
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind avizarea “Regulamentului de organizare i func ionare a serviciilor publice de alimentare cu

ap  potabil i de canalizare  armonizat i consolidat in jude ul Maramure  "

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i avizul
favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

zând Regulamentul – cadru al serviciului de alimentare cu ap i canalizare, aprobat prin Ordinul
nr. 88 din 20 martie 2007,  Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice, art. 8 alin.(2),
litera h), Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nr. 241/2006, art. 10  alin (1), litera c) i art.
12  alin. (1), litera h), Statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  ADI - Maramure  a c rui membru
asociat este  jude ul Maramure ;

 În baza prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 13, i art. 97 din Legea 215/2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

 Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1. Se avizeaz  favorabil “Regulamentul de organizare i func ionare a serviciilor publice de
alimentare cu ap  potabil i de canalizare armonizat si consolidat in jude ul Maramure  ” conform
ANEXEI  nr. 1, care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art. 2.. Consiliul jude ean Maramure  acord  în mod expres mandat special domnului Mircea Man în
calitate de pre edinte s  voteze i s  semneze în numele i pe seama Consiliului jude ean hot rârea Adun rii
generale a ADI- Maramure  privind aprobarea "Regulamentului de organizare i func ionare a serviciilor
publice de alimentare cu ap  potabil i de canalizare armonizat i consolidat în jude ul Maramure " cu
anexele aferente.

Art. 3.  Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc ia juridic i administra ie public ;
- Direc ia tehnic ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar  ADI- Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 27 mai 2009. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni.

PRE EDINTE,
Mircea Man

 Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                              Dumitru Dumu a
Baia Mare, 27 mai 2009
Nr. 65



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
              Anexa

la Hot rârea C.J. MM
       nr. 65 din 27 mai 2009

REGULAMENT
 DE ORGANIZARE I FUNC IONARE A SERVICIILOR PUBLICE

 DE ALIMENTARE CU AP  POTABIL I DE CANALIZARE,
CONSOLIDAT SI ARMONIZAT PENTRU JUDE UL MARAMURE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADI-MARAMURE
Regulament de organizare i func ionare a serviciilor publice de alimentare cu ap  potabil i de canalizare,

consolidat si armonizat pentru judetul Maramures



CAPITOLUL I: Dispozi ii generale

Art. 1.
În conformitate cu prevederile:
- art. 8 alin. (2) lit. h din Legea serviciilor comunitare de utilit i publice nr.51/2006,
- art. 12 lit. alin.(1), lit. h din Legea serviciului  de alimentare cu ap i canalizare nr. 241/2006,
- art. 261 alin(1)  din Ordinul Pre edintelui A.N.R.S.C.nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare;

inând cont de prevederile:
- art. 33¹ din Constitu ia României, privind „Dreptul la mediu s tos”,
-Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (transpunerea Directivei nr. 98/83/EEC privind calitatea apei
destinate consumului uman);
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condi iile de desc rcare în mediul acvatic a apelor
uzate (transpunerea Directivei 91/271/ EEC privind epurarea apelor uzate urbane), modificata si completata
prin H.G.352/2005 si H.G.210/2007;
Legea apelor nr.107/1996 cu modific rile si complet rile ulterioare s-a elaborat prezentul „REGULAMENT DE
ORGANIZARE I FUNC IONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU AP  POTABIL I DE
CANALIZARE, CONSOLIDAT SI ARMONIZAT PENTRU JUDE UL MARAMURE ” a unit ilor  administrativ
teritoriale membre ale  Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  ADI- Maramure  care au delegat serviciul de
apa si canalizare c tre operatorul regional  SC VITAL SA BAIA MARE .
(1)Prevederile prezentului regulament se aplic  serviciului public de alimentare cu ap i de canalizare din
unit ile administrativ teritoriale ale jude ului Maramure    .
(2)Prezentul regulament stabile te cadrul juridic unitar privind func ionarea serviciilor publice  de alimentare cu
ap i de canalizare, in unit ile administrativ teritoriale ale jude ului Maramure  ,definind condi iile i
modalit ile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciilor, precum i rela iile dintre operator i utilizatorii
acestor servicii.
(3)Prevederile regulamentului se aplic , de asemenea, la proiectarea, executarea, recep ionarea, exploatarea
i între inerea instala iilor din sistemul public de alimentare cu ap i de canalizare.

(4)Operatorul regional pentru  serviciile  de alimentare cu ap i de canalizare este S.C. VITAL S.A. BAIA
MARE, in urma încheierii intre unit ile administrativ teritoriale  membre ale Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitar  ADI - Maramure   si SC VITAL SA a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu ap i de canalizare si aprob rii prin Hot rârea  nr.15/2008  a Adun rii General ADIL MM  din
data de 29.10. 2008. Gestiunea serviciilor publice este organizat  în sistemul de gestiune delegat  c tre S.C.
VITAL S.A. BAIA MARE care se va conforma prevederilor regulamentului serviciului de alimentare cu ap i
de canalizare avizat favorabil  de Consiliile Locale ale unit ilor administrativ teritoriale delegatare si  aprobat
de  Adunarea Generala ADI- Maramure  prin Hot rârea nr. ..........din ....2009.
Art. 2
În sensul prezentului regulament, no iunile de mai jos se definesc dup  cum urmeaz :
2.1.ap  potabil  - ap  care îndepline te indicatorii de potabilitate prev zu i de legisla ia în vigoare;
2.2.ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospod rii, institu ii publice i
servicii, care rezult  mai ales din metabolismul uman i din activit i menajere i igienico-sanitare;
2.3.ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activit i economico-industriale sau corespunzând
unei alte utiliz ri a apei decât cea menajer ;
2.4.ape uzate or ene ti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate
industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum i apele care provin din stropirea i sp larea
drumurilor publice sau private, a aleilor, a gr dinilor i a cur ilor imobilelor;
2.5.ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipita ii atmosferice;
2.6.autoritate de reglementare competent  - Autoritatea Na ional  de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilit i Publice - denumit  în continuare A.N.R.S.C;
2.7.acces la re ea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu ap i/sau de canalizare de a se
bran a/racorda i de a folosi, în condi iile legii, re elele de distribu ie/colectare;



2.8.acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabile te condi iile de furnizare pentru
utilizator i define te parametrii cantitativi i calitativi ai serviciului la bran amentul utilizatorului i prin care
operatorul se angajeaz  s  furnizeze serviciul de alimentare cu ap ;
2.9.aviz de bran are/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare, prin care se stabilesc condi iile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea i execu ia
bran amentelor de ap , respectiv a racordurilor de canalizare, i prin care se stabile te punctul de delimitare
dintre re elele publice i instala iile de utilizare;
2.10.acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin
care acesta se angajeaz  s  presteze serviciul de canalizare i care define te condi iile i parametrii cantitativi
i calitativi ai apelor uzate menajere i/sau industriale preluate la canalizarea public ;

2.11.autoritatea delegant - unit ile administrativ teritoriale  membre ale Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitara ADI-Maramures
2.12.bran ament de ap  - partea din re eaua de alimentare cu ap , care asigur  leg tura dintre re eaua
public  de distribu ie i re eaua interioar  a unei incinte sau a unei cl diri. Bran amentul deserve te un singur
utilizator. In cazuri bine justificate, si când condi iile tehnice nu permit alta solu ie, se poate admite alimentarea
mai multor utilizatori, prin acela i bran ament. Bran amentul, pân  la contor, inclusiv c minul de bran ament
si contorul, apar in re elei publice de distribu ie, indiferent de modul de finan are al execu iei.
Finan area execu iei bran amentului se asigura de operator, respectiv de utilizator, corespunz tor punctului de
delimitare a instala iilor. Amplasamentul c minului de bran ament se stabile te la punctul de delimitare al
instala iilor, de regula la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al propriet ii, si
numai in baza unei documenta ii avizate de operator.
2.13.caracteristici tehnice - totalitatea datelor i elementelor de natur  tehnic , referitoare la o instala ie;
2.14. min de bran ament - construc ie component  a sistemului de distribu ie a apei, apar inând sistemului
public de alimentare cu ap , care ad poste te contorul de bran ament, cu montajul aferent acestuia;
2.15.contor de bran ament - aparatul de m surare a cantit ii de ap  consumat  de utilizator, care se
monteaz  pe bran ament între dou  vane-robinete, la limita propriet ii utilizatorului; contorul este ultima
component  a re elei publice de distribu ie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantit ii
de ap  consumat , în vederea factur rii.
2.16.contor de re ea - aparatul de m surare a cantit ii de ap  transportat  dintr-o zon  în alta a re elei
publice. Contorul de re ea nu poate fi utilizat la determinarea i facturarea cantit ii de ap  consumat  de unul
sau mai mul i utilizatori;
2.17.contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabile te condi iile minimale pentru rela iile
comerciale dintre operator i utilizator;
2.18.domeniu public - totalitatea bunurilor mobile i imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea
public  a unit ilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosin  sau interes
public local ori jude ean, declarate ca atare prin hot râre a consiliilor locale sau a consiliilor jude ene i care nu
au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public na ional;
2.19.grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului i presiunii apei necesare
utilizatorului intr-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare i utilizare a serviciilor publice
de alimentare cu ap i de canalizare;
2.20.imobil - orice cl dire sau teren, cu destina ie social-cultural , administrativ , de produc ie industrial ,
comercial , de prest ri servicii sau de locuin , inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul
blocurilor de locuin e, la care terenul aferent nu este delimitat, se consider  imobile toate acele blocuri care au
adrese po tale distincte;
2.21.indicatori de performan  generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se stabilesc
niveluri minime de calitate, urm rite la nivelul operatorilor;
2.22.indicatori de performan  garanta i - parametri ai serviciului de furnizare a c ror niveluri minime de
calitate se stabilesc i pentru care sunt prev zute penaliz ri în contractele de furnizare/prestare, în cazul
nerealiz rii lor;
2.23.infrastructur  tehnico-edilitar  - ansamblul sistemelor de utilit i publice destinate furniz rii/prest rii
serviciilor de utilit i publice; infrastructura tehnico-edilitar  apar ine domeniului public sau privat al unit ilor
administrativ-teritoriale i este supus  regimului juridic al propriet ii publice sau private, potrivit legii;



2.24.instala ii interioare de ap  - totalitatea instala iilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului,
amplasate dup  punctul de delimitare dintre re eaua public i instala ia interioar  de utilizare a apei, i care
asigur  transportul apei preluate din re eaua public  la punctele de consum i/sau la instala iile de utilizare;
2.25.instala ii interioare de canalizare - totalitatea instala iilor aflate în proprietatea sau în administrarea
utilizatorului, care asigur  preluarea i transportul apei uzate de la instala iile de utilizare a apei pân  la

minul de racord din re eaua public ;
2.26.licen  - actul tehnic i juridic emis de autoritatea de reglementare competent  prin care se recunoa te
calitatea de operator de servicii de utilit i publice într-un domeniu reglementat, precum i capacitatea i
dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilit i publice;
2.27.lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional i urgent prin care, în cazul apari iei unor incidente
care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau m suri imediate pentru împiedicarea sau
reducerea extinderii pagubelor, se determin , se înl tur  cauzele care au condus la apari ia incidentului sau
se asigur  o func ionare alternativ , se repar  sau se înlocuie te instala ia, echipamentul, aparatul etc.
deteriorat, se restabile te func ionarea în condi ii normale sau cu parametrii redu i, pân  la terminarea
lucr rilor necesare asigur rii unei func ion ri normale;
2.28.operator - persoan  juridic  român  sau str in  care are competen a i capacitatea, recunoscute prin
licen , de a furniza/presta, în condi iile reglement rilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilit i publice i
care asigur  nemijlocit administrarea i exploatarea sistemului de utilit i publice aferent acestuia.
Operatori pot fi:
- autorit ile administra iei publice locale sau o structur  proprie a acestora, cu personalitate juridic ;
- asocia iile de dezvoltare comunitar ;
- societ ile comerciale înfiin ate de autorit ile administra iei publice locale sau de asocia iile de dezvoltare
comunitar , cu capital social al unit ilor administrativ-teritoriale;
- societ ile comerciale cu capital social privat sau mixt;
2.29.presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurat  de operator, în punctul de bran are, astfel încât s
se asigure debitul normat de ap , la utilizatorul amplasat în pozi ia cea mai dezavantajoas ;
2.30.punct de delimitare - locul în care instala iile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se
bran eaz  la instala iile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii,
respectiv locul unde se realizeaz  efectiv furnizarea/prestarea serviciului c tre utilizator. Punctul de delimitare
a instala iilor asigura identificarea amplasamentului c minului de bran ament, precizeaz  pozi ia de montare a
dispozitivelor de m surare, înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenen ei instala iilor, precum si
precizarea drepturilor, a obliga iilor ce revin par ilor, cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la
exploatarea, între inerea si repararea instala iilor. Delimitarea dintre instala iile interioare de canalizare i
re eaua public  de canalizare se face prin c minul de racord, care este prima component  a re elei publice, în
sensul de curgere a apei uzate;
2.31.racord de canalizare - partea din re eaua public  de canalizare care asigur  leg tura dintre instala iile
interioare de canalizare ale utilizatorului i re eaua public  de canalizare, inclusiv c minul de racord;
2.32.repartitor de costuri - aparat cu indica ii adimensionale destinat m sur rii, înregistr rii i individualiz rii
consumurilor de ap  pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de ap  montate în aval de
contorul de bran ament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;
2.33.re ea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu ap , alc tuit  din re eaua de
conducte cuprins  între captare i re eaua de distribu ie;
2.34.re ea de distribu ie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu ap , alc tuit  din re eaua de
conducte, arm turi i construc ii anexe, care asigur  distribu ia apei la doi ori la mai mul i utilizatori
independen i;
2.35.re ea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alc tuit  din canale colectoare, canale de
serviciu, c mine, guri de scurgere i construc ii anexe care asigur
preluarea, evacuarea i transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mul i utilizatori independen i;
2.36.sec iune de control - locul de unde se preleveaz  probe de ap  în vederea analizelor de laborator, acest
loc fiind:
- pentru apa potabil i industrial : c minul de bran ament;
- pentru apa uzat : c minul de racord;



2.37.serviciu de alimentare cu ap i de canalizare - totalitatea activit ilor de utilitate public i de interes
economic i social general efectuate în scopul capt rii, trat rii, transportului, înmagazin rii i distribuirii apei
potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localit i, respectiv pentru colectarea,
transportul, epurarea i evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice i a apelor de suprafa  provenite din
intravilanul acesteia;
2.38.serviciu de alimentare cu ap  - totalitatea activit ilor necesare pentru:
- captarea apei brute, din surse de suprafa  sau subterane;
- tratarea apei brute;
- transportul apei potabile i/sau industriale;
- înmagazinarea apei;
- distribu ia apei potabile i/sau industriale;
2.39.serviciu de canalizare - totalitatea activit ilor necesare pentru:
- colectarea, transportul i evacuarea apelor uzate de la utilizatori la sta iile de epurare;
- epurarea apelor uzate i evacuarea apei epurate în emisar;
- colectarea, evacuarea i tratarea adecvat  a de eurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale i asigurarea
func ionalit ii acestora;
- evacuarea, tratarea i depozitarea n molurilor i a altor de euri similare derivate din activit ile prev zute
mai sus;
- evacuarea apelor pluviale i de suprafa  din intravilanul localit ilor;
2.40.sistem de alimentare cu ap  - ansamblul construc iilor i terenurilor, instala iilor tehnologice,
echipamentelor func ionale i dot rilor specifice, prin care se realizeaz  serviciul de alimentare cu ap .
Sistemele de alimentare cu ap  cuprind, de regul , urm toarele componente:
- capt ri;
- aduc iuni;
- sta ii de tratare;
- sta ii de pompare, cu sau f  hidrofor;
- rezervoare de înmagazinare;
- re ele de transport i distribu ie;
- bran amente, pân  la punctul de delimitare;
2.41.sistem de canalizare - ansamblul construc iilor i terenurilor aferente instala iilor tehnologice,
echipamentelor func ionale i dot rilor specifice, prin care se realizeaz  serviciul de canalizare. Sistemele de
canalizare cuprind, de regul , urm toarele componente:
- racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare i preluare;
- re ele de canalizare;
- sta ii de pompare;
- sta ii de epurare;
- colectoare de evacuare spre emisar;
- guri de v rsare în emisar;
- depozite de n mol deshidratat;
2.42.utilaj de baz  - totalitatea aparatelor i ma inilor necesare asigur rii procesului tehnologic i a c ror
oprire sau scoatere din func iune afecteaz  sau poate afecta esen ial desf urarea activit ii;
2.43.utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiaz , direct sau indirect, individual sau colectiv, de
serviciile de utilit i publice, în condi iile legii.
Art. 3
Prezentul  regulament al serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare, aprobat de Adunarea
Generala Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  ADI- Maramure  prin Hotararea Nr. din 2009, respect
urm toarele principii:
- securitatea serviciului;
- tarifarea echitabil ;
- rentabilitatea, calitatea i eficien a serviciului;
- transparen a i responsabilitatea public , incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii i cu
asocia iile reprezentative ale acestora;



- continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ;
- adaptabilitatea la cerin ele utilizatorilor;
- accesibilitatea egal  a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- respectarea reglement rilor specifice din domeniul gospod ririi apelor, protec iei mediului i s ii
popula iei.
- conservarea resurselor de apa si protejarea acestora;
- educa ia utilizatorilor in direc ia folosirii ra ionale a apei si protec iei mediului;
- reducerea polu rii resurselor primare;
- reducerea riscului asupra s ii umane.
Art. 4
(1)Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu ap i de canalizare au drept scop asigurarea aliment rii
cu ap , canalizarea i epurarea apelor uzate pentru to i utilizatorii de pe teritoriul ariei de delegare a unit ilor
administrativ teritoriale membre ADI  din jude ul Maramure i  trebuie s  îndeplineasc  la nivelul utilizatorilor,
în punctele de delimitare/separare a instala iilor, parametrii tehnologici i programele de furnizare stabilite în
contractele de furnizare i cerin ele indicatorilor de performan  aproba i de autoritatea  delegant , respectiv
de  Consiliile  Locale delegatare  si ADI- Maramure  .
Sistemele publice de alimentare cu ap i de canalizare ale autorit ilor administrativ teritoriale din aria de
operare cuprind  :
a)servicii publice de alimentare cu ap  potabil  care au drept scop asigurarea apei potabile pentru to i
utilizatorii de pe teritoriul unit ilor teritoriale ale  jude ului Maramure . Apa potabil  este destinat , în ordinea
priorit ilor, pentru consum menajer, consumul spitalelor, colilor, serviciilor publice, precum i pentru
consumul necesar în activit i productive i comerciale i de stingere a incendiilor;
b)servicii publice de canalizare care au drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru to i utilizatorii
racorda i la sistemul de canalizare din aria de operare a unit ilor administrativ teritoriale ale jude ului
Maramure .
             1.Canalele de colectare, transport si evacuare a apelor meteorice, care sunt in exploatarea
operatorului, fac parte din re eaua publica de canalizare. Acestea evacueaz  apele meteorice direct in emisarii
de suprafa a de pe teritoriul ariei de operare sau a localit ilor limitrofe;
             2.Canalele închise sau deschise, care asigura evacuarea apelor uzate/meteorice, desc rcate direct in
emisari si care nu sunt in exploatarea operatorului, nu apartin retelei publice de canalizare. Aceste canale sunt
in între inerea proprietarilor imobilelor pe care le deserve te.
(2) Indicatorii de performan  ai serviciului de alimentare cu ap i de canalizare la utilizatori, rezultate din
studiul efectuat în acest scop, se supun dezbaterii publice înaintea aprob rii, având în vedere necesitatea
asigur rii aliment rii cu ap , canaliz rii i epur rii apelor uzate pentru to i utilizatorii de pe teritoriul ariei de
operare .
Art. 5
(1)Apa potabil  distribuit  prin sistemele de alimentare cu ap  este destinat  satisfacerii cu prioritate a
nevoilor gospod re ti ale popula iei, ale institu iilor publice, ale operatorilor economici i pentru combaterea i
stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.
(2)Apa potabil  distribuit  utilizatorilor trebuie s  îndeplineasc , la bran amentele acestora, condi iile de
potabilitate i parametrii de debit i presiune prev zute în normele tehnice i reglement rile legale în vigoare.
(3)Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele men ionate la alin. (1) este permis  numai în m sura în
care exist  disponibilit i fa  de necesarul de ap  potabil  al localit ilor, stabilit potrivit prescrip iilor tehnice în
vigoare.
(4)În cazul în care cerin ele de ap  potabil  ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, ace tia pot

 î i asigure alimentarea cu ap  potabil  prin sisteme proprii, realizate i exploatate în condi iile legii;
(5)Se interzice orice leg tur  sau interconectare între sistemele de alimentare cu ap  potabil i sistemele de
alimentare cu ap  industrial .
Art. 6
(1)Sistemul de canalizare asigur , cu prec dere, colectarea, transportul, epurarea i evacuarea într-un
receptor natural, a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu ap , precum i a apelor
pluviale sau de suprafa  colectate de pe teritoriul municipiilor/ora elor, conform descrierii din ANEXA 4.



(2) molurile provenite din sta iile de tratare a apei, din sistemele de canalizare i din Sta ia de epurare a
apelor uzate or ene ti se trateaz i se prelucreaz  în vederea neutraliz rii, deshidrat rii, depozit rii
controlate sau valorific rii, potrivit reglement rilor legale în vigoare privind protec ia i conservarea mediului,
respectiv igiena i s tatea popula iei.
(3)Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie s  respecte condi iile precizate prin acordul de
preluare în canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum i pe cele impuse prin
reglement rile tehnice în vigoare, astfel încât, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, s  nu conduc  la:
a)degradarea construc iilor i instala iilor componente ale sistemelor de canalizare;
b)diminuarea capacit ii de transport a re elelor i a canalelor colectoare;
c)perturbarea func ion rii normale a sta iei de epurare prin dep irea debitului i a înc rc rii sau prin inhibarea
proceselor de epurare;
d)apari ia unor pericole pentru igiena i s tatea popula iei sau a personalului de exploatare a sistemului;
e)apari ia pericolelor de explozie.
In acest sens este interzis utilizatorului sa deverseze in re eaua de canalizare ape uzate care sa con in  in
sec iunea de control:
- materii de suspensie, ale c ror cantitate, m rime si natura constituie un factor activ de erodare a canalelor,
provoac  depuneri sau stânjene te curgerea normala;
- substan e cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate re eaua de canalizare si
obiectivele de exploatare din cadrul Sta iei de Epurare  a apelor uzate;
- substan e de orice natur , care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot stânjeni
exploatarea normala a canalelor, sta iilor de repompare, Sta iei de Epurare si/sau prin ac iune chimica,
mecanica, termica duc la deteriorarea instala iilor si/sau la cre terea vitezei/gradului de uzura;
-  substan e toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol
personalul de exploatare a re elei de canalizare i a Sta iei de epurare;
-  substan e cu grad ridicat de periculozitate;
- substan e care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care s  contribuie la
poluarea mediului înconjur tor;
-  substan e colorate, ale c ror cantit i i natur , în condi iile dilu rii realizate în re eaua de canalizare i în
Sta ia de epurare, determin  modificarea culorii apei din resursele de ap  în care se evacueaz  apele
epurate;
-  substan e inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a n molului;
-  substan e organice greu biodegradabile în cantit i ce pot influen a negativ procesul de epurare al treptei
biologice.
(4)Evacuarea în emisarii naturali a apelor uzate epurate i depozitarea n molurilor provenite din Sta iile  de
epurare se fac numai în condi iile calitative i cantitative precizate în avizele, acordurile i autoriza iile de
mediu eliberate de autorit ile competente, potrivit reglement rilor în vigoare din domeniul protec iei calit ii
apei i a mediului, astfel încât s  se garanteze protec ia i conservarea mediului, respectiv igiena i s tatea
popula iei.
(5)Preluarea în sistemul de canalizare a apelor uzate provenite de la agen i economici industriali sau de la al i
utilizatori neracorda i la re elele de distribu ie a apei se poate aproba numai în m sura în care capacitatea
sistemelor nu este dep it  din punct de vedere hidraulic sau al înc rc rii cu substan e impurificatoare i
numai dac  nu con in poluan i toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
Art. 7
(1) surarea cantit ilor de ap  preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor de alimentare
cu ap , sub form  de ap  potabil  sau ap  brut , este obligatorie. Aceasta se realizeaz  prin montarea la
nivelul punctului de delimitare/separare a instala iilor a echipamentelor de m surare-înregistrare i control, cu
respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competent .
(2)Instala iile din amonte de punctul de delimitare sunt în administrarea operatorului, iar cele din aval apar in
sau sunt în administrarea utilizatorului, dup  caz. No iunile de amonte i aval corespund sensului de curgere a
apei în instala ii, dinspre operator spre utilizator.
(3)Pân  la montarea contoarelor, consumul facturat nu va dep i consumul stabilit în regim pau al prev zut
de actele normative în vigoare.



