verificarii metrologice periodice, sau in cazul 
deteriorarii din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, sa calculeze plata 
pentru volumul de apa consumata, reie^ind din volumul mediu lunar, inregistrat in 
ultimele 3 luni pana la verificare (deteriorare). in cazul in care nu este instalat 
contor. volumul de apa consumat se calculeaza in corespundere cu normele de 
consum aprobate in modul stabilit, conform prevederilor actelor normative;

m) sa informeze eonsumatorii cu privire la serviciul furnizat/prestat, 
inclusiv cu privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, conditiile calitative §i 
cantitative de deversare a apelor uzate, inodificarile tarifului;

n) sa restitute sau sa recalculeze consumatorilor platile facturate incorect §i 
sa achite despagubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, in conformitate cu 
Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare, 
Codul civil §i prezentul Regulament;

o) sa achite, in conditiile legii, proprietarilor din vecinatatea sistemelor 
publice de alimentare cu apa §i de canalizare prejudiciile cauzate in rezultatul 
inlcrvcntiilor de retell no logizare, repara|ie, revizie sau in caz de avarii §i sa aduca 
la starea initials terenurile afectate. Proprietarul terenului afectat de exercitarea 
dreptului de servitute va fi despagubit pentru prejudiciile cauzate;

p) sa reconecteze instalatiile interne de apa de canalizare ale 
consumatorului la sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare, conform 
prevederilor din prezentul Regulament §i sa reia furnizarea/prestarea serviciilor 
publice;

q) sa prezinte consumatorului, lunar, factura emisa in baza indicilor 
contorului sau in baza normelor de consum, in cazul in care nu este instalat contor; 
pentru plata serviciilor furnizate/prestate a tarifelor, cu cel pu|in 10 zile inainte de 
expirarea termenului-limita de plata a facturii, indicat in aceasta;

r) sa determine consumul de apa §i al apelor uzate,

in lipsa contorului, conform prevederilor pct. 107;



s) sa prezinte, la cererea consumatorului, informapi despre consumul 
anterior de apa, despre platile §i despre penalitaple calculate §i achitate. Operatorul 
prezinta obligatoriu consumatorului calculul volumului de apa §i a volumului de 
ape uzate Tn cazul consumului fraudulos;

t) sa raspunda. Tn termenele stabilite de legislatia Republicii Moldova, la 
petitiile depuse Tn scris de consumator;

u) sa repare prejudiciile cauzate consumatorului in cazul in care este 
demonstrata vina operatorului;

v) sa restituie datoriile acumulate fa|a de consumator pana la data 
suspendarii sau rezolutiunii contractului de furnizare/prestare a serviciului public 
de alimentare cu apa §i de canalizare;

w) sa informeze consumatorii §i solicitanpi privind modalita|ile de 
soluponare a problemelor abordate de catre ace§tia;

x) sa asigure incasarea de la consumatori, inclusiv prin intermediul 
bancilor, sau oficiilor po§tale sau al oficiilor sale din teritoriu, in termenul prevazut 
in prezentul Regulament, a platilor pentru serviciul public de alimentare cu apa 
de canalizare;

y) sa asigure accesul consumatorilor la serviciul telefonic 24 din 24 ore, 
numarul de telefon al caruia se indica obligatoriu in contract si in factura;

z) sa ef'ectueze citirea indicilor contorului. controkil contorului §i a sigiliilor 
aplicate numai in prezerga consumatorului sau al reprezentantului acestuia.

69. Drepturile operatorului in raport cu consumatorii sunt;

a) sa aplice consumatorilor penalitap pentru neachitarea, Tn termenul 
stabilit in factura de plata, a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare 
furnizat, conform prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de 
alimentare cu apa si de canalizare;

b) sa aiba acces la contoarele instalate la consumatorii cu care a incheiat
contracte de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de 
canalizare, la caminele de control al apelor uzate, instalatiile aflate pe proprietatea 
consumatorilor pentru citirea indicilor contoarelor, prelevarea probelor pentru 
stabilirea calitafii apelor uzate, pentru prezentare la verificarea metrologica si 
pentru controlul integritapi contoarelor §i al sigiliilor aplicate acestoray precum 
pentru deconectarea instalatiilor interne de apa §i de canalizare ale consumatorilor 
in cazurile prevazute de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare 
cu apa §i de canalizare $i prezentul Regulament. Accesul se va еГссЦкмЛоаг Tn 
prezen|a consumatorilor sau ai reprezentan|ilor acestora; » m



c) sa limiteze sau sa intrerupa fumizarea serviciului public de alimentare cu 

apa de canalizare in circumstantele prevazute de Legea nr, 303/2013 privind 
serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare prezentul Regulament;

d) sa deconecteze instalatiile interne de apa §i de canalizare in cazurile 
prevazute in pct. 144 din prezentul Regulament;

e) sa refuze bran§area/racordarea la re^elele publice de alimentare cu apa 
§i/sau de canalizare a instalatiilor interne de apa/de canalizare ale noilor 
consumatori, cu preavizarea lor, in cazul in care operatorul se confrunta cu lipsa de 
capacitate de producjie, refuzul bind motivat §i justificat in modul corespunzator;

f) sa demonstreze consumatorului faptul si modul in care a consumat 
fraudulos apa, sa intocmeasca actul de depistare a consumului fraudulos §i sa 
efectueze recalcularea consumului de apa §i volumului de ape uzate in 
conformitate cu precededle pct. 130-133 din prezentul Regulament;

g) sa corecteze factura eronata, conform pct. 127-129 din prezentul 
Regulament:

h) sa solicite plata preventive de la consumator, in situatiile prevazute de 
prezentul Regulament;

i) sa efectueze in orice timp, ftra avizul prealabil, cu participarea 
consumatorului, altul decat cel casnic, sau a reprezentantului desemnat de acesta, 
controlul calitapi apelor uzate deversate de catre consumator in sistemul public de 
canalizare, precum §i al debitelor maxime ale acestora;

j) sa factureze proprietarilor/locatarilor suprafe|elor de scurgere a apelor 
pluviale, la depistarea unei deversari neautorizate de ape pluviale in sistemul public 
de canalizare, volumul deversarilor, calculat conform actelor normative, cu 
aplicarea tarifului pentru serviciul de canalizare §i sa Jichideze din contul acestora 
conectarile neautorizate;

k) sa initieze si sa participe la expertiza metrologica a contorului, la 
expertiza extra]udiciara in institutii specializate, in cazul in care presupune ca 
contorul este deteriorat, ca s-a intervenit la contor sau ca sigiliile operatorului sunt 
violate.

Secfiunea 6

Evidenta volumelor de apa furnizata consumatorilor к 2 \ '
§1 a volumelor de ape uzate evacuate in sistemul О ;;
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70. Volumul de apa fumizat consumatorului se determina in baza indicilor 
inregistra|i de contorul de apa potabila sau apa tehnologica. Volumul de ape uzate 
evacuat in sistemul public de canalizare recepfionat de catre operator se 
determina in baza indicilor inregistrap de contorul de evidefoa a apelor uzate, iar in 
lipsa lui, volumul apelor uzate se determina In baza indicilor inregistrap de 
contorul de apa potabila sau apa tehnologica.

71. Fiecare loc de consum se doteaza in mod obligators cu contor, 
legalizat pe teritoriul Republicii Moldova, inclus in Registrul de stat al mijloacelor 
de masurare al Republicii Moldova, §i verificat metrologic.

72. Nu se admite fumizarea serviciului public de alimentare cu apa potabila 
si apa tehnologica noilor consumatori, fara instalarea contoarelor de evidenta a 
volumelor de apa conform cerintelor prevazute la pct. 71 din prezentul 
Regulament-cadru. Nu este obligatorie instalarea contoarelor pentru evident 
volumelor de ape uzate.

