
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE
 
privind modificarea art.2 din Hotararea Consiliului
 

Local Rovinari nr.3/30.01.2009
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
-Adresa nrA131125.02.2009 a Institutiei Prefectului Judetului Gorj; 
-Raportul de specialitate nrA436/26.02.2009 intocmit de ec.Barbonie Cosmin din cadrul 

Comp.Resurse Umane; 
-Proiectul de hotarare initiat de catre primar - jr.Filip Dorin; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei Juridice; 
-Prevederile Legii nrA7/2006 privind sistemul national de asistenta sociala; 
-Prevederile Legii nr.18811999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
-Prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii; 
-Organigrama si StatuI de Functii al Primariei orasului Rovinari pentru anul 2009; 
-Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.1473415113.01.2009; 
-Prevederile Legii nr.21512001lRlA privind administratia publica locala; 
-Raportul nr.21589/08.12.2008 privind activitatea Serviciului Public de Asistenta Sociala Rovinari; 
-Prevederile art.58 si 65 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii; 
-Prevederile art.99, alin.l, lit. b si art. 100 din Legea nr.18811999 privind statutul functionarilor 

publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata; 

HOT ARASTE: 

Art.I. Aproba modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local Rovinari nr.3/30.01.2009 astfel; 
"Aproba reorganizarea activitatii de asistenta sociala ca Serviciu Public de Asistenta Sociala fara 
personalitate juridica in subordinea Consiliului Local Rovinari." 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza, Consiliul Local Rovinari, Primarul orasului 
Rovinari, Secretarul orasului Rovinari, Comp.Resurse Umane si comp. Juridic. 

NR~ 
Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 
de 15 voturi pentru si 2 voturi impotriva. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE
 
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Rovinari nr.1I30.0I.2009 privind
 
aprobarea Organigramei, a Statului de Functii, a numarului de personal si a
 
functiilor publice repartizate pe clase, grade profesionale si trepte de salarizare
 

pentru Primaria orasului Rovinari, valabile pentru anul 2009
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
-Adresa nr.4131/25.02.2009 a Institutiei Prefectului Judetului Gorj; 
-Raportul de specialitate nr.4436/26.02.2009 intocmit de ec.Barbonie Cosmin din cadrul 

Comp.Resurse Umane; 
-Pproiectul de hotarare initiat de catre primar - jr.Filip Dorin; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei Juridice; 
-Prevederile Legii nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

statutul functionarilor publici ; 
-Prevederile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei ; 
-Prevederile Hotararii nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-Legea nr.53/2003, respectiv Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata; 

HOT ARASTE: 
Art.I. Aproba modificarea Hotararii Consiliului Local Rovinari nr.l/30.01.2009 privind aprobarea 

Organigramei, a Statului de Functii, a numarului de personal si a functiilor publice repartizate pe c1ase, 
grade profesionale si trepte de salarizare pentru Primaria orasului Rovinari, valabile pentru anul 2009 astfel: 

-Se infiinteata Serviciul Public de Asistenta Sociala fara personalitate juridica in subordinea 
Consiliului Local Rovinari. 

-Se modifica statuI de functii astfel: 
-Serviciul Contabilitate este inlocuit cu Birou Contabilitate; 
-Serviciul Impozite si Taxe Locale va fi inlocuit cu Birou Impozite si Taxe Locale; 
-Postul de psiholog va fi prevazut la nivel de studii superioare. 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Consiliul Local Rovinari, Primarul orasului 

Rovinari, Secretarul orasului Rovinari, Comp.Resurse Umane si compo Juridic. 

NR lJ 
Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 

de 15 voturi pentru si 2 voturi impotriva. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE
 
privind aprobarea suplimentarii numarului asistentilor personali
 

ai persoanelor cu handicap gray cu un numar de 15 posturi
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
-Raportul de specialitate nr.3430/17.02.2009 intocmit de ec.Barbonie Cosmin din 

cadrul Comp.Resurse Umane; 
-Pproiectul de hotarare initiat de catre primar - jr.FilipDorin; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei Economice; 
-Prevederile H.G. 427/2001 privind persoanele cu handicap; 
-Prevederile Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap; 
-Prevederile Legii 53/2003 - Codul Muncii; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

republicata; 

HOT ARASTE: 
Art.I. Aproba suplimentarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap gray cu un numar de 15 posturi. 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, Secretarul 

orasului Rovinari, Comp.Resurse Umane si comp. Juridic. 

NR!2.0 
Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 
de 17 voturi pentru. 

VIZAT PENTRU 
SECRE A 

JrNEAMTU 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE
 
privind aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si Statului de
 

Personal pentru Primaria orasului Rovinari, ca urmare a infiintarii unui
 
post de consilier I/asistent/3 in cadrul Comp.Resurse Umane Salarizare
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
-Raportul de specialitate nr. 3429/17.02.2009 intocmit de ec.Barbonie Cosmin din cadrul 

Comp.Resurse Umane; 
-Pproiectul de hotarare initiat de catre primar - jr.Filip Dorin; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei Juridice; 
-Prevederile Legii nr. I88/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

statutul functionarilor publici; 
-Prevederile Legii nr.16112003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei ; 
-Prevederile Hotararii nr.61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-Legea nr.5312003, respectiv Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata; 

HOT ARASTE: 
Art.t. Aproba Organigrama, StatuI de Functii si Statului de Personal pentru Primaria 

orasului Rovinari, ca urmare a infiintarii unui post de consilier I/asistent/3 in cadrul 
Comp.Resurse Umane Salarizare. 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, Secretarul 
orasului Rovinari, Comp.Resurse Umane si compo Juridic. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 

de 17 voturi pentru. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE
 
privind aprobarea achitarii snmei de 3.750 lei, reprezentand cotizatie
 

pe annl 2009 catre Asociatia oraselor din Romania
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
-Raportul de specialitate nr. 3639/19.02.2009 intocmit de ec.Ungureanu Ion, sef 

Bir.Contabilitate; 
-Pproiectul de hotarare initiat de catre primar - jr.FilipDorin; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei Economice; 
-Adresa nr.21/28.01.2009 a Asociatiei oraselor din Romania; 
-Hotararea nr.l/15.03 .2008 a Adunarii Generale a Asociatiei oraselor din Romania; 
-Prevederile Legii nr.273/29.06.2006 - Legea finantelor publice locale; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

repubIicata; 

HOT ARA STE: 
Art.I. Aproba achitarea sumei de 3.750 lei, reprezentand cotizatie pe anul 2009 catre 

Asociatia oraselor din Romania. 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, 
Bir.Contabilitate si compo Juridic. 

NR~ 
Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 

de 17 voturi pentru. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE
 
privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unei suprafete de
 
24 mp teren situat in orasul Rovinari, str.Tineretului, langa bI.G2, conform
 

art.15, Iit.E din Legea nr. 50/1991, republicata, pentru dI.Albu Costel,
 
in vederea extinderii constructiei existente pe terenul alaturat
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
-Cererea nr.396/09.01.2009 a dI.Albu Costel; 
-Raportul de specialitate nr.2416/03.02.2009, intocmit de catre Stancu Petre din 

cadrul Serviciul Patrimoniu; 
-Proiectul de hotarare initiat de catre viceprimar - Chivu Laurentiu; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei de Urbanism; 
-Prevederile Legii nr.5011991, republicata; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

repubIicata; 
HOT ARA S TE: 

Art.l. Aproba concesionarea, prin incredintare directa, a unei suprafete de 24 mp 
teren situat in orasul Rovinari, str.Tineretului, langa bi. G2, confonn art. 15, lit.E din Legea 
nr. 50/1991, republicata, pentru dI.Albu Costel, in vederea extinderii constructiei existente 
pe terenul alaturat. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, 
Administrator Public- jr. Podaru Constantin, Viceprimarul orasului Rovinari, Serviciul 
Patrimoniu si Compartimentul Juridic din cadrul institutiei. 

NR2.~ 

Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 

de 17 voturi pentru. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE
 
privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unei suprafete de
 

15 rnp teren situat in orasuI Rovinari, str.TermocentraIei, Ianga bI.S4, sc.3,conforrn
 
art.15, Iit.E din Legea nr. 50/1991, republicata, pentru dI.IoneI Stefan,
 

in vederea extinderii constructiei existente pe terenuI aIaturat
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
-Cererea nr.618/13.0 1.2009 a dl.lonel Stefan; 
-Raportul de specialitate nr.2415/03.02.2009, intocmit de catre Stancu Petre din 

cadrul Serviciul Patrimoniu; 
-Proiectul de hotarare initiat de catre viceprimar - Chivu Laurentiu; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei de Urbanism; 
-Prevederile Legii nr.50/1991, republicata; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

republicata; 

HOT ARAS TE: 
Art.I. Aproba concesionarea, prin incredintare directa, a unei suprafete de 15 mp 

teren situat in orasul Rovinari, str.Termocentralei, langa bl.S4, sc.3, conform art. 15, lit.E din 
Legea nr. 50/1991, republicata, pentru dl.lonel Stefan, in vederea extinderii constructiei 
existente pe terenul alaturat. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, 
Administrator Public- jr. Podaru Constantin, Viceprimarul orasului Rovinari, Serviciul 
Patrimoniu si Compartimentul Juridic din cadrul institutiei. 

NR .27 
Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 

de 17 voturi pentru. 

VIZAT PENTRU EG LITATE 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE
 
privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unei suprafete de
 

15 mp teren situat in orasul Rovinari, str.Termocentralei, langa b1.S4, conform
 
art.15, lit.E din Legea nr. 50/1991, republicata, pentru dl.Murgulet C-tin,
 

in vederea extinderii constructiei existente pe terenul alaturat
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
-Cererea nr.617/13.01.2009 a dl.Murgulet Constantin; 
-Raportul de specialitate nr.2414/03.02.2009, intocmit de catre Stancu Petre din 

cadrul Serviciul Patrimoniu; 
-Proiectul de hotarare initiat de catre viceprimar - Chivu Laurentiu; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei de Urbanism; 
-Prevederile Legii nr.50/1991, republicata; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

republicata; 
HOT ARAS TE: 

Art.l. Aproba concesionarea, prin incredintare directa, a unei suprafete de 15 mp 
teren situat in orasul Rovinari, str.Termocentralei, langa bl.S4, conform art. 15, lit.E din 
Legea nr. 50/1991, republicata, pentru dl.Murgulet Constantin, in vederea extinderii 
constructiei existente pe terenul alaturat. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, 
Administrator Public- jr. Podaru Constantin, Viceprimarul orasului Rovinari, Serviciul 
Patrimoniu si Compartimentul Juridic din cadrul institutiei. 

NR z5 
Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 

de 15 voturi pentru si 2 voturi impotriva. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE 
privind aprobarea Regulamentului si Contractului cadru privind Serviciului de Salubritate, lista 

baremurilor pentru determinarea in sistem pausal a cantitatilor de deseuri menajere, Regulamentul 
si Contractul cadru al Serviciului de alimentare cu apa, lista de baremuri pentru determinarea in 

sistem pausal a consumatorilor de apa si de ape uzate menajere pe categorii de consumatori, 
Regulamentul intern al Societatii Comerciale Apa Canal Salubritate S.R.L. 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
-Raportul de specialitate nr.3646/19.02.2009, intocmit de Maria Marius Robert - administrator al 

SC APA CANAL SALUBRITATE SRL; 
-Proiectul de hotarare initiat de catre viceprimar - Chivu Laurentiu; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei Juridice; 
-Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilitati publice ; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata 

HOTARASTE: 

Art.l. Aproba Regulamentul Serviciului de Salubrizare al orasului Rovinari, Contractul cadru de 
prestare a Serviciului de Salubrizare al orasului Rovinari si lista de baremuri pentru determinarea in sistem 
pausal a cantitatilor de deseuri menajere pe categorii de consumatori,conform anexelor 1, 2 si 3, care fac 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Aproba Regulamentul Serviciului de alimentare cu apa al orasului Rovinari, Contractul cadru 
de fumizare/prestare a Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si lista de baremuri pentru 
determinarea in sistem pausal a consumatorilor de apa si de ape uzate menajere pe categorii de consumatori, 
conform anexelor 4,5 si 6 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, Administrator Public- jr. 
Podaru Constantin, Viceprimarul orasului Rovinari, SC APA CANAL SALUBRlTATE SRL ROVINARI si 
Compartimentul Juridic din cadrul institutiei. 

NR 2.k 
Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 

de 12 voturi pentru si 5 voturi impotriva. 

VIZAT PENTRU ~LITATE 
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f REGULAMENTUL 
serviciului de salubrizare a ora~ului Rovinari 

CAP. I 
Dispozitii generale 

SECTIUNEA 1 
Domeniul de aplicare 

ART. 1 
(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de salubrizare a ora~ului 

Rovinari, denumit In continuare serviciu de salubrizare, Infiintat ~i organizat la nivelul ora~ului 

Rovinari, pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice ~i ale operatorilor economici 
de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale a ora~ului Rovinari. 

(2) Prezentul regulament stabile~te cadrul juridic unitar privind desfa~urarea serviciului de 
salubrizare, definind modalitatile ~i conditiile ce trebuie Indeplinite pentru asigurarea serviciului de 
salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator ~i utilizator. 

(3) Prevederile prezentului regulament se aplica la proiectarea, executarea, receptionarea, 
exploatarea ~i Intretinerea instalatiilor ~i echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu) 
urmarirea tuturor cerintelor legale specifice In vigoare. 

(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate ~i de modulln care este 
organizata gestiunea serviciului de salubrizare In cadrul unitatii administrativ-teritoriale a ora~ului 

Rovinari, se vor conforma prevederilor prezentului regulament. 
ART. 2 
Prezentul regulament se aplica urmatoarelor activitati de salubrizare: 
a) precolectarea, colectarea ~i transportul de~eurilor municipale, inclusiv ale de~eurilor toxice 

periculoase din de~eurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; 
b) sortarea de~eurilor municipale; 
c) depozitarea controlata a de~eurilor municipale; 
d) maturatul, spalatul,stropirea ~i Intretinerea cailor publice; 
e) curatarea ~i transportul zapezii de pe caile publice ~i mentinerea In functiune a acestora pe timp 

de polei sau de Inghet; 
f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora unitatilor de 

ecarisaj; 
g) colectarea, transportul, depozitarea ~i valorificarea de~eurilor voluminoase provenite de la 

populatie, institutii publice ~i operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, de~euri de 
echipamente electrice ~i electronice etc.); ) 

h) colectarea, transportul ~i neutralizarea de~eurjlor anima/iere provenite din gospodariile 
populatiei; 

i) colectarea, transportul ~i depozitarea de~eurilor rezultate din activitati de constructii ~i demolari; 
j) dezinsectia, dezinfectia ~i deratizarea. 
ART. 3 
Modul de organizare ~i functionare a serviciului de salubrizare trebuie sa se realizeze pe baza 

urmatoarelor principii: 
a) protectia sanatatii populatiei; 
b) responsabilitatea fata de cetateni; 
c) conservarea ~i protectia mediului Inconjurator; 
d) asigurarea calitatii ~i continuitatii serviciului; 
e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea ~i cantitatea serviciului prestat; 
f) securitatea serviciului; 
g) dezvoltarea durabila. 
ART. 4 
Termenii ~i notiunile utilizate In prezentul regulament-cadru se definesc dupa cum urmeaza: 
4.1. autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita Tn continuare A.N.R.S.C.; 
4.2. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aeroba ~i/sau anaeroba, prin 

descompunere microbiana a componentei organice din de~eurile supuse compostarii; 
4.3. colectare - strangerea, cu sau fara sortare, a de~eurilor In vederea transportarii lor; 



, 
p 

)
 

4.4. colectare selectiva - colectarea de§eurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat
 
pe tipuri de materiale, Tn saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;
 

4.5. curatarea zapezii/ghetii - operatiunea de Tndepartare a stratului de zapada sau de gheata
 
depus pe suprafata carosabila §i pietonala, Tn scopul asigurarii deplasarii vehiculelor §i pietonilor Tn
 
conditii de siguranta;
 

4.6. curatarea rigolelor - operatiunea de Tndepartare manuala sau mecanizata a depunerilor de
 
noroi, nisip §i praf de pe 0 portiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al strazii, urmata de
 
maturare §ilsau stropire;
 

4.7. depozit - amplasament pentru eliminarea finala a de§eurilor, prin depozitare pe sol sau Tn
 
subteran;
 

4.8. deratizare - activitatea de starpire a §oarecilor §i §obolanilor prin otravire cu substante chimice 
sau prin culturi microbiene; 

4.9. de§eu - orice substanta sau obiect din categonile stabilite de legislatia specifica privind regimul 
de§eurilor, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa; 

4.10. de§eu asimilabil cu de§eul menajer - de§eu provenit din industrie, din comert, din sectorul
 
public sau administrativ, care prezinta compozitie §i proprietati similare cu de§eul menajer §i care
 
este colectat, transportat, prelucrat §i depozitat Tmpreuna cu acesta;
 

4.11. de§eu biodegradabil - de§eu care sufera descompunerianaerobe sau aerobe; 
4.12. de§eu cu regim special - de§eu a carui manipulare, colectare, transport §i depozitare se
 

supune unui regim reglementat prin acte normative Tn vederea evitarii efectelor negative asupra
 
sanatatii oamenilor, bunurilor §i asupra mediului Tnconjurator;
 

4.13. de§eu din constructii §i demolari - de§eu rezultat Tn urma demolarii sau construirii c1adirilor, 
§oselelor §i a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este Tncadrat ca de§eu periculos 
conform prevederilor legale Tn vigoare; 

4.14. de§euri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele
 
definitiei de de§eu;
 

4.15. de§eu menajer - de§eu provenit din activitati casnice §i care face parte din categoriile 15.01 
§i 20 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor §i 
pentru aprobarea listei cuprinzand de§eurile, inclusiv de§eurile periculoase; 

4.16. de§eu municipal - de§eu menajer §i alt tip de de§eu care, prin natura sau compozitie, este 
similar cu de§eul menajer §i care este generat pe raza localitatii; 

4.17. de§euri periculoase - de§eurile Tncadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul 
de§eurilor, Tn aceste tipuri sau categorii de de§euri §i care au cel putin un constituent sau 0 

proprietate care face ca acestea sa fie periculoase; 
4.18. de§eu reciclabil - de§eu care poate constitui materie prima Tntr-un proces de productie pentru 

obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri; 
4.19. de§euri de echipamente electrice §i electronice - denumite Tn continuare DEEE 

echipamentele electrice §i electronice care constituie de§euri conform prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de§eurilor, inclusiv toate componentele, 
subansamblurile §i produsele consumabile, parte integranta a echipamentului In momentul Tn care 
acestea devin de§euri; 

4.20. de§euri de origine animala - subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului 
uman, cadavre Tntregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale; 

4.21. de§euri solide - componente rezultate din activitatile menajere sau industriale, care nu mai au 
valoare de Tntrebuintare sau nu mai fac folosinta utilizatorului §i care sunt precolectate de catre 
acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare; . 

4.22. de§euri stradale - de§euri specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea 
cotidiana a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide provenite 
din atmosfera; 

4.23. de§euri voluminoase - de§euri solide de diferite proveniente, care, datorita dimensiunilor lor, 
nu pot fi preluate cu sistemele obi§nuite de colectare, ci necesita 0 tratare diferentiata fata de 
acestea, din punct de vedere al preluarii §i transportului; 

4.24. detinator - producatorul de de§euri ori persoana fizica sau juridica ce are de§euri Tn posesie; 
4.25. dezinfectie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substante specifice, Tn scopul 

eliminarii surselor de contaminare; 
4.26. dezinsectie - activitatea de combatere a insectelor Tn stadiul de larva sau adult cu substante 

chimice specifice; 
4.27. ecarisare - activitatea de colectare a de§eurHor de origine animala/subproduse de origine 

animala ce nu sunt destinate consumului uman, Tn scopul procesarii sau incinerariilcoincinerarii 
acestora, incluzand activitatile de transport, depozitare §i manipulare a acestora, dupa caz; 



4.28. gestionare - colectarea, transportul, valorificarea ~i eliminarea de~eurilor, inclusiv 
supravegherea acestor operatii ~i Ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora; 

4.29. gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se 
asigura evacuarea apelor meteorice; 

4.30. indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de operatorul de 
servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorului titular al 
Iicentei; 

4.31. licenta - actul tehnic ~i juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoa~te calitatea de 
operator al serviciului, precum ~i capacitatea ~i dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale 
acestuia; 

4.32. maturat - activitatea de salubrizare a localitatilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale 
sau mecanice, realizeaza un grad bine determinat de curatare a suprafetelor de circulatie, de odihna 
sau de agrement ale a~ezarilor urbane ori rurale; 

4.33. neutralizare a de~eurilor de origine animala - activitatea prin care se modifica caracterul 
periculos al de~eurilor de origine animala prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor in 
produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediullnconjurator, animale sau om, respectiv 
activitatea de ingropare a acestora; 

4.34. precolectare - activitatea utilizatorului de strangere ~i depozitare temporara a de~eurilor 

municipale sau a de~eurilor solide asimilabile cu de~eurile municipale In recipiente, containere ori 
puncte gospodare~ti, amplasate In spatii special amenajate; 

4.35. preselectare - activitatea de selectare prealabila a de~eurilor la sursa de producere, pe tipuri) de materiaIe; 
4.36. producator - orice persoana din a carei activitate rezulta de~euri ~i/sau care efectueaza 

operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a 
compozitiei acestor de~euri; 

4.37. reciclare - operatiunea de prelucrare a unui de~eu In vederea refolosirii; 
4.38. reteta - ansamblu de specificatii - sortimente, cantitati, concentratiile solutiilor - care descriu 

materialele utilizate pentru 0 anumita operatiune - deratizare, dezinfectie sau dezinsectie - ~i un 
anumit tip de obiectiv; 

4.39. salubrizare - totalitatea operatiunilor ~i activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect 
salubru al localitatilor; 

4.40. sistem public de salubrizare - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale 
~i dotarilor specifice, constructiilor ~i terenurilor aferente prin care se realizeaza serviciul de 
salubrizare; 

4.41. sortare - activitatea de separare pe sortimente ~i depozitare temporara a de~eurilor 

reciclabile In vederea transportarii lor la operatorii economici specializati; 
4.42. spalarea strazilor - activitatea de salubrizare care se executa mecanizat, cu instalatii 

speciale, folosindu-se apa, cu sau fara solutii speciale, In vederea Indepartarii de~eurilor ~i prafului 
de pe strazi ~i trotuare;) 

4.43. statie de transfer - spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a de~eurilor 

colectate din aceea~i localitate sau din localitati distincte, In vederea transportarii centralizate a 
acestora la 0 statie de sortare/tratare sau la un depozit de de~euri. 

4.44. stropitul strazilor - activitatea de salubrizare, care c<;>nsta In dispersarea apei pe suprafetele 
de circulatie, indiferent de natura Imbracamintei acestora, spatii de odihna ~i de agrement, manual 
sau mecanizat, cu ajutorul unor instalatii specializate, in scopul crearii unui microclimat favorabil 
imbunatatirii starii igienice a localitatilor ~i evitarii formarii prafului; 

4.45. tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice ~i biologice care schimba caracteristicile 
de~eurilor, In scopul reducerii volumului ~i caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea 
sau valorificarea lor; 

4.46. tobogan - jgheab sau tubulatura folosita drept mijloc de transport prin alunecare a de~eurilor; 

4.47. utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau 
colectiv, de serviciile de utilitati publice, In conditiile legii.
 

ART. 5
 
(1) Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 

specifice care, Impreuna cu mijloacele de colectare ~i transport al de~eurilor, formeaza sistemul 
public de salubrizare a localitatilor, denumit In continuare sistem de salubrizare. 

(2) Sistemul de salubrizare este alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic ~i functional, care cuprinde 
constructii, instalatii ~i echipamente specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare, precum: 

a) puncte teritoriale de colectare ~i preselectare a de~eurilor; 

b) grupuri de salubritate; 



d) constructii ~i instalatii destinate sortarii, neutralizarii, valorificarii ~i depozitarii de~eurilor; 

;:
 

) 

) 

e) baze de intretinere a autovehiculelor de salubritate; 
f) centre teritoriale de colectare ~i reciclare a materialelor; 
g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfectie, dezinsectie ~i deratizare. 
ART. 6 
Serviciul de salubrizare trebuie sa indeplineasca, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanta 

aprobati de Consiliul Local al ora~ului Rovinari ~i prezentati in anexa la prezentul regulament. 