Art. 8
(1)În vederea asigur rii continuit ii serviciilor de ap i de canalizare, autorit ile administra iei publice locale
au responsabilitatea planific rii i urm ririi lucr rilor de investi ii necesare func ion rii sistemelor în condi ii de
siguran i la parametrii ceru i prin prescrip iile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare
multianual  a investi iilor, având ca referin a Master Planul pentru apa si ape uzate, jud. Maramure -edi ia
2009 .
     Finan area lucr rilor de investi ii se asigura din urm toarele surse:

- aloca ii de la bugetele  locale  si fonduri proprii ale operatorului, in conformitate cu obliga iile
asumate prin contractul de delegare;

- credite bancare garantate de c tre autorit ile administra iei publice locale;
- sprijin nerambursabil ob inut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale ( fonduri structurale si

de coeziune);
- participarea capitalului privat in cadrul unor contracte de parteneriat;
- alte surse;

(2) Sistemul de alimentare cu ap i canalizare a unit ilor administrativ teritoriale delegatare a  fost atribuit în
administrarea S.C. VITAL S.A. Baia Mare, în baza  contractului de delegare a serviciului de apa si ape uzate
aprobat prin hot rârea nr. 15/ 29.10.2008    a Adun rii Generale a ADIL care prevede sarcinile concrete ale
Autorit ii Delegante i ale operatorului: S.C. VITAL S.A.,  în ceea ce prive te realizarea investi iilor.
(3)Operatorul regional al sistemului de alimentare cu ap i de canalizare S.C. VITAL S.A Baia Mare trebuie

 asigure func ionarea permanent  a sistemului de alimentare cu ap  la to i utilizatorii, precum i
continuitatea evacu rii apelor colectate de la ace tia.
(4)Contractul de Delegare a gestiunii se modific i se completeaz  cu prevederile prezentului Regulament.
(4)Întreruperea aliment rii cu ap i a evacu rii apelor uzate la canalizare este permis  numai în cazuri
prev zute de lege sau de prezentul regulament, precum i în cazurile de for  major .
(5)Re eaua de alimentare cu ap , inclusiv bran amentele, intr  în obliga iile de între inere i repara ie ale
operatorului.
(6)În vederea îndeplinirii obliga iilor prev zute la alin. (3), (4) i (5), operatorul va asigura exploatarea,
între inerea i repararea re elelor, în conformitate cu instruc iunile tehnice specifice, pe baza unui program
anual de revizii tehnice, repara ii curente i capitale, moderniz ri i investi ii.
(7)La solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni pentru asigurarea continuit ii func ion rii re elei de
canalizare. În cazul constat rii existen ei unor obtur ri ale canaliz rii din vina dovedit  a utilizatorului,
cheltuielile vor fi suportate de c tre acesta.

CAPITOLUL II: Siguran a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare
SEC IUNEA 1: Documenta ie tehnic

Art. 9
(1)Prezentul regulament stabile te documenta ia tehnic  minim  necesar  desf ur rii serviciului de
alimentare cu ap i a serviciului de canalizare.
(2)Regulamentul stabile te documentele necesare exploat rii, obliga iile proiectantului de specialitate, ale
unit ilor de execu ie cu privire la întocmirea, reactualizarea, p strarea i manipularea acestor documente.
(3)Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, p strare i reactualizare a
eviden ei tehnice se va face prin instruc iuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instala ii.
(4)Personalul de conducere al operatorului r spunde de existen a, corecta completare i p strare a
documenta iilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.
Art. 10
Proiectarea i realizarea sistemelor de alimentare cu ap i a sistemelor de canalizare sau a p ilor
componente ale acestora se realizeaz  în conformitate cu normativele i prescrip iile tehnice de proiectare i
execu ie în vigoare, avizate de autorit ile competente, iar proiectul va ine seama de reglement rile în vigoare
privind protec ia i conservarea mediului.
Art. 11
 Operatorul, va solicita si va de ine patrimoniu si utilit i, i va actualiza urm toarele documente:
a) contractul de delegare de gestiune;



b) planul cadastral al situa iei terenurilor;
c) planurile generale cu amplasarea construc iilor i instala iilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane,
aduse la zi, cu toate modific rile sau complet rile;
d) planurile cl dirilor sau ale construc iilor speciale, având notate toate modific rile sau complet rile la zi;
e) studiile, datele geologice, geotehnice i hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucr rile
aflate în exploatare sau conservare, precum i cele privind gospod rirea apelor, cu avizele necesare;
f) ile tehnice ale construc iilor;
g) documenta ia tehnic  a utilajelor i instala iilor i, dup  caz, autoriza iile de punere în func iune a acestora;
h) procese-verbale de constatare în timpul execu iei i planurile de execu ie ale p ilor de lucr ri sau ale
lucr rilor ascunse;
i) proiectele de execu ie ale lucr rilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte,
devizul general, planurile i schemele instala iilor i re elelor etc.;
j)documentele de recep ie, preluare i terminare a lucr rilor, cu:
- procese-verbale de m sur tori cantitative de execu ie;
- procese-verbale de verific ri i probe, inclusiv probele de performan i garan ie, buletinele de verific ri,
analiz i încerc ri;
- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
- procese-verbale de punere în func iune;
- procese-verbale de dare în exploatare;
- lista echipamentelor montate în instala ii, cu caracteristicile tehnice;
- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemneaz  rezolvarea neconformit ilor i a
remedierilor;
- documentele de aprobare a recep iilor i de predare în exploatare;
k)schemele de func ionare a instala iilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform
situa iei de pe teren, planurile de ansamblu i de detaliu ale fiec rui utilaj i/sau ale fiec rei instala ii, inclusiv
planurile i cataloagele pieselor de schimb;
l)instruc iunile furnizorilor de echipament sau ale organiza iei de montaj privind manipularea, exploatarea,
între inerea i repararea echipamentelor i instala iilor, precum i c ile/fi ele tehnice ale echipamentelor
principale ale instala iilor;
m)normele generale i specifice de protec ie a muncii, aferente fiec rui echipament, fiec rei instala ii sau
fiec rei activit i;
n)planurile de dotare i amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de ap rare a obiectivului în caz
de incendiu, calamit i sau alte situa ii excep ionale;
o)regulamentul de organizare i func ionare i atribu iile de serviciu pentru întreg personalul;
p)avizele i autoriza iile legale de func ionare pentru cl diri, laboratoare, instala ii de m sur , inclusiv cele de
protec ie a mediului, ob inute în condi iile legii;
q)inventarul instala iilor i liniilor electrice conform instruc iunilor în vigoare;
r)instruc iuni privind accesul în incint i instala ii;
s)documentele referitoare la instruirea, examinarea i autorizarea personalului;
t)registre de control, de sesiz ri i reclama ii, de dare i retragere din exploatare, de manevre, de admitere la
lucru etc.;
u)bilan ul cantit ilor de ap , conform proiectului, i rezultatele bilan urilor periodice întocmite conform
prevederilor legale.
Art. 12
(1)Documentele puse la dispozi ie de autorit ile publice locale – Consiliile  Locale delegatare dupa caz, se vor

stra la sediul  sau la agentiile operatorului  regional S.C. VITAL S.A. Baia Mare.
(2)Documenta iile referitoare la construc ii de orice fel se vor întocmi, reconstrui de catre detinatorul acesteia
si se va completa i p stra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnic  a construc iei", la sediul sau
agen iile operatorului, S.C. VITAL S.A., Baia Mare, de c tre acesta.
Art. 13
(1)Documenta ia de baz  a lucr rilor i datele generale necesare exploat rii vor fi întocmite numai de agen i
economici specializa i în proiectare, care o vor preda titularului de investi ie.



(2)Agen ii economici care au întocmit proiectele au obliga ia de a corecta toate planurile de execu ie, în toate
exemplarele în care s-au operat modific ri pe parcursul execu iei, i, în final, s  înlocuiasc  aceste planuri cu
altele noi, originale, actualizate conform situa iei reale de pe teren i s  predea proiectul pe sistem
informa ional i de eviden  pentru exploatarea, între inerea i repararea instala iilor proiectate.
(3)Organiza iile de execu ie i/sau montaj au obliga ia ca, odat  cu predarea lucr rilor, s  predea i schemele,
planurile de situa ii i de execu ie modificate conform situa iei de pe teren. În cazul în care nu s-au f cut
modific ri fa  de planurile ini iale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea

 nu s-au f cut modific ri în timpul execu iei.
(4)În timpul execu iei lucr rilor se interzic abaterile de la documenta ia întocmit  de proiectant f  avizul
acestuia.
Art. 14
(1)Consiliile Locale ale unit ilor administrativ teritoriale delegatare de in toare de instala ii tehnologice din
infrastructura tehnico-edilitar  aferente serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, precum i operatorul
S.C. VITAL S.A Baia Mare care a primit în gestiune delegat  aceste servicii are obliga ia s  î i organizeze o
arhiv  tehnic  pentru p strarea documentelor de baz  prev zute la art. 11, organizat  astfel încât s  poat  fi

sit orice document cu u urin .
(2)Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele i documentele
aflate în arhiv .
(3)Înstr inarea sub orice form  a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiv  este interzis .
(4)La încheierea activit ii de operare, operatorul va preda pe baz  de proces-verbal întreaga arhiv  pe care
i-a constituit-o, fiind interzis  p strarea de c tre acesta a vreunui document original sau copie.

 (5)Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor men iona:
a)data întocmirii documentului;
b)num rul de exemplare originale;
c)calitatea celui care a întocmit documentul;
d)num rul de copii executate;
e)necesitatea copierii, numele, prenumele i calitatea celui care a primit copii ale documentului, num rul de
copii primite i calitatea celui care a aprobat copierea;
f)data fiec rei revizii sau actualiz ri;
g)calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea i calitatea celui care a aprobat;
h)data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
i)lista persoanelor c rora li s-au distribuit copii dup  documentul revizuit/actualizat;
j)lista persoanelor care au restituit la arhiv  documentul primit anterior revizuirii/modific rii.
Art. 15
(1)Pentru toate echipamentele se vor întocmi fi e tehnice care vor con ine toate datele din proiect, din
documenta iile tehnice predate de furnizori sau de executan i i din datele de exploatare luate de pe teren
certificate prin acte de recep ie care trebuie s  confirme coresponden a lor cu realitatea.
 (2)Pe durata exploat rii, în fi ele tehnice se vor trece date privind:
a)incidentele sau avariile;
b)echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
c)incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauz ;
d)repara iile efectuate pentru înl turarea incidentului/avariei;
e)costul repara iilor accidentale sau planificate;
f)lista de piese i/sau subansambluri înlocuite cu ocazia repara iei accidentale sau planificate;
g)componen a i echipa care a efectuat repara ia accidental  sau planificat , chiar în cazul în care repara ia s-
a executat de alt agent economic;
h)perioada cât a durat repara ia, planificat  sau accidental ;
i)comportarea în exploatare între dou  repara ii planificate;
j)data scadent i tipul urm toarei repara ii planificate (lucr ri de între inere curent , revizii tehnice, repara ii
curente i capitale);
k)data scadent  a urm toarei verific ri periodice;
l)buletinele de încerc ri periodice i dup  repara ii.



(3)Fi ele tehnice se întocmesc pentru utilajele de baz , pentru funda iile acestora i a echipamentelor,
instala iile de legare la p mânt, dispozitivele de protec ie i pentru instala iile de comand , teletransmisie i
telecomunica ii.
(4)Pentru baraje, canale de aduc iune i evacuare, cl diri, co uri de fum i altele asemenea, precum i pentru
instala iile de ridicat, cazane i recipiente sub presiune se va întocmi i folosi documenta ia cerut  de normele
legale în vigoare.
(5)Separat de fi ele tehnice, pentru utilajele de baz  (echipament sau aparataj) se va ine o eviden  a
lucr rilor de între inere curent , revizii tehnice, repara ii curente i capitale.
Art. 16
(1)Utilajele de baz , echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum i principalele instala ii mecanice
(rezervoare, ascensoare, st vilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie s  fie prev zute cu pl cu e
indicatoare cuprinzând datele de identificare pentru echipamentul respectiv în conformitate cu normele în
vigoare.
(2)Toate echipamentele men ionate la alin. (1), precum i conductele, barele electrice, instala iile
independente trebuie s  fie numerotate dup  un sistem care s  permit  identificarea rapid i u or vizibil  în
timpul exploat rii.
(3)La punctele de conducere a exploat rii trebuie s  se g seasc  atât schemele generale ale instala iilor
(schemele normale de func ionare electrice i mecanice), cât i, dup  caz, cele ale instala iilor auxiliare
(dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu ap  a instala iilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal i
de siguran  etc.), potrivit specificului activit ii i atribu iilor.
(4)Schemele trebuie actualizate astfel încât s  corespund  situa iei reale din teren, iar numerotarea i notarea
din scheme trebuie s  corespund  not rii reale a instala iilor conform alin. (2).
(5)Schemele normale de func ionare vor fi afi ate la loc vizibil.
Art. 17
(1)Instruc iunile/procedurile tehnice interne pe baza c rora se realizeaz  conducerea operativ  a instala iilor
trebuie s  fie clare, exacte, s  nu permit  interpret ri diferite pentru o aceea i situa ie, s  fie concise i s
con in  date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul st rii acestuia, asupra regimului normal i
anormal de func ionare i asupra modului de ac ionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.
(2)Instruc iunile/procedurile tehnice interne trebuie s  delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite
specialit i care concur  la exploatarea, între inerea sau repararea echipamentului i trebuie s  cuprind  cel
pu in:
a)îndatoririle, responsabilit ile i competen ele personalului de deservire;
b)descrierea construc iei i func ion rii echipamentului, inclusiv scheme i schi e explicative;
c)reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condi iile unei exploat ri normale (manevre de
pornire/oprire, manevre în timpul exploat rii, manevre de scoatere i punere sub tensiune);
d)reguli privind controlul echipamentului în timpul func ion rii în exploatare normal ;
e)parametrii normali, limit i de avarie ai echipamentului;
f)reguli de prevenire i lichidare a avariilor;
g)reguli de prevenire i stingere a incendiilor;
h)reguli de anun are i adresare;
i)enumerarea func iilor/meseriilor pentru care este obligatorie însu irea instruc iunii/procedurii i promovarea
unui examen sau autorizarea;
j) suri pentru asigurarea protec iei muncii.
(3)Instruc iunile/procedurile tehnice interne se semneaz  de coordonatorul locului de munc i sunt aprobate
de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnat  în acest sens, men ionându-se
data intr rii în vigoare.
(4)Instruc iunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie certificându-se
prin aplicarea sub semn tur  a unei tampile "valabil pe anul ... ".
Modific rile i complet rile se aduc la cuno tin  sub semn tur  personalului obligat s  le cunoasc i s
aplice instruc iunea/procedura respectiv .



Art. 18
(1)Fiecare operator care desf oar  una sau mai multe activit i specifice serviciului de alimentare cu ap i
de canalizare trebuie s  elaboreze, s  revizuiasc i s  aplice instruc iuni/proceduri tehnice interne.
(2)În vederea aplic rii prevederilor alin. (1), to i operatorii vor întocmi liste cu instruc iunile/procedurile tehnice
interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munc . Lista instruc iunilor/procedurilor tehnice interne va
cuprinde, dup  caz, cel pu in:
a)instruc iuni/proceduri tehnice interne generale;
b)instruc iuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instala iilor principale;
c)instruc iuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje i instala ii auxiliare;
d)instruc iuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
e)instruc iuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
f)instruc iuni/proceduri tehnice interne pentru protec ii i automatiz ri;
g)instruc iuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucr rilor de între inere.
Art. 19
(1)În instruc iunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normal  de func ionare a fiec rui utilaj,
instala ie, echipament i pentru fiecare construc ie, men ionându-se i celelalte scheme admise de func ionare
a instala iei, diferite de cea normal , precum i modul de trecere de la o schem  normal  la una alternativ .
(2)Pe scheme se va figura simbolic starea normal  de func ionare a elementelor componente.
(3)Abaterile de la func ionarea în schema normal  de func ionare se aprob  de conducerea tehnic  a
operatorului i se consemneaz  în eviden ele de operare ale personalului de deservire i de conducere
operativ .
Art. 20
(1)Personalul de operare va întocmi zilnic situa ii cu datele de exploatare dac  acestea nu sunt înregistrate i
memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite
de personalul de operare reprezint  forma primar  a eviden ei tehnice.
(2)Documenta ia operativ i eviden ele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior,
care va dispune m surile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte i deranjamente constatate în
func ionarea instala iilor sau pentru cre terea eficien ei i siguran ei în exploatare.

SEC IUNEA 2: Îndatoririle personalului de operare
Art. 21
(1)Personalul de operare se compune din to i salaria ii care deservesc instala iile de alimentare cu ap i de
canalizare, având ca sarcin  de serviciu principal  supravegherea func ion rii i executarea de manevre în
mod nemijlocit la un echipament, într-o instala ie sau într-un ansamblu de instala ii.
(2)Subordonarea pe linie de exploatare i tehnico-administrativ , precum i obliga iile, drepturile i
responsabilit ile personalului de deservire se trec în fi a postului i în regulamentele/procedurile tehnice
interne.
(3)Locurile de munc  în care este necesar  desf urarea activit ii se stabilesc de operator în procedurile
proprii, în func ie de:
a)gradul de periculozitate a instala iilor i a procesului tehnologic;
b)gradul de automatizare a instala iilor;
c)gradul de siguran  necesar în asigurarea serviciului;
d)necesitatea supravegherii instala iilor i procesului tehnologic;
e)existen a teletransmisiei datelor i a posibilit ilor de executare a manevrelor de la distan ;
f)posibilitatea interven iei rapide pentru prevenirea i lichidarea incidentelor, avariilor i incendiilor.
(4)În func ie de condi iile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul s  î i
îndeplineasc  atribu iile de serviciu prin supravegherea mai multor instala ii amplasate în locuri diferite.
Art. 22
Principalele lucr ri ce trebuie cuprinse în fi a postului personalului de deservire, privitor la exploatare i
execu ie operativ , constau în:
a)supravegherea instala iilor;
b)controlul curent al instala iilor;



c)executarea de manevre;
d)lucr ri de între inere periodic ;
e)lucr ri de între inere neprogramate;
f)lucr ri de interven ii accidentale.
Art. 23
(1)Lucr rile de între inere periodice sunt cele prev zute în instruc iunile furnizorilor de echipamentele,
regulamentele de exploatare tehnic i în instruc iunile/procedurile tehnice interne i se execut , de regul ,

 oprirea utilajelor de baz .
(2)Lucr rile de între inere curent  neprogramate se execut  în scopul prevenirii sau elimin rii deterior rilor,
avariilor sau incidentelor i vor fi definite în fi a postului i în instruc iunile de exploatare.
Art. 24
(1)În timpul prest rii serviciului, personalul trebuie s  men in  regimul cel mai sigur i economic în
func ionarea instala iilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instruc iunile/procedurile tehnice
interne, graficele/diagramele de regim i dispozi iile personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau
tehnic-administrativ .
(2)Instala iile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit,
dac  este în func iune sau rezerv  opera ional .
(3)Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri, în condi iile stabilite la
art. 20.
(4)În cazul pornirii unor echipamente, la care conform instruc iunilor trebuie asigurat  o anumit  vitez  de
înc rcare sau paliere de func ionare, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite,
pân  la stabilizarea parametrilor normali de func ionare.

SEC IUNEA 3: Analiza i eviden a incidentelor i avariilor
Art. 25
(1)În scopul cre terii siguran ei în func ionare a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i al
continuit ii serviciului, operatorul S.C. VITAL S.A. Baia Mare va întocmi proceduri de analiz  operativ i
sistematic  a evenimentelor nedorite care au loc în instala iile apar inând sistemului de alimentare cu ap i
de canalizare, stabilindu-se m suri privind cre terea fiabilit ii echipamentelor i schemelor tehnologice,
îmbun irea activit ii de exploatare, între inere i repara ii i cre terea nivelului de preg tire i disciplin  a
personalului.
(2)Procedurile prev zute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament i vor fi
aprobate de catre Consiliul  de Administra ie al S.C. VITAL S.A.
Art. 26
Evenimentele ce se analizeaz  se refer , în principal, la:
a)defec iuni curente;
b)deranjamente la capt ri, sta ii de tratare, re ele de transport i de distribu ie a apei;
c)deranjamente la instala iile de colectare, de transport, la sta iile de epurare a apelor uzate i la cele de
tratare i depozitare a n molurilor;
d)incidente i avarii;
e)abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite;
f)limit ri de consum impuse de anumite situa ii existente la un moment dat în sistem.
Art. 27
(1)Defec iunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normal  sau ca o deficien  a
echipamentelor sau a instala iilor, care nu duce la oprirea acestora.
(2)Defec iunile se constat  de c tre personalul de operare, în timpul supravegherii i controlului instala iilor, i
se remediaz  în conformitate cu procedurile aprobate.
(3)Defec iunile pentru a c ror remediere este necesar  interven ia altui personal decât cel de operare sau
oprirea utilajului/instala iei se înscriu în registrul de defec iuni.
(4)Deranjamentele din re elele de transport i distribu ie sunt acele defec iuni care conduc la întreruperea
serviciului c tre utilizatorii alimenta i de la o ramur  a re elei de transport sau dintr-o re ea de distribu ie.



(5)Deranjamentele din sta iile de tratare sau de pompare constau în oprirea prin protec ie voit  sau for at  a
unui echipament sau instala ie, care nu influen eaz  în mod direct producerea de ap  potabil , fiind
caracteristice echipamentelor i instala iilor anex . Se consider  deranjament i oprirea utilajelor auxiliare care
a determinat intrarea automat  în func iune a utilajului de rezerv .
Art. 28
(1)Se consider  incidente urm toarele evenimente:
a)declan area sau oprirea for at  a instala iilor indiferent de durat , dar care nu îndepline te condi iile de
avarie;
b)declan area sau oprirea for at  a utilajelor auxiliare, f  ca acestea s  fie înlocuite prin anclan area
automat  a rezervei, care conduce la reducerea cantit ii de ap  produs , transportat  sau furnizat ;
c)reducerea cantit ii de ap  potabil i/sau industrial  disponibil  sau a parametrilor de livrare a acesteia ori a
apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglement ri, pe o durat  mai mare de 60 de minute, ca urmare
a defec iunilor din instala iile proprii.
(2)Prin excep ie de la prevederile alin. (1) nu se consider  incidente urm toarele evenimente:
a)ie irea din func iune a unei instala ii ca urmare a ac ion rii corecte a elementelor de protec ie i
automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o alt  instala ie, ie irea din func iune fiind
consecin a unui incident localizat i înregistrat în acea instala ie;
b)ie irea din func iune sau scoaterea din exploatare a unei instala ii sau p i a acesteia, ca urmare a unor
defec iuni ce pot s  apar  în timpul încerc rilor pe partea electric  sau de automatiz ri, corespunz toare
scopului acestora;
c)ie irea din func iune a unei instala ii auxiliare sau a unui element al acesteia, dac  a fost înlocuit automat cu
rezerva, prin func ionarea corect  a declan rii automate a rezervei, i nu a avut ca efect reducerea cantit ii
de ap  livrate utilizatorului sau prelu rii apelor uzate de la acesta;
d)scoaterea accidental  din func iune a unei instala ii sau a unui element al acesteia în scopul elimin rii unor
defec iuni, dac  a fost înlocuit cu rezerva i nu a afectat alimentarea cu ap  sau preluarea apelor uzate la/de
la utilizatori;
e)scoaterea din exploatare în mod voit a unei instala ii, pentru prevenirea unor eventuale accidente umane
sau calamit i;
f)întreruperile sau reducerile în livrarea apei potabile convenite în scris cu utilizatorii care ar putea fi afecta i.
Art. 29
(1)Se consider  avarii urm toarele evenimente:
a)întreruperea accidental , total  sau par ial , a livr rii apei potabile c tre utilizatori pentru o perioad  mai
mare de 6 ore;
b)întreruperea accidental , total  sau par ial , a livr rii apei potabile sau industriale c tre operatorii economici
pe o perioad  mai mare decât limitele prev zute în contracte;
c)defectarea sau ie irea accidental  din func iune a utilajelor auxiliare ori a unor instala ii sau subansambluri
din instala iile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea cantit ilor utilizabile cu
mai mult de 30% pe o durat  mai mare de 72 de ore;
d)defectarea sau ie irea accidental  din func iune a unor instala ii de producere sau transport al apei potabile
sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dac  fac ca acestea s  r mân  indisponibile pe o
durat  mai mare de 72 de ore;
e)defectarea sau ie irea accidental  din func iune a instala iilor de producere i transport al apei potabile i
industriale, care conduc la reducerea cantit ii livrate cu mai mult de 50% pe o durat  mai mare de o or .
(2)Dac  pe durata desf ur rii evenimentului, ca urmare a consecin elor avute, acesta î i schimb  categoria
de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toat  durata desf ur rii lui în
categoria avariei.
Art. 30
Analiza avariei se efectueaz  imediat dup  producerea evenimentului respectiv de c tre factorii de r spundere
ai operatorului, de regul , si in func ie de gravitate, împreun  cu reprezentan i ai prim riilor din unit ile
administrativ teritoriale ale jude ului Maramure  .
Art. 31
Analiza fiec rui incident sau a fiec rei avarii va trebui s  aib  urm torul con inut:



a)locul i momentul apari iei incidentului sau avariei;
b)situa ia înainte de incident sau avarie, dac  se func iona sau nu în schem  obi nuit , cu indicarea abaterilor
de la aceasta;
c)prilejul care a favorizat apari ia i dezvoltarea evenimentelor;
d)descrierea cronologic  a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistr rilor
computerizate i declara iilor personalului;
e)manevrele efectuate de personal în timpul desf ur rii i lichid rii evenimentului;
f)situa ia func ion rii semnaliz rilor, protec iilor i automatiz rilor;
g)efectele produse asupra instala iilor, dac  a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deterior rii;
h)efectele asupra utilizatorilor, utilit ile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte
efecte;
i)stadiul verific rilor profilactice, reviziile i repara iile pentru echipamentul sau protec iile care nu au func ionat
corespunz tor;
j)cauzele tehnice i factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
k)modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului i modul de respectare a instruc iunilor;
l)influen a schemei tehnologice sau de func ionare în care sunt cuprinse instala iile afectate de incident sau
avarie;
m)situa ia procedurilor/instruc iunilor de exploatare i repara ii i a cunoa terii lor, cu men ionarea lipsurilor
constatate i a eventualelor înc lc ri ale celor existente;
n) suri tehnice i organizatorice de prevenire a unor evenimente asem toare, cu stabilirea termenelor i
responsabilit ilor.
Art. 32
(1)Analiza incidentelor i avariilor trebuie finalizat  în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.
(2)În cazul în care pentru l murirea cauzelor i consecin elor sunt necesare probe, încerc ri, analize de
laborator sau ob inerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau
avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.
(3)În cazul în care în urma analizei rezult  c  evenimentul a avut loc ca urmare a proiect rii instala iei, mont rii
instala iei, deficien elor echipamentului, calit ii slabe a materialelor sau datorit  ac iunii ori inac iunii altor
persoane fizice sau juridice asupra ori în leg tur  cu instala ia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei
se vor transmite factorilor implica i, pentru punct de vedere.
(4)Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instala iile respective, cu
participarea proiectantului, furnizorului de echipament i/sau a executantului, dup  caz, participarea acestora
fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorit ii administra iei publice locale.
(5)Dac  avaria sau incidentul afecteaz  sau influen eaz  func ionarea instala iilor aflate în administrarea altor
operatori sau agen i economici, operatorul care efectueaz  analiza va solicita acestora transmiterea în
maximum 48 de ore a tuturor datelor i informa iilor necesare analiz rii avariei sau incidentului.
Art. 33
(1)Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaz  într-un formular-tip denumit "fi  de incident",
iar la exemplarul care r mâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.
(2)Con inutul minim al fi ei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31.
Art. 34
(1)În vederea satisfacerii în condi ii optime a necesit ilor de alimentare continu  cu ap  potabil i a prelu rii
apelor uzate, operatorul va urm ri eviden ierea distinct  a întreruperilor i limit rilor, a duratei i a cauzelor de
întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instala iile acestora, dac  au afectat func ionarea
instala iilor proprii.
(2)Situa ia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limit ri se va transmite trimestrial la ADI- Maramure
si la autorit ile administra iei publice locale direct implicate .
Art. 35
(1)Analiza deterior rii echipamentelor se face în scopul determin rii indicatorilor de fiabilitate a acestora în
condi ii de exploatare.
(2)Pentru eviden ierea deterior rilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor,
analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele



consemnându-se într-un formular-tip denumit "fi  pentru echipament deteriorat", care se anexeaz  la fi a
incidentului.
(3)Pentru eviden ierea deterior rii echipamentelor ca urmare a încerc rilor profilactice, manipul rii, repara iilor
sau între inerii necorespunz toare, neefectu rii la timp a repara iilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din
func iune a acestor echipamente sau a instala iei din care fac parte i care au fost înlocuite cu rezerva
(indiferent de modul cum s-a f cut aceast  înlocuire), care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca
incidente sau avarii, operatorul va ine o eviden  separat  pe tipuri de echipamente i cauze.
(4)Eviden ierea defec iunilor i deterior rilor se face i în perioada de probe de garan ie i punere în func iune
dup  montare, înlocuire sau repara ie capital .
Art. 36
(1)Fi ele de incidente i de echipament deteriorat reprezint  documente primare pentru eviden a statistic i
aprecierea realiz rii indicatorilor de performan .
(2) strarea eviden ei se face la operator pe toat  perioada cât acesta presteaz /furnizeaz  serviciul.
(3)La încheierea activit ii de operare se aplic  prevederile art. 14 alin. (4).

SEC IUNEA 4: Asigurarea siguran ei de func ionare a instala iilor
Art. 37
(1)Pentru cre terea siguran ei în func ionare a serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare i pentru
continuitatea aliment rii cu ap i prelu rii apelor uzate, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie
reguli de efectuare a manevrelor în instala iile apar inând sistemului de alimentare cu ap i de canalizare.
(2)Procedurile prev zute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.
Art. 38
Manevrele în instala ii se execut  pentru:
a)modificarea regimului de func ionare a instala iilor sau ansamblului de instala ii, fiind determinate de
necesit ile obiective de adaptare a func ion rii la cerin ele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de
func ionare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent i executându-se mereu la fel, denumite
manevre curente;
b)modificarea configura iei instala iilor sau grupurilor de instala ii, f  ca acestea s  aib  un caracter frecvent
sau periodic, precum i cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucr ri sau
probe i redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;
c)izolarea echipamentului defect i restabilirea circuitului func ional tehnologic al instala iei sau ansamblului de
instala ii, executate cu ocazia apari iei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.
Art. 39
În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instala ii modific rile regimurilor de
func ionare care au loc ca urmare a ac iunii sistemelor de automatizare i protec ie sau sunt executate curent
de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza instruc iunilor de exploatare, f  modificarea
schemei de func ionare aprobate.
Art. 40
Manevrele trebuie concepute astfel încât:
a)succesiunea opera iilor în cadrul manevrelor s  asigure desf urarea normal  a acestora;
b)trecerea de la starea ini ial  la starea final  dorit  s  se fac  printr-un num r minim de opera ii;
c)ordinea de succesiune a opera iilor trebuie s  aib  în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin
instruc iunile de exploatare a echipamentului sau a instala iei la care se execut  manevra;
d)  fie analizate toate implica iile pe care fiecare opera ie le poate avea atât asupra instala iei în care se
execut  manevra, cât i asupra restului instala iilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de
vedere al siguran ei în exploatare;
e)manevra s  se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se opera iile care se pot executa
simultan f  a se condi iona una pe alta, în func ie de num rul de executan i i de posibilitatea supravegherii
directe de c tre responsabilul de manevr ;
f)  se in  seama de respectarea obligatorie a normelor de protec ie a muncii;
g)fiecare opera ie de ac ionare asupra unui element prin comand  de la distan  s  fie urmat  de verificarea
realiz rii acestei comenzi sau verificarea realiz rii efectului corespunz tor;



h)persoana care concepe manevra trebuie s  cunoasc  instala ia în care se vor executa opera iile cerute de
manevr , s  dispun  de schema detaliat  corespunz toare situa iei din teren i de schema tehnologic  de
executare a manevrei.
Art. 41
Manevrele în instala ii se efectueaz  numai pe baza unui document scris numit foaie de manevr , care trebuie

 con in :
a)tema manevrei;
b)scopul manevrei;
c)succesiunea opera iilor;
d)nota ii în leg tur  cu dispunerea i îndeplinirea opera iilor;
e)persoanele care execut  sau au leg tur  cu manevra i responsabilit ile lor.
Art. 42
Dup  scopul manevrei, foaia de manevr  poate fi:
a)foaie de manevr  permanent , al c rei con inut este prestabilit în instruc iunile/procedurile tehnice interne,
putându-se folosi la:
- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;
b)foaie de manevr  pentru manevre programate, al c rei con inut se întocme te pentru efectuarea de lucr ri
programate sau accidentale i care prin caracterul s u necesit  o succesiune de opera ii ce nu se încadreaz
în foile de manevr  permanente.
Art. 43
Manevrele cauzate de incidente sau avarii se execut  f  foaie de manevr . Lichidarea incidentelor se
execut  pe baza procedurilor/instruc iunilor întocmite în acest sens.
Art. 44
(1)Întocmirea, verificarea i aprobarea foilor de manevr  se fac de c tre persoanele desemnate de operator,
care au preg tirea necesar i asigur  executarea serviciului operativ i tehnico-administrativ.
(2)Nu se admit verificarea i aprobarea foilor de manevr  telefonic.
(3)În func ie de necesitate, la foaia de manevr  se anexeaz  o schem  de principiu referitoare la manevra
care se efectueaz .
(4)Foaia de manevr  întocmit , verificat i aprobat  se pune în aplicare numai în momentul în care exist
aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instala ia sau ansamblul de instala ii în cauz  conform
procedurilor aprobate.
Art. 45
Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi ini iate de persoane prev zute în procedurile aprobate
i care r spund de necesitatea efectu rii lor.

Art. 46
Executarea manevrelor în cazul lucr rilor normale, programate, i al probelor profilactice trebuie realizat
astfel încât echipamentul s  nu fie scos din exploatare mai devreme decât este necesar i nici s  nu se
întârzie admiterea la lucru.
Art. 47
Operatorul va stabili prin decizie i procedur  intern  nomenclatorul cu manevrele ce se execut  pe baz  de
foi de manevr  permanente sau pe baz  de instruc iuni/proceduri tehnice interne.
Art. 48
(1)Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instruc iunilor de proiectare i/sau ale
furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probele tehnologice i punerea în
func iune.
(2)În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele i opera iile respective cad în sarcina
organiza iei care execut  montajul, cu participarea personalului de exploatare.
(3)Dup  terminarea probelor mecanice i eventual a rodajului în gol, se face recep ia preliminar  a lucr rilor
de construc ii-montaj sau lucr rile se preiau de c tre beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, dup
care rodajul în sarcin i probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.



Art. 49
(1)Dup  terminarea manevrei se vor înscrie în eviden ele operative ale instala iei executarea acestora conform
foii de manevr , ora începerii i termin rii manevrei, starea operativ , configura ia etc., în care s-au adus
echipamentele respective, precum i orele la care s-au executat opera iile care prezint  importan  în
func ionarea echipamentelor, instala iilor sau ansamblurilor de instala ii.
(2)Este obligatorie înscrierea tuturor mont rilor i demont rilor de flan e oarbe folosite pentru blindarea
circuitelor, precum i admiterile la lucru, respectiv terminarea lucr rilor, conform instruc iunilor/procedurilor
interne.
Art. 50
(1)Trecerea de la schema obi nuit  la o alt  variant  de schem  de func ionare se admite numai în cazurile
de prevenire de incidente, accidente i incendii, precum i în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente
componente ale instala iilor respective, personalul de deservire operativ i de comand  operativ

spunzând de manevra f cut .
(2)Trecerea de la schema normal  la una dintre schemele-variant  se va face pe baza foii de manevr i cu
asisten  tehnic .
Art. 51
Orice persoan  care execut , coordoneaz , conduce, dispune, aprob  sau particip  la preg tirea,
coordonarea, efectuarea manevrelor în instala iile sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare trebuie s
cunoasc  prevederile privind executarea manevrelor în instala ii i s  le aplice.

CAPITOLUL III: Sisteme de alimentare cu ap i de canalizare
Art. 52
Prin sistemele de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Baia Mare se realizeaz :
a)serviciul de alimentare cu ap  potabil , care are drept scop asigurarea apei potabile pentru to i utilizatorii de
pe teritoriul unit ilor administrativ teritoriale ale jude ului Maramure  .Apa potabil  este destinat , în ordinea
priorit ilor, pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor i colilor, consumul menajer, serviciilor publice,
precum i pentru consumul necesar în activit i productive i comerciale;
c)serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru to i utilizatorii de pe
teritoriul unit ilor administrativ teritoriale ale jude ului Maramure .
Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este prezentata in ANEXA 4 pentru fiecare unitate
administrativ teritoriale
Art. 53
Sursele de ap  sunt descrise pentru fiecare unitate administrativ teritoriala a jude ului Maramure  in ANEXA 4
Art. 54
Apa livrat i apa desc rcat  trebuie s  îndeplineasc  urm toarele condi ii:
a)apa potabil  livrat  utilizatorilor va avea propriet ile fizico-chimice, biologice i organoleptice conform
normativelor în vigoare;
b)apele desc rcate în re elele de canalizare vor îndeplini condi iile impuse de normativele în vigoare, de
avizele operatorului local care exploateaz  instala iile de canalizare i de acordul Agen iei Na ionale pentru
Protec ia Mediului, prin agen iile regionale din subordine.
Art. 55
(1)Pe traseul re elelor apar inând sistemului de alimentare cu ap i de canalizare este interzis  amplasarea
de construc ii provizorii sau definitive.
(2)Pentru construc iile ce urmeaz  a fi executate în zona de protec ie i de siguran  a conductelor re elelor de
alimentare cu ap i de canalizare, autoriza ia de construire va fi emis  numai dup  ob inerea avizului
operatorului.
Art. 56
(1)Pentru prevenirea polu rii apei la surs  sau în re ea se interzice distrugerea construc iilor, a instala iilor,
împrejmuirilor, por ilor, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protec ie sanitar ,
care, conform legisla iei în vigoare, apar in domeniului public.



(2)Este interzis  afectarea func ion rii re elelor de ap i de canalizare prin accesul la manevrarea arm turilor
i accesoriilor a altor persoane, cu excep ia celor autorizate de operator i, în cazuri de for  major , de

pompieri. În acest sens, operatorul va lua toate m surile de siguran  necesare.
(3)Manevrarea arm turilor i a instala iilor tehnologice din re eaua de distribu ie a apei se va face numai de

tre personalul de specialitate al operatorului.
Art. 57
(1)Executarea de c tre ter i a lucr rilor de orice fel, în special a celor de s tur , de-a lungul traseelor sau în
intersec ie cu re elele de ap i de canalizare, precum i a celor de extindere a re elelor de ap i de
canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de un operator economic autorizat, însu it de
operatorul sistemului de alimentare cu ap i de canalizare.
(2)Predarea amplasamentului se va face în prezen a delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de
primire/predare a instala iilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul
lucr rilor pe care le efectueaz , a re elelor de ap i de canalizare.
(3)Avarierea sau distrugerea par ial  ori total  a unor p i din re eaua de ap i/sau de canalizare, provocat
cu ocazia efectu rii de lucr ri de construc ii, va fi remediat  prin grija persoanei juridice vinovate de
producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, f  ca prin aceasta persoana juridic  vinovat  s  fie
exonerat  de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile
de ap i/sau de canalizare. Lucr rile se vor efectua imediat dup  avariere sau distrugere, reglementarea
aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior înl tur rii avariei. Dup  terminarea lucr rilor de
remediere re eaua afectat  trebuie s  corespund  condi iilor pentru care a fost proiectat .

CAPITOLUL IV: Serviciul de alimentare cu ap

SEC IUNEA 1: Dispozi ii generale
Art. 58
(1)Serviciul de alimentare cu ap  se afl  sub conducerea, coordonarea i responsabilitatea  autorit ilor
administra iei publice locale  din jude ului Maramure i se presteaz  prin exploatarea infrastructurii tehnico-
edilitare specifice, are drept scop asigurarea aliment rii cu ap  pentru to i utilizatorii din unit ile administrativ
teritoriale ale jude ului Maramure i cuprinde activit ile de captare, tratare, transport, înmagazinare i
distribu ie.
(2)Dreptul de acces nediscriminatoriu i de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condi ii
contractuale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(3)S.C. VITAL S.A. Baia Mare, în calitate de operator regional, gestioneaz , administreaz i exploateaz
bunurile din domeniul public aferente serviciului de alimentare cu ap i de canalizare ale autorit ii delegante,
pe baza Contractului de delegare a gestiunii aprobat prin Hotararea  nr.15/29.10.2008  a Adun rii Generale a
ADIL MM .
(4)În contractul de delegare s-au  prev zut drepturile si obliga iile concrete ale autorit ii delegante si ale
operatorului regional pentru realizarea investi iilor, în vederea asigur rii continuit ii serviciilor de ap i
canalizare, urm rindu-se func ionarea sistemului în condi ii de siguran i la parametrii ceru i prin prescrip iile
tehnice.
(5)Prin serviciile prestate de c tre operatorul regional trebuie sa se realizeze integral obiectivele gestiunii
delegate si ale prezentului Regulament pentru asigurarea continuit ii serviciului si cre terea nivelului calitativ
al acestuia.
Art. 59
Serviciul de alimentare cu ap  se realizeaz  pentru satisfacerea urm toarelor necesit i:
a)consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospod re ti zilnice ale popula iei;
b)consumul industrial care utilizeaz  ap  ca materie prim , înglobându-se în produsul finit ca ap  de r cire
sau agent termic, ca mijloc de sp lare i sortare etc.;
c)consum pentru nevoi zootehnice;
d)consum pentru nevoi publice, asigurându-se sp latul i stropitul str zilor i a spa iilor verzi, func ionarea
fântânilor publice i ornamentale etc.;
e)consum pentru combaterea incendiilor;



f)consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu ap i de canalizare la sp latul re elelor de ap i de
canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, preg tirea solu iilor de reactivi chimici etc.
Art. 60
În vederea unei eviden e mai u oare i a cre rii premiselor lu rii unor decizii corecte i în timp real, se va crea
o  baz  de date în format electronic, structurat  pe urm toarele domenii:
a)date constructive;
b)date tehnologice;
c)date de cost;
d)date asupra repara iilor etc.
Art. 61
Baza de date trebuie s  con in  urm toarele caracteristici constructive i tehnologice:
a)material;
b)dimensiuni;
c)adâncime de pozare;
d)anul realiz rii;
e)pozi ia i m rimea bran amentelor, hidran ilor, vanelor;
f)repara iile executate;
g)presiunea de lucru;
h)presiunea maxim  în sistem;
i)presiunea de încercare;
j)viteza apei;
k)sec iunea de control al calit ii apei etc.
Art. 62
Datele legate de elementele conductelor trebuie s  poat  fi apelate u or, în vederea introducerii într-un model
de calcul/verificare a re elei, iar pentru toate elementele importante (capetele de tronson, schimbare
diametru/material, vane etc.) vor fi date i coordonatele tridimensionale.

SEC IUNEA 2: Captarea apei
Art. 63
Apa de suprafa a sau subterana folosita ca sursa pentru sistemele de alimentare cu apa a localit ilor, trebuie
sa îndeplineasc  urm toarele condi ii:
a) calitatea corespunz toare categoriei de folosin  într-un procent de 95% din num rul analizelor efectuate pe
perioada unui an calendaristic;
b) debitul necesar asigur rii unei distribu ii continue, având în vedere varia iile zilnice i sezoniere ale
necesarului de ap i tendin a de dezvoltare a municipiilor , ora elor (popula ie, edilitare);
Art. 64
(1)Zonele  de captare, folosite pentru alimentarea cu ap  a municipiilor/ oraselor din aria de delegare trebuie

 fie protejate împotriva activit ilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora
prin perimetre de protec ie sanitar i controlul activit ilor poluante din teritoriul aferent.
(2)Stabilirea perimetrelor de protec ie sanitar  se face individualizat pentru fiecare surs , pe baza studiului de
specialitate, în conformitate cu standardele de proiectare în vigoare.
(3)Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie s  fie amplasate i construite
astfel încât s  fie protejate contra iroirilor de ape i împotriva inunda iilor.
(4)Zonele de captare trebuie împrejmuite pentru prevenirea accesului public i al animalelor i trebuie s  fie
prev zute cu pant  de scurgere pentru prevenirea b ltirii apei în cazul precipita iilor atmosferice.
 (5)Sursele de suprafa  (râuri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija autorit ilor abilitate,
de activit ile umane neautorizate:
a)industrie poluant ;
b)depozite de de euri toxice sau periculoase, agricultur  intensiv , turism i agrement;
c)depozitarea de eurilor municipale.
(6)Proprietarii terenurilor pe care se afl  zonele de protec ie sanitar  vor fi avertiza i în scris asupra restric iilor
de utilizare.



Art. 65
În cazul capt rii de subteran se vor urm rii de c tre administratorul sistemului, cel pu in:
a) nivelul apei din foraj;
b) reglarea debitului de apa extras din foraj astfel încât sa nu fie antrenate particule de nisip si apa sa fie
limpede;
c) varia ia debitului captabil;
d) protec ia contra înghe ului;
e) efectuarea analizelor biologice;
Art. 66
În cazul capt rii de suprafa  se vor urm ri  de c tre administratorul sistemului, cel pu in:
a)nivelul apei în zona capt rii;
b)captarea apei prin priz , în cazul în care nivelul apei întrece valorile medii, în func ie de construc ia prizei de
ap i de sursa de ap ;
c)reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;
d)func ionarea i manevrabilitatea stavilelor de închidere, gr tarelor etc.;
e)varia ia debitului de ap i caracteristicile calitative ale apei;
f)cur area i prevenirea înghe rii apei la gr tare;
g)cur area periodic , conform procedurilor/instruc iunilor tehnice, a gr tarelor;
h)evacuarea periodic  a depunerilor din camerele de priz ;
i) surarea i înregistrarea continu  a nivelului apei din râu sau lac i a debitului captat;
j)cur area, conform procedurilor/instruc iunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni în zona prizelor cu baraj de
deriva ie;
k)producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor în vecin tatea capt rii;
l)calitatea apei.
Art. 67
Pentru re inerea corpurilor în suspensie se vor lua m suri de prevenire a degrad rii barelor gr tarelor de c tre
corpurile mari plutitoare i m suri de combatere a zaiului i a ghe ii.
Art. 68
Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau gr simi trebuie s  existe separatoarele de ulei montate înaintea
deznisipatoarelor sau împreun  cu acestea pe canale deschise de aduc iune, dac  este necesar.
Art. 69
Sistemul de automatizare i control trebuie s  fie în func iune permanent i s  indice cel pu in:
a)starea de func ionare/rezerv /avarie a pompelor;
b)starea închis/deschis a vanelor;
c)nivelul/volumul apei;
d)presiunea apei.
Art. 70
Indiferent de tipul capt rii, se vor urm ri:
a)transmiterea eventualelor situa ii deosebite de exploatare, consemnate în registrul de exploatare,
personalului din schimbul urm tor;
b)efectuarea analizelor de turbiditate;
c)citirea i transmiterea datelor de la contorul de energie electric ;
d)anun area imediat  a oric rei defec iuni de func ionare i încercarea, în limita competen elor, remedierii
acesteia.
Art. 71
La sta ia de pompare se va urm ri:
a) ca instala ia electrica sa respectate cerin ele normativelor în vigoare;
b) ca la sta iile de pompare importante sa fie asigurata o sursa de rezerva pentru alimentarea cu energie
electrica;
c) ca sistemele de protec ie contra suprasarcinii, a umezelii în motor, a nivelului maxim etc. sa fie func ionale,
acestea vor fi verificate lunar i reparate numai de personal specializat;



d) controlul zilnic în ce prive te zgomotul, vibra iile produse, durata de func ionare, consumul de energie,
starea uleiului, temperatura în lagare etc.
Art. 72
(1)Anual se va întocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care apar probleme se
va asigura o verificare de c tre personal autorizat. Dup  verificare se va reface diagrama Q = f (H) pentru
fiecare pomp .
(2)Principalii parametri de func ionare ai sta iei de pompare vor fi înregistra i sistematic. Datele preluate i
prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performan , estim ri asupra debitului de ap , economicitatea
func ion rii sta iei etc.

SEC IUNEA 3: Tratarea apei brute
Art. 73
(1)Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu condi iile specifice fiec rei surse asa cum sunt
particularizate in ANEXA 4 , luându-se în considerare calitatea i natura sursei. Obiectivul procedeelor de
tratare trebuie s  fie protec ia utilizatorilor împotriva agen ilor patogeni i impurit ilor din ap , care pot fi
agresive sau periculoase pentru s tatea omului.
 (2)Instala iile de tratare a apei de suprafa  trebuie s  permit  4 etape, prin care s  se realizeze un ir de
bariere de îndep rtare a contamin rii microbiene:
a)rezervor de stocare a apei brute;
b)coagulare, floculare i sedimentare;
c)filtrare;
d)dezinfec ie final .
(3)Pentru coagulare se pot folosi numai substan e (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop.
Procedeele de coagulare/sedimentare trebuie exploatate în a a fel încât s  asigure o reducere final  de 75%
a trihalometanilor.
(4)Dezinfec ia final  a apei este obligatorie pentru toate instala iile de tratare a apei care produc ap  potabil
pentru localit i i au ca surs  ap  de suprafa , precum i în cazul folosirii surselor de profunzime.
(5)Dezinfec ia apei se face cu substan e clorigene. Trebuie s  existe posibilitatea controlului substan ei
dezinfectante reziduale. Eficien a procesului de dezinfec ie trebuie s  fie astfel încât valorile coliformilor totali
i coliformilor fecali s  corespund  exigen elor din standardul na ional pentru ap  potabil .