73. Tipul de contor, parametrii §i caracteristicile tehnice ale contorului care 
urmeaza a fi instalat la consumator, se selecteaza de catre operator conform 
modelelor aprobate si incluse in Registrul de stat al mijloacelor de masurare al 
Republicii Moldova se prevad in avizul de bran^are/racordare §i in contractul 
incheiat intre consumator §i operator.

74. Achiziponarea, instalarea, exploatarea, intrepnerea, reparapa, inlocuirea 
verificarea metrologica a contoarelor se efectueaza:

a) la bran§amentele blocurilor locative, la casele individuale — de catre 
operator, din contul mijloacelor financiare prevazute in tariful pentru serviciul 
public de alimentare cu apa si de canalizare, calculate conform Metodologiei de 
determinare, aprobare §i aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa, 
de canalizare §i de epurare a apelor uzate, aprobata de Agenpe;

b) in apartanientele din blocurile locative cu care sant incheiate contracte 
dirccic cu operatorul sau la incheierea contractului direct cu operatorul - de catre 
operator, din contul mijloacelor financiare prevazute in tariful pentru serviciul 
public de alimentare cu apa §i de canalizare, calculate conform Metodologiei de 
determinare, aprobare §i aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa, 
de canalizare §i de epurare a apelor uzate, aprobata de Agenpe;

9R



c) la alp consumatori - conform contractului incheiat intre consumator 
operator sau intre consumator si administratorul blocului locativ, din contul 
mijloacelor finandare ale consumatorului.

75. Operatorul este obligat sa informeze solicitantul, potential consumator, 
despre parametrii $i caracteristicele tehnice ale contoarelor ce urmeaza a fi 
instalate, precum despre tipurile contoarelor, legalizate pe teritoriul Republicii 
Moldova de catre autoritatea centrala de metrologie.

76. Operatorul accepta pentru instalate doar contoare verificate metrologic 
§i legalizate pe teritoriul Republicii Moldova. Operatorul este obligat sa refuze 
instalarea contorului procurat de catre solicitant, potential consumator, daca tipul, 
parametrii §i caracteristicele tehnice ale contorului nu corespund celor incluse in 
Registrul de stat al mijloacelor de masurare al Republicii Moldova si nu este 
indicat in avizul de bran§are/racordare.

77. Instalarea contoarelor se va efectua in conformitate cu cerintele 
specificate in Standardul Moldovean SM SR EN 14154-2+A1: 2010 “Contoare de 
apa. Partea 2: Instalare §i condipi de utilizare”.

78. Dupa instalare, contorul se sigileaza de catre reprezentantul 
operatorului, in prezenta obligatorie a consumatorului, cu intocmirea procesului- 
verbal de dare in exploatare a contorului, in doua exemplare. Formularul 
procesului-verbal de dare in exploatare a contorului se elaboreaza de operator 
conform modelului stabilit in Anexa nr. 3. In procesul-verbal se indica data 
instalarii, tipul numarul contorului, locul instalarii lui, numele sau denumirea 
consumatorului, denumirea operatorului, indicii initiali ai contorului, numarul 
sigiliilor, alte informa|ii. Cordonul sigiliului operatorului trebuie sa fie din cupru 
sau din alt metal necoroziv.

79. Operatorul este in drept sa intreprinda masuri adecvate pentru 
prevenirea §i pentru excluderea intervene i lor in functionarea contorului. Masurile 
respective se indica, in mod obligatoriu, in procesul-verbal de dare in exploatare a 
contorului sau in actul de control al contorului, mtocmit in prezenta obligatorie a 
consumatorului. Operatorul informeaza in mod obligatoriu consumatorul despre 
acest fapt despre consecintele ce pot surveni in cazul in care consumatorul 
intervine in functionarea contorului.

80. Se interzice consumatorului sa intervina sub orice forma asupra 
contorului §i asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalarii ale operatorului, 
precum §i sa blocheze accesul personalului operatorului la acestea.

81. Consumatorul sau persoana responsabila de integritatea contorului este 
obligat sa in§tiin|eze operatorul in situatia in care depisteaza detMprarea 
contorului sau violarea sigiliilor operatorului.



82. Personalul operatorului este obligat sa prezinte consumatorului 
legitimatia de serviciu sa comunice scopul vizitei in situapa in care solicits acces 
pe proprietatea consumatorului, in scopul verificarii contorului. pentru citirea 
indicapilor contorului, pentru inspectarea retelelor interne ale consumatorului, 
pentru examinarea bransamentului de apa, in vederea efectuarii de lucrari la 
instalapile, proprietate a operatorului si care sunt situate pe proprietatea 
consumatorului sau in scopul deconectarii de la sistemul public de alimentare cu 
apa de canalizare a instalatiilor interne de apa §i de canalizare ale 
consumatorului, conform prevederilor prezentului Regulament. In situapile 
menponate, consumatorul este obligat sa asigure imediat §i neconditionat accesul 
personalului operatorului la contor §i la instalapile respective. In caz de refuz, 
operatorul este in drept sa documenteze acest fapt prin intocmirea actului respectiv, 
cu aplicarea ulterioara a prevederilor pct. 145 lit. b) din prezentul Regulament. 
Personalul operatorului §i consumatorul sunt in drept sa stabileasca, de comun 
acord, timpul efectuarii activitaplor stipulate mai sus.

83. In cazul inlocuirii contorului §i/sau demontarii contorului pentru 
verificarea metrologica periodica la consumatorul casnic, operatorul informeaza 
consumatorul casnic despre data si intervalul de timp in limitele caruia vor fi 
efectuate lucrarile de demontare, de inlocuire a contorului, irisa intervalul respectiv 
de timp nu va fi mai mare de 4 ore.

84. Citirea indicilor contorului in scopul facturarii serviciului public 
furnizat se efectueaza lunar, cu exceptia caselor individuate, de catre operator sau 
consumator, iar datele contorului se indica in factura de plata. Operatorul este 
responsabil de citirea indicilor contoarelor la consumatorii cu care are incheiate 
contracte de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de 
canalizare. Operatorul este in drept sa solicite consumatorilor acces la contor 
pentru citirea indicilor contorului §i pentru controlul contorului in orice moment al 
zilei in intervalul de timp 8.00 - 20.00, iar consumatorul este obligat sa ofere 
operatorului acces neconditionat la contor. In cazul in care operatorul nu are acces 
la contor pentru citirea indicilor lui, acesta este in drept sa indice in factura de plata 
pentru luna respectiva un consum estimativ, la nivelul consumului media 
inregistrat in perioada anterioara cu recalcularea ulterioara, reie§ind din indicii reali 
ai contorului. Controlul contorului §i al sigiliilor aplicate se efectueaza de catre 
operator in funcpe de necesitate si numai in prezenfa consumatorului sau a 
reprezentantului acestuia, inclusiv a membrilor familiei consumatorului casnic care 
au atins varsta de majorat §i care locuiesc impreuna cu el, cu intocmirea actului de 
control in doua exempt are, cate unui pentru fiecare parte.

85. Reprezentantul operatorului nu este in drept sa efectueze 'cottttplul 
contorului in lipsa consumatorului sau a reprezentantului acestuia, cu excep|fa 
situapei cand consumatorul refuza sa participe la controlul contorului.



Reprezentantul operatorului este obligat sa examineze vizual integritatea contorului 
§i sigiliile aplicate fara a le deteriora sau viola. In cazul in care reprezentantul 

operatorului depisteaza ca contorul este deteriorat §i/sau ca sigiliile operatorului 
sunt violate, el demonstreaza incalcarile respective consumatorului. Reprezentantul 
operatorului este in drept sa verifice integritatea bran^amentului. In rezultatul 
verificarii contorului al sigiiiilor aplicate §i dupa verificarea integritapi 
bransamentului de apa reprezentantul operatorului este obligat sa intocmeasca un 
act de control in doua exemplare, cate until pentru fiecare parte. Actul de control se 
contrasemneaza de consumator.