SECTIUNEA a 2-a 
Accesul la serviciul de salubrizare 

ART. 7 
(1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul ora~ului Rovinari au garantat dreptul 

de a beneficia de serviciul de salubrizare. 
(2) Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informatiile publice privind serviciul de 

salubrizare, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara ~i la c1auzele contractuale. 
(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului sa
 

asigure protectia sanatatii publice, utilizand numai mijloace §i utilaje corespunzatoare cerintelor
 
autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice ~i al protectiei mediului.
 

(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat sa asigure continuitatea serviciului conform 
programului aprobat de autoritatile administratiei publice locale, cu exceptia cazurilor de forta majora 
care vor fi mentionate in contractul de delegare sau in hotararea de dare in administrare a serviciului. 

SECTIUNEA a 3-a 
Documentatia tehnica 

ART. 8 
(1) Prezentul regulament stabile~te documentatia tehnica pentru toti operatorii care asigura
 

serviciul de salubrizare.
 
(2) Regulamentul stabile~te documentele necesare exploatarii, precum ~i modul de intocmire, 

actualizare, pastrare ~i manipulare a acestor documente. 
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de intocmire, pastrare ~i 

reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri 
de instalatii. 

ART. 9 
(1) Fiecare operator va avea ~i va actualiza, in functie de specificul activitatii de salubrizare 

prestate, urmatoarele documente: 
a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a facut delegarea gestiunii; 
b) planul cadastral ~i situatia terenurilor din aria de deservire; 
c) planurile generale cu amplasarea constructiilor ~i instalatiilor aflate in exploatare, actualizate cu 

toate modificarile sau completarile; 
d) planurile c1adirilor sau constructiilor speciale, avand notate toatemodificarile sau completarile la 

zi; 
e) cartile tehnice ale constructiilor; 
f) documentatia tehnica a utilajelor ~i instalatiilor ~i, dupa caz, autorizatiile de punere Tn functiune a 

acestora; 
g) procese-verbale de constatare in timpul executiei ~i planurile de executie ale partilor de lucrari 

sau ale lucrarilor ascunse; 
h) proiectele de executie a lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele 

pe obiecte, devizul general, planurile ~i schemele instalatiilor ~i retelelor etc.; 
i) documentele de receptie, preluare ~i terminare a lucrarilor cu: 
1. procese-verbale de masuratori cantitative de executie; 
2. procese-verbale de verificari ~i probe, inclusiv probele de performanta ~i garantie, buletinele de 

verificari, analiza ~i incercari; 
3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
4. procese-verbale de punere in functiune; 
5. lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice; 
6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea 

neconformitatilor ~i a remedierilor; 
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j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate 
conform situatiei de pe teren, planurlle de ansamblu ~i de detaliu ale fiecarui agregat ~i/sau ale 
fiecarei instalatii, inclusiv planurile ~i cataloagele pieselor de schimb; 

k) instructiunlle producatorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind 
manipularea, exploatarea, Tntretinerea ~i repararea echipamentelor ~i instalatiilor, precum ~i 

cartile/fi~ele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor; 
I) normele generale ~i specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, fiecarei instalatii 

sau fiecarei activitati; 
m) planurlle de dotare ~i amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aparare a 

obiectivului Tn caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale; 
n) regulamentul de organizare ~i functionare ~i atributiile de serviciu pentru Tntreg personalul; 
0) avizele ~i autorizatiile legale de functionare pentru c1adiri, laboratoare, instalatii de masura, 

inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute Tn conditiile legii; 
p) inventarul instalatiilor ~i liniilor electrice conform instructiunilor Tn vigoare; 
q) instructiuni privind accesul Tn incinta ~i instalatii; 
r) documentele referitoare la instruirea, examinarea ~i autorizarea personalului; 
s) registre de control, de sesizari ~i reclamatii, de dare ~i retragere din exploatare, de admitere la 

lucru etc.; 
t) bilantul de proiect ~i rezultatele bilanturilor periodice Tntocmite conform prevederilor legale, 

inclusiv bilantul de mediu. 

) (2) Documentatiile referitoare la constructii energetice se vor Tntocmi, completa ~i pastra conform 
normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a constructiei". 

ART. 10 
(1) Documentatia de baza a lucrarilor ~i datele generale necesare exploatarii, Tntocmita de 

operatorii economici specializati Tn proiectare, se preda titularului de investitie odata cu proiectul 
lucrarii respective. 

(2) Operatorii economici care au Tntocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de 
executie, Tn toate exemplarele Tn care s-au operat modificari pe parcursul executiei ~i, Tn final, sa 
Tnlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren, ~i sa 
predea proiectul, inclusiv Tn format optoelectronic, Tmpreuna cu instructiunile necesare exploatarii, 
Tntretinerii ~i repararii instalatiilor proiectate. 

(3) Organizatiile de executie ~i/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa predea 
~i schemele, planurile de situatii ~i de executie modificate conform situatiei de pe teren. In cazul Tn 
care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un exemplar din aceste 
planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari Tn timpuf executiei. 

(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia Tntocmita de proiectant, 
fara avizul acestuia. 

ART. 11 

)	 (1) Consiliul Local al ora~ului Rovinari, precum ~i operatorii care au primit Tn gestiune delegata 
serviciul de salubrizare, Tn totalitate sau numai unele activitati componente ale acestuia, au obligatia 
sa-~i organizeze 0 arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza prevazute la art. 9 alin. (1), 
organizata astfel Tncat sa poata fi gasit orice document cu u~urinta. 

(2) La Tncheierea activitatii, operatorul va preda Consiliului Local al ora~ului Rovinari, pe baza de 
proces-verbal, Tntreaga arhiva pe care ~i-a constituit-o, firnd interzisa pastrarea de catre acesta a 
vreunui document original sau copie. 

(3) Fiecare document va avea anexat un borderou Tn care se vor mentiona:
 
a) data Tntocmirii documentului;
 
b) numarul de exemplare originale;
 
c) calitatea celui care a Tntocmit documentul;
 
d) numarul de copii executate;
 
e) necesitatea copierii, numele, prenumele ~i calitatea celui care a primit copii ale documentului,
 

numarul de copii primite ~i calitatea celui care a aprobat copierea; 
f) data fiecarei revizii sau actualizari; 
g) calitatea celui care a Tntocmit revizia/actualizarea ~i calitatea celui care a aprobat; 
h) data de la care documentul revizuitlactualizat a intrat Tn vigoare; 
i) Iista persoanelor carora Ii s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat; 
j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii. 

SECTIUNEA a 4-a
 
Indatoririle personalului operativ
 



ART. 12 
(1) Personalul de deservire operativa se compune din toti salariatii care deservesc constructiile, 

instalatiile ~i echipamentele specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare avand ca sarcina 
principala de serviciu supravegherea sau asigurarea functionarii in mod nemijlocit la un echipament, 
intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii. 

(2) Subordonarea pe Iinie operativa ~i tehnico-administrativa, precum ~i obligatiile, drepturile~i 

responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec in fi~a postului ~i in procedurile 
operationale. 

(3) Locurile de munca in care este necesara desfa~urarea activitatii sestabile~te de operator in 
procedurile proprii in functie de: 

a) gradul de periculozitate a instalatiilor ~i a procesului tehnologic; 
b) gradul de automatizare a instalatiilor; 
c) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului; 
d) necesitatea supravegherii instalatiilor ~i procesului tehnologic. 
ART. 13 
Tn timpul prestarii serviciului personalul trebuie sa asigure functionarea instalatiilor, in conformitate 

cu regulamentele de exploatare, instructiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de 
lucru ~i dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau tehnico-administrativa. 

CAP. II 
Asigurarea serviciului de salubrizare §i conditii de functionare 

SECTIUNEA 1 
Precolectarea, colectarea §i transportul de§eurilor municipale, inclusiv ale de§eurilor toxice 

periculoase din de§eurile menajere 

ART. 14 
Operatorul care colecteaza, transporta, trateaza, stocheaza sau depoziteaza de~euri trebuie sa 

cunoasca: 
a) tipul ~i cantitatea de de~euri care urmeaza sa fie eliminate; 
b) cerintele tehnice generale; 
c) masurile de precautie necesare; 
d) informatiile privind originea, destinatia ~i tratarea de~eurilor, precum ~i tipul ~i cantitatea de 

de~euri, date care trebuie prezentate, la cerere, autoritatilor competente. 
ART. 15 
Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea ~i transportul de~eurilor municipale trebuie 

realizata in astfel de conditii incat sa se asigure: 
a) protejarea sanatatii populatiei; 
b) protectia mediului inconjurator; 

) 
c) mentinerea curateniei ~i crearea unei estetici corespunzatoare a localitatilor; 
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de de~euri ~i reciclarea acestora. 
ART. 16 
(1) Persoanele fizice ~i juridice producatoare de de~euri municipale trebuie sa realizeze activitatea 

de precolectare, potrivit specificului locului de producere a de~eurilor, in conditii salubre, in spatii 
special amenajate ~i prin sistemele propuse ~i asigurate de operatorul de salubrizare care 
organizeaza activitatea de colectare a de~eurilor de acest tip. 

(2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de de~euri municipale, in pungi/saci de plastic de 
culori diferite, aferente fiecarui tip de de~eu sau de amestec de de~euri, puse la dispozitie contra cost 
de operatorul de salubrizare sau a caror valoare va fi cuprinsa In tariful de salubrizare. La 
gospodariile individuale precolectarea se va face in recipiente, pungilsaci sau alte mijloace care 
prezinta un grad de siguranta ridicat din punct de vedere sanitar ~i al protectiei mediului. 

(3) De~eurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curti ~i gradini, se transporta 
in vederea reciclarii prin compostare la un sistem amenajat de autoritatea administratiei publice 
locale. 

(4) De~eurile rezultate din ingrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din 
activitatea de Tngrijiri medicale acordate in cabinete medicale amplasate in condominii au acela~i 

regim cu cel al de~eurilor periculoase rezultate din activitatea medicala, conform reglementarilor 
legale specifice. Persoanele care I~i administreaza singure tratamente injectabile la domiciliu ~i 

cadrele medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze de~eurile rezultate In 
recipiente cu pereti rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care Ie vor depune la cea mai 

.. ... ... .. . . .. - .. . .. 



vor respecta legislatia specifica Tn domeniu. Se interzice depunerea de~eurilor rezultate din Tngrijiri 
medicale Tn containerele de colectare a de~eurilor municipale. 

(5) De~eurile agricole, rezultate din amenajari Tn gospodarii particulare care nu se asimileaza cu 
fermele zootehnice, se neutralizeaza prin compostare Tn amenajari proprii, care nu polueaza mediul 
~i nu produc disconfort, amplasate la cel putin 10m de locuinte, Tn incinta gospodariei. Se interzice 
transportul de~eurilor agricole pe drumurile apartinand domeniului public de persoane fizice sau 
juridice, cu exceptia operatorilor serviciului de salubrizare. 

ART. 17 
(1) Colectarea de~eurilor municipale se face numai Tn recipiente Tnchise cu capac sau pungi/saci 

de plastic, conform cerintelor ~i specificului localitatii. 
(2) In functie de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, 

conform prevederilor art. 16 alin. (2). 
(3) Fractiunea biodegradabila din de~eurile municipale ~i asimilabile acestora va fi colectata 

separat Tn containere sau recipiente special destinate acestui scop ~i vor fi transportate ~i predate la 
statia proprie de compostare sau la cea pentru care exista un contract de depozitare ~i/sau 

compostare la care este arondata localitatea. 
(4) Containerele ~i recipientele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale 

continute In de~eurile municipale ~i asimilabile acestora vor fi inscriptionate cu denumirea 
materialului/materialelor pentru care sunt destinate ~i marcate Tn diverse culori prin vopsire sau 
aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului ~i 

gospodaririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administratiei ~i internelor.) (5) In vederea realizarij activitatii de colectare, operatorul care asigura activitatea de colectare ~i 
transport va dota punctele amenajate prin grija autoritatii administratiei publice locale, conform legii, 
cu recipiente de colectare. 

ART. 18 
(1) Operatorul Tmpreuna cu autoritatea administratiei publice locale au obligatia sa identifice toti 

producatorii de de~euri, indiferent de natura acestor de~euri, ~i sa actioneze Tn vederea crearii 
facilitatilor necesare activitatii de precolectare ~i colectare. 

(2) Consiliul Local al ora~ului Rovinari instituie taxe speciale Tn cazul prestatiilor de care 
beneficiaza producatorii de de~euri individuali fara contract ~i obligatia acestora de a achita 
operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru ace~tia. 

(3) Operatorul are obligatia, Tn conditiile alin. (2), de a dota spatiile de colectare pentru toti 
producatorii de de~euri, chiar daca ace~tia nu au contract de prestare Tncheiat cu acesta. 

(4) Pentru stimularea precolectarii selective, taxele instituite se vor aplica numai pentru producatorii 
de de~euri individuali fara contract de prestari servicii Tncheiat cu operatorul serviciului. 

ART. 19 
(1) Punctele de colectare vor fi dotate de catre operatorul de salubrizare cu recipiente marcate Tn 

culorile stabilite de actele normative Tn vigoare, avand capacitatea de Tnmagazinare corelata cu 
numarul de utilizatori arondati ~i cu ritmicitatea de ridicare, asigurand conditii de acces u~or pentru) autovehiculele destinate colectarii. 

(2) In vederea prevenirli utilizarii fara drept a recipientelor de colectare a de~eurilor municipale, 
acestea vor fi inscriptionate cu un marcaj de identificare realizat astfelTncat sa nu poata fi ~ters fara 
ca prin aceasta operatie sa nu ramana urme vizibile. 

(3) Operatorul va suplimenta capacitatea de Tnmagazinare, inclusiv prin marirea numarului de 
recipiente sau containere, Tn cazulTn care se dovede~te ca volumul acestora este insuficient ~i se 
depoziteaza de~euri municipale Tn afara lor. 

(4) Mentinerea In stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfectia ~i dezinsectia punctelor de 
colectare revin persoanelor fizice ~i/sau juridice, Tn cazul Tn care acestea se afla Tn spatii apartinand 
utilizatorului, sau operatorului, Tn cazul cand acestea sunt amplasate pe domeniul public. 

(5) Pentru grupuri de gospodarii individuale sau condominii care nu sunt prevazute cu tobogan 
pentru evacuarea de~eurilor, spatiile de colectare exterioare puse la dispozitie de autoritatile 
administratiei publice locale se amenajeaza astfelTncat sa permita amplasarea numarului necesar de 
recipiente care sa asigure capacitatea de depozitare, corelata cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spatii 
vor fi Tmprejmuite, acoperite ~i amplasate Tn locuri care sa permita accesul u~or al autovehiculelor de 
colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a de~eurilor municipale pe 
domeniul public se va face astfelTncat distanta pana la ferestrele spatiilor cu destinatie de locuinta sa 
fie mai mare de 5 m. 

(6) Platformele spatiilor necesare colectarii de~eurilor, care se vor realiza prin grija autoritatilor 
administratiei publice locale, vor fi Tn mod obligatoriu betonate sau asfaltate ~i, In cazulTn care nu 
sunt asigurate conditii de scurgere a apei provenite din exfiltratii sau a celei meteorice, vor fi 



prevazute cu rigole de preluare, racordate la re1eaua de canalizare sau la camine de colectare 
etan§e, care vor fi golite periodic prin grija operatorului. 

(7) Operatorul va urmari starea de etan§eitate a recipientelor de colectare, urmand a Ie Tnlocui 
imediat pe cele care s-au deteriorat.
 

ART. 20
 
(1) Recipientele amplasate pe caile publice pentru depozitarea de§eurilor stradale trebuie sa fie Tn 

numar suficient, cu volume adecvate §i montate la distan1e optime, golindu-se periodic, eel pu1in 0 

data la doua zile Tn perioada 1 aprilie1 octombrie §i 0 data la 3 zile Tn perioada 1 octombrie-1 aprilie. 
(2) Colectarea de§eurilor neselec1ionate sau predominant organice din de§eurile municipale §i a 

celor biodegradabile, dupa caz, Tn func1ie de sezon §i de categoria utilizatorului, se realizeaza astfel: 
a) pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie: 
1. zilnic, din zonele centrale §i de la unita1ile de alimenta1ie §i cazare, pie1e agroalimentare, 

unita1ile sanitare cu paturi, gradini1e §i cre§e; 
2. la eel mult doua zile Tn celelalte cazuri; 
b) la eel mult 3 zile Tn seionul rece - 1 octombrie-1 aprilie cu conditia ca la precolectare sa fie 

asigurate conditiile de Tnmagazinare pentru aceasta ritmicitate. 
(3) Intervalul Tntre doua colectari prevazut la alin. (1) §i (2) poate fi marit cu avizul autoritatii de 

sanatate publica teritoriala. . 
(4) Colectarea de§eurilor selectionate se realizeaza la un inter\.tal de timp stabilit de operator 

Tmpreuna cu Consiliul Local al ora§ului Rovinari, Tn functie de cantitatile colectate §i de volumul 
recipientelor de colectare. 

(5) Numarul de recipiente de colectare a de§eurilor municipale se stabile§te conform tabelului nr. 2 
din Standardul SR13387: 1997, Salubrizarea localitatilor. De§euri urbane. Prescrip1ii de proiectare a 
punctelor pentru precolectare. 

ART. 21
 
Colectarea de§eurilor municipale §i stradale se poate face Tn urmatoarele moduri:
 
a) colectarea ermetica Tn autovehicule compactoare;
 
b) colectarea Tn containere Tnchise;
 
c) colectarea prin schimb de recipiente;
 
d) colectarea realizata prin selectare Tn saci/pungi de plastic asigurati de operator;
 
e) alte sisteme care Tndeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare §i de protectie a
 

mediului.
 
ART. 22
 
(1) Colectarea de§eurilor municipale se efectueaza folosindu-se doar autovehicule special echipate 

pentru transportul acestora. 
(2) Vehiculele vor fi Tncarcate astfeI Tncat de§eurile sa nu fie vizibile §i sa nu existe posibilitatea 

Tmpra§tierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru 
executa rea operatiunilor specifice, Tn conditii de siguranta §i de eficienta. 

(3) Tncarcarea de§eurilor municipale Tn autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. 
) Este interzisa descarcarea recipientelor pe sol Tn vederea Tncarcarii acestora Tn autovehicule. 

(4) Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel Tncat sa nu 
se produca praf, zgomot sau sa se raspandeasca de§euri in afara autovehiculelor de transport. Dupa 
golire recipientele vor fi a§ezate Tn locul de unde au fost ridicate. 

(5) Tn cazul deteriorarii unor recipiente, pungi/saci de plastic §i alTmpra§tierii accidentale a 
de§eurilor Tn timpul opera1iunii de golire, persona lui care executa colectarea este obligat sa Tncarce 
Tntreaga cantitate de de§euri Tn autovehicul, astfel Tncat locul sa ramana curat, fiind dotat 
corespunzator pentru aceasta activitate. 

(6) Personalul care executa colectarea este obligat sa Tncarce Tn autovehicule Tntreaga cantitate de 
de§euri existente la punctele de colectare, lasand locul curat §i maturat, chiar daca exista de§euri 
municipale amplasate langa containerele de colectare. 

(7) In cazul Tn care Tn/langa recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate §i de§euri 
din constructii, acestea vor fi colectate separat, dupa caz, Tn§tiintand Tn scris utilizatorul despre acest 
fapt, precum §i suma suplimentara pe care trebuie sa 0 plateasca pentru colectarea acelor de§euri. 

(8) Operatorul are obligatia sa colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv 
cele de la punctele de colectare a de§eurilor municipale, §i sa Ie predea persoanelor juridice care 
desfa§oara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea 
gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi §i/sau 
anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate Tn 
conditiile legii. 

ART. 23 



Consiliul Local al ora§ului Rovinari poate aplica tarife diferentiate, stimulative pentru colectarea 
selectiva a de§eurilor municipale. 

ART. 24 
(1) Transportul de§eurilor, Tn functie de provenienta acestora, se realizeaza numai de operatorul 

serviciului de salubrizare, care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite §i 
prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita 
Tmpra§tierea de§eurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide Tn timpul 
transportului. 

(2) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, 
fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau Iichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot §i gaze 
de e§apament), §i sa prezinte 0 buna etan§eitate a benelor de Tncarcare. 

(3) Autovehiculele care transporta de§euri municipale trebuie sa aiM un aspect Tngrijit §i sa fie 
personalizate cu sigla operatorului. 

(4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura localitatilor 
§i structura arhitecturala a diferitelor c1adiri, dotarea tehnica necesara pentru interventie Tn cazul unor 
accidente sau defectiuni aparute Tn timpul transportarii de§eurilor. 

(5) Personalul operativ care deserve§te mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea 
transportului Tn conditii de siguranta, sa detina toate documentele de Tnsotire §i sa nu abandoneze 
de§eurile pe traseu. 

(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea 
) populatiei ~i a mediului, care au fost aprobate de Consiliul Local al ora~ului Rovinari. 

(7) Consiliul Local al ora§ului Rovinari stabile~te intervalul orar de colectare a de§eurilor 
municipale, preferabil Tntre orele 22,00-6,00 pe toate arterele care au un iluminat public 
corespunzator, Tn functie de trafic ~i de posibilitatile de acces ale operatorului la spatiile de colectare. 

(8) Vehiculele vor fi Tntretinute astfel Tncat sa corespunda scopului propus, benele §i containerele 
vor fi spalate la cel mult doua zile ~i vor fi dezinfectate saptamanal Tn interior ~i la exterior, conform 
normelor tehnice precizate de producator sau Tn actele normative Tn vigoare, numai Tn spatiile care 
sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spalare separat de sistemul de 
canalizare al localitatii. Apele uzate provenite din spalatul autovehiculelor vor fi transportate la statia 
de epurare a apelor uzate a localitatii, daca nu exista statie de epurare proprie. 

ART. 25 
(1) In situatia Tn care, ca urmare a executiei unor lucrari tehnico-edilitare aferente infrastructurii, 

este Tmpiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite §i/sau accesul autovehiculelor destinate 
transportului de~eurilor municipale §i/sau al oricarui alt tip de de§eu, operatorul, pe baza notificarii 
transmise de autoritatea administratiei publice locale, trebuie sa anunte utilizatorii cu cel putin 5 zile 
Tnainte despre situatia intervenita, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizeaza Tn 
aceasta perioada §i programul de colectare. 

(2) Pe toata aceasta perioada operatorul are obligatia sa doteze punctele de colectare care vor fi
) folosite de utilizatorii afectati cu capacitati de precolectare suficiente ~i sa reduca intervalul Tntre doua 

colectari succesive, daca este cazul. 
(3) In cazul aparitiei unor intemperii ce au ca efect Tntreruperea serviciului sau diminuarea 

cantitatilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceasta situatie §i sa 
factureze numai cantitatile sau serviciile efectiv realizate. 

ART. 26 
Operatorii economici producatori de de§euri, precum §i operatorii economici specializati Tn 

conceperea §i proiectarea activitatilor tehnologice ce pot genera de~euri au urmatoarele obligatii: 
a) sa adopte, Tnca de la faza de conceptie §i proiectare a unui produs, solutiile ~i tehnologiile de 

eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii de~eurilor; 

b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de de§euri rezultate din activitatile 
existente; 

c) sa nu amestece de~eurile periculoase cu de§euri nepericuloase; 
d) sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de de~euri Tn mediu; 
e) sa ia masurile necesare astfelincat eliminarea de~eurilor sa se faca Tn conditii de respectare a 

reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului ~i a prezentului regulament; 
f) sa nu abandoneze de~eurile §i sa nu Ie depoziteze Tn locuri neautorizate; 
g) sa separe de§eurile Tnainte de colectare, Tn vederea valorificarii sau eliminarii acestora. 
ART. 27 
Operatorii care asigura activitatea de colectare §i transport al de§eurilor au §i urmatoarele obligatii: 



· a) sa detina toate documentele necesare de insotire a de§eurilor transportate, din care sa rezulte 
utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de de§euri, locul de Incarcare, locul de destinatie §i, dupa 
caz, cantitatea de de§euri transportate §i codificarea acestora conform legii; 

b) sa nu abandoneze de§euri pe traseu §i sa Ie ridice in totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe 
cele existente pe traseul de colectare §i transport, cu exceptia celor periculoase care nu sunt 
Inglobate In de§eurile municipale; 

c) sa proceseze, conform prezentului regulament §i actelor normative in vigoare, de§eurile din 
constructii colectate ca urmare a abandonarii acestora pe domeniul public; 

d) sa foloseasca traseele cele mai scurte §i/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei §i 
a mediului, care au fost aprobate de consiliullocal. 