(6)Procentul de probe necorespunz toare microbiologic, în re eaua de distribu ie, nu trebuie s  dep easc
5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.
Art. 74
Pentru buna func ionare a filtrelor, operatorul va lua m surile necesare pentru asigurarea:
a)condi iilor tehnologice i constructive cerute prin proiect pentru:
1.calitatea materialului filtrant i a grosimii stratului;
2.orizontalitatea i reglajul sistemului de drenaj;
3.asigurarea intensit ii de sp lare;
4.corecta amplasare i func ionalitatea clapetelor de admisie i a dispozitivelor de reglaj;
5.etan eitatea arm turilor din instala ii, în special a vanelor de pe conductele de ap  de sp lare i aer;
b)sp rii filtrelor la intervale de timp stabilite în func ie de:
1.durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, între dou  sp ri;
2.num rul total de cuve;
3.instala iile de sp lare;
c)respect rii tehnologiei de sp lare a filtrelor pentru a asigura:
1.calitatea cerut  efluentului;
2.productivitatea maxim  a instala iei;
3.consumul minim de ap  de sp lare i aer.
e)dot rii corespunz toare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi i personal calificat.
ART. 75
Descrierea  procesului de tratare  a apei in func ie de con inut pentru  fiecare unitate administrativ teritoriala  a
jude ului Maramure  este prezentata particularizata in ANEXA 4



ART. 76
Aerarea se realizeaz  în cazul apelor cu con inut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, fier, mangan, al apelor
feruginoase lipsite de oxigen dizolvat i în procesul de deferizare.
ART. 77
(1) Dezinfectarea, la apele care nu con in materii organice sau substan e chimice care formeaz  cu clorul
compu i cu gust i miros nepl cut (în special fenoli), se face prin utilizarea clorului sau a compu ilor s i.
(2) În cazul apelor care con in fenoli (dar nu i al i compu i organici ce pot da gust specific de balta), se
utilizeaz  peroxidul de clor în doze alese astfel încât sa se împiedice formarea în exces a cloritului de sodiu.
(3) Apa ce trebuie tratata pentru corectarea gustului, culorii i eliminarea anumitor micropoluan i, pentru
distrugerea viru ilor i oxidarea materiilor organice la cele cu con inut de fenoli, se dezinfecteaz  utilizând
ozonul în dozele prescrise. În re elele de distribu ie, dup  ozonizare trebuie f cut  o clorinare cu doze reduse
pentru controlul calit ii apei prin clorul rezidual.
(4) Pentru ob inerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizat  astfel încât sa se
asigure dup  filtrare turbidit i mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (unit i nefelometrice de turbiditate),
conform legisla iei în vigoare.
In func ie de particularitatea sursei de apa din fiecare unitate administrativ teritoriala este prezentat modul de
tratare in ANEXA 4, cu specificarea  programului de conformare si a surselor de finan are .
ART. 78
Decantoarele trebuie sa asigure în timpul func ion rii atingerea parametrilor proiecta i, astfel:
a) sistemul de distribu ie al apei brute trebuie sa asigure o repartizare uniforma a debitului între diferitele
unit i de decantoare i p strarea st rii de coeziune a flacoanelor din apa coagulata, prin realizarea unor
viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flacoanele;
b) spa iul de decantare trebuie sa asigure condi iile de depunere a suspensiilor pana la limita cerut  a apei
decantate, asigurând vitezele cat mai uniforme i împiedicând formarea curen ilor de convec ie;
c) sistemul de colectare a apei decantate trebuie sa asigure o prelevare uniforma chiar i pe timp de înghe ;
d) spa iul de sedimentare a n molului trebuie sa asigure acumularea volumului de n mol rezultat între doua
cur ri, recomandându-se decantoarele suspensionale la care evacuarea n molului se realizeaz  continuu;
e) sistemul de cur are a n molului trebuie sa asigure evacuarea n molului cu o concentra ie cat mai mare,

 a produce reamestecarea lui cu apa din decantor, asigurându-se o func ionare complet automat , iar
podul raclor trebuie protejat contra înghe ului.
ART. 79
Pentru realizarea unei exploat ri optime a instala iilor de decantare trebuie data importanta reglarii
parametrilor determinan i:
a) viteza de sedimentare a particulelor în suspensie;
b) vitezele de circula ie a apei în sec iunea de decantare;
c) randamentul instala iei reprezentat prin procentul de suspensii re inute din apa bruta.
ART. 80
Pentru buna func ionare a filtrelor, operatorul va lua m surile necesare pentru asigurarea:
a) condi iilor tehnologice i constructive cerute prin proiect pentru:
1. calitatea materialului filtrant i a grosimii stratului;
2. orizontalitatea i reglajul sistemului de drenaj;
3. asigurarea intensit ii de sp lare;
4. corecta amplasare i func ionalitatea clapetelor de admisie i a dispozitivelor de reglaj;
5. etan eitatea armaturilor din instala ii, în special a vanelor de pe conductele de apa de sp lare i aer;
b) coagul rii i decant rii prealabile a apei brute care sa asigure la intrarea în filtre o turbiditate de cel mult 10
NTU, preferabil 1-2 NTU;
c) sp rii filtrelor la intervale de timp stabilite în func ie de:
1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, între doua sp ri;
2. num rul total de cuve;
3. instala iile de sp lare;
d) respect rii tehnologiei de sp lare a filtrelor pentru a asigura:
1. calitatea cerut  efluentului;



2. productivitatea maxima a instala iei;
3. consumul minim de apa de sp lare i aer.
e) dot rii corespunz toare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi i personal calificat.
ART. 81
Regulile generale dup  care trebuie sa func ioneze treapta de dezinfectare sunt:
a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienta maxima, fiind recomandat  utilizarea a doua trepte:
1. treapta I - la intrarea în sta ia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul i doza alegându-se astfel încât
sa nu rezulte compu i secundari de tip trihalometanilor, cloriti, clorati sau bromati, iar dac  ace tia apar
concentra ia sa fie sub valorile admise;
2. treapta a II-a - totdeauna pe apa limpezita având turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce
concentra ia în agen i patogeni sub limitele prev zute în normele legale;
b) tipul i doza de reactiv vor fi alese în func ie de tipul de materiale care alc tuiesc re eaua, astfel încât
calitatea apei nu trebuie sa se înr ut easc  din cauza reactivului de dezinfectare în exces sau în lipsa. În
cazul golirii accidentale sau voite a re elei trebuie sa se ia m suri de sp lare, astfel încât biofilmul ce se poate
produce pe peretele interior al conductei sa fie inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor.
Alegerea tipului de reactiv i doza utilizata se face în func ie de:
1. calitatea apei brute, în unele cazuri fiind necesar  utilizarea unor reactivi complementari;
2. temperatura apei;
3. pH-ul apei;
4. modul i eficienta introducerii în apa a reactivului;
5. prezenta unor substan e ce pot bloca reactivul prin reac ii specifice de oxidare;
6. capacitatea de a produce un volum redus de produ i secundari nedori i din cauza pericolului pentru

tatea popula iei;
7. asigurarea unei biostabilit i a apei furnizate;
8. capacitatea de a avea efect remanent la o doza ce nu trebuie sa dep easc  valoarea maxima;
9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produ ilor secundari.
c) eficienta celorlalte trepte de tratare;
d) tipul de apa i protec ia sanitar  a acesteia, con inutul de substan e organice i compu i ai azotului, care
pot reac iona cu reactivul, m rind consumul;
e) costul dezinfect rii în condi iile asigur rii cerin elor normate de livrare a apei nu trebuie afectat de preluarea,
în treapta de dezinfec ie, a sarcinilor ce trebuie i pot fi realizate în alte trepte de tratare.

SEC IUNEA 4: Transportul apei potabile

Art. 82
Conductele ce transport  ap  trebuie s  îndeplineasc  simultan urm toarele condi ii:
a)  asigure debitul proiectat de ap  în sec iunea respectiv ;
b)  fie etan e, pentru eficien a func ion rii i protec ia spa iului învecinat;
c)  reziste la toate presiunile de lucru din sec iunea respectiv ;
d)  p streze calitatea apei transportate.
Art. 83
La aduc iuni se vor realiza amenaj rile constructive i dot rile cu echipamentele adecvate pentru m surarea i
înregistrarea debitelor, m surarea presiunilor i a sistemului de control i colectare a datelor utilizând un
sistem de control i achizi ie de date (SCADA).
Pentru aduc iunile din aria de delegare a operatorului regional se va urm ri  func ionarea continua a acestora
la capacitatea proiectata si prevenirea fenomenelor care ar putea influenta stabilitatea aduc iunii (avarii,
blocarea unor vane, alunec ri de teren, etc).
Art. 84
Testarea rezisten ei conductei la presiune se face dup  metodologia dat  în proiect, iar în lipsa acesteia se
recomand  folosirea prescrip iilor din SR EN 805:2000.
Art. 85
(1)Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel pu in semestrial.



 (2)Inspec ia va fi f cut , de regul , de acela i personal, pentru a se obi nui cu detaliile i a putea sesiza
diferen ele de la un control la altul. Rezultatul inspec iei se consemneaz  într-o fi  de inspec ie al c rei
con inut va fi stabilit în cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza:
a)întocmirii planului de între inere i a execut rii lucr rilor necesare;
b)execut rii lucr rilor de repara ie, dac  este cazul;
c)avertiz rii popula iei dac  aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de ap  (oprirea apei, restric ii de
furnizare) sau de calitatea acesteia (m suri de dezinfectare suplimentar ) etc.;
d)luarea m surilor asupra interven iilor neautorizate în zona de protec ie sanitar .
 (3)În timpul inspec iei se verific :
a)starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de func ionare, prezen a apei în c min, anun ându-se echipa
de interven ie pentru scoaterea apei din c min i eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea
vopselei etc.;
b)subtravers rile: starea structurii de rezisten , tendin a râului de erodare a malurilor, suprafe elor vopsite,
starea ventilelor de aerisire, starea c ii de acces, starea termoizola iei/hidroizola iei etc.;
c)starea suprafe ei de teren asigurat  ca zon  de protec ie sanitar : depozite de de euri necontrolate,
folosirea substan elor nepermise, utilizarea apei în mod fraudulos, existen a mijloacelor de reperare a
conductei, tendin a de lunecare a terenului etc.;
d)mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construc iei, starea mecanismelor de lucru (recipient
hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, închiderea de protec ie etc.);
e)starea altor mijloace de asigurare a func ion rii;
f)starea sta iei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dac  exist ; în sta ie se va intra numai pe baza unei
autoriza ii de acces emise în acest sens;
g)verificarea st rii mijloacelor prin care sunt prelevate probe de ap  în vederea controlului asupra calit ii.
Probele de ap  potabil  vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi centralizate i, pe baza
lor, se va realiza raportul anual asupra calit ii apei, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 86
Când exist  mijloace de m surare a parametrilor de func ionare, valorile acestora vor fi notate în fi , iar
persoana în a c rei grij  intr  supravegherea tehnologic  a sistemului va verifica dac  s-a redus capacitatea
de transport, calitatea apei i eventual va solicita cercet ri mai am nun ite.
Art. 87
Pentru aduc iunile lungi (15-150 km), se recomanda implicarea in supravegherea aduc iunilor a unui personal
angajat care sa locuiasc  in zona, pentru a evita deplas rile lungi, in caz contrar, vor fi puse la dispozi ie
mijloace de transport . In cazuri speciale vor fi prev zute cantoane de exploatare si personal permanent.
Art. 88
Lucr rile de între inere la aduc iuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspec iei sau dup  un plan anual
de între inere, astfel:
a)se verific i se corecteaz  func ionalitatea tuturor arm turilor, c minelor: semestrial;
b)se cur i se înierbeaz  zonele de protec ie sanitar : anual;
c)se etan eaz  vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din c mine, subratravers ri,
elemente de semnalizare: anual;
d)se verific  subtravers rile de drumuri na ionale i c i ferate: s pt mânal;
e)se verific  stabilitatea p mântului pe traseu i eventualele tas ri: lunar;
f)se verific  pierderile de ap  pe tronsoane;
g)se detecteaz  eventuale bran ri neautorizate: lunar;
h)se refac sistemele de marcare/semnalizare a aduc iunii: anual;
i)se spal  tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvolt ri biologice etc.): dup  caz.
Art. 89
Lucr rile de aduc iune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate i se vor efectua
lucr ri de între inere, în special înaintea sezonului friguros i dup  acesta; înainte, pentru cur are, eliminarea
depunerilor, refacerea sistemului de protec ie, montarea elementelor de protec ie, i dup , pentru refacerea
taluzurilor în urma efectului ghe ii, verificarea modului de func ionare, eliminarea vegeta iei care împiedic  o
bun  curgere etc.



Art. 90
Pentru cunoa terea performan elor func ionale ale aduc iunii i re elei, periodic, se va face verificarea
presiunilor, a pierderilor de ap , iar în cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu personalul atestat.
Art. 91
(1)În func ie de întindere i importan , sistemul de transport al apei trebuie continuu supravegheat, pentru a
asigura debitul sau debitul i presiunea în sec iunea de control.
(2)Aduc iunea trebuie verificat  prin debitul cu care alimenteaz  rezervorul, m surându-se local debitul i
presiunea în sec iunile de control, i prin compararea valorilor ob inute cu valorile din schema general  de
func ionare a sistemului.
(3)Pentru realizarea unui bilan  al apei i pentru a avea o evaluare general  a eficien ei sistemului, se va
determina m rimea pierderii de ap  din sistem, prin m surarea simultan  a debitelor sau ca valori medii pe
perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de ap , pe tronsoane.
(4)Pentru determinarea liniei piezometrice în lungul sistemului se vor face m sur tori ale presiunii în sec iunile
de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru punerea în eviden  a unor
disfunc ionalit i pe conducta de aduc iune.
Art. 92
Pierderile de ap  admisibile pentru o aduc iune trebuie s  se situeze la valori sub 5% din cantitatea de ap
intrat  în sistem.

SEC IUNEA 5: Înmagazinarea apei
Art. 93
(1)Construc iile pentru înmagazinarea apei au, în principal, rolul de acumulare a apei pentru compensarea
varia iilor orare de debit furnizat, rezerv  pentru stingerea incendiilor i alimentarea re elei în situa ia unor
indisponibilit i ap rute la captare sau a conductei de aduc iune.
(2)În unele cazuri, construc iile pentru înmagazinarea apei pot îndeplini i func ii de rupere a presiunii,
asigurarea unui timp suficient de contact între reactivi i ap  pentru realizarea unei dezinfect ri în bune
condi ii, înmagazinarea apei pentru sp latul filtrelor etc.
(3)În cazul în care apa este înmagazinat i stocat  într-o construc ie care cuprinde mai mult de un singur
compartiment i fiecare compartiment are intrare i ie ire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate
hidraulic între ele, construc ia constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care
compartimentele sunt conectate hidraulic, construc ia constituie rezervor de înmagazinare individual.
Art. 94
(1)În rezervorul de înmagazinare apa trebuie s  fie sanogen i curat , s  fie lipsit  de microorganisme,
parazi i sau substan e care, prin num r ori concentra ie, pot constitui un pericol poten ial pentru s tatea
uman i s  îndeplineasc  cerin ele minime prev zute în legisla ia în vigoare.
(2)Apa potabil  este considerat  sanogen i curat  dac  în proba prelevat  la ie irea din rezervorul de
înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli i streptococi fecali sunt cele prev zute în
legisla ia specific i dac  rezultatele determin rilor pentru bacteriile coliforme arat  absen a acestora în 95%
din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.
Art. 95
Operatorul serviciului de alimentare cu ap  trebuie s  asigure prelevarea i analizarea s pt mânal  a unei
probe de ap  de la ie irea din fiecare rezervor de înmagazinare în func iune, pentru a verifica conformarea cu
valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, num r de colonii la 22 grade C i la 37
grade C, turbiditate i dezinfectantul rezidual.
Art. 96
Operatorul va lua m surile necesare pentru asigurarea unui disponibil de ap  potabil  înmagazinat  care s
acopere minimul necesar pentru o perioad  de 8 ore de întrerupere a prelucr rii i livr rii în sta iile de tratare.
Art. 97
Rezervoarele de înmagazinare trebuie s  aib  posibilitatea de evacuare a apei de sp lare i s  aib  un sistem
de acces pentru recoltarea de probe de ap .



Art. 98
Sp larea, cur area i dezinfec ia rezervoarelor de înmagazinare sunt obligatorii i trebuie realizate periodic i
ori de câte ori este necesar, iar materialele i substan ele de cur are i dezinfec ie trebuie s  aib  aviz sanitar
de folosire.
Art. 99
Rezervoarele de înmagazinare a apei vor fi exploatate i între inute astfel încât s  nu permit  contaminare din
exterior.
Art. 100
Materialele de construc ie, inclusiv vopselele, substan ele de impermeabilizare etc., a instala iilor de tratare a
apei pentru potabilizare i rezervoarele de înmagazinare a apei trebuie s  aib  aviz sanitar de folosire în acest
scop.
Art. 101
Vana pentru rezerva intangibil  de incendiu trebuie s  fie sigilat  în pozi ia închis i se poate deschide numai
la dispozi ia organelor de paz  contra incendiilor.
Art. 102
Personalul de operare va urm ri starea rezervoarelor de înmagazinare, izola ia termic , aerisirea, c ile de
acces, pierderile de ap  etc. i va consemna nivelul apei în rezervor, temperatura apei i debitul vehiculat.
Art. 103
Operatorul,  care asigur  serviciul de alimentare cu ap , va asigura protec ia calit ii apei în re elele de ap ,
prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, i o va certifica prin
buletine de analiz  a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de s tate public
abilitate. Efectuarea analizelor la surs i în re ele se va efectua, dup  luarea m surilor de sp lare i
dezinfec ie necesare, ori de câte ori intervin lucr ri de înl turare a avariilor.
Între inerea rezervoarelor de înmagazinare cuprinde: totalitatea opera iilor care se efectueaz  la construc iile si
instala iile respective, pentru ca acestea sa-si men in  sau in cazul avariilor sa-si restabileasc  capacitatea de
înmagazinare in condi ii tehnice si sanitare corespunz toare.
Între inerea cuprinde urm toarele opera iuni:

- revizia preventiva a tuturor instala iilor si construc iilor
- remedierea avariilor

SEC IUNEA 6: Distribu ia apei potabile
Art. 104
(1)Consiliile Locale ale unit ilor administrativ teritoriale delegatare si Operatorul Regional, trebuie s  asigure
condi iile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunit ii la serviciul de alimentare cu
ap .
(2)Dreptul de acces nediscriminatoriu i de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condi ii
contractuale i cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului i a programelor de reabilitare, extindere
i modernizare a sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare.

Art. 105
(1)Delimitarea dintre re eaua public  de alimentare cu ap i re eaua interioar  de distribu ie apar inând
utilizatorului este c minul de bran ament.
(2) ile componente ale unui bran ament sunt
a)o construc ie numit  c min de apometru (de racordare), plasat  pe domeniul public sau privat, folosit
pentru controlul i între inerea bran amentului, fiind vizibil i accesibil ;
b)priza de ap  reprezentând punctul de racordare la re eaua de distribu ie a apei;
c)o conduct  de bran ament care se leag  la re eaua public  de distribu ie;
d)arm tura (vana) de concesie;
e)contorul de racord care asigur  m surarea debitului de ap  furnizat ;
f)arm tura (vana) de închidere.
(3)Delimitarea dintre re eaua public  de distribu ie i instala ia interioar  a utilizatorului se face prin contorul de
bran ament, care este ultima component  a re elei publice de distribu ie.



(4)Bran amentul pân  la contor, inclusiv c minul de bran ament i contorul, apar ine re elei publice de
distribu ie a apei, indiferent de modul de finan are a realiz rii acestuia.
(5) minul de bran ament se amplaseaz  cât mai aproape de limita de proprietate, de regul  la 1-2 m în
exteriorul acesteia.
Art. 106
(1)To i utilizatorii care au instala ii de utilizare a apei vor avea acces de bran are la re elele sistemului de
alimentare cu ap  în condi iile legii i ale prezentului regulament.
(2)Un utilizator trebuie s  aib , de regul , un singur bran ament de ap , mai multe bran amente admi ându-se
în cazuri speciale.
Art. 107
(1)Bran area tuturor utilizatorilor de ap , persoane fizice sau juridice, la re elele de alimentare cu ap  se poate
face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de
execu ie.
(2)Eliberarea avizului se realizeaz  în dou  faze, i anume:
a)avizul de bran are de principiu,  cuprinde datele generale privind posibilit ile i condi iile de bran are a
utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documenta iilor de c tre un proiectant autorizat;
Documenta ia anexata la cererea  pentru avizul de principiu va con ine:

1. breviar de calcul  privind necesarul de apa realizat de un proiectant autorizat
2. plan de încadrare in zona 1:1000 sau 1:2000
3. plan de situa ie scara 1:500
4. memoriu tehnic privind descrierea activit ii prestate  la punctul de consum .

Descrierea fluxului tehnologic( partea scrisa si desenata) - în cazul operatorilor
economici care utilizeaz  apa in procesul tehnologic

b)avizul de bran are definitiv - prin care se însu esc solu iile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de
execu ie. Documenta ia anexat  la cererea pentru avizul definitiv va con ine:
1.avizul de bran are de principiu ;
2.actul de proprietate si acordul autentificat al proprietarului daca este cazul
3.certificatul de urbanism;
4.Proiectul tehnic care  s  con in  :
-memoriu tehnic  care sa descrie  solu iile adoptate pentru bran area la re eaua de alimentare cu apa
-plan de situa ie scara 1:500  cu re elele existente si proiectate , scheme de montaj a conductelor , sec iuni,
detalii de execu ie
-listele cu cantit i de lucr ri si devizul estimativ al lucr rilor
(3)Operatorul are obliga ia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea
documenta iei complete. În cazul în care în momentul depunerii documenta iei aceasta nu este complet ,
operatorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documenta iei cu
documentele care lipsesc, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele
necesare eliber rii avizului, precum i data la care s-a depus documenta ia incomplet .
Art. 108
(1)Executarea lucr rilor de extindere pentru aliment ri cu ap , inclusiv a bran amentelor de ap , se va face
dup  ob inerea autoriza iei de construire eliberate de autoritatea administra iei publice locale, autoriza ie care
va avea la baz  avizul definitiv al operatorului.
(2)Se admite montarea contoarelor de ap  (apometre) i în cl diri, în general în subsoluri, cu condi ia
asigur rii de c tre utilizator a securit ii în func ionare i a accesului operatorului, stabilindu-se în acest sens
clauze contractuale care s  defineasc  drepturile i îndatoririle fiec rei p i în aceast  situa ie.
(3)Darea în func iune a bran amentului de ap  se va face dup  recep ia acestora; la recep ie se vor efectua
probele de presiune i de etan eitate. Punerea în func iune se va face dup  încheierea contractului de
furnizare/utilizare între operator i utilizator în termenul prev zut în contract.
(4)Realizarea de bran amente f  avizul operatorului este considerat  clandestin i atrage, conform
legisla iei în vigoare, r spunderea disciplinar , material , civil , contraven ional , administrativ  sau penal ,
dup  caz, atât pentru utilizator, cât i pentru executantul lucr rii.
(5)Recep ia i preluarea bran amentului ca mijloc fix se realizeaz  conform legisla iei în vigoare.



(6)Între inerea, repara iile i înlocuirea total  sau par ial  a bran amentului apar inând sistemului, precum i a
minului de bran ament sunt în sarcina operatorului  serviciului, S.C. VITAL S.A. Baia Mare.

Art. 109
(1)Cheltuielile pentru executarea bran amentului, inclusiv a c minului de apometru, revin autorit ilor
administra iei publice locale, iar execu ia lucr rilor se realizeaz  prin grija operatorului
(2)În cazuri bine justificate de c tre operator, dac  condi iile tehnice nu permit alt  solu ie, se poate admite
racordarea mai multor utilizatori la acela i bran ament, ace tia având c mine de bran ament, amplasate
conform art. 106 alin. (5), precum i contoare separate montate în aceste c mine.
Art. 110
Lucr rile de între inere la re eaua de distribu ie constau în:
a)verificarea st rii i integritatea hidran ilor i remedierea imediat  a deficien elor: capacele de protec ie,
pierderea de ap , interven ia neautorizat , blocarea hidran ilor, existen a inscrip iilor de marcaj, eventual
starea de func ionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioad  scurt  de timp: s pt mânal;
b)verificarea st rii c minelor de vane: existen a capacelor, starea capacelor de c min i înlocuirea imediat  cu
capace mai sigure, starea interioar  a c minului (are ap , are de euri, are leg turi neautorizate, construc ia
este întreag , dac  scara nu este corodat , piesele metalice sunt vopsite etc.);
c)verificarea c minelor de bran ament: integritate, starea contorului de ap , func ionarea i eventual citirea
contorului, prezen a apei în c min (se anun  echipa de interven ie pentru scoaterea apei din c min i
eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendin ele de distrugere etc.;
d)montarea indicatoarelor rutiere i a celor luminoase de avertizare a pericolelor în zona în care capacele ce
se g sesc pe calea rutier  sunt lips /defecte, dup  caz;
e)verificarea ca dup  refacerea c ii de circula ie capacele s  fie la cota noii c i de rulare: s pt mânal;
f)cur area c minelor, evacuarea apei, repararea c minului, vopsirea p ilor metalice;
g)verificarea func ion rii vanelor, vanelor de reglare a presiunii i ventilelor de aerisire;
h)controlul pierderilor de ap ; integral, la cel pu in 2 ani pentru re elele de distribu ie;
i)depistarea bran amentelor fraudulos executate: semestrial;
j)înlocuirea contoarelor de ap  defecte, care func ioneaz  în afara clasei de precizie sau pentru verificarea
metrologic  periodic ;
k)asigurarea st rii normale de func ionare a nodurilor în care se preleveaz  probe pentru urm rirea calit ii
apei, de c tre personalul propriu sau de c tre organele sanitare: lunar;
l)sp larea tronsoanelor unde viteza de curgere este mic , ca urmare a reducerii consumului: lunar sau la
intervale ce se decid în func ie de indica iile organelor sanitare de inspec ie, sau acolo unde se semnaleaz
probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezen a bacteriilor etc.);
m)verificarea debitului i presiunii la bran amentul utilizatorului, în sec iuni caracteristice;
n)aerisirea tronsoanelor cu defec iuni de func ionare cunoscute; s pt mânal.
Art. 111
Toate caracteristicile importante, de natur  s  schimbe elementele de siguran a func ion rii, vor fi
sistematizate i vor fi introduse în lista supravegherii prioritare sau chiar în cartea construc iei.
Art. 122
Elementele constructive ale sistemului vor fi pozi ionate fa  de calea de circula ie, în sistemul na ional de
referin i vor fi preg tite pentru sistemul GIS.
Art. 113
Daca cu ocazia inspec iilor trimestriale efectuate de operator pe re elele de distribu ie a apei, Operatorul SC
VITAL SA constata :

a) asfaltarea capacelor c minelor de vizitare;
b) denivel ri ale capacelor mai mari de 1 cm;
c) degradarea capacelor, ramelor c minelor cauzate de trafic;
d) degradarea capacelor, ramelor c minelor cauzate de interven ia utilajelor de desz pezire,
aceste împrejur ri vor fi comunicate, in scris, prim riilor
Punctele a), b), d) cad în sarcina administratorului de drumuri iar punctul c) cade în sarcina
administratorului  re elei de ap i canalizare.