86. In cazul in care consumatorul sau reprezentantul acestuia a refuzat sa 
participe la controlul contorului §i a sigiiiilor aplicate, reprezentantul operatorului 
efectueaza controlul in lipsa acestuia, intocmind actul de control al contorului 
in care se indica faptul refuzului. Actul de control al contorului, semnat de catre 
reprezentantul operatorului se inmaneaza consumatorului, iar in caz de refuz al 
consumatorului de a primi actul intocmit, acesta se expediaza consumatorului prin 
intermediul po§tei.

87. In cazul depistarii consumului fraudulos, reprezentantul operatorului 
este obligat sa demonstreze acest fapt consumatorului sa intocmeasca actul de 
depistare a consumului fraudulos conform Anexei nr. 5 in doua exemplare, cate 
imul pentru fiecare parte. Reprezentantul operatorului indica in act, in mod 
obligatoriu, modalitatea in care consumatorul a efectuat consumul fraudulos.

88. Actul de depistare a consumului fraudulos este semnat de 
reprezentantul operatorului §i de consumator sau de reprezentantul acestuia. In 
cazul in care consumatorul sau reprezentantul acestuia refuza sa semneze actul de 
depistare a consumului fraudulos, reprezentantul operatorului indica in act faptul §i 
motivele refuzului. In cazul conectarii neautorizate a instalatiilor interne de apa 
de canalizare la sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare, sau in cazul 
consumului de apa prin evitarea contorului, reprezentantul operatorului inlatura 
incalcarile depistate §i pastreaza probele respective.

89. Reprezentantul operatorului este in drept sa demonteze, in prezen|a 
consumatorului, contorul, pentru ca acesta sa fie prezentat la institufia care 
efectueaza expertiza extrajudiciara, in cazul in care presupune ca respect! vul contor 
este deteriorat, ca s-a intervenit la contor sau ca sigiliile operatorului sunt violate. 
Reprezentantul operatorului este obligat sa intocmeasca actul de demontare, in 
doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. In actul de demontare se 
indica, in mod obligatoriu, numarul §i indicii contorului, numerele sigiiiilor 
operatorului aplicate contorului, precum si motivele demontarii. Reprezentantul 
operatorului impacheteaza contorul §i/sau sigiliile aplicate intr-o sacQ^a proprie, 
aplica sigiliul la saco§a in aceea§i zi impreuna cu consumatorul prezintaixtOTjttrrul 



la expertize extrajudiciara, sau inmaneaza contorul impachetat si sigilat 
consumatorului pentru a fi prezentat de acesta la expertize extrajudiciara, in termen 
de 7 zile. Consumatorul nu este in drept sa desigileze saco§a in care a tost plasat 
contorul §i/sau sigiliile aplicate,

Institutia in care urmeaza sa fie efectuata expertiza extrajudiciara se alege 
de catre consumator.

lnainte de efectuarea expertizei extrajudiciare, consumatorul este in drept 
sa solicite efectuarea expertizei metrologice a contorului, cheltuielile pentru 
efectuarea expertizei metrologice Hind suportate de catre consumator. Operatorul 
informeaza obligatoriu despre acest drept consumatorul. In acest caz consumatorul 
prezinta contorul la institutia in care urmeaza sa fie efectuata expertiza 
extrajudiciara, in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea raportului verificarii 
metrologice de expertiza.

90. Operatorul §i consumatorul au dreptul sa solicite efectuarea expertizei 
extrajudiciare repetate.

Dupa efectuarea expertizei extrajudiciare, operatorul sau consumatorul, 
dupa caz, este obligat sa prezinte celuilalt in termen de 10 zile, contorul §i/sau 
sigiliile aplicate de operator la contor, §i raportul expertizei extrajudiciare a 
contorului §i/sau a sigiliilor operatorului aplicate contorului.

91. In cazul in care consumatorul nu prezinta contorul, sigilat §i/sau sigiliile 
aplicate contorului, la expertiza judiciara sau daca se constata ca sigiliile aplicate 
saco^ei in care a fost impachetat contorul sunt violate, sau daca saco§a in care a 
fost impachetat contorul este deteriorate, operatorul este in drept sa aplice fa|a de 
consumator prevederile pct. 130 din prezentul Regulament.

In caz de distrugere, de sustragere sau de pierdere a contorului §i/sau a 
sigiliilor aplicate lui, dupa ce au fost transmise de catre operator consumatorului, 
operatorul este in drept sa aplice prevederile pct. 130 din prezentul Regulament.

92. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei extrajudiciare se achita de 
partea care a inijiat-o.

93. Se interzice operatorului sa aplice prevederile pct. 130 din prezentul 
Regulament in cazul in care nu a fost stability modalitatea prin care consumatorul a 
efectuat consumul fraudulos. Drept baza pentru stabilirea modalitatii de consum 
fraudulos vor servi actul de depistare a consumului fraudulos, concluziile 
raportului expertizei extrajudiciare, concluziile raportului expertizei metrologice §i 
rezultatele examinarii altor probe acumulate de operator.
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94. Decizia privind consumul fraudulos se ia de catre operator in termen de 
cel mult 20 de zile din data intocmirii actukii de depistare a consumului fraudulos 

§i/sau a concluziilor expertizei extra] udiciare, a concluziilor raportului expertizei 
metrologice. Daca operatorul constata ca consumatorul nu a efectuat consum 
fraudulos, operatorul informeaza despre acest fapt consumatorul respectiv.

95. In cazul in care operatorul a stabilit ca consumatorul a utilizat fraudulos 
serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare, operatorul emite о decizie 
argumentata, cu indicarea circumstantelor <?i a motivelor ce au stat la baza emiterii 
acesteia. Operatorul este obligat sa indice in decizie dreptul consumatorului privind 
contestarea acesteia in caz de dezacord, precum si termenul de contestare. Dupa 
adoptarea deciziei, operatorul emite factura pentru consumul fraudulos.

96. In cazul depistarii sau constatarii de operator a faptului schimbarii 
destinatiei spatiului din locativ in spatiu nelocativ, fara ca posesorul imobilului sa 
solicite operatorului in termenul stabilit incheierea unui nou contract de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare ca 
consumator, altul decat cel casnic, operatorul este in drept sa intocmeasca actul de 
depistare a schimbarii destinatiei spatiului locativ si sa emita о decizie 
argumentata, cu indicarea circumstantelor §i a motivelor ce au stat la baza emiterii 
acesteia, prin care sa incaseze diferenla dintre contravaloarea serviciului calculate 
in baza tarifului real si contravaloarea serviciului calculat in baza tarifului, care 
urma sa fie aplicat consumatorului in rezultatul schimbarii destinatiei spatiului 
locativ, pentru perioada de la schimbarea destinatiei spafiului locativ si pina la 
depistarea sau constatarea de operator, dar nu mai mare de 1 an, cu conditia ca la 
consumator este instalat contor sigilat in modul stabilit, iar verificarea lui 
metrologica este valabila pentru perioada de calcul.

In decizie operatorul este obligat sa indice dreptul consumatorului privind 
contestarea acesteia in caz de dezacord, precum si termenul de contestare. Dupa 
adoptarea deciziei, operatorul emite factura pentru mcasarea diferentei 
contravalorii real achitate si cea care urma sa fie achitate de consumator, cu 
indicarea calculelor detaliate.

97. Decizia operatorului pentru mcasarea diferentei dintre contravaloarea 
serviciului achitat, calculat in baza tarifului aplicat si contravaloarea serviciului 
calculat in baza tarifului care urma sa fie aplicat consumatorului §i decizia privind 
consumul fraudulos, precum §i facturile emise in baza acestora se expediaza 
consumatorului respectiv, in termen de cel mult 5 zile dupa luarea deciziei. .

98. Decizia operatorului pentru incasarea diferentei dintre contravaloarea 
serviciului achitat, calculat in baza tarifului aplicat si contravaloarea serviciului 
calculat in baza tarifului, care urma sa fie aplicat consumatorului sau pnvfefd 
consumul fraudulos, poate fi contestata de consumator m instanta de judecata, in 



conformitate cu prevederile legislatiei. In cazul in care, instanta de judecata 
dispune anularea deciziei, operatorul este obligat sa anuleze factura pentru 
incasarea diferentei dintre contravaloarea serviciului achitata, calculate in baza 
larifului aplicat si contravaloarea serviciului calculat in baza larifului. care urma sa 
fie aplicat consumatorului sau pentru consumul fraudulos, emise in baza acestei 
decizii.