SECTIUNEA a 2-a
 
Sortarea de~eurilor municipale
 

ART. 28 
(1) Pentru reducerea volumului, a cantitatii, facilitand manevrarea, §i pentru cre§terea gradului de 

recuperare, de§eurile destinate depozitarii trebuie sortate. 
(2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzator tipurilor de materiale 

sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale saula depozitele gestionate de operatori 
economici specializati. 

(3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie sa fie autorizate de catre autoritatile 
care gestioneaza problemele de protectie a mediului §i de sanatate publica. 

(4) Operatorul impreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor stabili modalitatea de 
predare §i valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilitatile acordate utilizatorilor care aplica 
precolectarea selectiva. 

(5) Operatorullmpreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri pentru 
informarea, responsabilizarea, educarea §i con§tientizarea populatiei cu privire la necesitatea 
preselectarii §i valorificarii materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care Ie au la indemana: 
mass-media scrisa §i audiovizuala, bro§uri, afi§e, inclusiv in §coli. 

ART. 29 
(1) In cazul sistemelor de precolectare separata a de§eurilor majoritar organice, biodegradabile 

sau in urma unei actiuni de selectare §i separare a de§eurilor organice de alte de§euri provenite din 
activitatea menajera, acestea vor fi procesate in statii speciale de compostare. 

(2) De§eurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodariile individuale ale 
populatiei, din parcuri §i din piete vor fi colectate separat §i vor fi transportate la statille de 
compostare. 

ART. 30 
Operatorii care asigura activitatea de sortare a de§eurilor au §i urmatoarele obligatii specifice: 
a) sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a de§eurilor, inclusiv pentru ) 

anvelope, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare; 
b) sa evite formarea de stocuri de de§euri ce urmeaza sa fie valorificate, precum §i de produse 

rezultate in urma valorificarii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta 
riscuri de incendiu fata de vecinatati; 

c) sa foloseasca, pentru sortarea de§eurilor, tehnologii §i instalatii care indeplinesc conditiile legale 
privind functionarea acestora; 

d) sa se ingrijeasca de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a 
de§eurilor. 

ART. 31 
Spatiile in care se desfa§oara activitatea de sortare vor trebui sa indeplineasca cel putin 

urmatoarele conditii: 
a) sa dispuna de 0 platforma betonata cu 0 suprafata suficienta pentru primirea de§eurilor §i pentru 

depozitarea temporara a materialelor reciclabile; 
b) sa fie prevazute cu cantar electronic de cantarire a autovehiculelor, cu transmisia §i 

inregistrarea datelor la dispecer §i cu verificarea metrologica In termenul de valabilitate; 
c) sa aiba, optional, cantare de banda in cazul in care transportul de§eurllor sortate se realizeaza 

pe banda rulanta; 
d) sa fie prevazute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluviala sau din 

procesul tehnologic de sortare §i spalare; 
e) sa aiba instalatie de spalare §i dezinfectare; 



f) sa fie prevazute cu instalatii de tratare a apelor uzate, conform normativelor Tn vigoare, sau sa 
existe posibilitatea de transportare a acestora la statiile de epurare a apelor uzate apartinand 
localitatii; 

g) sa fie prevazute cu puncte de prelevare a probelor ape/or uzate colectate;
 
h) sa permita depozitarea temporara, separata, a fiecarui tip de de§eu sortat;
 
i) sa existe posibilitatea de acces Tn fiecare zona a depozitului fara a exista posibilitatea de
 

contaminare reciproca a diferitelor tipuri de de§euri; 
j) sa existe grupuri sanitare §i vestiare conform normativelor Tn vigoare; 
k) sa fie dotate cu instalatie de iluminat corespunzatoare, care sa asigure luminanta necesara 

asigurarii activitatii Tn orice perioada a zilei; 
I) sa fie prevazute cu instalatii de detectie §i de stins incendiul; 
m) sa fie prevazute cu instalatii de presare §i balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile. 
ART. 32 
Se interzice deversarea apelor uzate care nu respecta caracteristicile impuse de operatorul de 

alimentare cu apa §i de canalizare Tn emisari sau Tn reteaua de canalizare a localitatii. 

SECTIUNEA a 3-a
 
Depozitarea controlata a de~eurilor municipale
 

ART. 33 
Depozitarea de§eurilor municipale §i a celor asimilabile acestora este permisa numai Tn locuri 

speciale, amenajate conform legislatiei §i normelor tehnice Tn vigoare, §i numai dupa obtinerea 
acordurilor §i avizelor prevazute de legislatia privind protectia §i conservarea mediului, igiena §i 
sanatatea populatiei. 

ART. 34 
Operatorul care trateaza, stocheaza sau depoziteaza de§euri Tn depozite trebuie sa detina 

autorizatie eliberata de autoritatea competenta, care sa prevada cel putin: 
a) tipul §i cantitatea de de§euri care urmeaza sa fie eliminate; 
b) cerintele tehnice generale; 
c) masurile de precautie necesare; 
d) informatiile privind originea, destinatia §i tratarea de§eurilor, precum §i tipul §i cantitatea de 

de§euri. 
ART. 35 
Urmatoarele de§euri nu sunt acceptate Tn vederea depozitarii: 
a) de§euri lichide; 
b) de§euri care, Tn conditiile existente Tn depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau 

puternic inflamabile; 
c) de§eurile provenind din spitale sau alte medii c1inice, medicale sau veterinare, care sunt definite 

) ca infectioase conform normativelor Tn vigoare; 
d) anvelope uzate Tntregi, cu exceptia anvelopelor utilizate ca material de constructie Tn depozit; 
e) orice alt tip de de§euri care nu Tndeplinesc criteriile de acceptare stabilite Tn prezentul 

regulament §i Tn actele normative Tn vigoare.
 
ART. 36
 
(1) Depozitul pentru de§eurile municipale §i statiile de transfer sunt amplasate conform Strategiei 

nationale de gestionare a de§eurilor §i Planului national de gestionare a de§eurilor, aprobate potrivit 
legii. 

(2) De§eurile municipale pot fi depozitate temporar Tn urmatoarele spatii:
 
a) la locul de producere;
 
b) Tn punctele de precolectare;
 
c) Tn statia de transfer a ora§ului Rovinari;
 
d) Tn statia de sortare a ora§ului Rovinari;
 
(3) Depozitarea temporara Tn statiile de transfer §i sortare a de§eurilor biodegradabile poate fi de 

maximum 24 ore. 
(4) Se interzice amestecarea de§eurilor Tn scopul de a satisface criteriile de acceptare la 0 anumita 

clasa de depozitare. 
(5) Operatorul de salubrizare care presteaza activitati de precolectare, colectare §i transport al 

de§eurilor municipale vor depune aceste de§euri numai la depozitul apartinand autoritatilor 
administratiei publice locale sau judetene, dupa caz, indicate Tn acordullautorizatia de mediu, conform 
conttactului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. 



(1) Pentru a putea fi depozitate, de~eurile trebuie sa Tndeplineasca conditiile necesare acceptarii 
acestora Tn depozitul autorizat. Conditiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administreaza 
depozitul, Tn conformitate cu dispozitiile actelor normative Tn vigoare. 

(2) Operatorii care administreaza depozitul de de~euri trebuie sa stabileasca criteriile de acceptare 
a de~eurilor Tntr-o anumita categorie de depozit pe baza analizei: 

a) masurilor necesare pentru protectia mediului ~i Tn special a apelor subterane ~i a apelor de 
suprafata; 

b) asigurarii functionarii sistemelor de protectie a mediului, Tn special cele de impermeabilizare ~i 

de tratare a levigatului; 
c) protejarii proceselor avute Tn vedere pentru stabilizarea de~eurilor Tn interiorul rampei; 
d) protectiei Tmpotriva pericolelor pentru sanatatea umana. 
(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietatile de~eurilor trebuie sa cuprinda:
 
a) cerinte referitoare la cunoa~terea compozitiei totale;
 
b) limitari ale continutului Tn materie organica al de~eurilor;
 

c) cerinte sau limitari privind gradul de biodegradabilitate a componentelor de~eurilor organice;
 
d) limitari ale cantitatii de componenti specificati, posibil daunatori/periculo~i;
 

e) limitari ale nivelului potential ~i estimat allevigatului Tn cazul anumitor componenti, posibil
 
daunatori/periculo~i;
 

f) proprietati ecotoxicologice ale de~eurilor ~i ale levigatului rezultat.
 
ART. 38
 
(1) In vederea depozitarii de~eurilor la depozitul autorizat, operatorul care presteaza activitatea de 

transport al de~eurilor trebuie sa aiba documentele necesare din care sa reiasa ca de~eurile 

respective pot fi acceptate pentru depozitare Tn conformitate cu conditiile stabilite de operatorul care 
administreaza depozitul de de~euri ~ica de~eurile respective Tndeplinesc criteriile de acceptare 
stabilite Tn prezentul regulament ~i Tn actele cu caracter normativ Tn vigoare. 

(3) Operatorii care realizeaza activitatea de colectare ~i transport al de~eurilor trebuie sa aiba 0 

evidenta stricta a de~eurilor pe care Ie colecteaza pe utilizatori ~i sa Tntocmeasca documentele 
necesare prin care sa ateste compozitia de~eului transportat ce urmeaza sa fie sortat. 

SECTIUNEA a 4-a
 
Maturatul, spalatul, stropirea ~i intretinerea cailor publice
 

ART. 39 
(1) Activitatea de maturat a cailor publice se realizeaza in scopul pastrarii unui aspect salubru al 

domeniului public. 
(2) In vederea reducerii riscului de Tmbolnavire a populatiei ca urmare a actiunii patogene a 

microorganismelor existente Tn praful stradal, Consiliul Local al ora~ului Rovinari va stabili intervalul 
orar de efectuare a operatiunilor de stropire, maturare ~i spalare a cailor publice. Intervalul orar ~i 

ordinea de prioritate vor fi alese astfel Tncat sa se evite intervalele orare Tn care se produc aglomeratii 
) 

umane Tn zonele Tn care se efectueaza aceste activitati. De regula, intervalul orar recomandat pentru 
efectuarea operatiunilor de stropire, maturare ~i spalare va fi Tntre orele 22,00-6,00 pe arterele care 
au sistem de iluminat public corespunzator. 

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) operatiile de stropire, maturare ~i spalare nu se 
realizeaza Tn acele zile Tn care ploua pe toata perioada zilei. 

(4) Arterele de circulatie, zilele din cursul saptamanii ~i numarul de treceri Tn ziua respectiva penn 
care se executa activitatea de stropit, maturat ~i spalaf sunt cele cuprinse Tn caietul de sarcini al 
serviciului. 

(5) Maturatul se efectueaza pe 0 latime de minimum 2 metri de la bordura sau de la rigola centrala, 
astfelTncat cantitatea de praf care se poate ridica Tn aer ca urmare a deplasarii autovehiculelor sau 
actiunii vantului sa nu depa~easca concentratia de pulberi admisa prin normele Tn vigoare. 

(6) Pentru evitarea formarii prafului ~i pentru crearea unui c1imat citadin igienic, operatia de 
maturare va fi precedata de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, daca praful nu este 
umectat ca urmare a conditiilor naturale, sau temperatura exterioara, Tn zona maturata, nu este mai 
mica decat cea de Tnghet. 

ART. 40 
(1) Maturatul manual se aplica pe carosabil, pe trotuare, Tn piete ~i Tn hale de desfacere a 

produselor agroalimentare, Tn locuri de parcare sau pe suprafete anexe ale spatiilor de circulatie, de 
odihna ori de agrement Tn toate cazurile Tn care nu se poate realiza maturatul mecanic. 

(2) Din punct de vedere al Tmbracamintei spatiilor de circulatie, de odihna sau de agrement, 
maturatul se realizeaza pe suprafete neTmbracate sau Tmbracate cu asfalt, pavele cu rosturi 

. . 



(3) fntretinerea curateniei strazilor In timpul zilei se efectueaza pe toata durata zilei ~i cuprinde 
operatiunile de maturat stradal, al spatiilor verzi stradale, al spatiilor de agrement ~i odihna, al 
parcarilor, precum ~i colectarea ~i Indepartarea obiectelor aruncate pe jos sau In co~urile de gunoi ~i 

scrumiere, In scopul pastrarii unui aspect salubru al domeniului public. 
(4) Operatiunea de maturat se efectueaza pe toata perioada anului, cu exceptia perioadei In care 

se efectueaza curatatul zapezii sau In care temperatura exterioara este sub cea de Inghet. 
(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de maturat manual se va face In 

recipiente acoperite, amplasate In conditii salubre, In spatii special amenajate, care vor fi transportate 
cu mijloace de transport adecvate. 

(6) Se interzice depozitarea temporara a reziduurilor stradale, Intre momentul colectarii ~i cel al
 
transportului, direct pe sol sau In saci depu~i pe trotuare, scuare, spatii verzi sau altele asemenea.
 

(7) De~eurile de tip stradal, daca nu au fost amestecate cu de~eurile municipale, pot fi transportate 
direct la depozitul de de~euri, fara a fi necesara efectuarea operatiei de sortare.
 

ART. 41
 
(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regula, de la 1 aprilie pana la 1 octombrie, perioada 

ce poate fi modificata de autoritatea administratiei publice locale In functie de conditiile meteorologice 
concrete. 

(2) Este interzisa efectuarea operatiilor de stropire ~i spalare In perioada In care, conform
 
prognozei meteorologice, este posibila formarea poleiului.
 

(3) La executarea operatiei de stropire se va avea In vedere sa nu fie afectati pietonii,
 
autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona In care actioneaza utilajul
 
ce realizeaza operatiunea.
 

ART. 42 
(1) Operatiunea de spalare se executa atat pe partea carosabila, cat ~i pe trotuare, dupa
 

terminarea operatiei de maturare ~i curatare a rigolelor.
 
(2) Spaiatul se realizeaza cu jet de apa cu presiune ridicata, fiind interzis spalatul cu furtunul
 

racordat la hidrantii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevazute cu instalatiile necesare sa
 
realizeze presiunea prescrisa.
 

(3) Perioada In care se executa operatiunea de spalare este aceea~i cu cea prevazuta la art. 30
 
alin. (1).
 

(4) Este interzisa operatia de spalare sau stropire In anotimpul calduros In intervalul orar 13,00

17,00, daca indicele de confort termic depa~e~te pragul valoric de 75 de unitati.
 

(5) Pentru asigurarea conditiilor prevazute la alin. (4) ~i pentru planificarea operatiilor de stropire ~i 

spalare, operatorii de salubrizare vor Intreprinde toate masurile necesare ca In perioada de vara sa 
cunoasca valoarea indicelui de confort la ora 12,00 ~i prognoza pentru perioada imediat urmatoare 
de doua zile de la Administratia Nationala de Meteorologie. 

(6) Operatcirul are obligatia sa anunte autoritatea administratiei publice locale sau asociatia de 
dezvoltare comunitara, dupa caz, In legatura cu toate situatiile In care este Impiedicata realizarea 
operatiilor de spalare, stropire sau maturare. 

(7) Curatatul rigolelor se realizeaza anterior sau concomitent cu operatia de maturare. Razuirea 
rigolelor de pam ant se realizeaza cu frecventa stabilita In caietul de sarcini, dar nu mai putin de 0 

data pe luna. 
(8) Latimea medie pe care se aplica curatarea rigolelor este de 0,75 m, masurata de la bordura 

spre axul median al strazii. 
ART. 43 
(1) Pentru realizarea operatiunii de stropire sau spalare se utilizeaza numai apa industriala luata 

din punctele indicate de operatorul serviciului de alimemtare cu apa ~i de canalizare allocalitatii sau 
din apele de suprafata sau de adancime, cu aprobarea autoritatii administratiei publice locale, pe 
baza avizului sanitar. 

(2) In cazulln care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industriala, se 
poate folosi ~i apa prelevata de la hidrantii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare 
cu apa ~i de canalizare. 

(3) In toate situatiile, alimentarea cu apa industriala sau potabila se realizeaza pe baza unui 
contract incheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare. 

(4) Substantele utilizate In procesul de spalare trebuie sa fie aprobate de autoritatea administratiei 
publice locale. . 

SECTIUNEA a 5-a 
Curatarea ~i transportul zapezii de pe caile pUblice ~i mentinerea in functiune a acestora pe 

timp de polei sau de lnghet 



_ _ _ _ _

ART. 44 
(1) Operatorul care presteaza activitatea de curatare §i transportul zapezii I§i va organiza sistemul 

de informare §i control atat asupra starii drumurilor, cat §i In ce prive§te modul de pregatire §i 
actionare pe timp de iarna. 

(2) Pentru asigurarea circulatiei rutiere §i pietonale In conditii de siguranta In timpul iernii, 
operatorul va Intocmi anual un program de actiune comun cu autoritatile administratiei publice locale, 
pana la 1 octombrie, pentru actiunile necesare privind deszapezirea, prevenirea §i combaterea 
poleiului, care va cuprinde masuri: 

a) pregatitoare; 
b) de prevenire a Inzapezirii §i masuri de deszapezire; 
c) de prevenire §i combatere a poleiului. 
ART. 45 
Autoritatea administratiei publice locale Impreuna cu operatorul vor lua masurile de organizare a 

interventiilor pe timp de iarna, care constau In: 
a) stabilirea nivelurilor de prioritate de interventie pe strazile din cadrul localitatii §i dotarea 

necesara deszapezirii pe timp de iarna; 
b) organizarea unitatilor operative de actiune; 
c) Intocmirea planului operativ; 
d) elaborarea programului pregatirilor pentru iarna. 
ART. 46 
Planul operativ de actiune In timpul iernii va cuprinde cel putin: 

) a) centralizatorul materialelor chimice §i antiderapante, al carburantilor §i lubrifiantilor; 
b) centralizatorul utilajelor §i mijloacelor de deszapezire §i transport necesare; 
c) lista strazilor §i a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona; 
d) lista strazilor §i a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona cu prioritate; 
e) lista mijloacelor de comunicare; 
f) Iista persoanelor responsabile, cu adresa §i numerele de telefon de la serviciu §i de acasa; 
g) inventarul gospodaresc §i al echipamentelor de protectie; 
h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizarii capacelor caminelor de canalizare §i a gurilor 

de scurgere; 
i) dispunerea spatiilor pentru adunarea §i odihna personalului. 
ART. 47 
Operatiunile de curatare §i transport al zapezii §i de actionare cu materiale antiderapante se 

realizeaza obligatoriu pe strazile sau tronsoanele de strazi In panta, poduri, strazile sau tronsoanele 
de strazi situate de-a lungullacurilor §i al cursurilor de apa. 

ART. 48 
(1) Indepartarea zapezii se va realiza atat manual, cat §i mecanizat, In functie de conditiile 

specifice din teren. 
(2) Indepartarea zapezii manual se efectueaza atat ziua, cat §i noaptea, In functie de necesitati, cu 

) respectarea instructiunilor de securitate §i sanatate a muncii. 
(3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea conventii Incheiate cu Administratia Nationala de 

Meteorologie, pentru a cunoa§te zilnic prognoza pentru urmatoarele 3 zile privind evolutia 
temperaturii nocturne §i diurne §i a cantitatilor de precipitatii sub forma de zapada. 

(4) In functie de prognoza meteorologica primita, operatorul va actiona preventiv pentru 
prelntampinarea depunerii stratului de zapada §i a formarii poleiului.
 

ART. 49
 
(1) In cazul depunerii stratului de zapada §i formariighetii, arterele de circulatie a mijloacelor de 

transport In comun, spatiile destinate traversarii pietonale a strazilor, trotuarele din dreptul statiilor 
mijloacelor de transport In com un, caile de acces la institutiile publice §i unitatile de alimentatie 
publica trebuie sa fie practicabile In termen de maximum 4 ore de la Incetarea ninsorii. 

(2) In cazul unor ninsori abundente sau care au 0 durata de timp mai mare de 12 ore se va 
interveni cu utilajele de deszapezire pentru degajarea cu prioritate a strazilor pe care circula 
mijloacele de transport In comun. 

(3) Actiunea de deszapezire trebuie sa continue pana la degajarea tuturor strazilor §i aleilor din 
cadrul localitatii. 

(4) Odata cu Indepartarea zapezii de pe drumul public se vor degaja atat rigolele, cat §i gurile de 
scurgere, astfellncat In urma topirii zapezii apa rezultata sa se scurga In sistemul de canalizare. 

ART. 50 
(1) Evidenta activitatii privind combaterea poleiului §i deszapezirii strazilor din localitate pe timp de 

iarna se va tine de catre operator Intr-un registru speciallntocmit pentru aceasta activitate §i denumit 
I" j' " . I ._ • .L'. ._ _I : .•. ~ ::!" 



(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarna, semnat de reprezentantullmputernicit al autoritatii 
administratiei pub/ice locale sau al asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz, constituie 
documentul primar de baza pentru verificarea activitatii ~i decontarea lucrarilor efectuate. 

(3) Tn cadrul jurnalului se vor trece cel putin urmatoarele:
 
a) numele ~i prenumele dispecerului;
 
b) data ~i ora de Incepere a actiunii pe fiecare utilaj/echipa In parte;
 
c) data ~i ora de terminare a actiunii pe fiecare utilaj/echipa In parte;
 
d) strazile pe care s-a actionat;
 
e) activitatea prestata;
 
f) forta de munca utilizata;
 
g) utilajele/echipele care au actionat;
 
h) materialele utilizate ~i cantitatea acestora;
 
i) temperatura exterioara;
 
j) conditiile hidrometeorologice;
 
k) grosimea stratului de zapada conform datelor primite de la Administratia Nationala de
 

Meteorologie;
 
I) semnatura dispecerului;
 
m) semnatura reprezentantului Imputernicit al beneficiarului ...
 
(4) EVidenta se va tine pe schimburi, separat pentru actiunea cu utilaje ~i separat pentru actiunea 

cu forte umane.
 
ART. 51
 
(1) Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa stabileasca locurile de depozitare sau de 

descarcare a zapezii care a rezultat In urma Indepartarii acesteia de pe strazile pe care s-a actionat 
manual sau mecanizat. 

(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfellncat:
 
a) sa nu permita infiltrarea apei rezultate din topire In sol;
 
b) suprafata depozitului sa fie suficient de mare pentru a permite depozitarea Intregii cantitati de
 

zapada provenite din aria de deservire aferenta; 
c) dimensionarea sa se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuala de zapada, 

comunicata de Administratia Nationala de Meteorologie pentru localitatea respectiva, cazuta pe 
suprafata pentru care se realizeaza operatia de deszapezire, corelata cu unghiul taluzului natural 
pentru zapada depozitata; 

d) sa fie prevazute cu sistem de colectare a apei provenite din topire ~i de deversare a acesteia 
numai In reteaua de canalizare a localitatii In punctele avizate de operatorul serviciu/ui de alimentare 
cu apa ~i de canalizare. 

(3) Zapada rezultata din activitatea de deszapezire poate fi descarcata In caminele de canalizare 
avizate In prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare. 

(4) Se interzice depozitarea zapezii pe trotuare, In intersectii, spatii verzi, terenuri virane etc. ,	 (5) Incarcarea, transportul, descarcarea ~i depozitarea zapezii ~i a ghetii acesteia trebuie sa se 
realizeze In maximum 12 ore de la terminarea activitatii de deszapezire. 

(6) Consiliul local al ora~ului Rovinari poate stabili ~i alte intervale de timp In care operatorul 
trebuie sa asigure deszapezirea , In functie de importanta strazilor, abundenta cantitatii de zapada, 
dotarea cu mijloace tehnice ~i umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. 

(7) Transportul, depozitarea ~i descarcarea zapezii ~i a ghetii formate pe carosabil se realizeaza 
concomitent cu operatia de deszapezire.
 