Art. 114
(1)Atunci când instruc iunile o prev d, când organele sanitare decid sau dup  un accident care a avut
implica ii asupra calit ii apei, se face sp larea, sp larea i dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor
tronsoane din re ea sau a întregii re ele.
(2)Viteza apei utilizate la sp lare trebuie s  fie de minimum 1,5 m/s.
(3)Dezinfectarea se face cu apa clorat  cu circa 30 mg cl/mc care se introduce prin pompare printr-un hidrant
(4)Pentru siguran , popula ia trebuie avertizat i anun at  când la bran ament apa nu îndepline te condi iile
de potabilitate.
(5)Sp larea i dezinfectarea se începe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date în func iune, iar
personalul de interven ie va fi instruit i dotat cu masc  de protec ie contra sc rilor de clor.
(6)Cu ocazia sp rii se verific i etan eitatea vanelor, iar cele defecte se vor înlocui.
Art. 115
(1)Pierderile de ap  în re ea se consider  ca fiind normale dac  au valori sub 15% din cantitatea total  intrat
în sistemul de distribu ie.
(2)Lucr rile de reabilitare sau modernizare, dup  caz, se fac obligatoriu, în cazul în care pierderea general  de
ap  (de la captare la utilizator) este mai mare de 20%.
Art. 116
Repara iile se vor face în concordan  cu procedura de lucru în func ie de:
a)tipul de material;
b)tehnica de lucru propus i stabilit  prin procedur ;
c)timpul maxim posibil pentru oprirea apei;
d)posibilit ile i consecin ele izol rii tronsonului avariat;
e)asigurarea cu ap  a obiectivelor prioritare (spitale, coli, agen i economici la care întreruperea apei poate fi
grav );
f)utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzând de condi iile meteorologice i de starea vremii, de
amplasament, de m rimea avariei etc.;
g)existen a avizului Inspectoratului pentru situa ii de urgen  sau serviciului comunitar pentru situa ii de
urgen , inclusiv a organelor de poli ie, dac  se perturb  traficul în zon ;
h)existen a unei autoriza ii de construire, conform prevederilor legale.
Art. 117
Cu ocazia oric rei repara ii, tuburile de azbociment avariate vor fi înlocuite obligatoriu, fiind interzis  repararea
acestora sau men inerea lor în circuit.
Art. 118
(1)În caz de golire a conductei trebuie acordat  o aten ie sporit  modului de evacuare a apei pentru a nu se
produce vacuum pe conduct  ceea ce poate face posibil  aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia i
apari ia pericolului unor îmboln viri la utilizator.
(2)Pentru a evita formarea vacuumului, prima arm tur  care se deschide va fi hidrantul situat la cota cea mai
înalt  de pe traseul implicat, iar acesta va r mâne deschis pân  la reumplerea conductei cu ap .
(3)Dac  fenomenul de vacuum pe conduct  se produce în mod curent pe un tronson oarecare atunci vor fi
luate m suri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca pozi ie i capacitate).
Art. 119
Hidran ii avaria i trebuie înlocui i de c tre operatorul de ap i canalizare cu al i hidran i, întrucât produc o
pierdere mare de ap . Pentru hidran ii monta i pe artere, dar f  van  de izolare, se va analiza solu ia
introducerii unei vane de izolare, chiar dac  este o van  amplasat  direct în p mânt.
Art. 120
(1)În cadrul lucr rilor de repara ii se poate include i opera iunea de introducere de vane speciale de control
automat (limitare) a presiunii în re ea pentru reducerea presiunii în perioada de noapte, având drept scop
reducerea pierderilor de ap  din re ea.
(2)Utilizarea metodei nu înlocuie te solu ia de montare a pompelor cu tura ie variabil .



Art. 121
Pentru realizarea bran amentelor noi se recomand  folosirea unui procedeu care s  permit  realizarea
acestuia f  oprirea apei în conduct .
Art. 122
Toate lucr rile de repara ii se vor încheia prin realizarea a dou  opera iuni:
a)elaborarea unui document care s  cuprind  opera iunile efectuate, acesta intrând în documenta ia tehnic  a

ii de construc ii la capitolul re ea sau aduc iune, dup  caz;
b)întocmirea unei calcula ii a costurilor lucr rii care va fi p strat  în documenta ia de referin  a tronsonului
respectiv de re ea.
Art. 123
La termenul legal se verific  recipientul de hidrofor, fie c  este recipient de hidrofor propriu-zis sau recipient de
combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amors rii pompelor, repararea acestuia

cându-se în condi iile stabilite de proiectant i normele ISCIR.
Art. 124
(1)Pentru realizarea unei exploat ri eficiente a re elei de distribu ie a apei, este necesar  dezvoltarea unui
sistem care s  permit  transmiterea informa iilor în timp real din sistem i interpretarea lor pentru a putea lua
deciziile necesare sau parametrii s  fie regla i prin intermediul unui sistem de automatizare.
(2)Principalele m rimi controlate trebuie s  fie:
a)starea de func ionare/rezerv /avarie a pompelor;
b)starea închis/deschis a vanelor;
c)nivelul/volumul apei în rezervor;
d)presiunea apei în re eaua de distribu ie, în noduri reprezentative (noduri unde o varia ie a presiunii se face
cu o modificare important  a debitului) etc.
Art. 125
(1)Pentru eficientizarea activit ii, operatorul trebuie s  aib  un dispecerat prin care se va coordona întreaga
activitate de operare i va fi asigurat  corelarea informa iilor date de aparatele de m sur , cu lucr rile de
interven ie în re ea i cu sesiz rile f cute de utilizatori.
(2)Dispecerul central trebuie s  fie asigurat cu un sistem de primire a informa iilor, asistat de un program de
calculator performant i dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea sistematic  a datelor într-
o baz  de date, s  poat  fi u or exploatate pentru informa ii curente sau pentru realizarea de statistici
trimestriale, anuale etc.
(3)În cadrul dispeceratului trebuie s  se poat  depista problemele legate de distribu ia apei, prin compararea
datelor m surate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioar  de exploatare, realizându-se un control
mai riguros în zon , astfel încât s  se poat  m sura volumul de ap  cerut de utilizatori i identifica zonele cu
pierderi mari de ap .
Art. 126
(1)În cazul unor re ele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care s  se determine comportarea re elei
fa  de calitatea i cantitatea de ap  introdus  în re ea, precum i stabilitatea biologic  a apei în condi ii reale.
(2)Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea re elei, cre terea nivelului de
tratare prin introducerea unor trepte suplimentare în schema de tratare a apei sau cre terea calit ii apei
introduse în re ea, concomitent cu reabilitarea re elei.
Art. 127
Proba de presiune se va face dup  o metodologie similar  cu cea utilizat  la aduc iuni.
Art. 128
Pentru eficientizarea activit ii de distribu ie a apei, se va da o aten ie deosebit  monitoriz rii i reducerii
pierderilor de ap , mai ales în cazul utiliz rii unei surse de ap  s race, dac  solul este sensibil la înmuiere sau
dac  apa este adus  cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/m3).
Art. 129
La analizarea costurilor lucr rilor necesare reducerii pierderilor de ap  se va face compara ia cu costul unui
sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care s  fie adus  cantitatea de ap  pierdut .



Art. 130
Strategia controlului pierderilor de ap  se structureaz  în urm toarele etape:
a)realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;
b)organizarea controlului i analiza sistematic  a pierderilor;
c)dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;
d)organizarea sistemului de remediere a defec iunilor constatate;
e)evaluarea continu i controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;
f)stabilirea limitei din punct de vedere tehnic i economic pân  la care remedierea defec iunilor trebuie f cut .
Art. 131
La re elele alimentate gravita ional reducerea presiunii în re ea, pentru mic orarea pierderilor de ap  prin
neetan eit i, se poate face prin:
a)montarea pe conducte, în pozi ie convenabil , a unor vane reductoare de presiune, care s  asigure o
presiune prestabilit  în zona aval de sec iune;
b)manevrarea zilnic  a vanelor normale, cu precau ia necesar  pentru a nu se forma vacuum ca urmare a
închiderii bru te a acestora;
c)prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor i adoptarea de m suri similare (reglare de
vane) în sec iuni dep rtate de sec iunea controlat .
Art. 132
În cazul re elelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii în re ea se poate face:
a)prin modificarea debitului în cazul pompelor cu tura ie variabil , referin a fiind luat  de la nodul de re ea
sensibil la modificarea debitului;
b)prin scoaterea sau introducerea în func iune a pompelor cu tura ie constant , pe baza experien ei de
exploatare, având în vedere un consum zilnic aproape constant;
c)prin alegerea unor diametre ale conductelor astfel încât, la modificarea presiunii, ritmul de sc dere s  se
propage cât mai uniform în re ea;
d)prin refacerea re elei, acolo unde este cazul, în sensul asigur rii unei presiuni de baz  pentru cl dirile cu
în ime mai mic i m rirea acesteia la cl dirile înalte prin sta ie de pompare cu hidrofor, pompe cu tura ie
variabil  etc.
Art. 133
Prelucrarea sistematic  a valorilor ob inute din controlul pierderii de ap  se va concretiza prin stabilirea de
proceduri legate de:
a)comportarea în timp a diferitelor tipuri de materiale;
b)durata real  de via  a unor materiale i a tipurilor de îmbin ri;
c)mai buna estimare a costurilor de exploatare a re elelor;
d)stabilirea unor valori ra ionale asupra eficien ei re elei;
e)valori de comparat cu realiz ri din alte localit i/ ri;
f)stabilirea unei strategii de control a pierderilor de ap .
Art. 134
(1)Orice utilizator are dreptul la un aparat de m surare a consumului pe bran amentul s u.
Utilizatorul trebuie s  permit  accesul liber i necondi ionat al reprezentantului Operatorului, care efectueaz
citirea periodic  a aparatului de m sur  pe baza unui program convenit de comun acord cu utilizatorul.
(2) Utilizatorul este obligat s  ia toate m surile necesare pentru asigurarea protec iei i integrit ii fizice a

minului de apometru, a contorului/aparatului de m sur  de ap i a vanelor ce echipeaz  bran amentul,
dac  acestea se afl  pe proprietatea sa.
(3) Orice repara ii i orice înlocuire de contor/aparat de m sur  al c rui sigiliu a fost rupt i care a fost deschis
sau demontat ori a c rei deteriorare se datoreaz  unei cauze str ine sau unei func ion ri anormale în condi ii
de înghe , incendiu, ocuri exterioare, furt, etc., sunt efectuate de Operatorul serviciului, pe cheltuiala
exclusiv  a utilizatorului dac  se constat  vina acestuia.
(4) Verificarea exactit ii indica iilor contorului de ap  (aparatului de m sur ) se face ca obliga ie legal  a
Operatorului sau la solicitarea scris  a utilizatorului.
(5) În caz de înlocuire a contorului de ap  din ini iativa Operatorului, utilizatorul va fi invitat în scris, din timp,
pentru a asista la opera iunea de înlocuire i de înregistrare a indexului vechi i a indexului de pornire al noului



contor. În cazul în care utilizatorul nu particip  la efectuarea înlocuirii la data i la ora anun ate, Operatorul va
comunica acestuia în scris aceste date.
(6) Utilizatorul are dreptul s  cear  în orice moment verificarea exactit ii indica iilor contorului de ap ,
contracost. Verificarea exactit ii indica iilor contorului de ap  se face numai pe standuri de verificare
autorizate.
(7) Dac  verificarea este efectuat  la cererea utilizatorului i controlul corespunde aprob rii de model i clasei
de precizie a acestuia, atestat  prin buletin de verificare metrologic , cheltuielile de verificare, montare i
demontare sunt în sarcina utilizatorului. În caz contrar cheltuielile sunt în sarcina Operatorului/prestatorului
serviciului, care procedeaz , de asemenea, i la o rectificare a facturii, luând în calcul, pentru luna in care a
fost depusa reclama ia o diminuare/majorare a consumului in raport de cantitatea ce rezulta din fisa de

sur tori metrologice.
(8)Montarea apometrelor se va face la to i utilizatorii casnici ca o obliga ie a operatorului, pe baza unui
program de contorizare stabilit de autorit ile  administra iei publice locale
(9)Asigurarea sumelor necesare pentru finan area contoriz rii la bran amentul utilizatorului, prev zut  la alin.
(2), va avea prioritate la adoptarea bugetului local al Consiliilor  Locale,   respectiv ale operatorului, dac
contractul de delegare a gestiunii are prev zut  aceast  investi ie, indiferent de forma de organizare a
operatorului si  de tipul de proprietate
(10)Contravaloarea contoarelor de ap  montate de utilizatori casnici cu acordul operatorilor, inclusiv
contravaloarea montajului acestora, se deconteaz  de operatori pe baza documentelor justificative prezentate
de utilizatori. Decontarea se face în limita fondurilor cu aceast  destina ie, prev zute în bugetele locale sau
ale asocia iilor de dezvoltare comunitar , aprobate potrivit legii, i transferate operatorilor, respectiv în
bugetele operatorilor, potrivit programelor de investi ii stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii.
Pân  la montarea contoarelor, consumul facturat nu va dep i consumul stabilit în regim pau al.
(11)Cantit ile efective de ap  furnizate se stabilesc pe baza înregistr rilor contorului de bran ament.
(12)Pentru utilizatorii care nu posed  aparate de m sur , pân  la montarea acestora, conform prevederilor de
la alin. (2), stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantit ilor de ap  în sistem
pau al.
(13) Dup  recep ionare, infrastructura tehnico-edilitara publica de alimentare cu ap , inclusiv bran amentele,
se înscriu, în conformitate cu prevederile legale, în eviden a mijloacelor fixe, ca proprietate a Consiliilor
Locale, dup  caz, cu excep ia cazurilor în care sunt executate din sursele proprii ale Operatorului i/sau alte
surse legal constituite de c tre acesta, caz în care se eviden iaz i r mân în proprietatea Operatorului -
investitor pân  la recuperarea total  prin amortizare i/sau pe perioada contractului de concesiune, dac
normele de amortizare dep esc durata contractului de concesiune, urmând ca exploatarea, între inerea i
repararea acestora s  fie efectuate de Operatorul serviciului.

CAPITOLUL V: Serviciul de canalizare

SEC IUNEA 1: Colectarea, transportul i evacuarea apelor uzate de la utilizatori
Art. 135
(1)Autorit ile administra iei publice locale respectiv Consiliile Locale ale unit ilor administrativ teritoriale
delegatare trebuie s  asigure condi iile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunit ii la
serviciul de alimentare cu ap i de canalizare.
(2)Dreptul de acces nediscriminatoriu i de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condi ii
contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului i a programelor de reabilitare, extindere i
modernizare a sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare.
Art. 136
(1)Delimitarea dintre re eaua public  de canalizare i instala ia interioar  de canalizare apar inând utilizatorului
este c minul de racord, respectiv sec iunea de control.
(2) ile componente ale unui racord sunt:
a) minul de racord, plasat  pe domeniul public sau privat, folosit pentru controlul i între inerea racordului,
fiind vizibil i accesibil ;
b)o conduct  de racordare, situat  între c minul de racord i re eaua public  de canalizare;



c)un dispozitiv de leg tur , realizat conform normelor tehnice în vigoare, permi ând legarea conductei de
racordare la canalul de serviciu(acolo unde nu exista c min de vizitare).
(3)Racordul de la c min spre re ea, inclusiv c minul de racord cu toate componentele sale, apar ine re elei
publice de canalizare, indiferent de modul de finan are a realiz rii acestuia.
Art. 137
(1)Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intr rii sub presiune a re elei de
canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la re eaua de canalizare.
(2)Pe leg turile prev zute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacu rii apelor provenite din
re elele interioare de alimentare cu ap i de canalizare în cazul unor defec iuni, se vor monta de c tre
utilizatori vane sau clapete unisens.
 (3) C minul de racord se amplaseaz  astfel:
a)la 1-2 m fa  de cl dire, la imobilele f  curte i f  împrejmuire;
 sensibile de umezire (macroporice);
b)la 1-2 m de împrejmuire, în curtea imobilelor cu incinta închis ;
c)acolo unde distan a dintre cl dire i canalul public este mai mic  de 3 m racordul se realizeaz  direct in

minul de vizitare stradal sau cu piesa de leg tura.
Art. 138
Evacuarea apelor uzate în re elele de canalizare pe aria de delegare este permis  numai dac  prin aceasta:
a)nu se degradeaz  construc iile i instala iile re elelor de canalizare i ale sta iilor de epurare;
b)nu se diminueaz  capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obtur ri;
c)nu se aduc prejudicii igienei i s ii publice sau personalului de exploatare;
d)nu se perturb  procesele de epurare din sta iile de epurare sau nu se diminueaz  capacitatea acestora;
e)nu se creeaz  pericol de explozie;
f)nu afecteaz  calitatea apelor uzate i meteorice din sistemul de canalizare.
Art. 139
Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului i numai a urm toarelor categorii de ape
uzate:
a)ape uzate menajere;
c)ape uzate or ene ti;
d)ape pluviale;
e)ape uzate provenite de la platformele de depozitare a z pezii.
Art. 140
(1)Orice utilizator care dore te s  fie racordat la sistemul de canalizare trebuie s  depun  la operatorul
serviciului de canalizare o cerere tip de racordare.
a) Documenta ia  anexata la cererea pentru avizul de racordare de principiu va con ine:

1. breviare de calcul cu estim ri ale debitelor si compozi iei apelor uzate care urmeaz  a fi
evacuate in canaliz rile localit ilor realizat de un proiectant autorizat

2. plan de încadrare in zona la scara 1:1000 sau 1:2000
3. plan de situa ie scara 1:500
4. memoriu tehnic cuprinzând descrierea activit ii prestate la punctul de consum . Descrierea

fluxului tehnologic parte scrisa si desenata - în cazul operatorilor economici care utilizeaz
apa in fluxul tehnologic

b)   Documenta ia anexata la cererea pentru avizul de racordare definitiv va con ine
1. aviz de racordare de principiu
2. actul de proprietate si acordul autentificat al proprietarului  daca este cazul
3. certificat de urbanism
4. proiectul tehnic care sa con in :
-memoriu tehnic  privind descrierea solu iilor adoptate pentru racordarea la re eaua de
canalizare
-plan de situa ie scara 1:500 cu re elele existente si proiectate, scheme de montaj a
conductelor, sec iune  transversala si profil longitudinal, detalii de execu ie
-listele cu cantit i de lucr ri si devizul estimativ



5. plan de încadrare in zona scara 1:1000 sau 1:2000
6. planul re etelor de apa si canal in incinta scara 1:500

(2)Operatorul preia documenta ia numai daca sunt depuse toate actele solicitate.
In cazul in care in momentul depunerii documenta iei aceasta  u este conforma, operatorul, in termen de
maxim 15 zile calendaristice va solicita, in scris, completarea documenta ieispecificând documentele
neconforme sau suplimentare , precum si data la care s-a depus documenta ia incompleta .
Operatorul are obliga ia de a elibera avizul definitiv in maxim 30 de zile calendaristice de la depunerea
documenta iei complete
Racordarea la canalizare se permite numai celor care sunt bran i la apa.
Art. 141
Pentru orice modific ri privind debitul i/sau calitatea apelor uzate, evacuate în re elele de canalizare ale
localit ilor de c tre operatorii economici, ca urmare a extinderii capacit ilor de produc ie, a modific rii
tehnologiilor de fabrica ie sau a altor cauze, utilizatorul are obliga ia de a cere un nou aviz de racordare, de a
ob ine avizul inspectoratului de s tate public i avizul de gospod rire a apelor, iar operatorul are obliga ia

 modifice contractul de furnizare.
Art. 142
(1)Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorit ilor administra iei publice locale.
Execu ia lucr rilor se realizeaz  prin grija operatorului, iar modalit ilor de decontare vor fi realizate in
conformitate cu  contractul de delegare a gestiunii.
(2)Leg tura realizat  între c minul de racordare i re eaua de canalizare interioar  a utilizatorului, inclusiv cea
pentru apele meteorice, este în sarcina exclusiv  a utilizatorului. Canalizarea i lucr rile de racord trebuie s
fie executate în condi ii de etan eitate.
Art. 143
În vederea eliber rii avizului de racordare, operatorul regional S.C. VITAL S.A. Baia Mare:
a)va analiza cantit ile i înc rc rile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de utilizator, în
corela ie cu capacitatea re elelor de canalizare existente în zona de amplasament i a instala iilor de epurare
aferente, pe tipuri de ap  uzat ;
b)va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, dac  re eaua/re elele de canalizare i
instala iile de epurare au capacitatea de preluare necesar  noilor condi ii, indicând amplasamentul c minelor
de racord i, dac  este necesar, necesitatea mont rii unor sta ii de preepurare;
c)refuz  emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare, amân  emiterea
sau limitarea provizorie a prelu rii debitelor, dac  execu ia racordului necesit  realizarea unei redimension ri a
re elei de canalizare sau a instala iilor de epurare existente, în func ie de strategia de dezvoltare a re elelor
sistemului de canalizare stabilit  de autoritatea administra iei publice locale;
d)elibereaz  avizul de racordare definitiv, specificând:
1.debitele i concentra iile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, în sec iunea de
control;
2.eventualele restric ii de evacuare în anumite ore sau situa ii;
3. suri de uniformizare a debitelor i concentra iilor substan elor poluante con inute;
4.obliga ia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instala iile proprii, care
pot perturba buna func ionare a sistemului de canalizare.
Art. 144
Operatorul are obliga ia de a elibera avizul definitiv de racordare în maximum 30 de zile de la depunerea
documenta iei complete. În cazul în care în momentul depunerii documenta iei aceasta nu este complet ,
operatorul, în termen de maximum 10 zile, va solicita în scris completarea documenta iei cu documentele
lips , completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliber rii avizului,
precum i data la care s-a depus documenta ia incomplet .
Art. 145
(1)Înainte de orice racordare la re elele de canalizare, operatorul serviciului de canalizare va verifica
conformarea execu iei instala iilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instala ii de canalizare
interioar  ce a stat la baza avizului de racordare, astfel încât s  fie asigurate posibilitatea tehnic  de racordare
i compatibilitatea celor dou  re ele.



(2)Este interzis  montarea oric rui dispozitiv sau oric rei instala ii care poate permite p trunderea apelor
uzate în conducta de ap  potabil  sau industrial , fie prin aspirare datorat  fenomenului de ejec ie, fie prin
refulare cauzat  de o suprapresiune produs  în re eaua de evacuare.
Art. 146
(1)Pentru controlul calit ii apelor deversate în re eaua de canalizare, utilizatorii, operatori economici care
desf oar  activit i în urma c rora rezult  ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea
organului de control abilitat s  efectueze astfel de controale, buletine de analiz  emise de un laborator
autorizat.
(2)Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.
Art. 147
(1)Recep ia i preluarea racordului ca mijloc fix se realizeaz  conform legisla iei în vigoare.
(2)Între inerea, repara iile i înlocuirea total  sau par ial  a racordurilor apar inând sistemului, precum i a

minului de racordare sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului.
(3)În cazul în care apar unele deterior ri ale re elelor, inclusiv cu efecte asupra ter ilor, i se dovede te c
acestea se datoreaz  neglijen ei sau impruden ei din partea unui utilizator, costurile interven iilor operatorului
serviciului pentru remedierea situa iei sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este r spunz tor de daunele
provocate.
Art. 148
Apele uzate provenite de la unit ile medicale i veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele i
institutele de cercetare medical i veterinar , de la unit ile de ecarisare, precum i de la orice fel de
întreprinderi i institu ii care, prin specificul activit ii lor, produc contaminare cu agen i patogeni (microbi,
virusuri, ou  de parazi i) pot fi evacuate în re eaua de canalizare a municipiului numai cu respectarea
indicatorilor de calitate prev zu i in contract precum si respectarea normativelor activit ii specifice ale
agentului.
a)la unit ile medicale i veterinare, curative sau profilactice realizarea m surilor de dezinfec ie a tuturor
produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legisla iei sanitare în vigoare;
b)la laboratoarele institutelor care lucreaz  cu produse patologice i la celelalte unit i men ionate, realizarea

surilor de dezinfec ie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legisla iei sanitare în
vigoare.
Art. 149
Utilizatorul este obligat s  respecte toate normele i normativele în vigoare cu privire la condi iile i calitatea
apelor uzate. În acest sens, utilizatorul nu poate deversa în re eaua de canalizare ape uzate care în sec iunea
de control con in:
a)materii în suspensie ale c ror cantitate, m rime i natur  constituie un factor activ de erodare a canalelor,
provoac  depuneri sau stânjenesc curgerea normal ;
b)substan e cu agresivitate chimic  asupra materialelor din care sunt realizate re elele de canalizare i sta iile
de epurare a apelor uzate din localit i;
c)substan e de orice natur  care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidal  sau de suspensie, pot stânjeni
exploatarea normal  a canalelor i sta iilor de epurare a apelor uzate sau care, împreun  cu aerul, pot forma
amestecuri explozive;
d)substan e toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol
personalul de exploatare a re elei de canalizare i a sta iei de epurare;
e)substan e cu grad ridicat de periculozitate;
f)substan e care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care s  contribuie la
poluarea mediului înconjur tor;
g)substan e colorante ale c ror cantit i i natur , în condi iile dilu rii realizate în re eaua de canalizare i în
sta ia de epurare, determin  modificarea culorii apei din resursele de ap  în care se evacueaz  apele epurate;
h)substan e inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a n molului;
i)substan e organice greu biodegradabile, în cantit i ce pot influen a negativ procesul de epurare a treptei
biologice.