99. In cazul in care consumatorul in§tiin|eaza operatorul, in conformitate cu 
pct. 81 din prezentul Regulament despre deteriorarea contorului §i/sau despre 
violarea sigiiiilor operatorului, faptul nu este calificat drept consum fraudulos de 
catre consumator, daca, in urma exam inSri i, nu se demonstreaza incalcarea 
respective.

100. Demontarea contoarelor instalate la bran^amente/racorduri se 
efectueaza de catre operator sau de catre consumator cu coordonarea prealabila in 
scris cu operatorul. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea contorului, de catre 
operator, la cererea consumatorului, sunt suportate integral de catre consumator. 
Cererea pentru demontarea sau pentru remontarea contorului se depune de 
consumator la oficiul operatorului. In cazul demontarii contorului pentru efectuarea 
verificarii metrologice periodice sau de expertiza, pentru efectuarea expertizei 
extrajudiciare nu se suspenda furnizarea serviciului public de alimentare cu apa §i 
de canalizare.

101. Consumatorul suporta cheltuielile de reparare, demontare, verificare 
metrologica, remontare si sigilare a contorului deteriorat sau de inlocuire a 
contorului si sigiiiilor, precum este obligat sa achite contravaloarea consumului 
recalculat de apa §i/sau volumul recalculat de ape uzate in cazul in care 
deteriorarea contorului are loc din vina acestuia.

102. Contoarele montate la consumatori sau la operator §i utilizate pentru 
facturare, trebuie verificate metrologic in termenele legale, stabilite in conformitate 
cu Lista Oficiala a mijloacelor de masurare si a masurilor supuse controlului 
metrologic de stat, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr. 1042/2016 §i numai in 
laboratoarele metrologice autorizate. In cazul rezultatelor negative ale verificarilor 
metrologice, contorul de apa se inlocuie§te sau se repara.

103. Operatorul §i consumatorul sau reprezentanfo acestora au dreptul sa 
fie prezen|i la verificarea metrologica a contorului. Actul cu rezultatele verificarii 
metrologice este pus la dispozifia operatorului a consumatorului.

104. Operatorul §i consumatorul pot inipa expertiza metrologica a 
contorului, in cazul in care una dintre parti are suspiciuni privind corectitudinea 
functionarii contorului. Plata pentru expertiza metrologica si va fi efectuata de 
partea care a inifiat-o. Daca in urma expertizei metrologice petitia se confirm»*-''' 



operatorul efectueaza recalculari in conformilate cu pct. Ill - 113 din prezentul 
Regulament. Consumatorul casnic va suporta cheltuielile pentru expertiza 

metrologica, doar in cazul, In care petitia lui nu capata confirmare.

105. Demontarea contorului pentru efectuarea expertizei metrologice, la 
solicitarea consumatorului, se efectueaza de catre operator, in decors de cel mult 5 
zile de la data inregistrarii cererii respective. Operatorul este obligat sa aduca la 
cunofeinfa consumatorului casnic despre obligafia de a achita tanful pentru 
demontarea, remontarea contorului, pentru expertiza metrologica §i sigilarea lui, 
daca in urma expertizei metrologice, solicitata de consumatorul casnic, se 
demonstreaza ca contorul functioneaza tn limitele erorii admisibile.

106. La demontarea contorului la solicitarea consumatorului, pentru 
expertiza metrologica, reprezentantul operatorului intocrne^te actul de demontare a 
contorului m 2 exemplars (cate un exemplar pentru fiecare parte), indicand in el 
numarul contorului §i al sigiliilor, indicii contorului, precum §i cauzele demontarii. 
Contorul se impacheteaza, se sigileaza de catre operator §i se inmaneaza 
consumatorului pentru a fi prezentat, in termen de 7 zile, spre expertiza 
metrologica, la un laborator metrologic independent care dispune de autorizafia 
corespunzatoare, eliberata in conditiile legii. Consumatorul este obligat sa prezinte 
operatorului concluziile expertizei metrologice §i contorul, in termen de 7 zile, de 
la data primirii concluziilor in cauza.

107. In lipsa contorului (nu este instalat contor), volumul de apa consumata 
se calculeaza in corespundere cu normele de consum aprobate in modul stabilit, 
conform prevederilor actelor normative. In cazul cind furnizarea apei se sisteaza pe 
un termen de peste trei zile succesive si lipsesc contoare, volumul apei fiirnizate si 
facturate, pentru luna de referinta, se va determina luindu-se in calcul durata reala 
de prestare a serviciilor. In lipsa contorului de evidenta a apelor uzate, volumul 
apelor uzate evacuate se considers egal cu volumul apei consumate. Intreruperile in 
alimentarea cu apa se vor inregistra in modul stabilit.

108. In cazul in care contorul este instalat in limitele proprietafii
operatorului, responsabilitatea pentru integritatea contorului §i a sigiliilor aplicate, 
revine operatorului. Operatorul este obligat sa asigure la solicitare, accesul 
consumatorului la contor. In acest caz, consumatorul este in drept sa aplice sigil iuh 
sau la contor. / ‘ fe

pto : rt fe
109. In cazul in care contorul instalat la consumatorul masnic sau la fell 

branpamentul blocukii locativ este deteriorat nu din vina consumatorului, 
operatorul restabile§te evidenta volumului de apa potabila in termen
lucratoare de la data demontarii contorului, prin repararea contorului saiijnldcuifea •’ 
lui. Consumatorii, altii decat cei casnici, restabilesc din cont propwbgvidenjg. 



volumului de apa potabila, apa tehnologica, ape uzate in termen de 5 zile 
hicratoare, prin repararea contorului sau inlocuirea lui.

110. In cazul in care contorul este sustras sau deteriorat §i aceasta se 
daloreaza culpei consumatorului, acesta este obligat sa animae operatorul. In aceste 
situapi, consumatorul suporta toate cheltuielile pentru repararea, montarea sau 
inlocuirea contorului. Restabilirea evidence! consumului de apa se face nu mai 
tarziu de 10 zile hicratoare de la data inregistrarii documentate a sustragerii sau a 
deteriorarii contorului. In cazul n econ form ar ii consumatorului cu aceste cerin|e, 
operatorul este in drept sa aplice pct. 115 din prezentul Regulament.

111. In cazul in care contorul este deteriorat nu din vina consumatorului, 
este demontat pentru reparape sau a fost demontat pentru verificare metrologica 
periodica sau de expertiza, consumul de apa/volumul de ape uzate evacuate in 
perioada lipsei contorului se va calcula reiesind din volumul mediu lunar de apa 
inregistrat in ultimele 3 luni pana la verificare (deteriorare).

112. In cazul in care contorul este sustras sau deteriorat sau iesit din 
functiune nu din vina consumatorului si acesta a anuntat operatorul, sau este 
necesara demontarea contorului pentru reparatie sau verificare metrologica, daca 
acest contor a functionat mai putin de 3 luni. dar nu mai putin de о luna, volumul 
mediu lunar de apa consumat/volumul apelor uzate se va determina in baza 
indicilor medii pentru intreaga perioada de functionare a acestuia, iar in cazul in 
care aceasta perioada este mai mica de о luna sau daca pentru perioada din data 
sigilarii de catre operator a contorului consumatorului care nu a avut anterior 
contor, contorul nu a inregistrat careva consum, volumul de apa va fi determinat 
conform normelor de consum.

113. In cazul in care contorul este sustras sau deteriorat sau iesit 
dinfunctiune nu din vina consumatorului si acesta a anuntat operatorul, volumul de 
apa consumat/volumul apelor uzate se va calcula reiesind din volumul mediu lunar 
de apa inregistrat in ultimele 3 luni de functionare a acestuia, determinat pentru 
perioada din data ultimei citiri a indicatiilor contorului pina la data sigilarii 
contorului de catre operator.