ART. 52
 
(1) Autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri pentru prevenirea ~i combaterea 

poleiului ~i Inzapezirii strazilor din cadrullocalitatii, In toata perioada iernii, ~i de aparare a lor 
Impotriva degradarii acestora, In perioada de dezghet. 

(2) Masurile de prevenire, combatere ~i de aparare vor fi cele cuprinse In programul comun de 
actiune aprobat de consiliullocal.
 

ART. 53
 
(1) Impra~tierea substantelor chimice, In cazulln care prognoza meteorologica sau mijloacele de 

detectare locale indica posibilitatea aparitiei poleiului, a ghetii ~i In perioada In care se Inregistreaza 
variatii de temperatura care conduc la topirea zapezii/ghetii urmata In perioada imediat urmatoare de 
inghet, se realizeaza In maximum 3 ore de la avertizare. 

(2) Combaterea poleiului se face utilizand atat materiale antiderapante, cat ~i fondanti chimici In 
amestecuri omogene, iar fmpra~tierea acestora se realizeaza cat mai uniform pe suprafata partii 
carosabile. 



(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai In amestec cu inhibitori de coroziune se utilizeaza In cazulln
 
care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scazute se va utiliza c10rura de calciu
 
sau alte substan1e chimice care au un grad de coroziune redusa.
 

(4) Utilizarea clorurii de sodiu fara ca aceasta sa fie amestecata cu inhibitori de coroziune sau cu
 
nisip ori alte materiale care prin ac1iunea de Impra§tiere pot produce deteriorari prin ac1iunea
 
abraziva sau prin lovire §i/sau Infundare a canalizarii stradale este interzisa.
 

(5) Substan1ele utilizate pentru prevenirea depunerii zapezii, Inghe1ului §i pentru combaterea 
formarii poleiului vor fi aprobate de Consiliul Local al ora§ului Rovinari. 

ART. 54 
Autorita1ile administra1iei publice locale sau operatorul au obliga1ia sa anun1e prin posturile de radio 

locale starea strazilor, locurile In care traficul este Ingreunat ca urmare a lucrarilor de cura1are §i 
transport al zapezii, strazile pe care s-a format poleiul, precum §i orice alte informa1ii legate de 
activitatea de deszapezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurarii unei circula1ii In 
siguran1a a pietonilor, a mijloacelor de transport In comun, a autovehiculelor care asigura 
aprovizionarea §i a celorlalte autovehicule. 

SECTIUNEA a 6-a 
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ~i predarea acestora unitatilor de 

ecarisaj 

ART. 55 
Consiliul Local al ora§ului Rovinari este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale gasite 

pe aria administrativ-teritoriala a iocalita1ii, prin unita1i de ecarisaj autorizate, conform legisla1iei Tn 
vigoare. 

ART. 56 
(1) Operatorul serviciului de salubrizare are obliga1ia de a colecta cadavrele de animale de pe 

domeniul public §i de a Ie preda unita1ii de ecarisaj care este abilitata pentru neutralizarea de§eurilor 
de origine animala, Tn aria administrativ-teritoriala a localita1ii, Tn conformitate cu prevederile legale Tn 
vigoare. 

(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transporta de catre operator Tn mijloace auto 
special destinate §i amenajate In acest scop, care Indeplinesc condi1iile impuse de legisla1ia In 
vigoare. 

(3) Documentele de inregistrare §i eviden1ele necesare sunt cele specifice activita1ii de colectare, 
transport §i neutralizare a de§eurilor de origine animala rezultate din gospodariile popula1iei, fiind 
aplicabile prevederile art. 69 alin. (1), art. 70 §i 71. 

ART. 57 
Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate Tn termen de maximum 2 ore de la 

semnalarea existen1ei acestora de catre populatie, reprezentan1i ai operatorilor economici sau ai 
institu1iilor publice, inclusiv In cazul autosesizarii ca urmare a activita1ii curente de salubrizare. 

ART. 58 
Autovehiculele §i containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public 

trebuie dezinfectate dupa fiecare transport In parte In locurile special amenajate pentru aceasta 
opera1ie. 

ART. 59 
Personalul trebuie sa utilizeze echipament de protec1ie §i sa fie dotat cu mijloace corespunzatoare 

astfelTncat sa nu vina In contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie sa aiba aviz 
medical prin care sa se confirme ca sunt Indeplinite condi1iile necesare, inclusiv vaccinarea, daca 
este cazul, pentru prestarea acestei activita1i. 

ART. 60 
Se interzice abandonarea, Ingroparea sau depozitarea de§eurilor de origine animala In alte condi1ii 

decat cele stabilite de legisla1ia In vigoare. 

SECTIUNEA a 7-a 
Colectarea, transportul, depozitarea ~i valorificarea de~eurilor voluminoase provenite de la 

populatie, institutii publice ~i operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, 
de~euri de echipamente electrice ~i electronice etc.) 

ART. 61 
(1) Institu1iile publice, asocia1iile, funda1iile §i persoanele fizice de1inatoare de de§euri de ambalaje 

.. 0. I I..... , 



diferite, inscriptionate corespunzator, amplasate in locuri special amenajate, stabilite de Consiliul 
Local al ora~ului Rovinari. 

(2) Tipul ~i numarul de containere trebuie alese in functie de conditiile ~i tipurile de materiale din 
ambalaje. 

(3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel incat sa fie u~or accesate de 
populatie (in apropierea locuintelor), manipularea ~i depozitarea lor in locurile stabilite sa nu creeze 
disconfort pentru persoanele care locuiesc in apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locatiile sa fie 
u~or accesibile operatorului de salubrizare, sa se incadreze in imaginea arhitecturala a zonei ~i sa 
poata fi spalate/curatate/dezinfectate la locul de amplasare. 

ART. 62 
(1) De~eurile voluminoase constau in de~euri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz 

casnic, de~euri de echipamente electrice ~i electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele 
obi~nuite de precolectare sau colectare a de~eurilor municipale. 

(2) De~eurile voluminoase se vor colecta periodic ~i vor fi transportate de operatorul serviciului de 
salubrizare care presteaza activitatea in aria administrativ-teritoriala incredintata, la statia de sortare. 

(3) De~eurile voluminoase vor fi depozitate de detinatorul acestora, in vederea preluarii de catre 
operatorul de salubrizare, in locurile stabilite de consiliul local ~i amenajate in acest scop ~i unde 
exista cai de acces pentru mijloacele de transport. Daca acest lucru nu este realizabil, din cauza 
spatiului limitat, de~eurile vor fi aduse de detinator in alte locuri special stabilite de consiliullocal sau 
direct la mijlocul de transport in locul/la data/ora stabilite, astfel incat sa nu fie incomodata circulatia 
rutiera. 

(4) Colectarea de~eurilor voluminoase se poate face ~i direct de la detinatorul acestora, in urma 
solicitarii adresate catre operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor ~i cantitatilor 
acestora. Tn aceasta situatie, operatorul de salubrizare poate sa stabileasca 0 alta data ~i ora decat 
cele aprobate de consiliul local in cadrul programelor de colectare a de~eurilor voluminoase, daca 
operatia de colectare, prin corelarea volumului de~eurilor preluate cu capacitatea de transport 
afectata, se justifica din punct de vedere economic. 

ART. 63 
De~eurile voluminoase provenite de la populatie sau de la operatori economici - mobila, obiecte 

casnice, de~euri textile, vegetale, lemnoase - vor fi colectate periodic de catre operatorul de 
salubrizare, conform unui program intocmit ~i aprobat de consiliul local ~i comunicat populatiei ~i 

operatorilor economici. 
ART. 64 
(1) Consiliul Local al ora~ului Rovinari are obligatia de a organiza colectarea, transportul, 

depozitarea ~i valorificarea de~eurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la 
populatie, institutii publice ~i operatori economici. 

(2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de de~euri, prin stabilirea zilelor ~i intervalului 
orar de a~a natura incat detinatorii de de~euri voluminoase, incluzandu-se in acestea ~i de~eurile de 
echipamente electrice ~i electronice, sa poata preda aceste de~euri, iar operatorul serviciului de 

) salubrizare sa se poata organiza astfelincat sa poata asigura fluxul tehnologic de colectare, 
transport, sortare, depozitare de~euri sau materiaIe refolosibile sau valorificabile. 

(3) Tn vederea reducerii cantitatii de DEEE eliminate ca de~euri municipale nesortate ~i pentru 
atingerea unui nivel ridicat de colectare selectiva, posesorii de DEEE trebuie sa Ie predea la punctele 
de colectare constituite special in acest scop. 

(4) Punctele de colectare se amplaseaza in locuri ~i la distante care sa asigure un acces ui?or, 
tinand seama in special de densitatea populatiei. 

(5) La punctele de colectare operatorul are obligatiade a prelua DEEE de la posesorii finali ~i 

distribuitori. 
(6) Colectarea ~i transportul DEEE colectate selectiv se efectueaza astfelincat sa optimizeze 

refolosirea ~i reciclarea componentelor sau aparatelor intregi care pot fi refolosite sau reciclate. 
(7) Dupa terminarea actiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie sa igienizeze 

locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin maturare i?i spa/are. 
ART. 65 
Operatorul trebuie sa aiba un sistem de evidenta a gestionarii de~eurilor voluminoase din care sa 

rezulte: 
a) data in care s-a realizat colectarea, transportul ~i depozitarea la statia de sortare, In vederea 

sortarii;
 
b) punctele de colectare de unde s-a facut colectarea;
 
c) cantitatile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public ~i privat;
 
d) cantitatile de de~euri rezultate in urma sortarii, pe sortimente;
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f) cantitatile ce urmeaza a fi transportate la depozitul de de§euri. 

SECTIUNEA a 8-a
 
Colectarea, transportul §i neutralizarea de§eurilor animaliere provenite din gospodariile
 

populatiei
 

ART. 66 
(1) Consiliul Local al ora§ului Rovinari este responsabil de neutralizarea de§eurilor de origine 

animala provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale sau a animalelor gasite moarte 
pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective, pentru care nu se poate identifica proprietarul, 
prin asigurarea unei relatii contractuale cu unitati de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului 
de salubrizare care Indeplinesc conditiile impuse de legislatia In vigoare pentru a presta aceasta 
activitate. 

(2) Consiliul local are obligatia de a pastra evidentele veterinare In cazul crescatorilor individuali de 
animale §i al persoanelor fizice care detin animale ce nu sunt destinate activitatilor economice. 

(3) Tn localitatile In care se practica cre§terea animalelor In vederea desfa§urarii unei activitati 
economice, autoritatile administratiei publice locale stabilesc zonele §i conditiile In care se pot cre§te 
animaIe. . 

ART. 67 
Persoanele fizice §i juridice care cresc sau au Tn Tntretinere animaIe §i pasari sunt obligate sa 

foloseasca numai locuri special amenajate, care sa respecte normele sanitar-veterinare §i al caror 
amplasament sa fie aprobat de autoritatile teritoriale de protectia mediului §i de directiile sanitare 
veterinare. 

ART. 68 
Crescatorii individuali de animale sunt obligati sa anunte In maximum 24 de ore autoritatea 

administratiei publice locale asupra mortii animalelor din gospodariile proprii Tn vederea colectarii, 
transportului §i neutralizarii acestora. 

ART. 69 
(1) Operatorul de salubrizare are obligatia sa tina 0 evidenta referitoare la de§eurile de origine 

anima/a colectate, modul de transport, precum §i documente doveditoare cu privire la predarea 
acestor de§euri la unitatea de ecarisaj, daca nu realizeaza operatia de neutralizare. 

(2) Colectarea §i transportul de§eurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei se 
realizeaza numai daca acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscriptia 
sanitarveterinara de pe raza de domiciliu a utilizatorului, Tn care trebuie sa fie mentionate cel putin: 

a) denumirea subproduselor;
 
b) categoria de Incadrare a subproduselor;
 
c) locatia Tn care se gasesc acestea;
 
d) modul de procesare.
 
(3) Neutralizarea de§eurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei se realizeaza prin:
 
a) incinerare/coincinerare directa;
 
b) procesare Tntr-o unitate de neutralizare aprobata pentru categoria I sau a II-a, a§a cum acestea
 

sunt definite de legislatia Tn vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului 
uman; 

c) procesare Tntr-o unitate de neutralizare aprobata pentru categoria a III-a de subproduse 
animaliere ce nu sunt destinate consumului uman; 

d) procesare Intr-o unitate de prelucrare tehnica, cu precizarea clara a utilizarii tehnice; 
e) ingropare, cu respectarea prevederilor legale; 
f) alte modalitati stabilite In avizul sanitar-veterinar. 
ART. 70 
Tn cazul Tn care operatorul de servicii de salubrizare realizeaza neutralizarea de§eurilor de origine 

animala provenite din gospodariile populatiei, acesta trebuie sa pastreze evidentele cu privire la tipul 
de§eurilor, cantitatea, documentele Tnsotitoare, modul de neutralizare, data §i, dupa caz, §arja/lotul, 
precum §i, pentru materiile sau produsele rezultate, destinatia, transportatorul §i documentele 
Tnsotitoare §i trebuie sa Tntocmeasca §i sa completeze registre Tn conformitate cu legislatia In vigoare, 
inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. 

ART. 71
 
Toate documentele se arhiveaza §i se pastreaza conform dispozitiilor legale In vigoare.
 
ART. 72
 
Se interzice abandonarea, Tngroparea sau depozitarea de§eurilor de origine animala In alte conditi;
 



ART. 73 
Amenajarea ~i Tntrelinerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescatorului de animale, 

transportul ~i depozitarea de~eurilor Tn locurile stabilite de Consiliul Local al ora~ului Rovinari fiind 
efectuate pe baza unui contract individual de prestari servicii Tncheiat cu operatorul de salubrizare. 

ART. 74 
Autovehiculele ~i containerele destinate transportului de de~euri de origine animala trebuie 

dezinfectate dupa fjecare transport Tn parte Tn locurile special amenajate pentru aceasta operalie. 

SECTIUNEA a 9-a
 
Colectarea, transportul, depozitarea de§eurilor rezultate din activitati de constructii §i
 

demolari
 

ART. 75 
De~eurile din construclii ~i demolari sunt de~euri solide rezu/tate Tn urma demo/arii sau construirii 

cladirilor, ~oselelor ~i a altor structuri. In mod uzual, aceste de~euri conlin pamant vegetal, nisip, 
pietri~, substanle gudronate sau rezultate din gudron, argila, substanle cu lianli bitumino~i sau 
hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, caramizi, lemn, zidarie, materiale pentru 
acoperi~uri, tencuieli ~i ipsos, pasta de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, barne de lemn 
~i altele asemenea. . 

ART. 76 
(1) De~eurile provenite din activitalile de construclii ~i demolari se colecteaza prin grija 

delinatorului ~i sunt transportate de catre operator, Tn baza unui contract de prestari servicii, Tn 
depozite specializate pentru primirea acestor tipuri de de~euri. 

(2) Eliberarea autorizaliilor de construire/desfiinlare de catre autoritalile administraliei publice 
locale este condilionata de existenla unui contract de prestari servicii Tncheiat cu operatorul de 
salubrizare, pentru colectarea de~eurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolari ~i 

construclii. Executantul lucrarii are obligalia de a precolecta de~eurile rezultate din activitatea sa Tn 
containere specializate proprii sau puse la dispozilie de catre operatorul de salubrizare. Transportul, 
Tn vederea depozitarii de~eurilor rezultate din activitalile enumerate, se realizeaza numai cu 
mijloacele operatorului de salubrizare, Tn baza unui contract de prestari servicii. 

(3) Precolectarea se realizeaza numai Tn containere standardizate acoperite, fiind interzisa 
depozitarea de~eurilor provenite din activitatea de construclii ~i demolari Tn recipientele sau 
containerele Tn care se depun de~eurile municipale. 

(4) Transportul de~eurilor provenite din activitalile de construclii ~i demolari se realizeaza Tn 
containerele Tn care s-a realizat precolectarea sau Tn basculante prevazute cu sistem de acoperire a 
Tncarcaturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau Tmpra~tierea acestora Tn timpul transportului. 

(5) In cazul de~eurilor provenite din activitalile de construclii ~i demolari prin a caror manipulare se 
degaja praf se vor lua masurile necesare de umectare, astfel Tncat cantitatea de praf degajata Tn aer 
sa fie sub concentralia admisa. 

ART. 77 
Depozitarea de~eurilor neutralizate se face cu respectarea condiliilor impuse de tehnologia de 

depozitare controlata, Tn sectoarele din cadrul depozitelor de de~euri stabilite de autoritalile 
administraliei publice locale pentru amenajarea depozitului pentru de~eurile provenite din construclii 
~i demolari. 

ART. 78 
(1) De~eurile din construclii ~i demolari vor fi supuse proceselor de reciclare ~i recuperare, putand 

fi utilizate pentru reamenajari de drumuri sau alte activitali dupa ce au fost supuse procesarii, 
neutralizarii ~i pretratarii Tn stalii de sortare. 

(2) De~eurile din construclii ~i demolari pot fi tratate atat separat de de~eurile municipale, cat ~i 

Tmpreuna cu acestea, cu exceplia cazului Tn care Tn componenla acestora se regasesc substanle sau 
materiale clasificate ca fiind periculoase. 

ART. 79 
(1) Materialele care conlin azbest, rezultate din demolari, trebuie colectate separat, nu vor fi 

amestecate cu celelalte de~euri ~i 5e realizeaza astfel Tncat sa nu se degaje fibre din material; 
personalul care realizeaza aceasta operalie va purta echipament de proteclie, special, pentru lucrul 
cu azbestu I. 

(2) Containerele Tn care se precolecteaza materialele rezultate din construclii ~i demolari care au 
caracter periculos trebuie sa fie prevazute cu semne convenlionale distinctive utilizate pentru 
avertizare Tn cazul substanlelor otravitoare ~i inscriplionarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE 
MOARTE". Aceste containere se depoziteaza numai pe domeniul apartinand producatorului de 
. . 



(3) In autorizatia de construire trebuie sa se mentioneze actele normative care reglementeaza 
gestionarea de~eurilor provenite din constructii ~i demolari ~i regimul de~eurilor periculoase.
 

ART. 80
 
De~eurile rezultate din constructii, care nu sunt poluate, cum ar fi pamantul ~i rocile excavate In
 

cadrul lucrarilor de sapatura, pot fi utilizate, cu acordul autoritatilor de mediu, /a alte lucrari de 
constructie, In agricultura sau silvicultura, amenajari hidrotehnice, constructia drumurilor, atat In cazul 
In care acestea sunt realizate pe raza teritoriala a ora~u/ui Rovinari, cat ~i In alte localitati. 

ART. 81 
Este interzisa abandonarea ~i depozitarea de~eur;lor din constructi; ~i demolar; pe domeniul public 

sau privat al ora~ului Rovinari. 

SECTIUNEA a 10-a
 
Dezinsectia, dezinfectia ~i deratizarea
 

ART. 82 
(1) Cetatenii cu gospodarii individuale, operatori; economici, institutiile publice ~i asociatiile de
 

proprietari/locatari au obligatia de a asigura combaterea ~i stingerea focarelor de rozatoare
 
purtatoare de maladii transmisibile ~i/sau generatoare de disconfort din gospodaria proprie sau din
 
spatiile pe care Ie detin cu orice titlu. ..
 

(2) Finantarea activitatilor de dezinfectie, dezinsectie, deratizare se asigura de autoritatea
 
administratiei pUblice locale cu exceptia cazurilor cand una sau mai multe din aceste activitati este
 
solicitata de 0 persoana fizica sau juridica.
 

(3) Activitatea de dezinsectie se efectueaza In:
 
a) c1adiri ale institutiilor publice;
 
b) parti comune ale cladirilor tip condominii, case;
 
c) carninele aferente retelelor de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie termica;
 
d) parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac;
 
e) piete, targuri, oboare, balciuri;
 
f) zone demolate ~i neconstruite;
 
g) subsoluri uscate, umede sau inundate.
 
(4) Activitatea de dezinfectie se efectueaza In:
 
a) depozitele de de~euri municipale ~i cele asimilate acestora;
 
b) statiile de transfer al de~eurilor;
 

c) statiile de sortare a de~eurilor;
 

d) Incaperile din cadrul condominiilor prevazute cu tobogan, destinate colectarii de~eurilor
 

municipale; 
e) spatiile special amenajate pentru colectarea de~eurilor menajere; 
f) mijloacele de transport In comun; 
g) unitatile de Invatamant ~i sanitare aflate In subordinea autoritatilor administratiei publice locale; 
h) locurile In care exista focare declarate care pun In pericol sanatatea oamenilor ~i a animale/or. 
(5) Deratizarea se efectueaza In toate locurile In care:
 
a) este prevazuta operatiunea de dezinfectie;
 
b) este prevazuta operatiunea de dezinsectie, cu exceptia mijloacelor de transport In comun;
 
c) exista focare declarate care pun In pericol sanatatea oamenilor ~i a animalelor.
 
ART. 83
 
Deratizarea se executa:
 
a) pentru operatorii economici, cel putin 0 data pe semestru ~i ori de cate ori este nevoie pentru
 

stingerea unui focar; 
b) pentru populatie ~i institutii publice, ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar. 
ART. 84 
Din punct de vedere al frecventei, dezinsectia se executa: 
a) trimestrial, In spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, In subsolurile tehnice ~i In 

caminele retelelor de alimentare cu apa, de canalizare ~i de alimentare cu energie termica. In cazul 
tratamentelor Impotriva tantarilor este obligatorie actiunea atat Impotriva larvelor, cat ~i a adultilor; 

b) lunar sau ori de cate ori este nevoie, pentru stingerea unui focar In unitatile de productie ~i/sau 

de comert agroalimentar ~i In depozitele cu astfel de produse; 
c) ori de cate ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infectie In institutii; 
d) numai la solicitarea proprietarului spatiului cu destinatie de locuinta. In spatiile ocupate de copii, 

batrani, persoane cu afectiuni cronice, precum ~i In cele care se gasesc animale de companie sau de 
oaza dezinsectia se executa utilizand numai produse din grup~ III ~i IV de toxicitate, care nu sunt 



\---... . 

dezinsectia se efectueaza obligatoriu, fara a fi necesara solicitarea proprietarului spatiului cu 
destinatie de locuinta; 

e) tratamentele In spatiile verzi de pe raza fiecarei localitati se vor efectua In conformitate cu 
hotararea consiliului local, utilizand aparatura de tratare de la sol cu ceata rece sau calda. 

ART. 85 
Toate produsele folosite pentru efectuarea operatiunilor de deratizare, dezinsectie ~i dezinfectie 

vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara ~i pentru Siguranta Alimentelor. 
ART. 86 
(1) Persoanele fizice sau juridice detinatoare de spatii construite indiferent de destinatie, curti 

~i/sau terenuri virane sau amenajate, unitatile de administrare a domeniului pUblic, ocoalele silvice, 
institutiile publice, precum ~i unitatile care au In exploatare retele tehnico-edilitare sunt obligate sa 
efectueze deratizarea, dezinsectia ~i dezinfectia spatiilor detinute In conditiile prevazute In prezentul 
regulament. 

(2) Deratizarea, dezinsectia ~i dezinfectia spatiilor detinute se realizeaza numai de un operator 
Iicentiat de A.N.R.S.C. ~i numai daca i-a fost atribuita activitatea In gestiune directa sau delegata In 
conditiile legii. 

(3) Persoanele fizice sau juridice benefidare ale operatiilor de deratizare, dezinsectie ~ilsau 

dezinfectie au obligatia sa permita accesul operatorului In locurile unde urmeaza sa se realizeze 
operatia ~i sa mentina salubre spatiile pe care Ie au In proprieta1e, luand masuri de evacuare a 
tuturor reziduurilor solide, de spalare a Incaperilor In care se efectueaza colectarea de~euri!or, de 
eliminare a apei stagnate, de curatare a subsolurilor, de punere In ordine a depozitelor de materiale 
~i de remediere a defectiunilor tehnice la instalatiile sanitare care provoaca inundarea sau stagnarea 
apei In subsoluri ~ilsau pe terenurile detinute. 