Art. 150
(1) În localit ile in care exista un sistem public de canalizare, to i utilizatorii  care au contract de furnizare a
apei, indiferent dac  au sau nu bran ament propriu, au obliga ia de a deversa apele uzate provenite din
activit ile specifice fiec rui tip de utilizator numai în re eaua de canalizare, cu respectarea prevederilor
prezentului regulament.
(2)Utilizatorii care se alimenteaz  cu ap  din re eaua de distribu ie sau din surse proprii i care sunt amplasa i
în zone unde nu exist  re ele de canalizare au obliga ia dot rii cu bazine etan e vidanjabile sau cu sta ie de
epurare compact  local , construite i exploatate în condi iile impuse de autorit ile de mediu i gospod rire a
apelor competente. Vidanjarea i evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de

tre operatorul serviciului de canalizare, fie de c tre al i agen i economici autoriza i, care au ob inut în
prealabil avizul operatorului privind locul i condi iile tehnice de desc rcare a apelor uzate provenite din
procesul de vidanjare.
(3)Vidanjarea este interzis  în zonele în care exist  realizat un sistem public de canalizare, dac  operatorul
serviciului a notificat utilizatorului acceptul s u de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare i s-a
angajat c  va realiza racordul.
Art. 151
(1)Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obliga ia de a controla permanent parametrii apelor uzate
industriale, astfel încât la deversarea în re eaua de canalizare s  respecte indicatorii consemna i în avizul de
racordare si contract.
(2)În cazul în care apele uzate dep esc înc rc rile avizate de operator sau de organele de gospod rire a
apelor competente, se vor lua m suri imediate de încadrare în aceste avize, cu plata, în sarcina utilizatorului,
a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, precum i a valorii eventualelor pagube produse atât
operatorului, cât i ter ilor.(dup  principiul poluatorul pl te te)
(3)Operatorul poate efectua în sec iunea de control prelev ri de probe i controale în prezen a utilizatorului, în
scopul de a verifica dac  apele uzate deversate în re eaua de canalizare au calit ile stabilite în conformitate
cu prescrip iile tehnice în vigoare sau avizele operatorului ori ale autorit ilor de gospod rire a apelor.
(4)Proba prelevat  din sec iunea de m sur  va fi reprezentativ i suficient  cantitativ, astfel încât s  poat  fi
supus  analizelor fizico-chimice i biologico-bacteriologice, astfel:
a)o treime va fi analizat  prin grija operatorului;
b)o treime prin grija utilizatorului;
c)o treime va fi sigilat  atât de operator, cât i de utilizator, constituind proba-martor, i va fi p strat  de una
dintre cele dou  p i în astfel de condi ii încât s  permit  conservarea caracteristicilor din momentul prelev rii.
Analiza acestei probe, efectuat  de un laborator autorizat, agreat de ambele p i, este opozabil  analizelor
efectuate de oricare dintre cele dou  p i.
Art. 152
(1)Determinarea debitelor transportate de canalizare se face în mod curent numai în sec iunea final  a
colectorului principal, la intrarea în sta ia de epurare, pentru cunoa terea debitului introdus în sta ie.
(2)Pentru cunoa terea capacit ii reale de transport i depistarea acelor tronsoane la care viteza de
autocur are nu este asigurat , se va determina debitul de ap  uzat  f  contoare, m surând viteza i
sec iunea de curgere a apei uzate sau utilizând grafice de calcul care in cont de:
a)panta colectorului între c mine succesive;
b)nivelul apei în c mine;
c)diametrul colectorului.
Art. 153
În vederea depist rii zonelor în care apar infiltra ii în cantit i mari ale apei din sol se vor efectua analize ale
apei uzate în c mine, pentru determinarea consumului biochimic de oxigen (CBO5).
Art. 154
Pentru cunoa terea debitelor în colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe care se fac

sur tori pentru determinarea rela iei dintre în imea apei în c min/canal i debitul transportat, care vor
reprezenta valori de referin , pentru aprecierea debitelor în timpul exploat rii.



Art. 155
Proba de etan eitate se va face conform procedurii folosite la recep ia lucr rii, indicându-se i valoarea
pierderii admisibile de ap .
Art. 156
Operatorul va asigura supravegherea, cu frecven a stabilit  în instruc iunile tehnice, a re elei de  canalizare de

tre personal calificat, care va verifica periodic urm toarele elemente:
a)existen a i înlocuirea capacelor la c minele care fac zgomot la trecerea vehiculelor, dup  expirarea
perioadei de garan ie aferenta refacerii carosabilului;
b)existen a gr tarelor la gurile de scurgere;
c)dup  fiecare ploaie, b ltirea apei la rigol  sau în dreptul gurii de scurgere, datorate înfund rii;
d)func ionarea deversoarelor;
e)func ionarea desc rc rilor finale din sta ia de epurare, a deversoarelor, cit si desc rc rile directe ale re elei
sistemului divizor;
f)existen a mirosului nepl cut, caracteristic ferment rii n molului, lâng  gurile de scurgere sau c mine;
g)monitorizarea agen ilor economici;
h)prezen a vie uitoarelor în re eaua de canalizare;
i)func ionarea sta iilor de pompare;
Art. 157
O supraveghere atent  se face asupra colectoarelor prin:
a)verificarea st rii c minelor de vizitare i a c minelor de intersec ie;
b)verificarea nivelului apei în c minele de intersec ie;
c)verificarea nivelului apei i a st rii c minelor pe colectoarele unde viteza de curgere este în general mic ,
sub viteza de autocur are de 0,7 m/s;
d)depistarea prezen ei poluan ilor cu efecte mari asupra re elei: produse petroliere, produse toxice, agresive
etc.;
e)verificarea cantit ii i calit ii apelor uzate în sec iunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din gura de v rsare
în emisar.
Art. 158
Principalele lucr ri de între inere ce trebuie executate sunt:
a)verificarea i înlocuirea capacelor de c mine i a gr tarelor la gurile de scurgere;
b)corectarea cotei ramelor i capacelor de la c mine ca urmare a îmbun irii c ii sau în urma tas rilor
diferen iate. Aceast  activitate va fi realizat  de c tre administratorul drumului public.
c)sp larea si între inerea re elei de canalizare;
d)desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat i cimentat;
e)scoaterea n molului depus în depozitele gurilor de scurgere;
f)înlocuirea gr tarelor prev zute pe re ea;
g)desfiin area sau aducerea în legalitate a lucr rilor ilegale de racordare.
Art. 159
(1)Sp larea re elei de canalizare va începe din sec iunea aval i se continu  pân  la racordarea cu un colector
mai mare, colector care nu este colmatat, verificând în prealabil, cu ajutorul echipamentelor specializate, dac
colectorul nu este rupt i dac  nu intr  p mântul în acesta.
(2)Dac  în colector, prin cr turi sau rosturile de îmbinare, au intrat r cinile pomilor existen i în preajma
colectorului, acestea se taie, în scopul debloc rii acestuia, urmând ca, prin decopertare, s  se taie r cinile
i din exterior i s  fie ref cute îmbin rile i tuburile defecte.

(3)În toate cazurile este recomandat  inspec ia cu camera TV montat  pe robot specializat, iar rezultatul
vizualiz rii va fi arhivat, dup  compararea cu rezultatele anterioare, constituind un moment de referin  pentru
deciziile ulterioare.
Art. 160
(1)Sp larea se va face de preferin  cu echipamente speciale de sp lat, folosind jeturi de ap  de mare vitez ,
10-20 m/s, asigurat  printr-o presiune de 80-120 bari în furtunul de transport, urmând ca tehnologia de
cur are s  asigure condi iile necesare astfel încât personalul de deservire s  nu intre în contact direct cu apa
murdar  din colector.



(2)Metoda de sp lare cu jet este obligatorie la acele re ele la care, datorit  construc iei, c minele de inspec ie
nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici i servesc doar pentru inspec ia cu mijloace de televiziune în circuit
închis.
Art. 161
O aten ie special  va fi acordat  subtravers rilor, sifon rii re elei de canalizare, marcându-se nivelul apei în

minul amonte, în perioada când func ionarea este normal , la debitul maxim, i va fi verificat acest nivel
periodic s pt mânal, iar dac  nivelul a crescut se va depista cauza.
Art. 162
Sp larea unui tronson important de canalizare poate începe dup  ce au fost luate m suri adecvate la sta ia de
epurare, care s in  cont de aportul mare de n mol în apa uzat , care poate influen a nefavorabil procesul de
epurare.
Art. 163
Gura de v rsare a apelor uzate în emisar trebuie controlat  dup  fiecare debit mai mare decât debitul mediu al
râului, verificându-se:
a)stabilitatea malurilor râului pe circa 100 m în aval i 500 m în amonte;
b)stabilitatea construc iei gurii de v rsare;
c)tendin a râului, la ape mici, de îndep rtare fa  de gura de v rsare;
d)tendin a râului de blocare a gurii de v rsare;
e)tendin a de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuat  din canalizare;
f)tendin a râului de sp lare a albiei lâng  gura de v rsare, fiind necesar  o consolidare adecvat , dac  este
cazul.
Art. 164
Canalul de ocolire care reprezint i preaplinul sta iei de pompare trebuie s  fie func ional i accesibil tot
timpul.
Art. 165
Se va da o aten ie deosebit  comport rii sta iei de pompare pe durata ploilor ce dep esc frecven a normal ,
asigurându-se accesul la sta ie în orice situa ie. Se va verifica func ionarea preaplinului i efectul punerii sub
presiune a re elei, în amonte.
Art. 166
Gr tarele vor fi cur ate ori de câte ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse în autobasculante si
evacuate la rampa de de euri industriale.
Art. 167
Pentru lucr rile efectuate este necesar ca:
a)  se lucreze numai cu personal calificat;
b)personalul s  aib  echipament de protec ie i de munc  adecvat;
c)  fie asigurate condi iile necesare de prevenire a accidentelor de munc ;
d)în cazul interven iei la colectoare în func iune, durata de interven ie s  fie cât mai mic , utilizându-se
schimburi succesive pe perioade scurte de timp.
Art. 168
Lucr rile de remediere a c minelor constau în principal din:
a)rea ezarea corect  a capacelor c minelor;
b)înlocuirea capacelor sparte/furate i a gr tarelor la gurile de scurgere;
c)repararea sc rilor de acces în c mine;
d)repararea lucr rilor la bazinele de reten ie;
Art. 169
(1)Racordarea de noi utilizatori la re ea se face numai de c tre personalul autorizat, dup  un proiect aprobat
de operator, respectând prevederile art. 143, 146, 149 i 153.
(2)Pentru executarea unor astfel de lucr ri, agen ii economici, al ii decât operatorul serviciului, trebuie s  fie
autoriza i i vor lucra sub supravegherea personalului operatorului.
(3)Racordarea poate fi efectuat  în unul dintre urm toarele moduri:
a)utilizând c minul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cot  ridicat , iar curgerea se asigur
gravita ional sau, când racordul este la cot  joas , se va asigura pomparea apei;



b)prin realizarea unui c min nou pe canalul de serviciu.
Art. 170
Pentru subtraversarea cursurilor de ap  sau alte subtravers ri, sifonul de canalizare va avea realizat  o
posibilitate de sp lare. Se va verifica nivelul apei în c minul amonte i, în momentul în care cota acestuia este
mai mare decât este normal, se efectueaz  sp larea sau/ i cur area mecanic . La fiecare viitur  pe râu se
verific  starea subtravers rii.
Art. 171
(1)În general, repararea colectoarelor se realizeaz  prin s tur  deschis  cu oprirea apei i deversarea ei la
un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din c minul amonte.
(2)Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola str zii, luându-se toate m surile de prevenire a
accidentelor atât pentru lucr torii proprii, cât i pentru participan ii la trafic.
(3)Lucr rile se fac f  întrerupere pân  la terminare, chiar dac  se lucreaz  în schimburi succesive, în zile de

rb toare etc.
(4)Dup  repara iile care implic  accesul la tubulatur  trebuie f cut  o prob  de etan eitate, folosindu-se apa
din tub prin blocarea sec iunii aval i umplerea c minului amonte sau a c minului aval pân  la nivelul str zii,
având grij  ca apa uzat  s  nu ajung  pe carosabil.
(5)La tronsoane mici se va aduce ap  curat  pentru a evita lucrul în condi ii grele.
Art. 172
Toate lucr rile de refacere a re elei de canalizare vor fi trecute în cartea construc iei, întocmindu-se, dac  este
cazul, noi proceduri de lucru, atestate i aprobate.
Art. 173
(1)Cantitatea de ap  uzat  evacuat  de utilizatorii casnici, stabilit  în cadrul contractului de prestare/furnizare
a serviciului, reprezint  o cot  procentual , de 95 % din cantitatea total  de ap  rece furnizat , prin hot râre a
autorit ii administra iei publice locale.
(2)Cantitatea de ap  evacuat  de c tre celelalte categorii de utilizatori se consider  a fi egal  cu cantitatea de
ap  consumat . Fac excep ie utilizatorii la care specificul activit ilor face ca o cantitate de ap  s  r mân
înglobat  în produsul finit, caz în care debitul de ap  uzat  evacuat  se va stabili prin m surarea acestuia sau
pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator i însu it de operator.
(3)Utilizatorii care se alimenteaz  din surse proprii i care evacueaz  ap  uzat  în re eaua de canalizare vor
achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se va specifica modul de

surare sau determinare a cantit ilor evacuate.

SEC IUNEA 2: Epurarea apelor uzate
Art. 174
Pentru sta iile de epurare operatorul are obliga ia s  realizeze urm rirea continu , prin analize efectuate de
laboratoare autorizate, a modului de func ionare a acesteia, s  p streze registrele cu rezultatele analizelor i

 pun  aceste date la dispozi ia personalului împuternicit cu sarcini de inspec ie i control.
Art. 175
(1)Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, apele uzate colectate în re elele de canalizare vor fi supuse
unei epur ri corespunz toare, în vederea conform rii cu prevederile legale.
(2)Sta ia de epurare a apelor uzate trebuie exploatata i între inuta astfel încât s  se asigure performan e
corespunz toare în condi iile climatice locale normale. La exploatarea sta iilor de epurare se va ine seam  de
varia iile sezoniere ale înc rc rii cu poluan i.
Art. 176
Epurarea mecanic  a apelor uzate trebuie s  asigure îndep rtarea prin procedee fizice si mecanice, în
special, a materiilor în suspensie, cât i a celor nemiscibile cu apa, separabile gravita ional, precum i
re inerea par ial  a substan elor organice.
Art. 177
Treapta de epurare mecanic  trebuie exploatat  astfel încât s  se asigure, în func ie de tehnologia utilizat :
a)re inerea materiilor în suspensie de dimensiuni mari, care se face în gr tare, site, etc.;
b)re inerea materiilor nemiscibile cu apa (gr simi, produse petroliere), realizat  în separatoare de gr simi;



c)sedimentarea materiilor în suspensie separabile prin decantare, care are loc în deznisipatoare, decantoare
etc.;
d)colectarea si prelucrarea n molului primar.
Art. 178
Treapta mecanic  a unei sta ii de epurare este alc tuit , în principal, din:
a) linia (sau fluxul) apei cu:
1. deversorul din amonte de sta ia de epurare;
2. bazinul de reten ie;
3. gr tar;
4. deznisipator;
5. dispozitive de m sura a debitelor de apa uzata i de n mol;
6. separator de gr simi;
7. decantor primar;
8. sta ie de pompare ape uzate;
9. conducte i canale tehnologice de leg tura;
10. conducta (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;
11. gura de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;
b) linia (sau fluxul) n molului cu:
1. sta ie de pompare n mol primar;
2. instala ii de sitare a n molului;
3. instala ii de condi ionare chimica a n molului;
4. concentrator (sau îngro tor) de n mol;
5. instala ii de stabilizare a n molului;
6. rezervoare de fermentare a n molului sau metantancuri, în care are loc fermentarea anaeroba;
7. bazine de stabilizare aeroba a n molului sau stabilizatoare de n mol;
8. instala ii de deshidratare a n molului;
9. deshidratare naturala pe platforme (paturi) de uscare;
10. deshidratare artificiala sau deshidratare mecanic ;
11. depozit de n mol deshidratat;
12. conducte i canale tehnologice de leg tura;
c) construc ii i instala ii auxiliare cu:
1. pavilion tehnologic;
2. sta ie de suflante;
3. centrala termica;
4. atelier mecanic;
5. remiza utilaje;
6. drum de acces;
7. drumuri, alei i platforme interioare;
8. împrejmuiri i por i;
9. instala ii de alimentare cu energie electrica;
10. instala ii electrice de for a, iluminat i protec ie;
11. instala ii de automatizare i AMCR;
12. instala ii de telefonie;
13. canale termice;
14. re ele electrice în incinta;
15. re ele de apa potabil , pentru incendiu, de canalizare, gaze s.a.;
16. lucr ri de indiguire, ap ri de maluri, lucr ri în albie etc.
Art. 179
Instala iile de epurare mecanic  a apelor uzate trebuie s  asigure, de regul , o eficien  de separare i
îndep rtarea principalelor substan e poluante con inute, astfel:
- 40-60% pentru materii în suspensie;
- 20-40% pentru CBO5;



- 20-40% pentru fosfor total i azot organic;
- 25-75% pentru bacteriile coliforme totale.
Art. 180
Pentru asigurarea unei func ion ri corespunz toare a sta iei de epurare, operatorul trebuie s  aib  o baz  de
date din care s  rezulte urm toarele caracteristici fizico-chimice:

a)pentru ap :
1.temperatura;
2.pH-ul;
3.materii totale în suspensie;
4.substan e volatile;
5.curbe de sedimentare;
6.reziduu total, din care: reziduu fix i reziduu volatil;
7.consum chimic de oxigen (CCO-Cr);
8.consum biochimic de oxigen (CBO5);
9.azotul amoniacal;
10.azoti i;
11.azota i;
12.fosfor total;
13.substan e extractibile cu eter de petrol;
14.metale grele;
15.sulfuri;
16.cianuri;
17.fenoli;
18.detergen i;
b)pentru n mol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, îngro at, stabilizat, deshidratat etc.):
1.pH-ul;
2.umiditate;
3.materii totale în suspensii;
4.substan e volatile;
5.substan e minerale;
6.indicele volumetric al n molului;
7.substan e extractibile cu eter;
8.ioni de metale grele;
9.con inutul în compu i ai azotului;
10.con inutul în compu i ai fosforului;
11.potasiu;
12.calciu;
13.magneziu;
14.sodiu;
15.cloruri;
16.sulfa i;
17.caracteristicile fizico-chimice ale apei de n mol (supernatantului);
18.valori ale rezisten ei la deshidratarea n molului fermentat.
Art. 181
(1)Corpurile plutitoare i suspensiile grosiere (buc i de lemn, textile, plastic, pietre etc.), rezultate din
cur area materialelor re inute pe gr tare, se gestioneaz  ca i de eurile municipale, fiind transportate, de

tre operatorul de salubrizare, în condi iile prev zute de regulamentul serviciului de salubrizare.
(2)Re inerile pe gr tare se depoziteaz  temporar în containere închise; depozitarea nu trebuie s  dureze mai
mult de o s pt mân .



Art. 182
În timpul exploat rii se vor urm ri i consemna parametrii de proces i starea echipamentelor pentru diferite

i ale sta iei, pe trepte.
a) sur  pentru:
1.temperatur i pH;
2.azot amoniacal;
3.azota i;
4.azot total;
5.suspensii solide;
6.CCO-Cr;
7.CB05;
8.H2S;
9.oxigen dizolvat;
10.fosfor total;
11.m sur  debit;
b) gr tare - senzori de nivel amonte/aval:
1. stare de func ionare echipament/alarma;
2. pornire/oprire automat , func ie de nivel;
c) sta ie de pompare:
1. senzori de nivel în camera de aspiratie;
2. stare de func ionare echipament/alarma;
3. pornire/oprire automat , func ie de nivel;
d) aerare - m sura pentru pH; conductivitate, poten ial Redox la intrare:
1. m sura debit de aer;
2. oxigenul dizolvat - în minimum doua puncte;
3. azota i i azot amoniacal;
4. stare de func ionare echipament/alarma;
5. valori parametri/alarma;
6. comanda function rii suflantelor, în func ie de necesarul de oxigen din bazinul de aerare;
e) decantor secundar:
1. m sura nivel apa;
2. m sura pozi ie strat;
3. stare de func ionare echipament/alarma;
4. m sura n mol recirculat i n mol în exces;
5. reglare debit de n mol;
6. traductoare de suspensii pe conductele de n mol;
f) dezinfec ie:
1. m sura clor remanent;
2. stare de func ionare echipament/alarma;
3. func ionare i reglare automat  pompe dozatoare;
g) evacuare efluent: aceia i indicatori ca pentru influentul sta iei de epurare.
Echipamentele din procesul tehnologic ale sta iilor de epurare, sunt verificate periodic conform unui program
de mentenanta preventiv, cit si parametrii de proces al fiec rui obiect din cadrul procesului de epurare.
Art. 183
Exploatarea i între inerea sta iilor de epurare se face numai de c tre personal calificat.

SEC IUNEA 3: Evacuarea, tratarea i depozitarea n molurilor provenite din Sta iile de tratare a apei
brute

Art. 184
Se vor respecta tehnologiile date de c tre proiectant pentru  evacuarea, tratarea i depozitarea n molurilor din
Sta iile de tratare a apei brute.



SEC IUNEA 4: Evacuarea, tratarea i depozitarea n molurilor provenite din Sta iile  de epurare
Art. 185
Se vor respecta tehnologiile date de c tre proiectant pentru  evacuarea, tratarea i depozitarea n molurilor
provenite din Sta ia de epurare.

SEC IUNEA 5: Evacuarea apelor pluviale din intravilanul municipilor si oraselor
Art. 186
Apele pluviale i de suprafa a din intravilanul localit ilor se pot evacua prin re eaua de canalizare realizat  în
sistem unitar, divizor sau mixt, în func ie de specificul localit ii.
Art. 187
(1)În programele anuale de verific ri, operatorul trebuie s  prevad  verificarea i cur area periodic  a re elei
de canalizare.
(2)Operatorul are obliga ia s  între in  curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice i stradale, scop
în care va efectua verific ri i cur ri periodice. În cazul ploilor toren iale operatorul va lua m suri de
interven ie în locurile inundate de pe domeniul public.
(3)În cazul în care se constat  producerea sistematic  de inunda ii în anumite puncte ale re elei de canalizare,
operatorul împreun  cu autorit ile administra iei publice locale vor lua m suri de redimensionare a
conductelor re elei de canalizare, multiplicare i/sau repozi ionare a gurilor de scurgere-colectare.
(4)Cur area rigolelor i gr tarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea z pezilor, se va
asigura prin grija operatorului serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului
serviciului de salubrizare.
Art. 188
(1)Cur area gurilor de scurgere, cu depozit, se face obligatoriu înaintea sezonului ploios i dup  ploi
puternice pentru a se putea depista care sunt gurile inactive.
(2)În timpul opera iei de cur are, n molul îndep rtat manual nu se va depozita direct pe trotuar, i va fi
transportat la terminarea opera iei la sta ia de epurare a apelor uzate.
(3) Dup  cur area mecanic , gura de scurgere se spal , cu apa din cisterna, pentru îndep rtarea urmelor de

mol i asigurarea umplerii gurii cu apa pentru realizarea închiderii hidraulice.
(4) Personalul care face cur area va aprecia dac  exista n mol i sub dispozitivul care asigura garda
hidraulica iar dac  apa nu curge se va continua sp larea pana se sparge eventualul dop format.
(5) În cazul sp rii mecanice, n molul aspirat de utilaj nu va fi deversat în re eaua de canalizare prin gura de
scurgere sp lata i nici printr-un c min al turat pentru a nu provoca accelerarea depunerilor pe colector.
(6) Dup  terminarea opera iunii de sp lare, gura de scurgere trebuie sa r mân  plin  cu apa, verificându-se
dac  nivelul r mas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a închiderii hidraulice.
(7) De regula, în ziua urm toare se va face o inspec ie a gurilor de scurgere cur are verificându-se, prin
scoaterea gr tarului, dac  apa a r mas la cota ce asigura închiderea hidraulica sau se simte prezenta
mirosului caracteristic.
(8) Gura de canalizare care nu are apa sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie ref cut
deoarece prezint  defec iuni constructive; nu este etan a, pierde apa, sau elementele ce asigura garda
hidraulica sunt deteriorate.
Art. 189
În perioadele secetoase, în lipsa precipita iilor pe o durata mai mare de doua s pt mâni, trebuie ref cut
garda hidraulica la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe str zile pe care se efectueaz  activitatea de
udare i stropire de c tre operatorul de salubrizare, începându-se cu str zile unde se tie ca viteza apei este
mica i este mai accelerat procesul de depunere a suspensiilor i începerea ferment rii.
Art. 190
În cazul existen ei bazinelor de reten ie pentru preluarea debitelor de apa meteorica trebuie avute în vedere i
luate m surile necesare pentru:
a) împiedicarea sedimentarii suspensiilor;



b) îndep rtarea depunerilor imediat dup  trecerea ploii i golirea bazinului pentru ca acestea sa nu între în
putrefac ie;
c) men inerea în stare permanenta de func ionare a sistemului de curatare, asigurându-se protec ia contra
vandalismului;
d) realizarea unei bune sp ri i dezinfec ii pentru a împiedica r spândirea mirosului sau a diver ilor vectori
(mu te, ân ari etc.), care împr tie bacterii i viru i ce pot afecta s tatea popula iei din zona;
e) împiedicarea înghe rii apei din precipita iile c zute iarna, în cazul sc derii temperaturii sub cea de înghe ;
f) trebuie adoptate m suri contra tendin ei de folosire a bazinelor de reten ie drept depozite de gunoi.
Art. 191
Principalele lucr ri de între inere sunt:
a)verificarea i înlocuirea gr tarelor gurilor de scurgere;
b)scoaterea n molului depus în depozitele gurilor de scurgere;
c)umplerea cu ap  a gurilor de scurgere;
d)cur area bazinelor de reten ie.
Art. 192
 (1) Cantitatea de apa meteorica preluat  de re eaua de canalizare se determina prin înmul irea cantit ilor din
anul precedent  factur rii cu suprafe ele  construite si neconstruite, declarate de fiecare utilizator . Cantit ile
specifice , pe categorii de utilizatori  sunt: 0,2mc/mp si an, pentru suprafe ele de inute de persoanele fizice;
0,3mc/mp si an  pentru suprafe ele apar inând domeniului public;0,5 mc/mp si an pentru suprafe ele de inute
de operatorii economici . In cazul unor spatii cu destina ii mixte(locuin e si spatii de produc ie , desfacere ,
institu ii, etc ) se admite cantitatea specifica de 0,2 mc/mp si an .
(2) Nedeclararea corecta a suprafe elor de inute si declarate de fiecare utilizator pe proprie r spundere ,
constituie contraven ie si se sanc ioneaz .