In cazul in care contorul a fost demontat pentru reparatie, verificare 
metrologica sau expertiza metrologica, consumul de apa/ volumul de canalizare, 
pentru perioada lipsei contorului, se va calcula reiesind din volumul mediu lunar de 
apa inregistrat in ultimele 3 luni pana la verificare (deteriorare).

114. In cazul in care consumatorul, care a fost informat despre data vizitei 
operatorului, dar la prezentarea legitimafiei nu permite accesul personalului 
operatorului pentru efectuarea controlului contorului intre orele 08.00-20.00, 
reprezentantul operatorului, intocme§te actul refuzului accesului, care--^e 



inmaneaza sau se expediaza prin posta consumatorului, in care obligatoriu se va 
indica data urmatoarei vizite pentru efectuarea controlului contorului.

Daca si in cadrul vizitei repetate consumatorul nu permite accesul la 
contor, operatorul deconecteaza instalapile interne de apa de canalizare ale 
consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare in 
conformitate cu prevederile pct. 145 Hl. b) din prezentul Regulament.

115. In cazul In care contorul a fost sustras sau a fost deteriorat din vina 
consumatorului, consumul de apa se determina in funcpe de secpunea 
bransamentului, viteza mi§carii apei, perioada de limp de la ultima cilire a 
contorului §i p'ina la data reinstalarii altui contor sau repara|iei contorului 
deteriorat.

116. In cazul neexecutarii de catre consumatorul, altul decat cel casnic, a 
prescrippei argumentate a operatorului, transmisa consumatorului cu cel pupin 30 
zile inainte, privind instalarea/reinstalarea contoarelor adecvate debitului de 
consum, inclusiv sezonier, operatorul va recalcula volumul de apa fumizata, 
volumul apelor uzate evacuate in sistemul public de canalizare luandu-se in 
considerare debitul determinat in cadrul examinarii contorului si perioada de timp 
de la data expirarii termenului indicat in prescriptia operatorului si pana la data 
instalarii contoarelor adecvate debitului de consum.

117. In cazul existence] la consumator a retjelelor de apa pentru stingerea 
incendiilor, care sunt conectate la refoaua publica de alimentare cu apa fara a fi 
instalat contor, desigilarea hidranplor de incendiu §i a alter instalarii antiincendiare, 
se admite doar in cazul unui incendiu, cu in§tiin|area operatorului. Dupa folosirea 
refolelor de apa pentru stingerea incendiilor, consumatorul este obligat, in decursul 
unei zile, sa prezinte operatorului procesul-verbal privind desigilarea dispozitivelor 
§i armaturii antiincendiare, sigilate de catre operator, timpul folosirii lor, 
coordonat cu organizapa care a executat kicrarile de stingere a incendiului.

Incercarea retelelor de apa ale consumatorului pentru stingerea incendiilor, 
se efectueaza doar cu in^tiirgarea in scris a operatorului, privind termenele si durata 
efectuarii incercarilor. Dupa efectuarea incercarii retelelor de apa pentru<stingerea 
incendiilor, consumatorul va intocmi cu operatorul un proces-verbal pnvtkdliip'puj . 
real de folosire a dispozitivelor antiincendiare. Im/ i-

Procesele-verbale menponate servesc drept temei pentru sigilarea'repetata a /''P 
hidranplor de incendiu a altor instalarii antiincendiare, precbdk^ijjientru 

calcularea volumelor de apa, care se achita suplimentar de catre conswndtoimdff 
cazul nerespectarii acestor cerifoe de catre consumator, volumul de apa consumat 
pe parcursul perioadei cind hidran|ii §i alte instalarii antiincediare au fost dpsigilate 
se determina de operator in funcfie de secpunea bransamentului, viteza 



apei §i pe durala de timp pina la sigilarea hidranplor §i a altor instalatii 
anti incendi are.

Sectiunea 7

Facturarea si plata serviciului public

de alimentare cu apa si de canalizare

118. Plata pentru serviciul public de alimentare cu apa §i de canalizare se 
efectueaza in baza facturn, emisa lunar de catre operator inmanata 
consumatorului sau expediata prin po§ta. La cererea consumatorului factura poate 
fi expediata in format electronic.

119. Facturile se emit in baza indicilor contorului sau, dupa caz, serviciul 
calculat urmare a constatarii consumului fraudulos, pentru incasarea diferentei 
dintre larif'ul achitat si cel care urma sa fie achitat de catre consumator si platile 
suplimentare pentru depa^irea normativelor la deversarea apelor uzate in reteaua 
publica de canalizare, a normelor de consum §i a tarifelor aprobate de catre 
autoritatile administratiei publice locale sau de catre Agenpe, cu respectarea 
prevederilor prezentului Regulament, inclusiv la emiterea facturilor pentru plata 
preventive.

12O.In blocurile locative in care contractele de furnizare a serviciului 
public de alimentare cu apa §i de canalizare sunt incheiate cu administratorul 
blocului locativ, facturarea serviciului se efectueaza in baza tarifelor aprobate a 
volumului de apa inregistrat de contorul comun instalat la bran§amentul blocului. 
Distribuirea pe apartamente a volumului de apa inregistrat de contorul comun de la 
bran§amentul blocului locativ se efectueaza de catre administratorul blocului 
locativ in baza Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale si 
necomunale, folosirea, exploatarea administrarea locuintelor, aprobat de Guvern 
si conform art. 19 alin. (1) al Legii condominiului in fondul locativ nr. 913/2000.

121.. In blocurile locative in care furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apa §i de canalizare se efectueaza in baza contractelor incheiate de 
catre operator cu fiecare proprietar/locatar de apartament in parte, facturarea 
serviciului public de alimentare cu apa §.i de canalizare se efectueaza in baza 
indicilor contoarelor individuate instalate in apartamente §i a tarifelor aprobate.



122. In cazul in care se modifies tarifele la serviciul public de alimentare cu 
apa pi de canalizare in limitele perioadei de facturare, in scopui emiterii facturii 

pentru serviciul furnizat/prestat, operatorul este in drept sa determine volumul de 
apa potabila, volumul de apa tehnologica, volumul serviciului de canalizare §i de 
epurare a apelor uzate, in perioada de pana la data intrarii in vigoare a noilor tarife

dupa aceasta data, in baza consumului mediu zilnic de apa, ape uzate calculat 
pentru perioada respective de facturare, conform indicilor contoarelor.

123. Factura lunara de plata, prezeniata lunar de catre operator 
consumatorului, trebuie sa comma m mod obligatoriu, urmatoarele date:

a) numele §i prenumele (denumirea) consumatorului:,

b) adresa pentru fiecare loc de consum numarul contractului:

c) indicii actuali .pi cei precedent! ale contorului perioada pentru care este 
emisa factura;

d) volumul de apa potabila, volumul de apa tehnologica, volumul 
serviciului de canalizare §i de epurare a apelor uzate furnizate in perioada de 
facturare;

e) tarifele aplicate:

f) plata pentru fiecare serviciu furnizat;

g) data expedierii facturii;

h) datariimita de plata a facturii;

i) datoriile pentru perioadele precedente, daca exista;

j) suma totala spre achitare ce include §i datoriile pentru perioadele 
precedente, daca exista;

k) adresa §i numarul de telefon al operatorului, inclusiv numarul telefonului 
din cadrul serviciului 24 din 24 ore, po§ta electronica §i pagina web oficiala a 
operatorului.

124. Factura de plata trebuie sa include si urmatoarele notatii;

“ATENTIE ! ■

iff ' erni / to/

in confomiitate
* - • 1 ' ■' ■

w -f

Va atentionam ca in cazul neachitarii acestei facturi de plata, mf
10 zile de la data-limita de achitare indicate in ea, :
operatorul este in drept sa deconecteze instalatiilc interne de apa si de €analt|jw? Сё 
va apartin, de la sistemul public de alimentare cu apa §i deric^naUz; 
Reconcctarea instalatiilor interne de apa §i de canalizare va fi posibiia'-ri 



eliminarea cauzei care a dus la deconectare si dupa achitarea tarifului pentru 
reconeclare.”