ART. 87 
Operatorul care presteaza activitatea de deratizare, dezinfectie ~ilsau dezinsectie are urmatoarele 

obligatii: 
a) Tnainte de Inceperea lucrarilor In teren va anunta tipullucrarilor ce se vor efectua, pe baza unui 

preaviz de executie, adus la cuno~tinta utilizatorului cu cel putin 5 zile Inainte de Inceperea lucrarilor 
respective, care va contine: 

1. tipul lucrarii ce se va efectua; 
2. data ~i intervalul orar In care se efectueaza lucrarea; 
3. locul/locurile din cadrul proprietatii utilizatorului In care este necesara activitatea; 
4. gradul de toxicitate a substantelor utilizate; 
5. efectele sUbstantelor asupra pe~tilor, albinelor ~i animalelor cu sange cald; 
6. masurile de protectie ce trebuie luate In special cu referire la copi;, batrani, bolnavi, animale ~i 

pasari; 
b) In cazul In care operatorul trebuie sa efectueze una sau mai multe operatii pe proprietatea 

privata a utilizatorului, la Inceperea lucrarilor reprezentantul acestuia este obligat sa se legitimeze ~i 

sa anunte scopul activitatii pe care 0 va efectua; 
c) la terminarea lucrarilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicita confirmarea efectuarii 

fizice a lucrarii, operatorul fiind singurul responsabilln privinta substantelor utilizate, a cantitatii 
acestora ~i a tehnologiei aplicate. 

ART. 88 
In cazul refuzului de a permite efectuarea operatiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul are 

obHgatia sa anunte autoritatea administratiei publice locale pentru luarea masurilor legale. 
ART. 89 
(1) In cazul In care, In urma unui tratament efectuat, se aduce 0 dauna imediata, vizibila, 

proprietatii beneficiarului, acest fapt va fi mentionat In documentul de lucru ~i va fi comunicat In mod 
expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze 
viata ~i sanatatea oamenilor ~i vietuitoarelor. 

(2) Operatorul nu este exonerat de raspunderea privind prejudiciile cauzate sanatatii oamenilor ~i 

vietuitoarelor, altele decat cele pentru care se aplica tratamentul, daca utiHzeaza substante 
periculoase pentru ace~tia, daca nu s-au luat masurile necesare informarii populatiei, conform 
prevederilor art. 87 lit. a), sau tratamentul este ineficient. 

CAP. III
 
Drepturi ~i obligatii
 

SECTIUNEA 1 



ART. 90 
(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor actiona pentru implicarea detinatorilor de de~euri In 

gestionarea eficienta a acestora §i transformarea treptata a detinatorilor de de§euri In "operatori activi 
de mediu", cel putin la nivelul habitatului propriu. 

(2) Operatorii vor asigura conditiile materiale pentru realizarea precolectarii selective, In paralel cu 
con§tientizarea utilizatorilor asupra tratarii cu responsabilitate a problemei de§eurilor. 

(3) Autoritatile administratiei publice locale se vor implica In Infiintarea sistemelor de precolectare
 
§i colectare selectiva a de§eurilor menajere de la populatie §i de popularizare §i instruire a acesteia
 
privind conditiile de mediu, impactul de§eurilor asupra mediului, inclusiv In toate unitatile de
 
Invatamant pe care Ie gestioneaza.
 

ART. 91 
(1) Drepturile §i obligatiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct 

In cadrul: 
a) hotararii de dare In administrare a serviciului de salubrizare; 
b) regulamentului serviciului de salubrizare; 
c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 
d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 
ART. 92 
Operatorii serviciului de salubrizare au urmatoarele drepturi: 
a) sa Incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestatlcontractat, corespunzator tarifului 

aprobat de Consiliul Local al ora§ului Rovinari, determinat In conformitate cu normele metodologice 
elaborate §i aprobate de A.N.R.S.C.; 

b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
c) sa solicite ajustarea tarifului In raport cu evolutia generala a preturilor §i tarifelor din economie; 
d) sa propuna modificarea tarifului aprobat In situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului 

contractual; 
e) sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii 

administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare Tn administrare sau contract de delegare a 
gestiunii; 

f) sa aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administratiei publice locale; 
g) sa suspende sau sa limiteze presta rea serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 

5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii; 
h) sa solicite recuperarea debitelor In instanta. 
ART. 93 
Operatorii serviciilor de salubrizare au urmatoarele obligatii: 
a) sa tina gestiune separata pentru fiecare activitate In parte, pentru a se putea stabili tarife juste In 

concordanta cu cheltuielile efectuate; 
b) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale §i cu 

respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor §i normativelor tehnice In vigoare; 
c) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, 

inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate In perimetrul zonelor de protectie 
instituite, conform prevederilor legale; 

d) sa plateasca despagubiri pentru Intreruperea nejustificata a prestarii serviciului §i sa acorde 
bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor In cazul prestarii serviciului sub parametrii de 
calitate §i cantitate prevazuti In contractele de prestare; 

e) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informatiile solicitate §i 
sa asigure accesulla documentele §i documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de 
salubrizare, In conditiile legii; 

f) sa Incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata In 
desfa§urarea activitatilor; 

g) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile §i licentele necesare prestarii activitatilor 
specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia In vigoare; 

h) sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 
i) sa presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii din raza ora§ului Rovinari pentru care are 

hotarare de dare In administrare sau contract de delegare a gestiunii, sa colecteze Intreaga cantitate 
de de~euri municipale §i sa lase In stare de curatenie spatiul destinat depozitarii recipientelor de 
precolectare §i domeniul pUblic; 

j) sa doteze punctele de colectare cu recipiente §i/sau containere In cantitati suficiente, cu 
respectarea normelor In vigoare; 



k) sa tina la zi, Impreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta tuturor utilizatorilor cu !?i 
fara contracte de prestari servicii In vederea decontarii prestatiei direct din bugetullocal, pe baza 
taxelor locale instituite In acest sens. 

I) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin hotararea de dare In administrare sau prin 
contractul de delegare a gestiunii !?i precizati In regulamentul serviciului de salubrizare, sa 
Imbunatateasca In mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

m) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor 
specifice de operare; 

n) sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectarii selective, In conditiile stabilite de 
prezentul regulament; 

0) sa verifice starea tehnica a mijloacelor de precolectare !?i sa Ie Inlocuiasca pe cele care prezinta 
defectiuni sau neetan!?eitati In maximum 24 de ore de la sesizare; 

p) sa asigure curatenia !?i igiena cailor publice, a statiilor mijloacelor de transport In comun; 
q) sa I!?i extinda anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi Intreaga 

comunitate a localitatii; 
r) sa asigure curatarea !?i transportul zapezii de pe caile publice, din statiile mijloacelor de transport 

In comun, de la trecerile de pietoni semnalizate !?i sa Ie mentina In functiune pe timp de polei sau de 
Inghet; 

5) sa asigure desfa!?urarea corespunzatoare a programelor de dezinsectie, dezinfectie !?i deratizare 
conform programelor aprobate de autoritatea administratiei publice locale; 

t) sa factureze serviciile prestate In conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de 
autoritatea competenta, la tarife legal aprobate; 

u) sa Infiinteze activitatea de dispecerat !?i de Inregistrare a reclamatiilor, avand un program de 
functionare permanent; 

v) sa Inregistreze toate reclamatiile !?i sesizarile utilizatorilor Intr-un registru !?i sa ia masurile de 
rezolvare ce se impun. Tn registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat !?i 
a primit reclamatia, adresa reclamantului, data !?i ora reclamatiei, data !?i ora rezolvarii, numarul de 
ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise operatorul are obligatia sa 
raspunda In termen de maximum 30 de zile de la Inregistrarea acestora; 

w) sa tina evidenta gestiunii de!?eurilor !?i sa raporteze periodic autoritatilor competente situatia, 
conform reglementarilor In vigoare. 

SECTIUNEA a 2-a 
Drepturile ~i obligatiile utilizatorilor 

ART. 94 
(1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, directi 

ori indirecti, definiti potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice. 
(2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum !?i 

la informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 
ART. 95 
Utilizatorii au urmatoarele drepturi: 
a) sa utilizeze, liber !?i nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, In conditiile contractului de 

prestare; 
b) sa solicite !?i sa primeasca, In conditiile legii !?i ale contractelor de prestare, despagubiri sau 

compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor 
contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ !?i cantitativ, parametrilor 
tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice In vigoare; 

c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale !?i celei competente orice deficiente 
constatate In sfera serviciului de salubrizare !?i sa faca propuneri vizand Inlaturarea acestora, 
Imbunatatirea activitatii !?i cre!?terea calitatii serviciului; 

d) sa se asocieze In organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea !?i sustinerea 
intereselor proprii; 

e) sa primeasca !?i sa utilizeze informatii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate In 
legatura cu acest serviciu de catre autoritatile administratiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, 
dupa caz; 

f) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, In 
procesul de elaborare !?i adoptare a deciziilor, strategiilor !?i reglementarilor privind activitatile din 
sectorul serviciului de salubrizare; 



g) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, autoritatilor 
administratiei publice locale sau centrale ori instantelor judecatore§ti, Tn vederea prevenirii sau 
repararii unui prejudiciu direct ori indirect; 

h) sa Ii se presteze serviciul de salubrizare Tn conditiile prezentului regulament, ale celorlalte acte 
normative Tn vigoare, la nivelurile stabilite Tn contract; 

i) sa conteste facturile cand constata Tncalcarea prevederilor contractuale; 
j) sa primeasca raspuns Tn maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau autoritatilor 

administratiei publice locale §i centrale cu privire la neTndeplinirea unor conditii contractuale; 
k) sa fie dotati de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de Tncarcare §i de 

transport ale acestora; 
I) utilizatorilor Ie este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare §i de utilizare a acestora. 
ART. 96 
Utilizatorii au urmatoarele obligatii: 
a) sa respecte prevederile prezentului regulament §i clauzele contractului de prestare a serviciului 

de salubrizare; 
b) sa achite Tn termenele stabilite obligatiile de plata, Tn conformitate cu prevederile contractului de 

prestare a serviciului de salubrizare; 
c) sa asigure accesul utilajelor de colectare a de§eurilor la punctele de colectare; 
d) sa asigure preselectarea pe categorii a de§eurilor reciclabile, rezultate din gospodariile proprii 

sau din activitatile lucrative pe care Ie desfa§oara, precum §i depozitarea acestora Tn containere 
asigurate de operatorul serviciului de salubrizare numai Tn locurile special amenajate; 

e) sa aplice masuri privind deratizarea §i dezinsectia, stabilite de Consiliul Local al ora§ului 
Rovinari §i de directia de sanatate publica teritoriala; 

f) sa accepte limitarea temporara a prestarii serviciului ca urmare a executiei unor lucrari prevazute 
Tn programele de reabilitare, extindere §i modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; 

g) sa respecte normele de igiena §i sanatate publica stabilite prin actele normative Tn vigoare; 
h) sa Tncheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitatile serviciului de salubrizare 

mentionate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul sa presteze astfel de activitati Tn aria 
teritorial-administrativa a ora§ului Rovinari; 

i) sa execute operatiunea de precolectare Tn recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare 
de operatorul serviciului de salubrizare, Tn conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Consiliul 
Local al ora§ului Rovinari §i prevazute Tn contract. Fractiunea umeda a de§eurilor va fi depusa Tn saci 
de plastic §i apoi Tn recipientul de colectare; 

j) sa primeasca de la operator pungilsaci de plastic pentru colectarea selectiva a de§eurilor 
reciclabile; 

k) sa mentina Tn stare de curatenie spatiile Tn care se face precolectarea, precum §i recipientele Tn 
care se depoziteaza de§eurile municipale Tn vederea colectarii; 

I) sa execute operatiunea de precolectare Tn conditii de maxima siguranta din punct de vedere al 
sanatatii oamenilor §i al protectiei mediului, astfel Tncat sa nu produca poluare fonica, miros neplacut 
§i raspandirea de de§euri; 

m) sa nu introduca Tn recipientele de precolectare de§euri din categoria celor cu regim special 
(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau 
curatarea §i Tntretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul 
unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitare veterinare sau de autoritatile de mediu; 

n) sa colecteze §i sa depoziteze selectiv de§eurile de ambalaje Tn recipiente diferite, inscriptionate 
corespunzator §i amplasate de operatorul serviciului de salubrizare Tn spatiile special amenajate de 
autoritatile administratiei publice locale; 

0) sa asigure curatenia incintelor proprii, precum §i a zonelor cuprinse Tntre imobil §i domeniul 
public (pana la limita de proprietate); autoritatile administratiei publice locale se vor Tngriji de 
salubrizarea spatiilor aflate Tn proprietatea publica sau privata a lor; 

p) sa asigure curatenia locurilor de parcare pe care Ie au Tn folosinta din domeniul public, daca 
este cazul, §i sa nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor §i 
lubrifiantilor sau spalarea autovehiculelor; 

q) sa nu arunce de§euri municipale ~i obiecte de uz casnic pe strazi, Tn parcuri, pe terenuri virane 
sau Tn co§urile de hartii amplasate pe domeniul public ori Tn locuri publice; 

r) sa depoziteze hartiile §i resturile marunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizarii 
mijloacelor de transport §i a activitatii desfa§urate pe strazile localitatii Tn co§urile de hartii amplasate 
de operator de-a lungul strazilor, Tn parcuri §i alte asemenea locuri; 

s) sa mentina curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din 
dreptul condominiului, gospodariei §i a locurilor de parcare pe care Ie folosesc; 



u) sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie, In piete, targuri !;)i oboare, In parcuri, locuri de 
joaca pentru copii !;)i In alte locuri publice. 

CAP. IV 
Determinarea cantitatilor §i volumului de lucrari prestate 

ART. 97 
(1) La Incheierea contractului de prestari servicii, operatorii au obligatia de a mentiona In contract 

cantitatile de de!;)euri ce urmeaza a fi colectate. 
(2) In cazul utilizatorilor care detin In proprietate gospodarii individuale, contractul se Incheie pentru 

numarul total de persoane care au aceea!;)i adresa.
 
ART. 98
 
(1) In vederea dotarii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru de!;)eurile 

menajere !;)i cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii Impreuna cu 
Consiliul Local al ora~ului Rovinari vor stabili pe baza de masuratori norme locale de de~euri 

produse. 
(2) Pentru de~eurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de de~euri produse, tipul 

acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele 
mentionate in autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente. 

(3) Determinarea cantitatilor de de~euri primite la depozite se face numai prin cantarire. 
(4) Pentru de~eurile provenite de la lucrari de constructii, operatorii vor stabili cu producatorii unor 

'--- astfel de de~euri modalitatea de determinare a cantitatii acestor de~euri, regula fiind de determinare a 
cantitatilor prin cantarire.
 

ART. 99
 
(1) Pentru activitatile de maturat, spalat, stropit ~i intretinere a cailor publice, cantitatea prestatiilor 

se stabile~te pe baza suprafetelor, volumelor, a~a cum acestea sunt trecute In caietul de sarcini. 
(2) Pentru curatarea ~i transportul zapezii ~i al ghetii de pe caile publice ~i mentinerea in functiune 

a acestora pe timp de polei sau de inghet, calculul se realizeaza pe baza suprafetelor degajate, a 
cantitatilor calculate ~i a retetei de tratament preventiv impotriva depunerii zapezii ~i a formarii 
poleiului. 

(3) Reprezentantul autoriUltii administratiei publice locale va controla prin sondaj ~i/sau ca urmare 
a sesizarilor venite din partea populatiei activitatea depusa de operator, iar In cazul in care rezulta 
neconformitati se incheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrarii sau calitatea 
necorespunzatoare a acesteia. 

(4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administratiei pUblice locale aplica 
penalitatile mentionate In contractul de delegare a gestiunii Incheiat cu operatorul, acestea 
reprezentand unitati procentuale din valoarea lunara totala a contractului. 

ART. 100 
Modalitatile de determinare a cantitatilor, cat !;)i modul de facturare vor face parte din procedura 

proprie de facturare, intocmita de operator!;)i aprobata de A.N.R.S.C. 

CAP. V
 
Indicatori de performanta §i de evaluare a serviciului de salubrizare
 

ART. 101 
(1) Indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare sunt cei prevazuti Tn anexa nr.1 la 

prezentul regulament. . 
(2) Consiliul Local al ora~ului Rovinari va urmari realizarea de catre operatori a indicatorilor de 
performanta ai serviciului, a clauzelor contractuale si a legislatiei in vigoare referitoare la serviciul de 
salubrizare. 
(3) Consiliul Local al ora~ului Rovinari aplica penalitati contractuale operatorului serviciului de 
salubrizare in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de eficienta si calitate la care 
s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului. 

ART. 102 
(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru 

asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor. 
(2) Indicatori; de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa Ie Indeplineasca serviciul de 

salubrizare, avandu-se in vedere:
 
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ ~i calitativ;
 
b) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
 



,
'-- " 

d) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare; 
e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului ~i al sanatatii populatiei; 
f) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului ~i al sanatatii ~i securitatii 

muncii. 
ART. 103 
Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la urmatoarele activitati: 
a) contractarea serviciului de salubrizare; 
b) masurarea, facturarea ~i Tncasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
c) Tndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 
d) mentinerea unor relatii echitabile Tntre operator ~i utilizator prin rezolvarea rapida ~i obiectiva a 

problemelor, cu respectarea drepturilor §i obligatiilor care revin fiecarei part;; 
e) solutionarea Tn timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 
f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale 

pentru care are hotarare de dare Tn administrare sau contract de delegare a gestiunii; 
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare- informare, consultanta. 
ART. 104 
Tn vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul de salubrizare trebuie sa 

asigure: 
a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 
b) gradul asigurarii colectarii selective a de§eurilor de ambalaje §i DEEE de la populatie; 
c) gradul asigurarii cu recipiente de precolectare a utilizatorilor; 
d) evidenta clara §i corecta a utilizatorilor; 
e) Tnregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiiloi, facturarea §i Tncasarea contravalorii 

serviciilor efectuate; 
f) Tnregistrarea reclamatiilor §i sesizarilor utilizatorilor §i modul de solutionare a acestora. 
ART. 105 
Tn conformitate cu competentele §i atributiile legale ce Ie revin, autoritatile administratiei publice 

centrale §i locale, precum §i A.N.R.S.C., au acces neTngradit la informatii necesare stabilirii: 
a) modului de aplicare a legislatiei §i a normelor emise de A.N.R.S.C.; 
b) modului de respectare §i Tndeplinire a obligatiilor contractuale asumate; 
c) calitatii §i eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti Tn 

contractele directe sau Tn contractele de delegare a gestiunii; 
d) modului de administrare, exploatare, conservare §i mentinere Tn functiune, dezvoltare §i/sau 

modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana Tncredintata prin contractul de 
delegare a gestiunii; 

e) modului de formare §i stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; 
f) respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice §i a normelor metodologice. 
ART. 106 
Indicatorii de performanta din anexa la prezentul regulament au caracter minimal §i pot fi 

suplimentati conform prevederilor legale. 

CAP. VI 
Sanctiuni 

ART. 107 
Tncalcarea dispozitiilor prezentului regulament sau a altor dispozitii legale Tn domeniul serviciului 

public de salubrizare atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz a 
persoanelor vinovate. 

ART. 108 
(1) Constituie contraventii §i se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte, altele decat cele 
prevazute Tn Legea nr. 51/2006 §i Tn Legea nr. 101/2006: 
a) depozitarea materialelor din demolare fara contractarea ridicari acesteia cu amenda de la 200 ron 
la 500 ron 
b)nedepozitatea selectiva(in amestec), PET-urilor, hartiei, DEEE cu amenda de la 50 ron la 150 ron 
c)depozitarea deseurilo in alte locuri decat cele destinate acestui scop cu amenda de la 100 ron la 
300 ron 
d)distrugerea containerol si a platformelor de depozitare cu amenda de la 300 ron la 600 ron 
e) parcarea mijloacelor auto pe aleile de acces catre punctele de precolectare de natura sa impiedice 
accesul acestora cu amenda de la"1 00 ron la 300 ron. 



ART. 109 
(1 )Constatarea contraventiilor prevazute de prezentul regulament ~i aplicarea sanctiunilor se fac de 
catre primar sau imputernicitii acestuia. 
(2) In vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 108, agentii constatatori prevazuti la alin. (1) 
au acces, in conditiile legii, in c1adiri, incaperi, la instalatiile ~i echipamentele aferente sistemului public 
de salubrizare. Atat operatorii cat ~i utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitia agentilor constatatori 
documentele ~i actele specifice activitatii lor. 
(3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin agentilor constatatori. 
(4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute in prezentul regulament, se completeaza cu 
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu 
modificari ~i completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

CAP. VII 
Dispozitii tranzitorii !}i finale 

ART. 110 
Prezentul regulament este elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin 

Ordinul Pre~edintelui A. N. R. S. C. nr. 110/2007. 
ART. 111 
(1) In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele ~i tarifele 

legale, valabile la data incheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri ~i la actele normative 
care trebuie respectate din punct de vedere al protectiei mediului ~i al sanatatii publice. 

(2) Contractsle de prestari servicii se vor fncheia cu urmatoarele categorii de utilizatori:
 
a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora;
 
b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora;
 
c) operatori economici;
 
d) institutii publice.
 
ART. 112
 
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice va controla
 

aplicarea prevederilor prezentului regulament. 
ART. 113 
(1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de modificarile de natura tehnica, 

tehnologica ~i legislativa, prin hotarare a Consiliului Local al ora~ului Rovinari. 
(2) Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul regulament. 



ANEXA nr. 

CONTRACT-CADRU
 
de prestare a serviciului de salubrizare a orasului Rovinari
 

Nr din .
 

CAP. I Partile contractante 

ART. l(Se trece societatea comerciala sau operatorul in gestiune 
directa, dupa caz) , cu sediul in localitatea , str . 
. . .. nr. . .. , sectorul/judetul , inrnatriculata la registrul 
comertului cu nr. . , cod unic de inregistrare , cont nr . 
...... , deschis la , titulara a Licentei nr din , 
emisa de , reprezentata de , avand functia de , ~i 

de , avand functia de , in calitate de operator/prestator, 
pe de 0 parte, 
~i 

(Se trece societatea comerciala/institutia/asociatia de 
locatari/proprietari/dl/dna) , cu sediul/domiciliat in 
localitatea , str. .. nr. ., bl. . , sc. .., 
judetul/sectorul . . . . . . . (Se trece: inrnatriculata la registrul 
comertului cu nr , codul fiscal , codul unic de 
inregistrare ., contul nr. ., deschis la )/(autorizata 
prin Incheierea judecatoreasca nr. . . . . . .. emisa de Judecatoria 
...... , cod fiscal , cont deschis la ) , 
reprezentat(a) de (daca este cazul) ... , avand calitatea de ESe 
trece calitatea celui care sernneaza valabil contractul (proprietar sau 
cu imputernicire data de proprietar, caz in care se trec datele care 
atesta autenticitatea imputernicirii), (pentru persoane fizice se trece: 
se identifica cu C. I./B. I. seria , nr. . , 
eliberata/eliberat la data de , C.N.P )], in cali tate de 
utilizator, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract 
de prestari de servicii de colectare a de~eurilor de tip municipal, cu 
respectarea urrnatoarelor clauze: 

CAP. II Obiectul contractului 

ART. 2 Obiectul prezentului contract il constituie prestarea activitatii 
de colectare a de~eurilor municipale. 
ART. 3 Operatorul va presta activitatea de ridicare a de~eurilor 

municipale din locatia situata (se trec datele de identificare 
ale locului special arnenajat, stabili t de autori tatile adrninistratiei 
publice locale, din care se vor ridica de~eurile menajere, mentionandu
se strada ~i nurnarul sau intersectia strazilor, precum ~i orice alte 
date necesare identificarii punctului de colectare la care este arondat 
utilizatorul) . 
ART. 4 Prezentul contract s-a incheiat pentru un numar de ..... persoane 
(pentru insti tutii publice ~i operatori economici se trece 0 canti tate 
de ..... kg/luna). 
ART. 5(1) Contractul de prestare a activitatii de colectare a de~eurilor 

municipale se incheie intre operator ~i utilizator pe 0 durata 
nedeterrninata. 