CAPITOLUL VI: Instala iile/re elele interioare de alimentare cu ap i de canalizare
Art. 193
(1)Instala ia interioar  de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de dup  apometru
(punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, pân  la arm tura de utilizare. Re eaua interioar  de
alimentare cu ap  apar ine, ca obliga ie de între inere i repara ie, utilizatorului.
(2)Instala iile interioare de ap i de canalizare care deservesc 2 sau mai mul i proprietari dintr-un condominiu,
inclusiv teul de deriva ie, sunt instala ii apar inând p ilor comune ale condominiului i intr  ca obliga ie de
între inere i repara ie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.
(3)Instala iile interioare de ap i de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar,
sunt instala ii ce apar in acestuia i intr  ca obliga ie de între inere i repara ie în sarcina proprietarului
respectiv.
(4)Punctul de delimitare între instala iile apar inând p ilor comune i instala iile fiec rui proprietar al
condominiului este teul de deriva ie, respectiv cotul prin care se schimb  direc ia de circula ie a apei din
vertical  în orizontal , în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc
de locuin e.
Art. 194
În cazul în care lucr rile de realizare a instala iilor/re elelor interioare conduc la modificarea condi iilor ini iale
de contractare, acestea se vor efectua dup  ob inerea acordului operatorului. Contravaloarea lucr rilor de
modificare a bran amentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesit ii realiz rii opera iei, se suport
de utilizator.
Art. 195
(1)Se interzice executarea unor leg turi între instala iile interioare prin care se distribuie ap  cu destina ii
diferite, precum i cele între conductele de ap  potabil i conducte de ap  cu ap  industrial .
(2)Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) i consecin ele rezultate din aceasta r spunz tor este
de in torul de instala ii.
(3)Utilizatorii care au în dotare instala ii interioare ce folosesc ap  din alte surse decât ale operatorului nu vor
executa leg turi la re eaua de distribu ie apar inând sistemului de alimentare cu ap .
(4)Se interzice leg tura direct  între conductele de aspira ie ale pompelor i bran ament.



Art. 196
(1)Utilizatorul are obliga ia s  asigure func ionarea normal  a instala iei/re elei interioare de alimentare cu ap ;
în acest sens va executa toate lucr rile de între inere i repara ie ce se impun în vederea unei exploat ri
optime.
(2)Utilizatorul poate solicita operatorului consultan i îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare,
pentru constatarea st rii tehnice a instala iilor, etan eit ii i modului de utilizare a apei, în scopul evit rii
pierderilor i utiliz rii ra ionale a acesteia.
Art. 197
(1)Instala ia/re eaua interioar  de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv
cele de pardoseal i de teras ), conducte orizontale de leg tur , coloane, conducte orizontale de evacuare la

minul de racord, care reprezint  limita re elei interioare (limita de proprietate).
(2)Instala ia/re eaua interioar  de canalizare apar ine utilizatorului; operatorul nu are nicio obliga ie privind
buna func ionare a re elei interioare de canalizare.
(3)Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instala ii sanitare se va executa cu respectarea m surilor
speciale contra reful rii din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu sta ii de pompare a apelor uzate).

CAPITOLUL VII: Drepturile i obliga iile operatorului S.C. VITAL S.A. Baia Mare i ale
utilizatorilor

Art. 198
(1)Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu ap i de canalizare orice persoan  fizic  sau
juridic  ce de ine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosin  dat de proprietar, un imobil având
bran ament propriu de ap  potabil i/sau racord propriu de canalizare i care beneficiaz  de serviciile
operatorului pe baz  de contract de furnizare/prestare.
(2)Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i persoanele fizice sau juridice care nu
au bran ament propriu de ap  potabil , respectiv racord propriu de canalizare, dac  exist  condi ii tehnice
pentru delimitarea/separarea instala iilor, pentru individualizarea consumurilor i pentru încheierea, în nume
propriu, a contractului de furnizare/prestare a serviciului.
(3)Condi iile tehnice vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate i aprobate de A.N.R.S.C.
(4) Utilizatorii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare sunt:
a)operatori economici;
b)institu ii publice;
c)utilizatori casnici individuali, persoane fizice.
d) utilizatori casnici colectivi, asocia ii de proprietari/chiriasi cu personalitate juridica
Art. 199
(1)Func ionarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare trebuie s  fie continu , operatorul

spunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale sau condi iile de
men inere a licen ei.
(2)În cazul lipsei de debit  si sifon ,ca urmare a reducerii debitelor de ap  ale sursei în caz de secet  sau
înghe , distribu ia apei se va face dup  un program propus de operator i aprobat de autoritatea administra iei
publice locale, program ce va fi adus la cuno tin a utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-
media, afi are la utilizator).
Art. 200
(1)Pentru interven ia rapid  în caz de necesitate operatorul va face marcaje i inscrip ii pe cl dirile de locuit,
alte cl diri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezen a c minelor de vane i a hidran ilor de incendiu.
(2)Este interzis  blocarea accesului la c minele i hidran ii re elei pentru care s-au executat marcajele i
inscrip iile men ionate la alin. (1).
Art. 201
În vederea realiz rii obiectivelor i sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare a localit ilor, operatorii trebuie s  asigure:



a)producerea, transportul, înmagazinarea i distribu ia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea,
epurarea i evacuarea apelor uzate;
b)exploatarea sistemelor de alimentare cu ap , respectiv a sistemelor de canalizare în condi ii de siguran i
eficien  tehnico-economic , cu respectarea tehnologiilor i a instruc iunilor tehnice de exploatare;
c)instituirea, supravegherea i între inerea, corespunz tor dispozi iilor legale, a zonelor de protec ie sanitar , a
construc iilor i instala iilor specifice sistemelor de alimentare cu ap  potabil , de canalizare i de epurare a
apelor uzate;
d)monitorizarea strict  a calit ii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu ap , în
concordan  cu normele igienico-sanitare în vigoare;
e)captarea apei brute, respectiv desc rcarea apelor uzate or ene ti în receptorii naturali, numai cu
respectarea condi iilor impuse prin acordurile, avizele i autoriza iile de mediu i de gospod rire a apelor;
f)între inerea i men inerea în stare de permanent  func ionare a sistemelor de alimentare cu ap i de
canalizare;
g)contorizarea cantit ilor de ap  produse, distribuite i respectiv facturate;
h)cre terea eficien ei i a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în
sistem, reducerea costurilor de produc ie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili i energie
electric i prin reproiectarea, reutilarea i retehnologizarea acestora;
i)limitarea cantit ilor de ap  potabil  distribuit  prin re elele de alimentare cu ap , utilizat  în procesele
industriale, i diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea i reutilizarea acesteia.
j)refacerea locului unde a intervenit pentru repara ii sau execu ia unei lucr ri noi, la un nivel calitativ
corespunz tor, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucr rii, inând cont de condi iile
meteorologice care nu trebuie s  afecteze calitatea acesteia. Imediat dup  remedierea unei avarii care a
afectat pavajul în zona de interven ie, operatorul va lua toate m surile pentru asigurarea unor pavaje
provizorii, care s  asigure reluarea circula iei pe por iunile afectate, iar aducerea pavajului la forma i calitatea
ini ial  se va finaliza în acelea i condi ii. Pe toat  perioada desf ur rii interven iilor i pân  la finalizarea
pavajului definitiv, operatorul va asigura semnalizarea corespunz toare atât din punct de vedere al execu iei,
cât i din punct de vedere al siguran ei circula iei.
Art. 202
(1)Pe toat  durata existen ei sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare, pentru executarea lucr rilor
necesare între inerii i exploat rii sistemelor respective, operatorul are drept de servitute asupra propriet ilor
afectate de sistemul de alimentare cu ap i de canalizare, realizându-se cu titlu gratuit pe toat  durata
existen ei acestuia.
(2)Dac  cu ocazia interven iilor pentru retehnologiz ri, repara ii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor
din vecin tatea sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare, operatorii au obliga ia s  le pl teasc
acestora desp gubiri, în condi iile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi
desp gubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul desp gubirii se stabile te prin acordul p ilor sau, în cazul
în care p ile nu se în eleg, prin hot râre judec toreasc .
(3)Operatorii au obliga ia s in  eviden e distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separat
pentru fiecare tip de serviciu i/sau localitate de operare în parte.
Art. 203
Operatorul are obliga ia:
a)  respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de ap i de
canalizare;
b)  respecte prevederile prezentului regulament;
c)  ia m surile necesare pentru remedierea operativ  a defec iunilor ap rute la instala iile sale, precum i de
înl turare a consecin elor i pagubelor rezultate;
d)  presteze serviciul de alimentare cu ap i de canalizare la to i utilizatorii cu care a încheiat contracte de
furnizare/prestare i utilizare a serviciilor;
e)  serveasc  to i utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licen iat;
f)  respecte indicatorii de performan  aproba i de autorit ile administra iei publice locale;
g)  furnizeze date despre prestarea serviciului autorit ilor administra iei publice locale, precum i A.N.R.S.C,
conform programelor stabilite de acestea;



h)  aplice metode performante de management care s  conduc  la reducerea costurilor de operare;
i)  furnizeze ap  potabil i industrial  la parametrii de potabilitate impu i de actele normative în vigoare, cu
asigurarea valorilor debitelor i a presiunii de serviciu, indiferent de pozi ia utilizatorului în schema de
func ionare;
j)  asigure preluarea apelor uzate i meteorice la sistemul de canalizare i s  verifice calitatea acestora;
k)  între in i s  verifice func ionarea contoarelor de m surare a cantit ilor de ap , în conformitate cu
prescrip iile metrologice i s  utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unic  de identificare pentru a
preveni sigilarea neautorizat ;
l)  emit  factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare cel mai târziu
pân  la data de 15 a lunii urm toare celei în care presta ia a fost efectuat ;
m)  factureze cantit ile de ap  furnizate i serviciile de canalizare prestate la valorile m surate prin
intermediul contoarelor, aducând la cuno tin a utilizatorului modific rile de tarif;
n)  înregistreze toate reclama iile i sesiz rile utilizatorilor, s  le verifice i s  ia m surile ce se impun, pentru
rezolvarea acestora. La sesiz rile utilizatorilor operatorul va r spunde în scris, în termen de maximum 30 de
zile calendaristice de la înregistrarea acestora.
Art. 204
Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu ap i de canalizare nu r spunde pentru neîndeplinirea
serviciului, în cazurile de for  major , precum i în urm toarele cazuri:
a)ca urmare a lucr rilor de între inere, repara ii, moderniz ri, extinderi, devieri, bran ri noi, schimb ri de
contoare, dac  operatorul a anun at utilizatorii despre eventualitatea opririi furniz rii apei, specificând data i
intervalul de timp în care aceasta va fi oprit . Anun ul de oprire a furniz rii apei, prin mass-media i/sau afi are
la utilizatori, dup  caz, în func ie de num rul de utilizatori afecta i trebuie f cut înainte, cu un num r de ore
stabilit prin contract;
b)în cazul ploilor toren iale care duc la dep irea capacit ii proiectate de preluare la canalizare a debitelor,
situa ie în care operatorul va face dovada dep irii capacit ii.
Art. 205
Operatorul are dreptul:
a)  opreasc  temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, f  în tiin area prealabil  a
utilizatorilor i f  s  î i asume r spunderea fa  de ace tia, în cazul unor avarii grave a c ror remediere nu
sufer  amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defec iuni ale instala iilor
interioare ale utilizatorului sau care afecteaz  buna func ionare a sistemului de alimentare cu ap i/sau de
canalizare. În astfel de cazuri, operatorul are obliga ia de a anun a utilizatorii imediat de situa ia ap rut  prin
toate mijloacele ce le are la dispozi ie;
b)  restric ioneze alimentarea cu ap  a tuturor utilizatorilor, pe o anumit  perioad , cu în tiin area prealabil ,
în cazul în care apar restric ion ri justificate la sursa de ap  sau la racordarea i punerea în func iune a unor
noi capacit i din cadrul sistemului de alimentare cu ap  sau de canalizare ori a unor lucr ri de între inere
planificate. Aceste restric ion ri se pot face cu aprobarea autorit ilor administra iei publice locale, cu excep ia
cazurilor de for  major ;
c)  încaseze contravaloarea serviciilor furnizate i s  aplice penalit ile legale;
d)  întrerup  sau s  sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu ap , în condi iile legii, cu
notificare prealabil , la utilizatorii care nu i-au achitat facturile pe o perioad  mai mare de 30 de zile
calendaristice de la data expir rii termenului de plat  a facturii sau care nu respect  clauzele contractuale.
Acelea i m suri, inclusiv desfiin area bran amentelor/racordurilor, se pot lua fa  de utilizatorii clandestini,
dac  ace tia nu au îndeplinit condi iile impuse de operatori pentru intrarea în legalitate.
Art. 206
Utilizatorul este obligat:
a)  respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu
ap i/sau de canalizare;
b)  asigure folosirea eficient i ra ional  a apei preluate din re eaua de alimentare cu ap , prin încadrarea în
normele de consum pe persoan , unitatea de produs sau puncte de folosin , conform debitelor prev zute în
standardele în vigoare;



c)  utilizeze apa numai pentru folosin ele prev zute în contractul de furnizare a serviciilor, în cazul în care
utilizatorul dore te s  extind  instala iile sau utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care s-a încheiat
contractul va în tiin a/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Dac  noile condi ii impun, se vor modifica
clauzele contractuale;
d)  men in  cur enia i s  între in  în stare corespunz toare c minul de apometru/contor, dac  se afl
amplasat pe proprietatea sa;
e)  anun e imediat dup  constatare operatorul despre apari ia oric rei deterior ri ap rute la c minul de
apometru, care îl deserve te;
f)  permit  citirea contorului, dac  acesta este amplasat pe proprietatea sa;
g)  nu utilizeze instala iile interioare în alte scopuri decât cele prev zute în contract;
h)  execute lucr rile de între inere i repara ii care îi revin, conform reglement rilor legale, la instala iile
interioare de ap  pe care le are în folosin , pentru a nu se produce pierderi de ap , sau, în cazul în care, prin
func ionarea lor necorespunz toare, creeaz  un pericol pentru s tatea public . Obliga ia se extinde i la
sta iile de hidrofoare, rezervoare, sta ii de pompare interioare etc., care se afl  în proprietatea utilizatorului;
i)to i utilizatorii, operatorii economici, care utilizeaz  în procesul tehnologic ap  potabil  sunt obliga i s
furnizeze operatorului/furnizorului informa ii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioad  urm toare
convenit  cu operatorul;
j)  nu execute lucr ri clandestine de ocolire a contorului;
k)  nu modifice instala ia interioar  de distribu ie a apei potabile f  avizul operatorului;
l)  nu manevreze vanele din amonte de apometru i s  foloseasc  pentru interven ii la instala iile interioare
numai robinetul sau vana din aval de apometru;
m)  nu influen eze în nici un fel indica iile contorului de ap i s  p streze intact  integritatea acestuia,
inclusiv sigiliile;
n)  achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la emiterea facturii;
o)  nu evacueze în re eaua de canalizare de euri, reziduuri, substan e poluante sau toxice care încalc
condi iile de desc rcare impuse de normele tehnice în vigoare;
p)  comunice operatorului/prestatorului serviciului, dac  sunt de in torii de surse proprii de ap , data punerii
în func iune a acestora, în vederea factur rii cantit ilor de ap  uzat  deversate în re eaua de canalizare. În
acest scop au obliga ia s  instaleze apometre, s in  la zi registrul de eviden , pe baza c ruia s  se poat
calcula i verifica debitul surselor proprii.
Art. 207
Utilizatorul are dreptul:
a)  beneficieze de serviciul de alimentare cu ap i/sau de canalizare la nivelurile stabilite în contract;
b)  primeasc  r spuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesiz rile adresate operatorului cu privire la
neîndeplinirea unor condi ii contractuale;
c)  conteste facturile când constat  înc lcarea prevederilor contractuale;
d)  fie anun at cu cel pu in 24 de ore înainte despre opririle programate sau restric ion rile în
furnizarea/prestarea serviciului;
e)  fie desp gubit în cazurile înc lc rii de c tre operator a clauzelor contractuale care prev d i cuantific
valorile desp gubirilor în func ie de prejudiciul cauzat;
f)  fie informat despre modul de func ionare a serviciilor de ap i de canalizare, despre deciziile luate de
autorit ile administra iei publice locale, A.N.R.S.C. i de operator privind asigurarea acestor servicii;
g)  aib  montate pe bran amentele proprii ale imobilelor contoare de ap  pentru înregistrarea consumurilor.

CAPITOLUL VIII: Indicatori de performan i calitate
Art. 208
(1)Indicatorii de performan  stabilesc condi iile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare.
(2)Indicatorii de performan  asigur  condi iile pe care trebuie s  le îndeplineasc  serviciile de ap i de
canalizare, avându-se în vedere:
a)continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ;
b)adaptarea permanent  la cerin ele utilizatorilor;



c)excluderea oric rei discrimin ri privind accesul la serviciile de ap i de canalizare;
d)respectarea reglement rilor specifice din domeniul gospod ririi apelor i protec iei mediului.
Art. 209
Indicatorii de performan  pentru serviciul de ap i de canalizare sunt specifici pentru urm toarele activit i:
a)bran area/racordarea utilizatorilor la re eaua de alimentare cu ap i de canalizare;
b)contractarea serviciilor de ap i de canalizare;
c) surarea, facturarea i încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
d)îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
e)men inerea unor rela ii echitabile între furnizor i utilizator prin rezolvarea operativ i obiectiv  a
problemelor, cu respectarea drepturilor i obliga iilor care revin fiec rei p i;
f)solu ionarea reclama iilor utilizatorilor referitoare la serviciile de ap i de canalizare;
g)prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultan  etc.).
Art. 210
În vederea urm ririi respect rii indicatorilor de performan  operatorul trebuie s  asigure:
a)gestiunea serviciilor de ap i de canalizare, conform hot rârii de dare în administrare sau prevederilor
contractului de delegare a gestiunii;
b)eviden a utilizatorilor;
c)înregistrarea activit ilor privind citirea echipamentelor de m surare, facturarea i încasarea contravalorii
serviciilor efectuate;
d)înregistrarea reclama iilor i sesiz rilor utilizatorilor i solu ionarea acestora;
e)accesul neîngr dit al autorit ilor administra iei publice centrale i locale, în conformitate cu competen ele i
atribu iile legale ce le revin, la informa iile necesare pentru stabilirea:
1.modului de respectare i de îndeplinire a obliga iilor contractuale asumate;
2.calit ii i eficien ei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performan  stabili i;
3.modului de administrare, exploatare, conservare i men inere în func iune, dezvoltare i/sau modernizare a
sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare încredin at  prin contractul de delegare a gestiunii;
4.modului de formare i stabilire a tarifelor pentru serviciile de ap i de canalizare;
5.stadiului de realizare a investi iilor;
6.respect rii parametrilor ceru i prin prescrip iile tehnice i normele metrologice.
Art. 211
Indicatorii de performan  minimali, generali i garanta i pentru serviciile de alimentare cu ap i de canalizare
sunt stabili i în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

CAPITOLUL IX: Contractul de furnizare/prestare i utilizare a serviciilor de ap i de canalizare
Art. 212
Contractarea furniz rii i prestarea serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare se vor realiza astfel:
a)în cazul în care utilizatorii au bran amente, prin contracte încheiate între operator i utilizatori;
b)în cazul în care furnizarea apei potabile se face prin ci mele stradale c tre persoanele fizice care nu au
bran ament, prin contracte încheiate cu to i cei care beneficiaz  de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se
va stabili de c tre operator împreun  cu autorit ile administra iei publice locale;
c)în cazul utiliz rii apei de la hidran ii stradali de c tre operatorul serviciului de salubrizare sau cel al
domeniului public, pe baz  de contract între operatorii acestor servicii i operatorul serviciului de alimentare cu
ap i de canalizare;
d)pentru consumurile de ap  utilizate de pompieri pentru instruire i stingerea incendiilor, pe baz  de contract
încheiat cu autorit ile administra iei publice locale, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind
organizarea i func ionarea Corpului Pompierilor Militari.
Art. 213
(1)Condi iile privind calitatea serviciilor asigurate de operator privind continuitatea, presiunea de utilizare i
debitul furnizat, respectiv condi iile de preluare i calitatea apelor uzate acceptate la deversarea în re elele de
canalizare, vor fi înscrise în contractul de furnizare/prestare i utilizare a serviciilor de alimentare cu ap i de
canalizare.



(2)La încheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu ap i de canalizare.
Art. 214
Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scaden ei atrage dup  sine penalit i de întârziere, dup
cum urmeaz :
a)penalit ile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obliga iilor bugetare, stabilite
conform reglement rilor legale în vigoare;
b)penalit ile se datoreaz  începând cu prima zi dup  data scaden ei;
c)valoarea total  a penalit ilor nu poate dep i cuantumul debitului i se constituie venit al operatorului.
Art. 215
 Debran area poate interveni :
- la cererea utilizatorului (cu plata cheltuielilor de ridicare a contorului) ;
- in situa ia in care in imobil nu mai locuie te nimeni, caz in care se reziliaz  si contractul ;
- la ini iativa operatorului, pentru neachitarea de c tre utilizator a sumelor datorate, inclusiv a major rilor de
întârziere aferente, in termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plata ;
- in cazul in care utilizatorul nu permite accesul personalului operatorului pentru citirea contorului sau refuza sa
remedieze avariile din re eaua interioara.
- in situatia in care se depisteaz  bran amentele si racordurile neautorizate
Art.216

(1) Debran area nu poate fi efectuata decât in urma unui  preaviz de 5 zile lucr toare.
(2) Debran area nu exonereaz  utilizatorul de plata datoriilor pe care le are fata de operator.
(3) Repunerea in func iune a bran amentului se face in termen de maxim  5 zile lucr toare de la

achitarea obliga iilor de plata pentru care utilizatorul a fost debran at.
Art.217

 In în elesul prezentului regulament, un eveniment de for a majora înseamn  orice act, eveniment sau
situa ie exterioara, insurmontabila si imprevizibila, respectiv care nu poate fi controlata de c tre partea afectata
si care nu poate, sau nu ar putea fi prev zut , evitata sau înl turat  prin diligenta rezonabila a respectivei p i
si ale c rei consecin e constau in incapacitatea unei p i de a-si îndeplini unele dintre sau toate obliga iile, in
conformitate cu prevederile contractului de furnizare/prestare a serviciului.
Art.218
Operatorul regional SC VITAL SA BAIA MARE  si utilizatorii vor respecta prevederile  “CONTRACTULUI DE
DELEGARE A SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE aprobat de Consiliile Locale ale unit ilor administrativ
teritoriale din jude ul Maramure  .