125. Operatorul nu este in drept sa includa in factura lunara de plata alte 
sume, decat cele calculate conform prevederilor pct. 119 - 122 din prezentul 
Regulament.

126. Operatorul este in drept sa aplice penalitate consumatorilor pentru 
fiecare zi de intarziere a platii pentru serviciile furnizate/prestate, incepand cu 
prima zi dupa data limita de plata a facturii. Suma penalitatilor va fi prezentata 
consumatorului spre achitare intr-o factura separata. Penalitatea urmeaza a fi 
aplicata in conformitate cu contractu! incheiat cu consumatorul, in corespundere cu 
prevederile Contractu I ui-cadru aprobat de Agentie. Cuantumul penalitatii nu poate 
depasi marimea stability prin Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de 
alimentare cu apa si de canalizare. Penalitatea nu se aplica in cazul facturilor 
eronate.

127. In cazul in care consumatorul depisteaza ca a fost emisa о factura 
eronata in defavoarea sa, operatorul este obligat sa restituie suma incasata 
suplimentar sau, la solicitarea consumatorului, sa о considere drept plata pentru 
и rm at oa re I e decontar i.

128. Operatorul este in drept sa nu restituie sumele incasate suplimentar sau 
sa nu le considere drept plata pentru viitoarele decontari in cazul in care faptul 
emiterii unei facturi eronate a fost depistat dupa expirarea termenului de prescriptie 
stabilit de Codul civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 1107/2002 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002 nr. 82-86, art. 661) sau in cazul in 
care consumatorul nu poate demonstra faptul in cauza §i nu poate indica data 
emiterii facturii eronate.

129. Daca a fost emisa о factura eronata in defavoarea operatorului, suma 
cauzata de eroare se include in factura suplimentar, cu aplicarea tarifelor pentru 
perioada in care a fost comisa eroarea. La solicitarea consumatorului, aceasta suma 
va fi ree§alonata pe о perioada determinata de parfi. Operatorul nu este in drept sa 
ceara achitarea unei plap cauzate de eroarea de facturare, daca aceasta a fost 
depistata dupa expirarea termenului de prescripfie stabilit de Codul civil al 
Republicii Moldova sau daca operatorul nu poate demonstra faptul in cauza §i nu 
poate indica data emiterii facturii eronate.

130. In cazul in care operatorul constata consum fraudulos de catre. 
consumator. operatorul este in drept sa calculeze volumul servipiUkii ^public: 
furnizat/prestat, care urmeaza sa fie facturat de catre operator consamatdrwiui L 1 и 
care se determina in functie de sectiunea bransamentului, viteza mi§caiii ape; si de 
durata consumului fraudulos.



La determinarea volumului serviciului public furnizat/prestat, operatorul 
este obligat sa ia in considerare top factorii care permit calcularea exacta a 
prejudiciului cauzat operatorului in urma consumului fraudulos (categoria 
consumatorului, regimul de consum, regimul de lucru al agentului economic, 
modalitatea consumului fraudulos, starea instalatiilor interne ale consumatorului. 
necesitaple pentru care se utilizeaza apa, numarul de persoane ce locuiesc in 
apartament sau casa individuals, volumul apei inregistrat de contorul instalat la 
bloc etc.), fara a fi lezate drepturile legitime ale consumatorului.

131. Secfiunea bransamentului §i viteza mi§carii apei se includ in mod 
obligatoriu in contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu 
apa §i de canalizare. Viteza mi§carii apei se considera nu mai mare de 1,5 metri pe 
secunda.

132. Durata consumului fraudulos se ia in considerare de la data ultimului 
control al contorului, ultimii citiri a indicilor contorului §i pana la data depistarii, 
dar nu poate depa§i termenul de 1 luna. In cazul in care consumatorul a refuzat 
accesul la contor, durata consumului fraudulos nu poate depa§i termenul de 3 luni.

133. In cazul in care se constata consum fraudulos, la emiterea facturii 
pentru volumul serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare se aplica 
tarifele pe parcursul perioadei pentru care se face recalcularea §i se scad sumele 
facturate §i achitate de consumator pentru perioada respective.

134. In cazul in care persoanele fizice §i juridice conecteaza neautorizat la 
sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare instalapile interne de apa §i de 
canalizare, operatorul calculeaza volumul serviciului public conform secpunii 
conductei, vitezei mi^carii apei §i pe durata de timp ce nu depa§e§te 1 an. In cazul 
in care persoana fizica sau juridica nu achita contravaloarea volumului serviciului 
public, operatorul se adreseaza in instanfa de judecata pentru recuperarea 
prejudiciului cauzat.

135. In cazul in care contorul a fost demontat pentru reparape sau in urma 
expertizei metrologice a fost stabilit ca eroarea contorului depa§e§te limitele 
admisibile, consumul de apa se va calcula conform volumului mediu al ultimelor 3 
luni inregistrat pana la deteriorate.

136. Prevederile pct. 135 pot fi aplicate numai in cazul in-care expertiza
metrologica a fost efectuata in limitele intervalului maxim de timp admis intre / 
doua veri ficari metrologice succesive. '// f-f /V'/;:-

137. Operatorul este Tn drept sa solicite plata preventive pentru’ consumul I 
de apa, pentru volumul de ape uzate ce urmeaza a fl deversat in sistemul public de /

-S \ 4 у i X f 
canalizare de la eonsumatorii care solicita reconectarea instalatiilor internfe-4s_apa- 
§i de canalizare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare, instafapilfc 



carora au fost deconectate din cauza neachitarii facturilor pentru serviciul public 
furnizat si a penalitaplor stabilite in contract.

138. Operatorul este in drept sa solicite plata preventiva de la consumatorii 
care au incheiat contracte pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apa §i de canalizare pentru imobilul ce constituie locul de consum, 
delimit in baza altui drept decat cel de proprietate sau de la consumatorii fata de 
care a fost initiata procedura de insolvabilitate.

139. Operatorul va solicita efectuarea platii preventive de consumatorul 
deconectat de la sistemul public de alimentare cu apa de canalizare, inainte de 
reconectare §i de reluarea furnizarii/prestarii serviciului corespunzator.

140. Suma plapi preventive se stabile§te de catre operator §i nu poate 
depasi contravaloarea volumului mediu lunar de apa utilizata §i respectiv 
contravaloarea serviciului de canalizare §i de epurare a apelor uzate. In cazul 
contractelor incheiate cu consumatorii, care nu detin un act asupra imobilului, 
suma plapi preventive nu va depasi contravaloarea volumului mediu de apa 
utilizata pe parcursu! a doua luni si respectiv contravaloarea serviciului de 
canalizare §i de epurare a apelor uzate pentru doua luni. Valoarea platii preventive 
se indica in mod obligatoriu intr-o anexa la contractul de furnizare/prestare a 
serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

141. Operatorul il va elibera de plata preventiva pe consumatorul care §i-a 
onorat obligafiile pe parcursul unui an, cu exceppa consumatorilor care au incheiat 
contracte de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa'?i de 
canalizare pentru imobilele de care dispun in baza altui drept decat cel de 
proprietate §i consumatorilor fa|a de care a fost inipata procedura de 
insolvabilitate.

142. In caz de rezolutiune a contractului de furnizare/prestare a serviciului 
public de alimentare cu apa §i de canalizare cu consumatorul care efectueaza plata 
preventiva, operatorul va efectua calculul defmitiv al consumului §i al plapi pentru 
serviciul furnizat/prestat si va restitui, dupa caz, consumatorului diferenfa, pana la 
rezolutiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu 
apa §i de canalizare.