A 



(2) Contractul poate inceta in urmatoarele cazuri: 
a) prin acordul scris al partilor; 
b) prin denuntare unilaterala de utilizator, cu un preaviz de 30 de 
zile, dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate catre operator; 
c) prin denuntare unilaterala de catre operator, in cazul neachitarii 
contravalorii serviciilor prestate in termen de 30 de zile 
calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturii, cu 
acordul Primariei orasului Rovinari care va aplica incepand cu data 
incetarii contractului taxa de salubrizare instituita conform 
prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 
101/2006; 
d) prin reziliere; 
e) in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara ~i/ sau 
faliment al operatorului. 
(3) Masura rezilierii contractului se poate lua numai in urma unui 
preaviz adresat utilizatorului ~i se poate pune in aplicare dupa 15 zile 
lucratoare de la data primirii acestuia de catre utilizator. 
ART. 6 In anexa la contract sunt mentionate standardele, normativele ~i 
gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnarii 
contractului. 

CAP. III
 
Drepturile ~i obligatiile operatorului
 

ART. 7 Operatorul are urmatoarele drepturi: 
a) sa incaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate / contractate, 
corespunzator tarifului aprobat de Consiliul Local Rovinari, determinat 
in conformitate cu normele metodologice elaborate ~i aprobate de 
A.N.R.S.C.; 
b) sa aplice penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru 
neplata la termen a obligatiilor bugetare, in cazul neachitarii 
facturilor la termen; 
c) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestari 
de servicii; 
d) sa ini tieze modificarea ~i completarea contractului de prestare a 
activitatii de colectare a de~eurilor municipale sau a anexelor 
acestuia, ori de cate ori apar elemente noi in baza normelor legale, 
prin acte aditionale; 
e) sa solici te Primariei orasului Rovinari acordul privind rezilierea 
contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fara contract ~i 

obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituita pentru astfel 
de cazuri; 
f) sa solicite recuperarea debitelor in instanta. 
ART. 8 Operatorul are urmatoarele obligatii: 
a) sa asigure prestarea activitatii de colectare a de~eurilor 

municipale, conform prevederilor contractuale ~i cu respectarea 
regulamentului serviciului de salubrizare, prescriptiilor, normelor ~i 

normativelor tehnice in vigoare; 
b) sa respecte prevederile reglementarilor emise de autoritatile de 
reglementare ~i Consiliul Local Rovinari ; 
c) sa respecte indicatorii de performanta stabili ti prin hotararea de 
dare in administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii ~i 
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preciza~i in regulamentul serviciului de salubrizare, sa imbunata~easca 

in mod continuu calitatea serviciilor prestate; 
d) sa inregistreze toate reclama~iile ~i sesizarile utilizatorului ~i sa 
ia masurile care se impun in vederea rezolvarii acestora, in termen de 
maximum 30 de zile; 
e) sa actualizeze impreuna cu Primaria orasului Rovinari eviden~a 

tuturor utilizatorilor cu ~i fara contracte de prestari de servic~~, in 
vederea decontarii presta~iei direct din bugetul local pe baza taxelor 
locale instituite in acest sens; 
f) sa presteze activitatea de colectare a de~eurilor municipale la to~i 

utilizatorii din raza orasului Rovinari pentru care are hotarare de dare 
in adrninistrare sau contract de delegare a gestiunii; 
g) sa asigure continuitatea serviciului, cu excep~ia cazurilor de for~a 

majora, a~a cum sunt acestea definite prin lege; 
h) sa verifice integritatea recipientelor de colectare ~i sa Ie 
inlocuiasca in termen de maximum doua zile de la constatare sau de la 
sesizarea primita in acest sens, daca acestea nu mai asigura 
etan~eitatea;
 

i) sa plateasca penalizari in cuantum de 3% pe z~ din valoarea facturii
 
curente pentru:
 
1. intreruperea nejustificata a prestarii serviciului; 
2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate cantitate 
prevazu~i in contract; 
3. neanun~area intreruperii serviciului sau depa~irea intervalului 
anun~at; 

4. neridicarea de~eurilor la data ~i intervalul orar stabilite prin 
contract; 
j) sa doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin 
amplasarea acestora in locurile special amenajate stabilite de Primaria 
orasului Rovinari etan~e ~i adecvate mijloacelor de transport pe care 
Ie are in dotare, in cantita~i suficiente pentru a asigura capacitatea 
de inrnagazinare necesara pentru intervalul dintre doua ridicari 
consecutive; 
k) sa inscrip~ioneze containerele ~i recipientele folosite pentru 
colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale con~inute in 
de~eurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care 
sunt destinate ~i marcate in diverse culori prin vopsire sau aplicarea 
de folie adeziva, conform prevederilor legale in vigoare; 
1) sa suplimenteze capacitatea de inrnagazinare, inclusiv prin marirea 
numarului de recipiente sau containere, in cazul in care se dovede~te ca 
volumul acestora este insuficient ~i se depoziteaza de~euri municipale 
in afara lor; 
m) sa inscrip~ioneze recipientele de ·colectare a de~eurilor municipale,
 
pentru a evita folosirea acestora fara drept, cu un marcaj de
 
identificare realizat astfel incat sa nu poate fi ~ters far a ca prin
 
aceasta opera~ie sa nu ramana urme vizibile;
 
n) sa colecteze de~eurile folosind autovehicule special echipate pentru
 
transportul de~eurilor menajere;
 
0) sa ridice de~eurile in zilele ~i in intervalul orar stabilite;
 
p) sa incarce intreaga cantitate de de~euri, inclusiv de~eurile
 

municipale amplasate langa containerele de colectare, ~i sa lase in
 
stare de cura~enie spa~iul destinat depozitarii;
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q) in cazul in care in/langa containerele de colectare sunt depozitare 
~i de~euri din constructii, acestea vor fi colectate separat, dupa caz, 
in~tiintand in scris utilizatorul despre acest fapt ~i despre suma 
suplimentara ce va fi facturata pentru colectarea acelor de~euri; 

r) sa a~eze dupa golire recipientele in pozi tie normal a , pe locul de 
unde au fost ridicate. Toate operatiunile vor fi efectuate astfel incat 
sa se evite producerea zgomotului ~i a altor inconveniente pentru 
utilizator; 
s) sa spele ~i sa dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile 
calendaristice in perioada 1 aprilie - 1 octombrie ~i la 30 de zile in 
restul perioadei din an; 
t) sa mentina in stare salubra punctele de colectare amplasate pe 
domeniul public ~i sa asigure desfa~urarea corespunzatoare a programelor 
de dezinsectie, dezinfectie ~i deratizare, conform programelor aprobate 
de Consiliul Local Rovinari; 
u) sa aduca la cuno~tinta utilizatorilor modificarile de tarif ~i al te 
informatii necesare, prin adresa ata~ata facturii ~i prin afi~are la 
utilizatori. 

CAP. IV 

Drepturile ~i obligatiile utilizatorului 

ART. 9 Utilizatorul are urmatoarele drepturi: 
a) accesibilitate egala ~i nediscriminatorie la serviciul public, in 
conditii contractuale, in conditiile contractului de prestare; 
b) sa i se presteze activitatea de colectare a de~eurilor municipale in 
ritmul ~i la nivelurile stabilite in contract; 
c) sa solicite ~i sa primeasca, in conditiile legii ~i ale contractului 
de prestare, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate de 
catre operator prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori 
prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ ~i cantitativ, 
parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in 
vigoare; 
d) sa sesizeze Consiliul Local Rovinari ~i celei competente orice 
deficiente constatate in sfera activi tatii de colectare a de~eurilor 

"--J	 municipale ~i sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, 
imbunatatirea activitatii ~i cre~terea calitatii serviciului. 
e) sa solicite, sa primeasca ~i sa utilizeze informatii privind 
activitatea de colectare a de~eurilor municipale, despre deciziile luate 
in legatura cu acest serviciu de catre Consiliul Local Rovinari 
A.N.R.S.C. sau operator, dupa caz;
 
f) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate
 
operatorului sau Primariei cu privire la neindeplinirea unor conditii
 
contractuale;
 
g) sa se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor
 
asociatii reprezentative, Primariei orasului Rovinari ,autoritatilor
 
administratiei centrale ori instantelor judecatore~ti, in vederea
 
prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect;
 
h) sa conteste facturile cand - constata incalcarea prevederilor
 
contractuale;
 
i) sa beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferentiat,
 
stimulativ pentru colectarea selectiva a de~eurilor municipale;
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j) sa renun~e, in condi~iile legii, la serviciile contractate.
 
K) sa refuze prelucrarea datelor personale in scop de marketing .sau de
 
cedare a acestora catre terti .
 
ART. 10 Utilizatorul are urmatoarele obliga~ii:
 

a) sa respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare ~i
 

clauzele contractului de prestare a activita~ii de colectare a
 
de~eurilor municipale;
 
b) sa achi te in termenele stabili te obliga~iile de plata, in 
conformi ta te cu prevederile contractului de prestare a activita~ii de 
colectare a de~eurilor municipale; 
c) sa nu impiedice in niciun fel accesul utilajelor de colectare a 
de~eurilor la punctele de colectare; 
d) sa comunice in scris operatorului, in termen de 10 zile lucratoare, 
orice modificare a elementelor care au stat la baza intocmirii 
contractului ~i sa incheie acte adi~ionale in legatura cu acestea, 
modificarea numarului de persoane se comunica de catre utilizator 
trimestrial, daca este cazul; 
e) sa nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectarii 
de~eurilor menajere; 
f) sa suporte costurile de remediere sau inlocuire a recipientelor de 
precolectare, in cazul deteriorarii acestora din vina dovedita a 
utilizatorului; 
g) sa asigure preselectarea pe categorii a de~eurilor reciclabile, 
rezultate din gospodariile proprii sau din activita~ile lucrative pe 
care le desfa~oara, precum ~i depozitarea acestora in containere 
asigurate de operatorul serviciului de salubrizare in acest scop; 
h) sa aplice masuri privind deratizarea ~i dezinsec~ia, stabilite de 
Primaria orasului Rovinari ~i de Direc~ia de sanatate publica Gorj; 
i) sa accepte intreruperea temporara a prestarii serviciului pentru/ca 
urmare a execu~iei unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, 
extindere ~i modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; 
j) sa execute opera~iunea de precolectare in recipientele cu care sunt 
dotate punctele de colectare, in conformitate cu sistemul de colectare 
conveni t de operator cu Primaria orasului Rovinari ~i stabili te prin 
contract. Frac~iunea umeda a de~eurilor va fi depusa obligatoriu in saci 
de plastic ~i apoi in recipientul de colectare destinat special in acest 
scop; 
k) sa primeasca, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru 
colectarea selectiva a de~eurilor reciclabile; 
1) sa men~ina in stare de cura~enie spa~iile in care se face 
precolectarea, precum ~i recipientele in care se depoziteaza de~eurile 

municipale in vederea colectarii, daca aces tea se afla pe proprietatea 
lor; 
m) sa execute opera~iunea de precolectare in condi~ii de maxima 
siguran~a din punctul de vedere al sanata~ii oamenilor ~i al protec~iei 

mediului, astfel incat sa nu produca poluare fonica, miros neplacut ~i 

raspandirea de de~euri; 

n) sa nu introduca in recipientele de precolectare de~euri din categoria 
celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive) animaliere, 
provenite din construc~ii, din toaletarea pomilor sau cura~area 9i 
intre~inerea spa~iilor verzi ori provenite din ingrijiri medicale care 
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fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de directiile sanitare 
veterinare sau de autoritatile de mediu; 
0) sa asigure curatenia locurilor de parcare de regedinta pe care Ie au 
in folosinta din domeniul public, daca este cazul, 9i sa nu efectueze 
activi ta ti de reparatii, intretinere sau curatare a autovehiculelor, 
prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor 9i 
lubrifiantilor; 
p) sa asigure accesul de la caile publice pana la punctul de colectare 
al autovehiculelor destinate acestui scop, inlaturand gheata, zapada 9i 
poleiul. 

CAP. V 

Colectarea degeurilor municipale, masurarea·.prestatiei activitatii de 
colectare a degeurilor municipale 

ART. 11 Colectarea degeurilor municipale se va face dupa cum urmeaza (la 
completarea tabelului se va tine cont ca in zonele aglomerate, unitatile 
de alimentatie publica, unitatile sanitare cu paturi, gradinite, crege, 
cantine, restaurante 9i piete colectarea se realizeaza zilnic, iar de la 
utilizatorii casnici 9i asociatiile de proprietari/locatari se 
realizeaza de 3 ori pe saptamana in sezonul cald 1 aprilie 1 
octombrie - 9i de doua ori pe saptamana in sezonul rece - 1 octombrie 
1 aprilie) : 

Perioada 
Zilele din saptamana In 

care se va face 
co]ectarea*') 

Intervalulorar*2) 

1 octombrie - 1 aprilie 

1 apriJie - 1 octombrie 

) 

*1) Se vor indica zilele in care se va face colectarea astfel incat sa 
se respecte intervalul de doua sau 3 zile intre doua colectari 
succesive. 
*2) Intervalul orar de ridicare a degeurilor municipale nu poate depa9i 
doua ore. 

CAP. VI 
Tarife, facturare 9i modalitati de plata 

ART. 12 (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de Consiliul Local 
Rovinari , potrivit prevederilor legale in vigoare. 
(2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit 
prevederilor legale. 
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(3) Modificarea tarifelor va fi adusa la cuno:;;tin1;:.a utilizatorilor cu 
minimum 15 zile inaintea inceperii perioadei de facturare. 
(4) Tariful practicat pentru colectarea de:;;eurilor municipale la 
incheierea contractului este de ..... lei/persoana (lei/kg). 
ART. 13 (1) Facturarea se face lunar, in baza pre1;:.urilor :;;i tarifelor 
aprobate 9i a cantita1;:.ilor efective determinate sau estimate potrivit 
prevederilor contractuale. 
(2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecarui 
utilizator, cantita1;:.ile facturate, pre1;:.ul/tariful aplicat, inclusiv baza 
legala. 
ART. 14 (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a 
degeurilor municipale se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii 
urmatoare celei in care presta1;:.ia a fost efectuata. Utilizatorii sunt 
obliga1;:.i sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de 
care au beneficiat, in termenul de scaden1;:.a de 30 zile de la data 
primirii facturii; data emi terii facturii, data predarii facturii, in 

)	 cazul in care este transmisa prin delegat, 9i data scaden1;:.ei se inscriu 
pe factura. 
(2) Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scaden1;:.ei 
atrage penalita1;:.i de intarziere, dupa cum urmeaza: 
a) penalita1;:.ile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata 
la termen a obliga1;:.iilor bugetare, stabili te conform reglementarilor 
legale in vigoare; 
b) penalita1;:.ile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scaden1;:.ei; 
c) valoarea totala a penalita1;:.ilor nu poate depa9i cuantumul debitului 
9i se constituie venit al operatorului. 
(3) Nerespectarea de catre utilizatori a condi1;:.iilor calitative 9i 
cantitative de depozitare, stabilite prin reglementarile legale in 
vigoare, conduce la plata unor penalita1;:.i 9i despagubiri pentru daunele 
provocate. 
ART. 15 Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin 
urmatoarele modalita1;:.i: 
a) in numerar la casieria operatorului; 
b) cu fila CEC; 
c) cu ordin de plata;

)	 d) prin internet; 
e) alte instrumente de plata convenite de par1;:.i. 
ART. 16 In func1;:.ie de modalitatea de plata, aceasta se considera 
efectuata, dupa caz, la una dintre urmatoarele date: 
a) data certificarii pla1;:.ii de catre unitatea bancara a utilizatorului 
pentru ordinele de plata; 
b) data certificata de operator pentru filele CEC sau celelalte 
instrumente de plata legale; 
c) data inscrisa pe chitan1;:.a emisa de casieria operatorului. 
ART. 17 In cazul in care pe documentul de plata nu se men1;:.ioneaza 
obiectul pla1;:.ii, se considera achitate facturile in ordine cronologica. 
ART. 18 Facturile 9i documentele de plata se transmit de operator la 
adresa . 
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CAP. VII 
Raspunderea contractuala 

ART. 19 (1) Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obliga1;:iilor 
contractuale prevazute in prezentul contract, par1;:ile raspund conform 
prevederilor Codului civil, ale Codului comercial ~i ale celorlalte acte 
normative in vigoare. 
(2) Par1;:ile contractante pot include ~i daune-interese pentru 
neexecutarea totala sau par1;:iala a contractului sub forma daunelor 
moratorii ori compensatorii. 
(3) Reluarea prestarii serviciului se va face in termen de maximum 3 
zile de la efectuarea pla1;:ii. 
(4) Refuzul total sau par1;:ial al utilizatorului de a plati 0 factura 
ernisa de operator va fi comunicat acestuia in scris, in termen de 10 
zile de la data primirii facturii. 

CAP. VIII 
For1;:a majora 

ART. 20 (1) Niciuna dintre par1;:ile contractante nu raspunde de 
neexecutarea la termen sau de executarea in mod necorespunzator, total 
ori par1;:ial, a oricarei obliga1;:ii care ii revine in baza prezentului 
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 
obliga1;:iei respective a fost cauzata de for1;:a majora. 
(2) Partea care invoca for1;:a majora este obligata sa notifice in termen 
de 5 zile celeilal te par1;:i producerea evenimentului ~i sa ia toate 
masurile in vederea limitarii consecin1;:elor acestuia. 
(3) Daca in termen de 30 zile de la producere evenimentul respectiv nu 
inceteaza, par1;:ile au dreptul sa notifice incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna dintre par1;:i sa pretinda daune
interese. 

CAP. IX 
Litigii 

)	 ART. 21 Par1;:ile convin ca toate nein1;:elegerile privind validitatea 
prezentului contract sau rezultate din in terpretarea, executarea ori 
incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale arniabila de reprezentan1;:ii 
lor. 
ART. 22 in cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale 
arniabila, par1;:ile se pot adresa instan1;:elor judecatore~ti romane 
competente. 

CAP. X 
Alte clauze 

ART. 23	 (Clauzele nu vor avea prevederi contrare sau care sa modifice 
sensul dispozi1;:iilor regularnentului serviciului de salubrizare sau ale 
prezentului contract-cadru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 .
 
ART. 24 (Clauzele introduse vor fi stabilite de comun acord intre cele 
doua par1;:i)	 . 
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CAP. XI
 
Dispozitii finale
 

ART. 25 in toate problemele care nu sunt prevazute in prezentul contract 
partile se supun prevederilor legislatiei specifice in vigoare, ale 
Codului civil, Codului comercial ~i ale altor acte normative incidente. 
ART. 26 Prezentul contract se poate modifica cu acordul partilor, prin 
acte aditionale. 
ART. 27 Anexa face parte integranta din prezentul contract. 
ART. 28 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte, ~i intra invigoare la data de . 
ART. 29 (1) Modificarea contractelor existente se va face in termen de 6 
luni de la intrarea in vigoare a prezentului contract-cadru, cu 
respectarea dispozitiilor acestuia. 
(2) Caracterele utilizate in redactarea contractului vor avea aceea~i 

dimensiune ~i vor fi scrise cu font de minimum 11 puncte. 

Operator, . utilizator, . 
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ANExA 
la contract 

LEGISLArIA APLICABlLA 

Gradul de asigurare in furnizarea serviciului este de 90%/luna. 
Legislatia 9i normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a 
degeurilor municipale pentru care se incheie contractul este: 

Nr. 
Crt 

Indicativul 
actului normativ 

sau tehnic 
Legea nr.51/2006 

OUG nr.13/2008 
Legea nr.101/2006 

Legea 
publice 

Legea 

Privind 

Privind 
de 

Privind 

1. 

2. 
3. 
4. HCL Rovinari nr . 

. . . . / ....... 
HG nr.671/2007 
OUG nr. 16/2001 

OUG nr. 78/2000 

HG nr. 162/2002 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. HG nr. 349/2002 

HG nr. 128/2002 
HG nr. 856/2002 

10. 
11. 

Denumirea actului normativ sau tehnic 

serviciilor comunitare de utilitati 

Ordonanta de modificare a Legii nr.51/2006 
serviciului public de salubrizare 

Aprobarea ROF a serviciului public de 
salubrizare 
Aprobarea ROF ANRSC 
priviGestionarea de$eurilor industriale 
reciclabile, aprobaUi cu modifica.ri $i 
compleUiri prin Legea nr. 465/2001 

regimul de$eurilor, aprobata cu 
modificari $i completari prin Legea nr. 426/2001 
Privind depozitarea de$eurilor 

gestionarea ambalajelor $i de$eurilor 
ambalaje 

Privind incinerarea de$eurilor 
eVident;.a gestiunii de$eurilor $i pentru 

aprobarea listei cuprinzand de$eurile, 
inclusiv de$eurile periculoase. 

*) Legi, ordonante, ordonante de urgenta, hotarari ale guvernului, 
ordine, normative, norme, standarde etc. 

Operator, utilizator, 
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ANEXA nr. 3. la HCL nr.~. /.?G...:...?g...:.. ~
 

,.
 

LISTA 

de baremuri pentru determinarea in sistem pausal a 
cantitatilor de deseuri municipale, pe categorii de 

consumatori 

1.	 Pentru populatia din orasul Rovinari cantitatea de deseuri municipale 
generata se stabileste la 35 kg/pers/luna. 

2.	 Pentru populatia si persoanele juridice ce desfasoara activitati in mod 
curent in orasul Rovinari, detinatori ai unor mijloace de transport, 
cantitatea de desuri municipale generata se stabileste dupa cum urmeaza: 

Autovehiculul Cantitatea de deseuri 
generate lunar(kg) 

- Autocamion 50 kg/vehicul/luna
 
- Autoduba, microbuz, autoutilitara si asimilate 65 kg/vehicul/luna
 

3. Pentru detinatorii de spatii verzi, plantatii, gradini de zarzavat 
cantitatea de desuri municipale generata se stabileste dupa cum urmeaza: 

a) pentru spatiile verzi (peluze, rabate de flori etc.) 40 kg/l00mp/luna 
in intervalul 01.aprilie-30.septembrie; 

b) pentru gradinile de legume 30 kg/l00mp/luna 
in intervalul 01.aprilie-30.septembrie; 

4. Pentru persoanele juridice care isi desfasoara activitatea in orasul 
Rovinari; care nu au amenajate platforme proprii pentru depozitarea 
deseurilor municipale generate, si folosesc pentru depozitarea acestora 
punctele de colectare existente, in comun cu populatia, cantitatea deseurilor 
generate se stabileste, pentru fiecare 25 mp suprafata de prezentare si 
desfacere a produselor si fiecare punct de lucru, dupa cum urmeaza: 

Unitate	 Baremul 

1	 2 

- Bufetul expres 350 kg/luna
 
- Piata agroalimentara 350 kg/luna
 
- Bufet, bodega, lacto-bar, bar 250 kg/luna
 
- Restaurant 250 kg/luna
 
- Cantina 350 kg/luna
 
- Cofetarie 50 kg/luna
 
- Centru de racoritoare 50 kg/luna
 
- Centru de umplut sifoane 50 kg/luna
 
- Magazin pentru desfacerea legumelor ~i fructelor 200 kg/luna
 
- Magazin alimentar 200 kg/luna
 
- Magazin pentru desfacerea produselor din carne/peste 150 kg/luna
 
- Magazine desfacere materiale de constructii,instalatii250 kg/luna
 
- Magazine desfacere marfuri industriale,electrocasnice 150 kg/luna
 
- Magazine desfacere mobila 100 kg/luna
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- Magazine desfacere produse second hand 50 kg/luna 
- Atelier de spalatorie auto 150 kg/luna 
- Atelier de spalatorie rufe 75 kg/luna 
- Statii desfacere carburanti 150 kg/luna 

Fabrici de paine 150 kg/luna 
- Organizare de santier 250 kg/luna 
- Frizerie 75 kg/luna 
- Coafura 75 kg/luna 
- Atelier fotografic 75 kg/luna 
- Sedii institutii financiare, posta, telecomunicatii 50 kg/luna 
- Sediu de firma, birou 10 kg/salariat/luna 
- Patiserie, gogoserie 50 kg/luna 
- Loterie, casa de amanet 50 kg/luna 
- Farmacie 75 kg/luna 
- Magazin de florarie 75 kg/luna 
- Cinematograf 1 kg/loc/luna 
- Teatru $i casa de odihna 1 kg/loc/luna 
- $coala,gradinita 2 kg/elev,cadru didactic/luna 
- $coala cu internat 5 kg/elev,cadru didactic/luna 
- Cresa cu program saptaminal 5 kg/copil,cadru didactic/luna 
- Club sindical 1 kg/loc/luna 
- Camin de locuinte sociale 25 kg/loc/luna 
- Hotel cu bai comune 25 kg/loc/luna 
- Hotel cu bai in fiecare camera 25 kg/loc/luna 

5. Pentru agentii economici neprevazuti in aceasta lista, stabilirea 
cantitatii de deseuri generate se va face prin asimilarea cu unitatile cu 
specific de activitate asemanator celor care figureaza in lista. 
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LISTA 

de baremuri pentru determinarea in sistem pausal a 
consumurilor de apa si de ape uzate menajere, pe 

categorii de consumatori 

1. Pentru imobileie care se alimenteaza cu apa din cismele publice amplasate 
la 0 distanta de pina la 500 m - 1,2 mc/persoanalluna. 