CAPITOLUL X: Realizarea serviciului dup  producerea unui cutremur

SEC IUNEA 1: Serviciul de alimentare cu ap
Art.219
Pentru reducerea efectelor negative asupra popula iei, animalelor i mediului, operatorul împreun  cu
Consiliile Locale ale unit ilor administrativ teritoriale delegatare au obliga ia s  asigure informarea i instruirea
prealabil  a popula iei prin afi e asupra modului de comportare în situa ii de calamit i naturale.
Art.220
Operatorul de ap  trebuie s  asigure:
a)1-2 l/om/zi pentru minimum 3-4 zile, ap  potabil  din sursa protejat  echipat  cu un sistem local de filtrare -
sistem de filtrare cu cartu  filtrant din CAG etc.;
b)apa pentru combaterea incendiului din alte surse decât sursa de ap  potabil ;
c)punerea în func iune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale i alte unit i cu risc mare;
d)surse de rezerv  pentru alimentarea cu energie electric  a utilajelor;
e)una sau mai multe surse de ap  pentru incendiu (lacuri de agrement, râuri în zone accesibile, tranduri etc.).
Art.221
Dup  încetarea mi rii seismice operatorul trebuie s  verifice:
a)starea re elei de distribu ie;



b)starea de etan eitate a rezervorului;
c)integritatea aduc iunii;
d)integritatea capt rii i a surselor de alimentare cu energie electric
Art.222
Operatorul va ac iona suplimentar, realizând urm toarele ac iuni:
a)verificarea i utilizarea re elei de alimentare cu ap ;
b)verificarea în teren i depistarea deterior rilor re elei, iar în cazul constat rii unor pierderi majore, izolarea la
rezervorul de acumulare pentru a p stra cât mai mult  ap  înmagazinat ;
c)solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a incendiului
(rezerva protejat ) s  fie folosit  pentru asigurarea apei de b ut, dup  stingerea incendiilor;
d)închiderea i izolarea tronsoanelor din re ea, f  defec iuni, i toate bran amentele utilizatorilor, cu excep ia
celor cu risc mare;
e)verificarea modului de func ionare al hidran ilor i trecerea la echiparea celor în stare de func ionare pentru
furnizarea de ap  în mod individual pentru popula ie, asigurând sau solicitând organelor abilitate paza
acestora;
f)trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu ap  din alte surse a utilizatorilor cu risc mare
de explozie, incendiu etc.;
g)punerea în func iune a leg turilor de rezerv  ce ocolesc rezervorul, în cazul în care acesta a fost afectat i
nu poate p stra apa;
h)realizarea aliment rii cu energie electric  a pompelor din sursele de rezerv , inclusiv din grupurile
generatoare mobile din dotare;
i)stabilirea solu iei de alimentare cu ap  în cazul în care aduc iunea este deteriorat  prin:
- utilizarea unit ii locale de tratare a apei, stabilit  dinainte, instalat  pe un amplasament situat pe locuri înalte
i sigure;

- transportul apei cu cisterne dezinfectate i distribuirea în locurile prestabilite, c tre popula ie;
- transportul apei de la sursele proprii, în condi ii adecvate, dac  sursa de ap  poate asigura cantitatea
necesar , dar sistemul de transport este deteriorat;
j)utilizarea altei surse de ap  dac  lucr rile hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, în cazul în care
lucr rile sunt afectate par ial, asigurarea punerii în func iune cât mai urgent a p ii active, mai ales dac
sistemul func ioneaz  gravita ional;
k)realizarea de lucr ri provizorii, la suprafa , de legare a tronsoanelor r mase întregi în cazul unor avarii
locale pe aduc iune, re ea etc., utilizând materiale rezistente i cu îmbin ri rapide. Lucr rile provizorii vor fi
supravegheate, iar apa dezinfectat  adecvat;
l)trecerea, din momentul în care sistemul poate func iona cel pu in par ial, la refacerea sistematic  a acestuia,
în ordinea importan ei, astfel încât s  se asigure debitele minime de func ionare. Ordinea de importan  poate
fi stabilit  prin analiza riscului de nefunc ionare a fiec rui obiect component al lucr rii.
Art. 223
În cazul calamit ilor naturale trebuie ac ionat rapid i eficient, asigurându-se:
a)realizarea planului de ac iune, însu it de personal prin simul ri anterioare producerii calamit ii;
b)asigurarea cadrului organizatoric, astfel încât personalul s  lucreze independent, leg tura între echipe i
factorii de decizie realizându-se cu mijloace adecvate de comunica ie, care s  fie independente de re eaua de
telefonie mobil  sau fix .
Art. 224
Dup  încheierea opera iunilor de remediere, toate instala iile vor fi dezinfectate în mod sistematic. Când apa
devine potabil  popula ia va fi în tiin at  c  poate utiliza aceast  ap  în mod normal. Se va face o inspec ie
general  a re elei pentru detectarea i remedierea locurilor pe unde se pierde ap .

SEC IUNEA 2: Serviciul de canalizare
Art. 225
Re eaua de canalizare poate fi afectat  de un cutremur f  s  apar  efectele exterioare, deoarece o parte din
apa exfiltrat  se va drena în p mânt.



Art. 226
Operatorul va efectua urm toarele activit i:
a)verificarea curgerii apei începând de la ultimul c min al colectorului principal (la intrarea în sta ia de epurare
sau c minul amonte al unei subtravers ri);
b)stabilirea locului în care apa nu mai curge prin colector, marcându-se tronsoanele i verificând terenul dac
are cr turi vizibile, sunt tas ri de teren, sunt construc ii pr bu ite peste canal etc.;
c)se va interveni prin pomparea apei în alt colector sau chiar direct în emisar, caz în care trebuie s  existe un
aviz prealabil al autorit ii de mediu, pentru o perioad  de timp cât mai scurt , în cazul unor tronsoane rupte,
pe lungime mare, în por iunea aval;
d)folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii;
e)vor fi degajate locurile pe unde apa meteoric  poate curge singur  în emisar;
f)vor fi puse în stare de func ionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu mijloace ce pot fi
aduse pe amplasamente preg tite din timp sau sunt deja montate i se face numai punerea în func iune;
g)refacerea provizorie a re elei de canalizare folosind tuburi u or de montat (PVC gofrat, o el etc.), tuburile vor
putea fi montate aparent, cu protec ie contra traficului stradal.
Art. 227
Dup  stabilizarea situa iei, re eaua de canalizare va intra într-un proces de verificare total , rezultatul final va fi
analizat în vederea lu rii unei decizii asupra solu iei de reabilitare sau chiar de retehnologizare.

CAPITOLUL XI: Realizarea serviciului dup  producerea unei inunda ii

SEC IUNEA 1: Serviciul de alimentare cu ap
Art. 228
(1)În cazul inunda iilor se vor lua m surile prev zute în planul aprobat de inspectoratul pentru situa ii de
urgen .
(2)În cazul în care sta ia de pompare ce asigur  presiunea total  în re ea este scoas  din func iune (voit sau
accidental) se va asigura o pompare independent  de pe un amplasament neinundabil cu motopompe
preg tite din timp.
 (3)Dac  localitatea este par ial inundat , se va recurge la urm toarele m suri:
a)dezinfectarea suplimentar  a apei, conform recomand rilor organelor sanitare, conform planurilor pentru
situa ii de urgen ;
b)aten ionarea locuitorilor cu bran amente în zona inundat  asupra unor m suri suplimentare legate de
consumul apei;
c)oprirea sta iilor de pompare aflate în zona inundat ;
d)distribuirea de ap  îmbuteliat  locuitorilor afecta i.
(4)Dac  la captare lucr rile hidrotehnice sunt scoase din func iune, se va asigura ap  produs  de sta ii de
tratare mobile, sta ii care vor fi în dotarea operatorului serviciului de alimentare cu ap , captarea realizându-se
printr-o priz  provizorie.
 (5)Dac  la surs  calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse în func iune m surile de tratare
suplimentar :
a)ad ugarea de c rbune activ praf;
b)ad ugarea de polimeri;
c)reducerea debitului de ap  în scopul cre terii duratei de decantare;
d)reducerea vitezei de filtrare;
e)ozonizarea apei etc.
(6)Dac  sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica solu ia alimentare cu energie electric  de
la o surs  de rezerv .
(7)Dac  pu urile sau c minele drenului sunt inundate, acestea vor fi sp late imediat ce nivelul apei scade, fiind
luate m suri suplimentare pentru a asigura etan area lor pân  la dep irea fenomenului.
(8)Dup  trecerea evenimentului se va proceda la o sp lare i dezinfectare total  a sistemului, ob inându-se un
aviz al organelor sanitare.



Art. 229
În planul de ac iune se vor trece elementele aplicabile din m surile ce trebuie luate în cazul producerii unui
cutremur.

SEC IUNEA 2: Serviciul de canalizare
Art. 230
În perioada inunda iilor re eaua de canalizare este suprasolicitat , intrând de cele mai multe ori sub presiune.
Art. 231
(1)Operatorul va asigura cu maxim  prioritate func ionarea sta iilor de pompare a apelor uzate, suplimentând
num rul de pompe cu motopompe.
(2)O aten ie deosebit  se va da prevenirii inund rii sta iei de pompare prin luarea tuturor m surilor de
îndiguire, utilizarea motopompelor etc.
(3)Gradul de asigurare a func ion rii pompelor trebuie s  fie mai mare decât al celorlalte construc ii
componente ale sistemului de alimentare cu ap i de canalizare.
Art. 232
Se vor aplica m suri suplimentare de dezinfectare, mai ales în zonele în care sistemul de canalizare a refulat.
Art. 233
Vor fi puse în func iune sta ii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea capacit ii de
evacuare a apei din zonele inundate.
Art. 234
În scopul reducerii gradului de poluare, în zona joas  se poate recurge la devierea apelor colectate de pe
suprafe ele aflate la cote neinundate.
Art. 235
O aten ie special  se va da urm ririi capacit ii de evacuare a emisarului receptor, luându-se m suri adecvate
când exist  riscul intr rii apei prin deversorul liber.
Art. 236
(1)Dup  trecerea evenimentului se vor face o verificare general  a canaliz rii, o sp lare i o dezinfec ie general .
(2)Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de m suri capabile s  îmbun easc
func ionarea sistemului, consemnându-se limitele atinse de viitur .

CAPITOLUL XII: Realizarea serviciului în caz de furtun i/sau viscol puternic

SEC IUNEA 1: Serviciul de alimentare cu ap
Art. 237
În cazul apari iei furtunii i/sau a viscolului operatorul:
a)va verifica în prim  urgen  sistemul de alimentare cu energie, punându-se în func iune, dac  este cazul,
sistemul de rezerv  sau vor fi realizate leg turi provizorii, pentru ac ionarea cu prioritate a pompelor;
b)va verifica starea ventila iilor la rezervoare, realizându-se o verificare a calit ii apei i o dezinfectare
suplimentar , dac  aceasta prezint  nereguli, iar utilizatorii vor fi avertiza i asupra modului în care s  se
consume apa;
c)va verifica starea capt rii i ac ionarea cu mijloace adecvate împotriva înghe rii i bloc rii prizei sau a
gr tarului, cur area acesteia va fi permanent , iar în cazul existen ei unor solu ii de rezerv , acestea trebuie
puse în func iune;
d)va asigura personalului de exploatare care î i are locul de munc  în zone izolate alimentarea cu hran ,
sistem de înc lzire i echipament de protec ie corespunz tor;
e)va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind ref cute periodic, conform normelor.
Art. 238
Dup  trecerea furtunii, va fi ref cut accesul pe c ile de comunica ie i vor fi ref cute lucr rile afectate.

SEC IUNEA 2: Serviciul de canalizare
Art. 239
Pentru men inerea în func iune a sta iilor de pompare de pe re eaua de canalizare în caz de furtun , este de
preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electric  s  fie subteran  sau se va asigura o surs
independent  de alimentare.



Art. 240
În caz de viscol i de temperaturi reduse, vor fi luate m suri, împreun  cu operatorul serviciului de salubrizare
i cu autoritatea administra iei publice locale, de îndep rtare a z pezii, pentru contracararea riscului de topire

brusc  a z pezii i punerea sub presiune a canaliz rii.
Art. 241
Vor fi verificate gr tarele deversoarelor, luându-se i m surile necesare pentru eliminarea blocajelor de ghea
la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei i inundarea canaliz rii.

CAPITOLUL XIII: CONTRAVEN II în domeniul serviciului de ap i de canalizare:

Art. 242
A.
• Constituie contraven ie i se sanc ioneaz , operatorul, dac  fapta nu a fost s vâr it  astfel încât s

constituie infrac iune, dup  cum urmeaz :
(a) Cu amend  de la 50 la 200 lei, pentru nerespectarea urm torului articol: 107(3):

- Operatorul are obliga ia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea
documenta iei complete.

• Constituie contraven ie i se sanc ioneaz , utilizatorul, dac  fapta nu a fost s vâr it  astfel încât s
constituie infrac iune, dup  cum urmeaz :

(b) Cu amend  de la 50 la 200 lei, pentru nerespectarea urm toarelor articole: 206(a), 206(b), 206(c),
206(d), 206(e), 206(f), 206(g), 206(h), 206(i), 206(k), 216(1) i 216(3):

- Nedeclararea corect  a suprafe elor de inute si declarate de fiecare utilizator pe proprie r spundere, constituie
contraven ie si se sanc ioneaz .

- Utilizatorul este obligat:
- s  respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu ap
i/sau de canalizare;

- s  asigure folosirea eficient i ra ional  a apei preluate din re eaua de alimentare cu ap , prin încadrarea în
normele de consum pe persoan , unitatea de produs sau puncte de folosin , conform debitelor prev zute în
standardele în vigoare;
-  utilizeze apa numai pentru folosin ele prev zute în contractul de furnizare a serviciilor, în cazul în care
utilizatorul dore te s  extind  instala iile sau utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care s-a încheiat
contractul va în tiin a/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta.
-  men in  cur enia i s  între in  în stare corespunz toare c minul de apometru/contor, dac  se afl
amplasat pe proprietatea sa;
- s  anun e imediat dup  constatare operatorul despre apari ia oric rei deterior ri ap rute la c minul de
apometru, care îl deserve te;
-  permit  citirea contorului, dac  acesta este amplasat pe proprietatea sa;
-  nu utilizeze instala iile interioare în alte scopuri decât cele prev zute în contract;
-  execute lucr rile de între inere i repara ii care îi revin, conform reglement rilor legale, la instala iile
interioare de ap  pe care le are în folosin , pentru a nu se produce pierderi de ap , sau, în cazul în care, prin
func ionarea lor necorespunz toare, creeaz  un pericol pentru s tatea public . Obliga ia se extinde i la
sta iile de hidrofoare, rezervoare, sta ii de pompare interioare etc., care se afl  în proprietatea utilizatorului;
- to i utilizatorii, operatorii economici, care utilizeaz  în procesul tehnologic ap  potabil  sunt obliga i s
furnizeze operatorului/furnizorului informa ii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioad  urm toare
convenit  cu operatorul;
-  nu modifice instala ia interioar  de distribu ie a apei potabile f  avizul operatorului;
-  debran area nu poate fi efectuata decât in urma unui  preaviz de 5 zile lucr toare.
-  repunerea in func iune a bran amentului se face in termen de maxim (3) 5 zile lucr toare de la achitarea
obliga iilor de plata pentru care utilizatorul a fost debran at.



B.

• Constituie contraven ie i se sanc ioneaz , operatorul, dac  fapta nu a fost s vâr it  astfel încât s
constituie infrac iune, dup  cum urmeaz :

(a) Cu amend  de la 200 la 500 lei, pentru nerespectarea urm toarelor articole: 188(1),  201(c), 201(e),
201(j):

- cur area gurilor de scurgere, cu depozit i sifon, guri de scurgere specifice re elei în procedeu unitar, se
face obligatoriu înaintea sezonului ploios i dup  ploi puternice pentru a se putea depista care sunt gurile
inactive.
- instituirea, supravegherea i între inerea, corespunz tor dispozi iilor legale, a zonelor de protec ie sanitar , a
construc iilor i instala iilor specifice sistemelor de alimentare cu ap  potabil , de canalizare i de epurare a
apelor uzate;
- captarea apei brute, respectiv desc rcarea apelor uzate or ene ti în receptorii naturali, numai cu
respectarea condi iilor impuse prin acordurile, avizele i autoriza iile de mediu i de gospod rire a apelor;
- refacerea locului unde a intervenit pentru repara ii sau execu ia unei lucr ri noi, la un nivel calitativ
corespunz tor, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucr rii, inând cont de condi iile
meteorologice care nu trebuie s  afecteze calitatea acesteia. Imediat dup  remedierea unei avarii care a
afectat pavajul în zona de interven ie, operatorul va lua toate m surile pentru asigurarea unor pavaje
provizorii, care s  asigure reluarea circula iei pe por iunile afectate, iar aducerea pavajului la forma i calitatea
ini ial  se va finaliza în acelea i condi ii. Pe toat  perioada desf ur rii interven iilor i pân  la finalizarea
pavajului definitiv, operatorul va asigura semnalizarea corespunz toare atât din punct de vedere al execu iei,
cât i din punct de vedere al siguran ei circula iei.

• Constituie contraven ie i se sanc ioneaz , utilizatorul, dac  fapta nu a fost s vâr it  astfel încât s
constituie infrac iune, dup  cum urmeaz :

(b) Cu amend  de la 200 la 500 lei, pentru nerespectarea urm toarelor articole: 195(c), 200(2), 206(o).
- Utilizatorul este obligat:
- utilizatorii care au în dotare instala ii interioare ce folosesc ap  din alte surse decât ale operatorului nu vor
executa leg turi la re eaua de distribu ie apar inând sistemului de alimentare cu ap .
- este interzis  blocarea accesului la c minele i hidran ii re elei de ap  pentru care s-au executat marcajele i
inscrip iile men ionate la alin. (1).
-  nu manevreze vanele din amonte de apometru i s  foloseasc  pentru interven ii la instala iile interioare
numai robinetul sau vana din aval de apometru;
- s  nu evacueze în re eaua de canalizare de euri, reziduuri, substan e poluante sau toxice care încalc
condi iile de desc rcare impuse de normele tehnice în vigoare;

C.
• Constituie contraven ie i se sanc ioneaz , operatorul, dac  fapta nu a fost s vâr it  astfel încât s

constituie infrac iune, dup  cum urmeaz :
(a) Cu amend  de la 500 la 1000 lei,  pentru nerespectarea urm toarelor articole: 203(a), 203(b),  203(c),

203(d),  203(e):
- Operatorul are obliga ia:
-  respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de ap i de
canalizare;
-  respecte prevederile prezentului regulament;
-  ia m surile necesare pentru remedierea operativ  a defec iunilor ap rute la instala iile sale, precum i de
înl turare a consecin elor i pagubelor rezultate;
-  presteze serviciul de alimentare cu ap i de canalizare la to i utilizatorii cu care a încheiat contracte de
furnizare/prestare i utilizare a serviciilor;
-  serveasc  to i utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licen iat;

• Constituie contraven ie i se sanc ioneaz , utilizatorul, dac  fapta nu a fost s vâr it  astfel încât s
constituie infrac iune, dup  cum urmeaz :

(b) Cu amend  de la 500 la 1000 lei pentru nerespectarea urm toarelor articole: 206(i),  206(m):
- Utilizatorul este obligat:



- to i utilizatorii, operatorii economici, care utilizeaz  în procesul tehnologic ap  potabil  sunt obliga i s
furnizeze operatorului /furnizorului informa ii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioad  urm toare
convenit  cu operatorul;

-  nu influen eze în nici un fel indica iile contorului de ap i s  p streze intact  integritatea acestuia,
inclusiv sigiliile;

D.
• Constituie contraven ie în domeniul serviciilor de utilit i publice i se sanc ioneaz operatorul, cu

amend  de la 10.000 lei la 50.000 lei urm toarele fapte:
a)înc lcarea de c tre operatori a prevederilor reglement rilor tehnice i comerciale, inclusiv a regulamentului
serviciului, stabilite de autorit ile de reglementare competente, precum i nerespectarea condi iilor asociate
licen elor;
b)refuzul operatorilor de a pune la dispozi ie autorit ii de reglementare competente datele i informa iile
solicitate sau furnizarea incorect i incomplet  de date i informa ii necesare desf ur rii activit ii acesteia;
c)furnizarea/prestarea serviciilor de utilit i publice în afara parametrilor tehnici cantitativi i calitativi adopta i
prin contractul de furnizare/prestare i/sau a celor din normele tehnice i comerciale stabilite de autoritatea de
reglementare competent ;
d)nerespectarea de c tre operatori a termenelor-limit  stabilite pentru încheierea ac iunii de contorizare la
bran amentele utilizatorilor.

E.
• Constituie contraven ie în domeniul serviciilor de utilit i publice i se sanc ioneaz operatorul, cu

amend  de la 30.000 lei la 50.000 lei urm toarele fapte:
a)refuzul operatorilor de a se supune controlului i de a permite verific rile i inspec iile prev zute prin
reglement ri sau dispuse de autoritatea de reglementare competent , precum i obstruc ionarea acesteia în
îndeplinirea atribu iilor sale;
b)neaplicarea m surilor stabilite cu ocazia activit ilor de control;
c)nerespectarea de c tre operatori a normelor privind protec ia igienei publice i a s ii popula iei, a
mediului de via  al popula iei i a mediului.

• Autorit ile administra iei publice locale au dreptul s  sanc ioneze operatorul furnizor/prestator al
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, în cazul în care acesta nu furnizeaz /presteaz
serviciul la nivelul indicatorilor de performan  aproba i, prin:

a)penalizarea acestuia pentru nerespectarea angajamentelor asumate, la valori corespunz toare prejudiciilor
produse utilizatorilor, precum i la nivelul necesar descuraj rii operatorului de a men ine deficien ele
constatate.
b)propunerea, înaintat  c tre A.N.R.S.C, de retragere / suspendare a licen ei de operare;
c)rezilierea contractului de delegare a gestiunii

CAPITOLUL XIV: Dispozi ii finale i tranzitorii
Art. 243
(2)Prezentul Regulament a fost supus dezbaterii publice , a fost  avizat favorabil  de c tre Consiliile Locale ale
unit ilor administrativ teritoriale  delegatare si Aprobat de Adunarea Generala a ADI-Maramure  prin
hot rârea nr …./2009 :

1) Municipiu  Baia Mare prin prin H.C.L. nr.:…………./2009;
2) Municipiu Sighetu Marmatiei prin H.C.L. nr.:…………./2009;
3) Ora ul Baia Sprie prin H.C.L. nr.:…………./2009;
4) Ora ul Bor a  prin H.C.L. nr.:…………./2009;
5) Ora ul Cavnic prin H.C.L. nr.:…………./2009;
6) Ora ul Dragomiresti prin H.C.L. nr.:…………./2009;
7) Ora ul Salistea de Sus prin H.C.L. nr.:…………./2009;
8) Ora ul Somcuta Mare prin H.C.L. nr.:…………./2009;
9) Ora ul Seini prin H.C.L. nr.:…………./2009;
10) Ora ul Tautii Magheraus prin H.C.L. nr.:…………./2009;



11) Ora ul Tg. Lapus prin H.C.L. nr.:…………./2009;
12) Ora ul Ulmeni prin H.C.L. nr.:…………./2009;
13) Ora ul Viseu de Sus prin  H.C.L. nr.:…………./2009;
14)Comuna Vadu Izei,  prin HCL nr ……………………/2009
15)Comuna Valea Chioarului, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
16)Comuna Viseu de Jos, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
17)Comuna Dumbravita , prin  H.C.L. nr.:…………./2009
18)Comuna Coas, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
19)Comuna Coltau, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
20)Comuna Dumbravita , prin  H.C.L. nr.:…………./2009
21)Comuna  Grosi, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
22)Comuna  Rozavlea , prin  H.C.L. nr.:…………./2009
23)Comuna  Sacalaseni , prin  H.C.L. nr.:…………./2009
24)Comuna Recea , prin  H.C.L. nr.:…………./2009
25)Comuna Cicarlau , prin  H.C.L. nr.:…………./2009
26)Comuna Ardusat , prin  H.C.L. nr.:…………./2009
27)Comuna Bicaz, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
28)Comuna Bistra, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
29)Comuna Botiza, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
30)Comuna Copalnic Manastur, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
31)Comuna Miresu Mare, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
32)Comuna Moisei, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
33)Comuna Oarta de Jos, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
34)Comuna Poienile de sub Munte, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
35)Comuna Remetea Chioarului, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
36)Comuna Repedea, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
37)Comuna Rona de Jos, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
38)Comuna Rona de Sus, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
39)Comuna Sisesti, prin  H.C.L. nr.:…………./2009
40)Comuna Ruscova prin  H.C.L. nr.:…………./2009

Acest regulament va intra in  vigoare in termen de 30 de zile de la aprobare.
Art. 244
 Contractul-cadru încheiat cu utilizatorii este cel prev zut în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
Art. 245
Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în func ie de modific rile de natur  tehnic , tehnologic i
legislativ , prin ordin al pre edintelui A.N.R.S.C.
Art. 246
Anexa 1 - Indicatorii de performanta pentru serviciile publice de apa si canalizare
Anexa 2 - Indicatorii statistici  pentru serviciile publice de apa si canalizare
Anexa 3 - Contractul cadru de furnizare a prestare a serviciilor publice de apa si canalizare pentru utilizatorii
din  aria de delegare
Anexa 4 -  Descrierea sistemului de alimentare cu apa potabila si canalizare la nivelul unit ilor administrativ
teritoriale de la captare  pân  la deversarea in emisar.( începând cu 4.1 Baia Mare pân  la 4.76  pentru to i
membri ADI Maramure  ) care fac parte integrant  din prezentul regulament.
Fi ier separat anexat