143. Operatorul fine evidenfa plaplor preventive prirnite de la consumatori. 
Datele privind plafile preventive includ obligatoriu:

a) numele, prenumele consumatorului numarul contractului incheiat cu
el: . . , ’ -

b) adresa consumatorului a locului de consum, daca difera:



c) suma plafii preventive.

144. In cazul in care condifiile de evacuate a apelor uzate in reteaua publica 
de canalizare nu pot fl indeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic de 
solicitant (agent economic) sau in cazul in care in apele uzate deversate de catre 
consumatorii. altii decat cei casnici, concentrapa poluantilor depa§e§te concentrapa 
maxim admisibila a poluanplor in apele uzate, stability de operator aprobata de 
catre agenda ecologica teritoriala, operatorul si solicitantul procedeaza in 
conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public 
de alimentare cu apa §i de canalizare.

Sectiunea 8

Deeonectarea, reconectarea instalatiilor interne

de apa de canalizare, intreruperi limitari

la furnizarea/prestarea serviciului public

de alimentare cu apa §i/sau de canalizare

145. Operatorul are dreptul sa suspende furnizarea apei consumatorului sau 
receptionarea apelor uzate de la consumator, prevenind in prealabil consumatorul, 
in urmatoarele cazuri:

a) starea tehnica nesatisfacatoare a instalatiilor interne de apa de 
canalizare ale consumatorului refuzul consumatorului de a lichida nerespectarea 
regulilor de exploatare tehnica;

b) refuzul repetat al consumatorului de a permite personalukii operatorului, 
imputemicit cu dreptul de control, accesul la instalatiile §i la refelele de alimentare 
cu apa §i/sau de canalizare, la dispozitivele §i construc|iile aferente pentru 
examinarile prescrise sau pentru verificarea citirea datelor contoarelor, 
efectuarea masurarilor prelevarea probelor de ape uzate, controlul sigiliilor 
aplicate, reglementarea distribufiei apei potabile (in cazul nerespectarii Timitelor 
stabilite), precum si pentru executarea altor lucrari de exploatare, intre(inere, 
reconstrucfie, construcpe etc. Operatorul este obligat sa documenteze/acest fapt, 
intocmind in acest sens un act, care urmeaza sa fie expediat consumatorului- 
impreuna cu avizul de deconectare;

c) dispozifia organelor teritoriale de supraveghere sanitara §i de mediu;
i A ;

d) neindeplimrea de catre consumator a condipilor contractului .iwfieiat cu ./ 
operatorul privind limitele consumului de apa. volumul calitatea apelor 
evacuate sau privind cerinjele de protecpe a mediului;

4 ’7



e) neachitarea de catre consumator a facturii pentru serviciul public 
furnizat/prestat de operator in decurs de 10 zile de la data-limita de plata indicata in 
factura, prezentata consumatorului cu respectarea termenului prevazut la pct. 68 lit. 
q) din prezentul Regulament;

f) constatarea consumului fraudulos, depistarea sau constatarea faptului 
schimbarii destinatiei spafiului din locativ in spatiu nelocativ, fara ca posesorul 
imobilului sa solicite in termenul stabilit incheierea contractului de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa §i de canalizare ca 
consumator, altul decat cel casnic, urmata de neachitarea facturii emise pentru 
serviciul recalculat, in decurs de 10 zile de la data-limita de plata indicata in 
factura, prezentata consumatorului cu respectarea termenului prevazut la pct. 68 lit. 
q) din prezentul Regulament.

146. Suspendarea fumizarii apei consumatorului sau receptionarea apelor 
uzate de la consumator, in conformitate cu pct. 145 din prezentul Regulament se 
efectueaza prin deconectarea instalatiilor interne de apa si de canalizare de la 
sistemul public de alimentare cu apa de canalizare, care se efectueaza doar in 
zilele lucratoare, in intervalul de timp 08.00 - 20.00. Deconectarea instalatiilor 
interne de apa si de canalizare ale consumatorului se efectueaza numai dupa 
avizarea consumatorului, prin aviz de deconectare, care se expediaza sau se 
inmaneaza consumatorului cu cel pupn 5 zile inainte de data preconizata pentru 
deconectare. In situatiile prevazute la pct. 145 lit. e) si f) din prezentul 
Regulament, operatorul il informeaza pe consumatorul casnic prin intermediul 
facturii de plata referitor la consumul pentru furnizarea/prestarea serviciului public 
de alimentare cu apa si de canalizare, cu privire la posibilele consecinte in cazul 
neachitarii in termen a facturii.

147. In cazul in care operatorul intreprinde masurile prevazute in pct. 145 
din prezentul Regulament, operatorul este obligat sa asigure ca acpunile intreprinse 
de el nu vor influenza negativ calitatea serviciului public de alimentare cu apa si de 
canalizare furnizat/prestat altor consumatori.

148. Este interzisa deconectarea instalatiilor interne de apa §i de canalizare 
ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare in 
alte cazuri decat cele prevazute in prezentul Regulament.

149. Este interzisa deconectarea instalatiilor interne de apa §i de canalizare 
ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare in 
urmatoarele cazuri:

a) consumatorul a contestat la operator factura de plata a serviciului 
furnizat/prestat, inclusiv factura pentru serviciul calculat in urma cdpstatfrii 
consumului fraudulos: "JTо



b) consumatorul a contestat in instan(a de judecata factura de plata a 
serviciului furnizat/prestat, inclusiv factura pentru serviciul calculat in urma 

constatarii consumului fraudulos sau depistarea ori constatarea faptului schimbarii 
destinafiei spapului din locativ in spatiu nelocativ, fara ca posesorul imobilului sa 
solicite in termenul stabilit incheierea contractului de furnizare/prestare a 
serviciului public de alimentare cu apa de canalizare ca, in situatia aplicabila a 
lor consumatori, decit cei. casnici. In acest caz consumatorul este obligat sa 
in^tiinteze in scris operatorul. ca a depus о cerere de chemare in instanja de 
judecata, anexand copia cererii.

Totodata, consumatorul este obligat sa achite facturile pentru serviciul 
curent, expediate lui de catre operator, precum §i penalitatile, calculate conform 
prevederilor contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu 
apa §i de canalizare.

150. Deconectarea instalatiilor interne de apa §i de canalizare ale 
consumatorului, de la sistemul public de alimentare cu apa de canalizare, la 
cererea consumatorului, se efectueaza in condipile stabilite in prezentul 
Regulament, in termen de cel mult 7 zile, dupa depunerea de catre consumator a 
cererii scrise, achitarea tarifelor respective, cu exceppa deconectarii cand 
consumatorul a rezolvit contractul de furnizare/prestare a serviciului public de 
alimentare cu apa §i de canalizare a asigurat accesul personalului operatorului 
pentru indeplinirea lucrarilor respective.

151. Deconectarea de la sau reconectarea la sistemul public de alimentare 
cu apa §i de canalizare a instalatiilor interne de apa §i de canalizare ale 
consumatorului, se efectueaza doar prin ordinul de deconectare, de reconectare, 
semnat de persoana responsabila a operatorului.

152. Reprezentantul operatorului, care a efectuat deconectarea sau 
reconectarea instalatiilor interne de apa §i de canalizare ale consumatorului, este 
obligat sa mtocmeasca actul cu privire la deconectare/reconectare in 2 exemplare 
(cate unul pentru fiecare parte), indicand in act motivele deconectarii/reconectarii 
§i informatia relevanta privind contorul consumatorului.

153. Deconectarea instalatiilor interne de apa §i de canalizarfe d'e la sistemul . 
public de alimentare cu apa §i de canalizare se va efectua de la punctul de 
delimitare sau de unde exista posibilitate tehnica. Daca deconectarea armeaza a fi J 
efectuata de la instalatiile - proprietate ale consumatorului, acesta este^lfgat^^firi; '' 
intermediul persoanei responsabile de exploatarea instalatiilor respective, sa 
asigure accesul personalului operatorului pentru efectuarea deconectarii.-/

154. in cazurile de deconectare, prevazute in prezentul Rbgtilanient/ ,/ 
reprezentantul operatorului, in ziua precon izata pentru deconectare, ph^rifrtfrA? 



consumatorului ordinal de deconectare semnat de persoana responsabila a 
operatorului. Reprezentantul operatorului nu este in drept sa deconecteze 
instalap’ile interne de apa de canalizare ale consumatorului, in cazul in care 
consumatorul dernonstreaza faptul inlaturarii motivelor, care au conditional 
emiterea ordinului de deconectare.