2. Pentru imobilele bransate 9i racordate la reteaua de apa 9i canalizare, cu 
cismele amplasate in curti - 2,4 mc/persoana/luna. 

3. Pentru imobilele cu instalatii interioare de apa 9i canalizare, cu 
preparare locala a apei calde menajere - 6,0 mc/persoana/luna. 

4. Pentru imobilele cu instalatii centrale de incalzire a apei (puncte 9i 
centrale termice) in care este inclus 9i consumul de apa calda 8,4 
mc/persoana/luna. 

5. Pentru posesorii de autovehicule care folosesc apa din conductele de 
alimentare ale cladirii, in vederea intretinerii acestora (cind aceasta 
operatiune nu este interzisa prin hotarire a consiliului local): 

Autovehiculul Baremul 

- Motocicleta 1 mc/vehiculiluna
 
- Autoturism 7,5 mc/vehiculiluna
 
- Autocamion 15 mc/vehiculiluna
 
- Autoduba, microbuz, autoutilitara si asimilate 12 mc/vehiculiluna
 

6. Pentru consumul de apa folosita pentru udatul spatiilor verzi, al 
plantatiilor de pomi, irigarea gradinilor de zarzavat, precum 9i pentru 
cre9terea 9i ingrijirea animalelor:
 

a) pentru udarea spatiilor verzi (peluze, rabate de flori etc.) consumul
 
mediu de apa este de 250 limp 9i sezon; 

b) pentru stropitul gradinilor de legume consumul mediu de apa este de 300 
limp 9i sezon; 

c) pentru stropitul legumelor din solarii consumul mediu de apa este de 500 
limp 9i sezon; 

d) pentru stropitul viilor 9i livezilor consumul mediu de apa este de 50 limp 
9i sezon; 

e) pentru cre9terea 9i ingrasarea ,animalelor consumul mediu de apa este 
urmatorul: 

Animalul Consumul lunar 
(litri) 

- Boi, cai, tineret taurin 1.800 
- Vaci 3.000 
- Porci 1.000 
- Purcei 600 
- Ovine 300 
- Pasari de curte 15 
- Nutrii, nurci 6.000 



7. Pentru consumul de apa rece care revine personalului agen1;:ilor economici 
care folosesc, in comun cu locatarii, obiecte sanitare: 

Obiectul sanitar Baremul 

- Chiuveta, lavoar 0,5 mc/persoana/luna 
- W.C. 0,5 mc/persoana/luna 
- Dus 3,0 mc/persoana/luna 
- Cada baie 2,0 mc/persoana/luna 
- Cismea cu robinet 1,0 mc/persoana/luna 
- Cismea cu jet continuu 120,0 mc/luna 
- Pisoar cu spalare continua 144,0 mc/luna la 2 m de teava 
- Pisoar cu spalare intermitenta 28,0 mc/luna 

NOTA: 
Din consumul total inregistrat se determina mai intii consumul de apa 

aferent suprafe1;:elor cu alta destina1;:ie decit aceea de locuinta conform( baremurilor de mai sus, iar diferen1;:a se repartizeaza pe locatari propor1;:ional 
cu numarul de persoane. In cazul in care consumul inregistrat cu ajutorul 
sistemului de masurare este mai mic decit cel determinat in sistem pausal pentru 
de1;:inatorii spa1;:iilor cu alta destina1;:ie decit aceea de locuinta, calculul 
impartirii pe destinatii se reface, cantitatile fiind stabilite proportional. 

8. Pentru suprafetele locative cu alta des tinatie deci t aceea de locuinta, 
care nu au montate aparate pentru inregistrarea consumului de apa $i care sint 
alimentate cu apa prin bransament comun cu locuintele: 

Unitate Baremul 

1 2 

- Bufetul expres 150 mc/robinet/luna 
- Piata agroalimentara 200 mc/robinet/luna 
- Bufet, bodega, lacto-bar, bar,patiserii 100 mc/robinet/luna 
- Restaurant 85 mc/robinet/luna 
- Cantina 100 mc/robinet/luna 
- Cofetarie 75 mc/robinet/luna 
- Centru de racoritoare 100 mc/robinet/luna( 
- Centru de umplut sifoane 75 mc/robinet/luna 
- Magazin pentru desfacerea legumelor $i fructelor 40 mc/robinet/luna 
- Magazin alimentar 40 mc/robinet/luna 
- Magazin pentru desfacerea produselor din carne/peste 75 mc/robinet/luna 
- Atelier de spalatorie (manual) 75 mc/robinet/luna 
- Frizerie 10 mc/robinet/luna 
- Coafura 15 mc/robinet/luna 
- Atelier fotografic 20 mc/robinet/luna 
- Farmacie 5 mc/robinet/luna 
- Magazin de florarie 15 mc/robinet/luna 
- Policlinica $i dispensar 10 mc/robinet/luna 
- Spital 17 mc/robinet/luna 
- Cinematograf 0,4 mc/loc/luna 
- Teatru $i casa de odihna 0,8 mc/loc/luna 
- ~coala 1 mc/elev/luna 
- ~coala cu internat 4 mc/elev/luna 

Gradinita $i cresa cu program saptaminal 3 mc/copil/luna 
- Club sindical 0,2 mc/loc/luna 
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- Camin muncitoresc 2,5 mc/loc/luna 
- Hotel cu bai comune 4,5 mc/loc/luna 
- Hotel cu bai in fiecare camera 15 mc/loc/luna 

9. Pentru agentii economici neprevazuti in aceasta lista, stabilirea 
consumurilor se va face prin asimilarea cu unitatile cu specific de activitate 
asemanator celor care figureaza in lista. 

in cazul in care agentii economici folosesc $i apa incalzi ta care nu trece 
printr-un aparat de inregistrare, cantitatea de apa calda va reprezenta 40% din 
consurnul de apa rece $i se va adauga la aceasta. 

10. In cazul in care, anterior stabilirii consurnului de apa in sistem 
pausal, acesta a fost contorizat, consumul de apa se stabileste ca fiind media 
consumului inregistrat in ultimile 3 luni, indiferent de categoria 
consurnatorului, urmand, ca in eel mai scurt timp, sa se revina la contorizarea 
consurnului. 

11. Determinarea canti tatii de ape uzate menajere se face in functie de 
consurnul de apa inregistrat de aparatele de masura, sau stabilit in sistem\... 
pausal astfel:
( - pentru populatie 80% din consumul de apa
 

- pentru celelalte categorii de consumatori 100% din consumul de apa, cu 
exceptia, agentilor economici care inglobeaza in produsele fabricate apa, caz in 
care, se va stabili pentru aceasta,un breviar de calcul acceptat de comun acord. 
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REGULAMENT 
al serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare 

CAP. I 
Dispozitii generale 

ART. 1 
(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de alimentare cu apa ~i de canalizare, 

denumit 'in continuare serviciul de alimentare cu apa ~i de canalizare, din localitatea ROVINARl, judo Gorj. 

(2) Prezentul regulament stabile~te cadrul juridic unitar privind functionarea serviciului de alimentare cu 
apa ~i de canalizare, definind condiliile-cadru ~i modalitatile ce trebuie Tndeplinite pentru asigurarea 
serviciului, precum ~i relatiile dintre operatorii ~i utilizatorii acestor servicii. 

(3) Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea , receptionarea, 
exploatarea ~i intretinerea instalatiilor din' sistemul public de alimentare cu apa ~i de canalizare. 

(4) Operatorii de servicii de alimentare cu apa ~i de canalizare, indiferent de forma de proprietate, 
organizare ~i de modul Tn care este organizata gestiunea seliticiilor Tn cadrul unitalilor administrativ
teritoriale, se vor conforma prevederilor regulamentului serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare 
elaborat ~i aprobat de autoritatile administratiei publice locale. 

ART. 2
 
In sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
 
2.1. apa potabila - apa care Tndepline~te indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia Tn vigoare; 
2.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei Tn gospodarii, institutii publice ~i 

servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman ~i din activitati menajere ~i igienico-sanitare; 
2.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activitali economico-industriale sau 

corespunzand unei alte utilizari a apei decat cea menajera; 
2.4. ape uzate ora~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 

spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor ~i a curtilor imobilelor; 
2.5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice; 
2.6. autoritate de reglementare. competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilitati Publice - denumita Tn continuare A.N.R.S.C.; 
2.7. acces la retea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apa ~i/sau de canalizare de a se 

bransa/racorda ~i de a folosi, Tn conditiile legii, retelele de distributie/colectare; 
2.8. acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabile~te conditiile de furnizare pentru 

utilizator ~i defineste parametrii cantitativi ~i calitativi ai serviciului la bransamentul utilizatorului ~i prin care 
operatorul se angajeaza sa furnizeze serviciul de alimentare cu apa; 

2.9. aviz de bransare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apa ~i 

de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea ~i executia 
bran~amentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare, ~i prin care se stabile~te punctul de 
delimitare dintre retelele publice ~i instalatiile de utilizare; 

2.10. acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, 
prin care acesta se angajeaza sa presteze serviciul de canalizare ~i care defineste conditiile ~i parametrii 
cantitativi ~i calitativi ai apelor uzate menajere ~ilsau industriale preluate la canalizarea publica; 

2.11. bransament de apa - partea din reteaua de alimentare cu apa, care asigura legatura dintre reteaua 
publica de distributie ~i reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul deserveste un 
singur utilizator. . 

2.12. caracteristici tehnice - totalitatea datelor ~i elementelor de natura tehnica, referitoare la 0 instalatie; 
2.13, camin de bransament - constructie componenta a sistemului de distributie a apei, apartinand 

sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent 
acestuia; 

2.14. contor de bransament - aparatul de masurare a cantitatii de apa consumata de utilizator, care se 
monteaza pe bransamc:;t intre doua vane-robinete, la limita proprietatii utilizatorului; contorul este ultima 
componenta a retelei publice de distributie Tn sensu I de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantitatii 
de apa consumata, Tn vederea facturarii. 



2.15. contor de retea - aparatul de masurare a cantitatii de apa transportata dintr-o zona Tn alta a retelei 
publice. Contorul de retea nu poate fi utilizat la determinarea §i facturarea cantitatii de apa consumata de 
unul sau mai multi utilizatori; 

2.16. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabile§te conditiile minimale pentru 
relatiile comerciale dintre operator§i utilizator; 

2.17. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile §i imobile dobandite potrivit legii, aflate Tn proprietatea 
publica a unitatilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinta sau interes 
public local ori judetean, decla'rate ca atare prin hotarare a consiliilor locale sau a consilii lor judetene §i care 
nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national; . 

2.18. grad de asigurare Tn furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului §i presiunii apei necesare 
utilizatorului Tntr-un interval de timp, precizat Tn anexa la contractul de furnizare §i utilizare a serviciilor 
publice de alimentare cu apa §i de canalizare; 

2.19. imobil - arice cladire sau teren, cu destinatie social-culturala, administrativa, de productie industriala, 
comerciala, de prestari servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. Tn cazul 
blocurilor de locuinte, la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care 
au adrese po§tale distincte; 

2.20. indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se 
stabilesc niveluri minime de calitate, urmarite la nivelul operatorilor; 

2.21. indicatori de performanta garantati - parametri ai serviciului de furnizare a caror niveluri minime de 
calitate se stabilesc §i pentru care sunt prevazute penalizari Tn contractele de furnizare/prestare, Tn cazul 
nerealizarii lor; 

2.22. infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii 
-,	 serviciilor de utilitati publice; infrastructura tehnico-edilitara apartine domeniului public sau privat al unitatlior 

administrativ-teritoriale §i este supusa regimului juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii; 
2.23. instalatii interioare de apa - totalitatea instalatiilor aflate Tn proprietatea sau Tn administrarea 

utilizatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre reteaua publica §i instalatia interioara de utilizare a 
apei, §i care asigura transportul apei preluate din reteaua publica la punctele de consum §i/sau la instalatiile 
de utilizare; 

2.24. instalatii interioare de canalizare - totalitatea instalatiilor aflate Tn proprietatea sau Tn administrarea 
utilizatorului, care asigura preluarea §i transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la 
caminul de racord din reteaua publica; 

2.25. licenta - actul tehnic §i juridic emis de autoritatea de reglementare competenta prin care se 
recunoa§te calitatea de operator de servicii de utilitati publice Tntr-un domeniu reglementat, precum §i 
capacitatea §i dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilitati publice; 

2.26. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional §i urgent prin care, Tn cazul aparitiei unor 
incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau masuri imediate pentru Tmpiedicarea 
sau reducerea extinderii pagubelor, se determina, se inlatura cauzele care au condus la aparitia incidentului 
sau se asigura 0 functionare alternativa, se repara sau se Tnlocuie§te instalatia, echipamentul, aparatul etc. 
deteriorat, se restabileste functionarea Tn conditii normale sau cu parametrii redusi, pana la terminarea 
lucrarilor necesare asigurarii unei functionari normale; 

2.27. operator - persoana juridica romana sau straina care are competenta §i capacitatea, recunoscute 
)..prin Iicenta, de a furniza/presta, Tn conditiile reglementarilor Tn vigoare, un serviciu comunitar de utilitati 

publice §i care asigura nemijlocit administrarea §i exploatarea sistemului de utilitati publice aferent acestuia. 
Operatori pot fi: 

- autoritatile administratiei publice locale sau 0 structura proprie a acestora, cu personalitate juridica;
 
- asociatlile de dezvoltare comunitara;
 
- societatile comerciale Tnfiintate de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de
 

dezvoltare comunitara, cu capital social al unitatilor administrativ-teritoriale; 
- societatile comerciale cu capital social privat sau mixt; 
.2.28. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurata de operator, Tn punctul de bransare, astfel 

Tncat sa se asigure debitul normat de apa, la utilizatorul amplasat Tn pozitia cea mai dezavantajoasa; 
2.29. punct de delimitare - locul Tn care instalatiile aflate Tn proprietatea sau Tn administrarea utilizatorului 

se branseaza la instalatiile aflate Tn proprietatea sau Tn administrarea operatorului furnizor/prestator de 
servicii. Punctul de delimitare asigura identificarea pozitiei de montare a dispozitivelor de masurare
Tnregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalatiilor, ca §i precizarea dreptunlor, respectiv a 
obligatiilor ce revin partilor cu privire la exploatarea, Tntretinerea §i repararea acestora. Delimitarea dintre 
instalatiile interioare de canalizare §i reteaua publica de canalizare se face prin caminul de racord, care este 
prima componenta a retelei publice, Tn sensul de curgere a apei uzate; 
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2.30. racord de canalizare - partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre 
instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului ~i reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de 
racord; 

2.31. repartitor de costuri - aparat cu indicatii adimensionale destinat masurarii, Inregistrarii ~i 

individualizarii consumurilor de apa pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de apa montate 
In aval de contorul de bransament pot fi utilizate nurnai ca repartitoare de costuri; 

2.32. retea de transport a apei ~ parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcatuita din reteaua de 
conducte cuprinsa intre captare ~i reteaua de distributie; 

2.33. retea de distributie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcatuita din reteaua de 
conducte, armaturi ~i constructii anexe, care asigura distributia apei la doi ori la rnai multi utilizatori 
independenti; 

2.34. retea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcatuita din canale colectoare, canale 
de serviciu, carnine, guri de scurgere ~i constructii anexe care asigura preluarea, evacuarea ~i transportul 
apelor de canalizare de la doi ori de la rnai rnulti utilizatori -independenti; 

2.35. sectiune de control- locul de unde se preleveaza probe de apa In vederea analizelor de laborator, 
acest loc fiind:
 

- pentru apa potabila ~i industriala: caminul de bransament;
 
- pentru apa uzata: caminul de racord;
 
2.36. serviciu de alimentare cu apa ~i de canalizare - totalitatea activitatilor de utilitate publica ~i de 

interes economic ~i social general efeduate In scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii ~i 
distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru 
colectarea, transportul, epurarea ~i evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice ~i a apelor de suprafata 
provenite din intravilanul acesteia; 

2.37. serviciu de alimentare cu apa - totalitatea activitatilor necesare pentru:
 
- captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane;
 
- tratarea apei brute;
 
- transportul apei potabile ~i/sau industriale;
 
- inmagazinarea apei;
 
- distributia apei potabile ~i/sau industriale;
 
2.38. serviciu de canalizare - totalitatea activitatilor necesare pentru:
 
- colectarea, transportul ~i evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare;
 
- epurarea apelor uzate ~i evacuarea apei epurate In emisar;
 
- colectarea, evacuarea ~i tratarea adecvata a de~eurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale ~i
 

asigurarea functionalitatii acestora; 
- evacuarea, tratarea ~i depozitarea namolurilor ~i a altor de~euri similare derivate din activitatile 

prevazute mai sus; 
- evacuarea apelor pluviale ~i de suprafata din intravilanullocalita1i!or; 
2.39. sistem de alimentare cu apa - ansamblul constructiilor ~i terenurilor, instalatiilor tehnologice, 

echipamentelor functionale ~i dotarilor speclfice, prin care se realizeaza serviciul de alimentare cu apa. 
Sistemele de alimentare cu apa cuprind, de regula, urmatoarele componente: 

- captari;
 
- aductiuni;
 ) 
- statii de tratare;
 
- statii de pompare, cu sau fara hidrofor;
 
- rezervoare de inmagazinare;
 
- retele de transport ~i distributie;
 
- bransamente, pana la punctul de delimitare;
 
2.40. sistem de canalizare - ansamblul constructiilor ~i terenurilor aferente instalatiilor tehnologice, 

echipamentelor functionale ~i dotarilor specifice. prin Cqre se realizeaza serviciul de canalizare. Sistemele 
de canalizare cuprind, de regula, urmatoarele componente: 

- racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare ~i preluare;
 
- retele de canalizare;
 
- statii de pompare;
 
- statii de epurare;
 
- colectoare de evacuare spre emisar;
 
- guri de varsare In emisar;
 
- depozite de namol deshidratat;
 
2.41. utilaj de baza - totalitatea aparatelor ~i ma~inilor necesare asigurarii procesului tehnologic ~i a caror 

oprire sau scoatere din functiune afecteaza sau poate afecta esential desfa~urarea activitatii; 
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2.42. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiaza, direct sau indirect,individual sau colectiv, 
de serviciile de utilitati publice, In conditiile legii. 

ART. 3 
La elaborarea ~i aprobarea regulamentelor serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, autoritatile 

administratiei publice locale vol' respecta urmatoarele prinCipii: 
- securitatea serviciului; 
- tarifarea echitabila; 
- rentabilitatea, calitatea ~i eficienta serviciului; . 
- transparenta ~i responsabilitatea publica, incluzand consultarea cu patronatele, sindicatele, utiliza'torii ~i 

cu asociatiile reprezentative ale acestora; 
- continuitatea din punct de vedere cantitativ ~i calitativ; 
- adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor; 
- accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul pUblic, pe baze contractuale; 
- respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului ~i sanatatii 

populatiei.
 
ART. 4
 
(1) Serviciile prestate prin sisternele de alimentare cu apa ~i de canalizare au drept scop asigurarea 

alimentarii cu apa, canalizarea ~i epurarea apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatilor ~i 

trebuie sa Indeplineasca la nivelul utilizatorilor, In punctele de delimitare/separare ainstalatiilor, parametrii 
tehnologici ~i programele de furnizare stabilite In contractele de furnizare ~i cerintele indicatorilor de 
performanta aprobate de autoritatea administratiei publice locale. 

(2) Propunerile de indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare la 
utilizatori, rezultate din studiul efectuat In acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice Inaintea aprobarii, 
avand In vedere necesitatea asigurarii alimentarii cu apa, canalizarii ~i epurarii apelor uzate pentru toti 
utilizatorii de pe teritoriullocalitatii. 

ART. 5 
(1) Apa potabila distribuita prin sistemele de alimentare cu apa este destinata satisfacerii cu prioritate a 

nevoilor gospodare~ti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale operatorilor economici ~i, dupa caz, pentru 
combaterea ~i stingerea incendiilor, In lipsa ape; industriale. 

(2) Apa potabila distribuita utilizatorilor trebuie sa Indeplineasca, la bransamentele acestora, conditiile de 
potabilitate ~i parametrii de debit ~i presiune prevazute In normele tehnice ~i reglementarile legale In 
vigoare. 

(3) Utilizarea apei potabile In alte scopuri decat cele mentionate la alin. (1) este permisa numai In masura 
In care exista disponibilitati fata de necesarul de apa potabila al localitatilor, stabilit potrivit prescriptiilor 
tehnice In vigoare. 

(4) In cazulln care cerintele de apa potabila ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, ace~tia 
pot sa isi asigure alimentarea cu apa potabila prin sisteme proprii, realizate ~i exploatate In conditiile legii; 

(5) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor ~i al spatiilor verzi, spalatul pietelor ~i al 
strazilor, spalarea periodica a sistemului de canalizare, spalarea autovehiculelor ~i consumul tehnologic al 
unitatilor industriale, se va utiliza cu precadere apa industriala. 

(6) Apa industriala sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice de alimentare cu 
apa industriala sau prin sisteme individuale realizate ~i exploatate de agentii economici. 

(7) Se interzice orice legatura sau interconectare Intre sistemele de alimentare cu apa potabila ~i 

sistemele de alimentare cu apa industriala. 
ART. 6 
(1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure, cu precadere, colectarea, transportul, epurarea ~i 

evacuarea Intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, 
precum ~i a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul localitatilor. 

(2) Namolurile provenite din statiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare ~i din statiile de epurare 
a apelor uzate ora~ene~ti se trateaza ~i se prelucreaza In vederea neutralizarii, deshidratarii, depozitarii 
controlate sau valorificarii, potrivit reglementarilor legale In vigoare privind protectia ~i conservarea mediului, 
respectiv igiena ~i sanatatea populatiei. 

(3) Apele uzate evacuate In sistemele de canalizare trebuie sa respecte conditiile precizate prin acordul 
de preluare In canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum ~i pe cele impuse prin 
reglementarile tehnice In vigoare, astfellncat, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, sa nu conduca la: 

a) degradarea constructiilor ~i instalatiilor componente ale sistemelor de canalizare; 
b) diminuarea capacitatii de transport a retelelor ~i a canalelor colectoare; 
c) perturbarea functionarii normale a statiei de epurare prin depa~irea debitului ~i a Incarcarii sau prin 

inhibarea proceselor de epurare; 
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d) aparitia unor pericole pentru igiena ~i sanatatea populatiei sau a personalului de exploatare a 
sistemului; 

e) aparitia pericolelor de explozie. 
(4) Evacuarea In receptorii naturali a apelor uzate epurate ~i depozitarea namolurilor provenite din statiile 

de epurare se fac numai In conditiile calitative ~i carititative precizate In avizele, acordurile ~i autorizatiile de 
mediu eliberate de autoritatile competente, potrivit reglementarilor In vigoare din domeniul protectiei calitatii 
apei ~i a mediului, astfel Incat sa se garanteze protectia ~i conservarea mediului, respectiv igiena ~i 

sanatatea populatiei. 
(5) Preluarea In sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenti economici industriali sau de 

la alti utilizatori neracordati la retelele de distributie a apei se poate aproba numai In masura In care 
capacitatea sistemelor nu este depa~ita din punct de vedere hidraulic sau al Incarcarii cu substante 
impurificatoare ~i numai daca nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare. 

ART. 7 
(1) Masurarea cantitatilor de apa preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor de 

alimentare cu apa, sub forma de apa potabila, apa bruta sau apa industriala, este obligatorie. Aceasta se 
realizeaza prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalatiilor a echipamentelor de 
masurare-Inregistrare ~i control, cu respectarea prevederilor specifice In domeniu, emise de autoritatea de 
reglementare competenta. 