155. In cazul in care, in ziua preconizata pentru deconectare, consumatorul 
sau reprezentantul lui nu este prezent la locul de consum, reprezentantul 
operatorului este in drept sa deconecteze instalapile interne de apa §i de canalizare, 
intocmind actul de deconectare a locul de consum, expediind ulterior prin po$ta 
cate о copie a actului si ordinului de deconectare, in care se indica motivele 
deconectarii, adresa §i telefonul de contact al operatorului §i data deconectarii.

156. Operatorul este obligat sa |ina cvidcnpt tuturor consumatorilor ale 
caror instalapi interne de apa de canalizare au fost deconectate de la sistemul 
public de alimentare cu apa si de canalizare.

157. Consumatorul este in drept sa solicite operatorului reconectarea 
instalapi lor interne de apa §i de canalizare la sistemul public de alimentare cu apa 
§i de canalizare, dupa inlaturarea de catre el a cauzelor care au condus la 
deconectare §i dupa achitarea tarifului pentru reconectare. Operatorul este obligat 
sa reconecteze instalap’ile interne de apa §i de canalizare ale consumatorului la 
sistemul public de alimentare cu apa §i de canalizare, in termenul care nu depa$e§te 
3 zile hicratoare, dupa ce consumatorul a solicitat reconectarea si a achitat tariful 
pentru reconectare.

158. Consumatorul achita tariful pentru deconectare, tariful pentru 
reconectare numai in cazul in care deconectarea a avut loc cu respectarea 
prezentului Regulament. Se interzice operatorului sa perceapa tariful pentru 
reconectare in cazul in care deconectarea instalatiilor interne de apa de 
canalizare ale consumatorului cle la sistemul public de alimentare cu apa §i de 
canalizare a avut loc cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament.

159. Operatorul este obligat sa planifice §i sa efectueze lucrarile de 
exploatare, de intrepnere a sistemului public de alimentare cu apa §i de canalizare, 
in modul care asigura cea mai mica durata a intreruperilor planificate ale furnizarii 
apei sau a recepponarii apelor uzate.

160. Despre executarea lucrarilor planificate (de reparape,
bransare/racordare, reconstrucpe etc.) la refelele publice de alimentare cu apa 
§i/sau de canalizare la care sunt bran§ate/racordate instalapile interne de apa §i de 
canalizare ale consumatorilor, operatorul este obligat sa anun|e consumatorii in 
prealabil, cu cel pupn 3 zile lucratoare inainte de executare. X. a i"1

zi<



In cazul intreruperi lor neplanificate a furnizarii/prestarii serviciului public 
de alimentare cu apa si de canalizare, operatorul este obligat sa restabileases 

furnizarea/prestarea serviciului public catre consumatori in termenul cel mai scurt 
posibil, dar care sa nu depa§easca termenul stabilit prin contractul de 
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa de canalizare, precum 
si limitele stabilite de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu 
apa si de canalizare, prezentul Regulament si alte reglementari.

161. Operatorul va asigura activitatea non-stop a unor echipe de intervenpe 
operativa a unor operatori de serviciu pentru inregistrarea apelurilor prin telefon 
ale consumatorilor la serviciul telefonic 24 din 24 de ore.

162. In cazul unor intreruperi neplanificate a furnizarii/prestarii serviciului 
public de alimentare cu apa pi de canalizare de nivel local (strada, earlier), care 
afecteaza un numar mic de consumatori, operatorul inregistreaza fiecare apei 
(inclusiv data §i ora) §i informeaza consumatorul despre numarul de mregistrare al 
apelului.

Operatorul informeaza consumatorul despre durata probabila de restabilire 
a fumizarii apei sau a recepponarii apelor uzate, precum despre mersul lucrarilor 
de remediere.

163. Operatorul nu poarta raspundere fafa de consumator pentru intreruperi, 
suspendari in furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apa §i de 
canalizare, daca acestea nu se datoreaza culpei sale, insa operatorul intreprinde 
toate masurile necesare, pentru reluarea fumizarii serviciului public de alimentare 
cu apa si de canalizare in cel mai scurt termen posibil.

164. Operatorul este in drept sa suspende furnizarea apei potabile, apei 
tehnologice, recepfia apelor uzate sau sa reduca, fara preaviz, volumul serviciului 
furnizat/prestat in urmatoarele cazuri:

a) sistarea livrarii de energie electrlca la obiectele sistemelor publice de 
alimentare cu apa de canalizare de catre furnizorul de energie electrica;

b) producerea circumstan|elor de forfa majora, a avariilor lagefelele . la 
instalafiile de alimentare cu apa §i/sau de canalizare, precum §i degradarea brtisc^ 
§i eseigiala a calitafii apei la sursa de capture ca urmare a concentrapci mari de 
poluanp in apa, situatie ce necesita sistarea de urgenta a distribufl^k’gpei §i/sau a 
recepfionarii apelor uzate;

c) necesitatea de a mari debitul de apa in locurile in care mmmm О fm 
stinse incendiile.



165. In caz de furnizare a apei cu intrerupere din cauza capacita|ii 
insuficiente a apeductului, operatorul, cu acordul autoritaplor administrapei 
publice locale, organizeaza distribuirea apei in sectoarele corespunzatoare ale 
localitaplor conform unui orar, anun^and consumatorii despre regimul de furnizare. 
Totodata, operatorul elaboreaza §i realizeaza masuri de asigurare ulterioara a 
livrarii apei catre consumatori in volumele prevazute.

166. Limitarea volumului de apa furnizat consumatorului, precum §i 
reglementarea regimului de furnizare a apei se efectueaza potrivit condipilor 
contractului incheiat intre operator $i consumator.

Sec(i unea 9

Petitiile consumatorilor §i procedurile

de solufionare a nein('elegerilor

167. Operatorul este obligat sa dispuna de centre pentru relapi cu 
consumatorii, unde au acces liber top consumatorii, pe parcursul programului de 
lucru, §i sa desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea 
petitiilor §i de solutionarea problemelor consumatorilor.

168. Operatorul este obligat sa aduca periodic la cuno§tin(a consumatorilor 
urmatoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relapi cu consumatorii:

a) adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numarul de telefon al 
serviciului 24 din 24 ore §i adresele po§tei electronice (daca sunt disponibile) unde 
consumatorii pot adresa petifii;

b) programul de lucru, de cel pu|in 5 zile pe saptamana a cate 8 ore pe zi, 
pe parcursul caruia consumatorul poate adresa petitia.

169. Reprezentantul operatorului responsabil de examinarea petitiilor 
consumatorilor trebuie sa dispuna de aptitudini si imputerniciri pentru:

a) a examina petitiile §i a solufiona neinfelegerile direct, prin negocieri, cu 
consumatorul;

b) a remite petitia catre persoana operatorului, investita cu atribupi privind 
examinarea solutionarea problemelor abordate in petitie;

c) a informa consumatorul despre drepturile lui m procesul de solutionare a 
neinfelegerilor.

170. Personalul de conducere al operatorului acorda \pdienj.2u 
consumatorilor care solicita aceasta, in scopui solutionarii problemelor" 16r. 



a problemelor invocate in petitie pot fi contestate in instanta de contencios 
administrativ in termen de 30 de zile de la momentul comunicarii actului, conform 

prevederilor Codului administrativ.

179. Litigiile dintre parple contractante aparute in legatura cu 
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apa §i de 'canalizare. se- 
soluponeaza in instanta de judecata competenta.
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