(2) Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apartin sau sunt In administrare'a operatorului, iar cele 
din aval apartin sau sunt In administrarea utilizatorului, dupa caz.' Notiunile de amonte ~i aval corespund 
sensului de curgere a apei In instalatii, dinspre operator spre utilizator. 

(3) Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depa~i consumul stabilit In regim pausal 
prevazut de actele normative In vigoare.
 

ART. 8
 
(1) Tn vederea asigurarii continuitatii serviciilor de apa ~i de canalizare, autoritatile administratiei publice 

locale au responsabilitatea planificarii ~i urmaririi lucrarilor de investitii necesare functionarii sistemelor In 
conditii de siguranta ~i la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice. Tn ace'st scop se vor institui sisteme de 
planificare multianuala a investitiilor, plecandu-se de la un plan director de perspectiva. 

(2) Hotararile de dare In administrare sau contractele de delegare a gestiunii, dupa caz, vor prevedea 
sarcinile concrete ale autoritatilor administratiei pUblice locale ~i ale operatorului In ceea ce prive~te 

realizarea investitiilor. 
(3) Operatorul sistemului de alimentare cu apa ~i/sau de canalizare trebuie sa asigure functionarea 

permanenta a sistemului de alimentare cu apa la toti utilizatorii, precum ~i continuitatea evacuarii apelor 
colectate de la ace~tia. Livrarea apei folosite In scopuri industriale se va face conform cerintei utilizatorului, 
pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele parti (operator-utilizator). 

(4) Tntreruperea alimentarii cu apa ~i a evacuarii apelor uzate la canalizare este permisa numai In cazuri 
prevazute de lege sau de prezentul regulament, precum ~i In cazurile de forta majora. 

(5) Reteaua de alimentare cu apa, inclusiv bransamentele, intra In obligatiile de Intretinere ~i reparatie ale 
operatorului. 

(6) In vederea Indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (3), (4) ~i (5), operatorul va asigura exploatarea, 
Intretinerea ~i repararea retelelor, In conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe baza unui program 
anual de revizii tehnice, reparatii curente ~i capitale, modernizari ~i investitii.) (7) La solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni pentru asigurarea continuitatii functionarii retelei de 
canalizare. In cazul constatarii existentei unor obturari ale canalizarii din vina dovedita a utilizatorului, 
cheltuielile vor fi suportate de catre acesta. 

CAP. II
 
Siguranta serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare
 

SECTIUNEA 1 
Documentatie tehnica 

ART. 9 
(1) Prezentul regulament stabile~te documentatia tehnica minima necesara desfa~urarii serviciului de 

alimentare cu apa ~i a serviciului de canalizare. 
(2) Regulamentul stabile~te documentele necesare exploatarii, obligatiile proiectantului de specialitate, 

ale unitatilor de executie cu privire la Intocmirea, reactualizarea, pastrarea ~i manipularea acestor 
documente. 

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de Intocmire, pastrare ~i reactualizare a 
evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalatii. 
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(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, corecta completare ~i pastrare a 
documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. 

ART. 10 
Proiectarea ~i realizarea sistemelor de alimentare cu apa ~i a sistemelor de canalizare sau a partilor 

componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele ~i prescriptiile tehnice de proiectare 
~i executie in vigoare, avizate de autoritatile competente, iar proiectul va tine seama de reglementarile in 
vigoare privind protectia ~i conservarea mediului. 

ART. 11 
Fiecare operator va detine ~i va actualiza urmatoarele documente: 
a) adele de proprietate sau contractu I prin care s-a facut delegarea de gestiune; 
b) planul cadastral al situatiei terenurilor; 
c) planurile generale cu amplasarea constructiilor ~i instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele 

subterane, aduse la zi, cu toate modificarile sau completarile; 
d) planurile c1adirilor sau ale constructiilor speciale, avand notate toate modificarile sau completarile la zi; 
e) studiile, datele geologice, geotehnice ~i hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate 

lucrarile aflate in exploatare sau conservare, precum ~i cele privind gospodarirea apelor, cu avizele 
necesare; 

f) cartile tehnice ale constructiilor; 
g) documentatia tehnica a utilajelor ~i instalatiilor ~i, dupa caz, autorizatiile de punere in functiune a 

acestora; 
h) procese-verbale de constatare in timpul executiei ~i planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale 

lucrarilor ascunse; 
" i) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe 

obiecte, devizul general, planurile ~i schemele instalatiilor ~i retelelor etc.; 
j) documentele de receptie, preluare ~i terminare a lucrarilor, cu: 
- procese-verbale de masuratori cantitative de executie; 
- procese-verbale de verificari ~i probe, inclusiv probele de performanta ~i garantie, buletinele de 

verificari, analiza ~i incercari; 
- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
- procese-verbale de punere in functiune; 
- procese-verbale de dare in exploatare; 
- lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice; 
- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea neconformitatilor ~i a 

remedierilor; 
- documentele de aprobare a receptiilor ~i de predare in exploatare; 
k) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform 

situatiei de pe teren, planurile de ansamblu ~i de detaliu ale fiecarui utilaj ~i/sau ale fiecarei instalatii, inclusiv 
planurile ~i cataloagele pieselor de schimb; 

I) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea, exploatarea, 
intretinerea ~i repararea echipamentelor ~i instalatiilor, precum ~i cartile/fi~ele tehnice ale echipamentelor 
principale ale instalatiilor; 

m) normele generale ~i specifice de protectie a muncii, aferente fiecarui echipament, fiecarei instalatii sau 
fiecarei activitati; 

n) planurile de dotare ~i amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aparare a obiectivului 
in caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale; 

0) regulamentul de organizare ~i functionare ~i atributiile de serviciu pentru intreg personalul; 
p) avizele ~i autorizatiile legale de functionare pentru c1adiri, laboratoare, instalatii de masura, inclusiv 

cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii; 
q) inventarul instalatiilor ~i liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare; 
r) instructiuni privind accesul in incinta ~i instalatii; 
s) documentele referitoare la instruirea, examinarea ~i autorizarea personalului; 
t) registre de control, de sesizari ~i reclamatii, de dare ~i retragere din exploatare, de manevre, de 

admitere la lucru etc.; 
u) bilantul cantitatilor de apa, conform proiectului, ~i rezultatele bilanturilor periodice intocmite conform 

prevederilor legale. 
ART. 12 
(1) Documentele puse la dispozitie de autoritatea publica locala, dupa caz, se vor pastra la sediul sau la 

punctele de lucru ale operatorului de pe raza de operare. 
(2) Documentatiile referitoare la constructii de orice fel se vor intocmi, reconstitui, completa ~i pastra 

conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a constructiei". 
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ART. 13 
(1) Documentatia de baza a lucrarilor ~i datele generale necesare exploatarii vor fi Tntocmite numai de 

agenti economici specializati Tn proiectare, care 0 vor preda titularului de investitie. 
(2) Agentii economici care au Tntocmit proiectele au obligatia de a co recta toate planurile de executie, Tn 

toate exemplarele Tn care s-au operat modificari pe parcursul executiei, ~i, Tn final, sa Tnlocuiasca aceste 
planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren ~i sa predea proiectul pe 
sistem informational ~i de evidenta pentru exploatarea, Tntretinerea ~i repararea instalatiilor proiectate. 

(3) Organizatiile de executie ~i/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilcr, sa predea ~i 

schemele, planurile de situatii ~i de executie modificate conform situatiei de pe teren. In cazul in care nu s
au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe ele 
confirmarea ca nu s-au facut modificari Tn timpul executiei. 

(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia Tntocmita de proiectant fara avizul 
acestuia.
 

ART. 14
 
(1) Autoritatile administratiei publice locale detinatoare de instalatii tehnologice din infrastructura tehnico

edilitara aferente serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, precum ~i operatorii care au primit In 
gestiune delegata aceste servicii In totalitate sau numai unele activitati componente ale acestuia au obligatia 
sa isi organizeze 0 arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza prevazute la art. ii, organizata 
astfellncat sa poata fi gasit orice document cu usurinta. 

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele ~i 
documentele aflate Tn arhiva. 

(3) Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate Tn arhiva este interzisa. 
(4) La Tncheierea activitatii de operare, operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga arhiva pe 

care ~i-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original sau copie. 
(5) Fiecare document va avea anexat un borderou Tn care se vor mentiona:
 
a) data Tntocmirii documentului;
 
b) numarul de exemplare originale;
 
c) calitatea celui care a Tntocmit documentul;
 
d) riumarul de copii executate;
 
e) necesitatea copierii, numele, prenumele ~i calitatea celui care a primit copii ale documentului, numarul
 

de copii primite ~i calitatea celui care a aprobat copierea; 
f) data fiecarei revizii sau actualizari; 
g) calitatea celui care aTntocmit revizia/actualizarea ~i calitatea celui care a aprobat; 
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat Tn vigoare; 
i) Iista persoanelor carora Ii s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat; 
j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuiriilmodificarii. 
ART. 15 
(1) Pentru toate echipamentele se VOT Tntocmi fise tehnice care vor contine toate datele din proiect, din 

documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti ~i din datele de exploatare luate de pe teren 
certificate prin acte de receptie care trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea. 

(2) Pe durata exploatarii, Tn fi~ele tehnice se vor trece date privind:
 
a) incidentele sau avariile;
 ) b) echipamentele care au fost afeetate ca urmare a incidentului sau avariei; 
c) incidentele sau avariile altor echipamente prod use de incidentul sau avaria Tn cauza; 
d) reparatiile efectuate pentru Tnlaturarea incidentului/avariei; 
e) costul reparatiilor accidentale sau planificate; 
f) Iista de piese ~jJsau subansambluri Tnlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate; 
g) componenta ~i echipa care a efectuat reparatia accidentala sau planificata, chiar Tn cazul Tn care 

reparatia s-a executat de alt agent economic; 
h) perioada cat a durat reparatia, planificata sau accidentala; 
i) comportarea Tn exploatare Tntre doua reparatii planificate; 
j) data scadenta ~i tipul urmatoarei reparatii planificate (Iucrari de Tntretinere curenta, revizii tehnice, 

reparatii curente ~i capitale); 
k) data scadenta a urmatoarei verificari periodice; 
I) buletinele de Tncercari periodice ~i dupa reparatii. 
(3) Fi~ele tehnice se Tntocmesc pentru utilajele de baza, pentru fundatiile acestora ~i a echipamentelor, 

instalatiile de legare la pamant, dispozitivele de protectie ~i pentru instalatiile de comanda, teletransmisie ~i 

telecomunicatii. 
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(4) Pentru baraje, canale de aductiune §i evacuare, cladiri, co§uri de fum §i alte/e asemenea, precum §i 
pentru instalatiile de ridicat, cazane §i recipiente sub presiune se va Intocmi §i folosi documentatia ceruta de 
normele legale In vigoare. 

(5) Separat de fi§ele tehnice, pentru utilajele de baza (echipament sau aparataj) se va tine 0 evidenta a 
lucrarilor de Intretinere curenta, revizii tehnice, reparatii curente §i capitale. 

ART. 16 
(1) Utilajele de baza, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum §i principalele in~talatii 

mecanice (rezervoare, ascensoare, stavilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie sa fie prevazute cu 
placute indicatoare cuprinzand dateIe de identificare pentru echipamentul respectiv In conformitate cu 
normele In vigoare. 

(2) Toate echipamentele mentionate la alin. (1), precum §i conductele, barele electrice, instalatiile 
independente trebuie sa fie numerotate dupa un sistem care sa permita identificarea rapida §i u§or vizibila In 
timpul exploatarii. 

(3) La punctele de conducere a exploatarii trebuie sa se gaseasca atat schemele generale ale insta/atii/or 
(schemeIe normaIe de functionare electrice §i mecanice), cat §i, dupa caz, cele ale instalatiilor auxiliare 
(dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu apa a instalatiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal 
§i de siguranta etc.), potrivit specificului activitatii §i atributiilor. 

(4) Schemele trebuie actualizate astfel incat sa corespunda situatiei reale din teren, iar numerotarea §i 
notarea din scheme trebuie sa corespunda notarii reale a instalatiilor conform alin. (2). 

(5) Schemele normale de functionare vor fi afi§ate la loc vizibil.
 
ART. 17
 
(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza carora se realizeaza conducerea operativa a

)
'",	 instalatiilor trebuie sa fie clare, exacte, sa nu permita interpretari diferite pentru 0 aceea§i situatie, sa fie 

concise §i sa contina date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul starii acestuia, asupra 
regimului normal §i anormal de functionare §i asupra modului de actionare pentru prevenirea 
incidentelor/avariilor. 

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact Indatoririle personalului cu diferite 
specialitati care concura la exploatarea, Intretinerea sau repararea echipamentului §i trebuie sa cuprinda cel 
putin: 

a) Indatoririle, responsabilitati1e §i competentele personalului de deservire; 
b) descrierea constructiei §i functionarii echipamentului, inclusiv scheme §i schite explicative; 
c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor In conditiile unei exploatari normale (manevre de 

pornire/oprire. manevre In timpul exploatarii, manevre de scoatere §i punere sub tensiune); 
d) reguli privind controlul echipamentului In timpul functionarii In exploatare normala; 
e) parametrii normali, limita §i de avarie ai echipamentului; 
f) reguli de prevenire §i lichidare a avariilor; 
g) reguli de prevenire §i stingere a incendiilor; 
h) reguli de anuntare §i adresare; 
i) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie Insu§irea instructiunii/procedurii §i 

promovarea unui examen sau autorizarea;
 
j) masuri pentru asigurarea protectiei muncii.
 

) (3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaza de coordonatorul locului de munca §i sunt 
aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnata In acest sens, 
mentionandu-se data intrarii In vigoare. 

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate ori este nevoie 
certificandu-se prin aplicarea sub semnatura a unei §tampile "valabil pe anul ...... ". Modificarile §i 
completarile se aduc la cunostinta sub semnatura personalului obligat sa Ie cunoasca §i sa aplice 
instruqiunea/procedura respectiva. 

ART. 18 
(1) Fiecare operator care desfa§oara una sau mai multe activitati specifice serviciului de alimentare cu 

apa §i de canalizare trebuie sa elaboreze, sa revizuiasca §i sa aplice instructiuni/proceduri tehnice interne. 
(2) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1), toti operatorii vor Intocmi liste cu instructiunile/procedurile 

tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instructiunilor/procedurilor tehnice 
interne va cuprinde, dupa caz, cel putin: 

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;
 
b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatii10r principale;
 
c) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje §i instalatii auxiliare;
 
d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevre/or curente;
 
e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
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f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii ~i automatizari;
 
g) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de Tntretinere.
 
ART. 19
 
(1) Tn instructiunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normala de functionare a fiecarui 

utilaj, instalatie, echipament ~i pentru fiecare constructie, mentionandu-se ~i celelalte scheme admise de 
functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum ~i modul de trecere de la 0 schema normala la una 
alternativa. 

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normala de functionare a elementelor componente. 
(3) Abaterile de la functionarea Tn schema normala de functionare se aproba de conducerea tehnica a 

operatofului ~i se consemneaza Tn evidentele de operare ale personalului de deservire ~i de conducere 
operativa. 

ART. 20 
(1) Personalul de operare va Tntocmi zilnic situatii cu datele de exploatare daca acestea nu sunt 

Tnregistrate ~i memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate Tn sistemul informatic sau 
cele Tntocmite de personalul de operare reprezinta forma primara a evidentei tehnice. 

(2) Documentatia operativa ~i evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de persona lui tehnic ierarhic 
superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte ~i deranjamente 
constatate Tn functionarea instalatiilor sau pentru cre~terea eficientei ~i sigurantei In exploatare. 

SECTIUNEA a 2-a
 
indatoririle personalului de operare
 

ART. 21 
(1) Personalul de operare se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile de alimentare cu apa ~i 

de canalizare, avand ca sarcina de serviciu principala supravegherea functionarii ~i executarea de manevre 
In mod nemijlocit la un echipament, Tntr-o instalatie sau Tntr-un ansamblu de instalatii. 

(2) Subordonarea pe linie de exploatare ~i tehnico-administrativa, precum ~i obligatiile, drepturile ~i 

responsabilitatile personalului de deservire se trec Tn fi~a postului ~i Tn regulamentele/procedurile tehnice 
interne. 

(3) Locurile de munca Tn care este necesara desfa~urarea activitatii se stabilesc de operator Tn 
procedurile proprii, In functie de: 

a) gradul de periculozitate a instalatiilor ~i a procesului tehnologic; 
b) gradul de automatizare a instalatiilor; 
c) gradul de siguranta necesar In asigurarea serviciului; 
d) necesitatea supravegherii instalatiilor ~i procesului tehnologic; 
e) existenta teletransmisiei datelor ~i a posibilitatilor de executare a manevrelor de la distanta; 
f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea ~i Iichidarea incidentelor, avariilor ~i incendiilor.) (4) Tn functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa isi 

Tndeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate In locuri diferite. 
ART. 22 
Principalele lucrari ce trebuie cuprinse Tn fi~a postului personalului de deservire, privitor la exploatare ~i 

executie operativa, constau Tn:
 
a) supravegherea instalatiilor;
 
b) controlul curent al instalatiilor;
 
c) executarea de manevre;
 
d) lucrari de Tntretinere periodica;
 
e) lucrari de Yntretinere neprogramate;
 
f) lucrari de interventii accidentale.
 
ART. 23
 
(1) Lucrarile de Tntretinere periodice sunt cele prevazute In instructiunile furnizorilor de echipamentele, 

regulamentele de exploatare tehnica ~i In instructiunile/procedurile tehnice interne ~i se executa, de regula, 
fara oprirea utilajelor de baza. 

(2) Lucrarile de Tntretinere curenta neprogramate se executa Tn scopul prevenirii sau eliminarii 
deteriorarilor, avariilor sau incidentelor ~i vor fidefinite In fi~a postului ~i In instructiunile de exploatare. 

ART. 24 
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(1) Tn timpul prestarii serviciului, personalul trebuie sa mentina regimul cel mal slgur ~i economic In 

functionarea instalatiilor, In conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile/procedurile tehnice 
interne, graficele/diagramele de regim ~i dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau 
tehnic-administrativa. 

(2) Instalatiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere 
stabilit, daca este In functiune sau rezerva operationala. 

(3) Tnregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit In proceduri, In conditiile 
stabilite la art. 20. . 

(4) Tn cazul pornirii unor echipamente, la care conform instructiunilor trebuie asigurata 0 anumita viteza de 
Incarcare sau paliere de functionare, Inregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp 
stabilite, pana la stabilizarea parametrilor normali de functionare. 

SECTIUNEA a 3-a 
Analiza ~i evidenta incidentelor ~i avariilor 

ART. 25 
(1) in scopul cre~terii sigurantei In functionare a serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare ~i al 

continuitatii serviciului, operatorii vor Intocmi proceduri de analiza operativa ~i sistematica a evenimentelor 
nedorite care au loc In instalatiile apartinand sistemului de alimentare cuapa ~i de canalizare, stabilindu-se 
masuri privind cre~terea fiabilitatii echipamentelor ~i schemelor tehnologice, Imbunatatirea activitatii de 
exploatare, Intretinere ~i reparatii ~i cre!?terea nivelului de pregatire ~i disciplina a personalului. 

(2) Procedurile prevazute la alin. (1) se vor Intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament ~i vor fi 
aprobate de autoritatea administratiei publice locale. 

ART. 26 
Evenimentele ce se analizeaza se refera, In principal, la: 
a) defectiuni curente; 
b) deranjamente la captari, statii de tratare, retele de transport ~i de distributie a apei; 
c) deranjamente la instalatiile de colectare, de transport, la statiile. de epurare a apelor uzate ~i la cele de 

tratare ~i depozitare a namolurilor; 
d) incidente ~i avarii; 
e) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite; 
f) Iimitari de consum impuse de anumite situatii existente la un moment dat In sistem. 
ART. 27 
(1) Defectiunile curente sunt caracterizate ca 0 abatere de la starea normala sau ca 0 deficienta a 

echipamentelor sau a instalatiilor, care nu duce la oprirea acestora. 
(2) Defectiunile se constata de catre personalul de operare, In timpul supravegherii ~i controlului 

instalatiilor, ~i se remediaza in conformitate cu procedurile aprobate. 
(3) Defectiunile pentru a caror remediere este necesara interventia altui personal decat cel de operare 

sau oprirea utilajului/instalatiei se Inscriu in registrul de defectiuni. 
(4) Deranjamentele din retelele de transport ~i distributie sunt acele defectiuni care conduc la intreruperea 

serviciului catre utilizatorii alimentati de la 0 ramura a retelei de transport sau dintr-o retea de distributie. 
(5) Deranjamentele din statiile de tratare sau de pompare constau In oprirea prin protectie voita sau 

fortata a unui echipament sau instalatie, care nu influenteaza In mod direct producerea de apa potabila, fiind 
caracteristice echipamentelor ~i instalatiilor anexa. Se considera deranjament ~i oprirea utilajelor auxiliare 
care a determinat intrarea automata In functiune a utilajului de rezerva. 

ART. 28 
(1) Se considera incidente urmatoarele evenimente: 
a) declan~area sau oprirea fortata a instalatiilor indiferent de durata, dar care nu indepline~te conditiile de 

avarie; 
b) declan~area sau oprirea fortata a utilajelor auxiliare, fara ca acestea sa fie Inlocuite prin anclansarea 

automata a rezervei, care conduce la reducerea cantitatii de apa prod usa, transportata sau furnizata; 
c) reducerea cantitatii de apa potabila ~i/sau industriala disponibila sau a parametrilor de livrare a 

acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementari, pe 0 durata mai mare de 60 de 
minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) nu se considera incidente urmatoarele evenimente: 
a) ie~irea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protectie ~i 

automatizare, In cazul unor evenimente care au avut loc Intr-o alta instalatie, ie~irea din functiune fiind 
consecinta unui incident localizat ~i Inregistrat In acea instalatie; 
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b) ie~irea din func1iune sau scoaterea din exploatare a unei instala1ii sau parti a acesteia, ca urmare a 
unor defectiuni ce pot sa apara Tn timpul Tncercarilor profilactice pe partea electrica sau de automatizari, 
corespunzatoare scopului acestora; 

c) ie~irea din func1iune a unei instala1ii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost Tnlocuit 
automat cu rezerva, prin func1ionarea corecta a anclansarii automate a rezervei, ~i nu a avut ca efect 
reducerea cantita1ii de apa livrate utilizatorului sau preluarii apelor uzate de la acesta; 

d) scoaterea accidentala din func1iune a unei instala1ii sau a unui element al acesteia Tn scopul eliminarii 
unor defectiuni, daca a fost Tnlocuit cu rezerva ~i nu a afectat alimentarea cu apa sau preluarea.apelor uzate 
la/de la utilizatori; 

e) scoaterea din exploatare Tn mod voit a unei instala1ii, pentru prevenirea unor eventuale accidente 
umane sau calamitati; 

f) Tntreruperile sau reducerile Tn livrarea apei potabile convenite Tn scris cu utilizatorii care ar putea fi 
afecta1i. 

ART. 29 
(1) Se considera avarii urmatoarele evenimente: 
a) Tntreruperea accidentala, totala sau partiala, a livrarii apei potabile catre utilizatori pentru 0 perioada 

mai mare de 6 ore; 
b) Tntreruperea accidentala, totala sau partiala, a livrarii apei potabile sau industriale catre operatorii 

economici pe 0 perioada mai mare decat limitele prevazute Tn cont~acte; 

c) defectarea sau ie~irea accidentala din func1iune a utilajelor auxiliare ori a unor instala1ii sau 
subansambluri din instala1iile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea 
cantita1ilor utilizabile cu mai mult de 30% pe 0 durata mai mare de 72 de ore; 

d) defectarea sau ie~irea accidentala din func1iune a unor instala1ii de producere sau transport al apei 
potabile sau ihdustriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, daca fac ca acestea sa ramana 
indisponibile pe 0 durata mai mare de 72 de ore; 

e) defectarea sau ie~irea accidentala din func1iune a instala1iilor de producere ~i transport al apei potabile 
~i industriale, care conduc la reducerea cantita1ii livrate cu mai mult de 50% pe 0 durata mai mare de 0 ora. 

(2) Daca pe durata desfa~urarii evenimentului, ca urmare a consecin1elor avute, acesta isi schimba 
categoria de Tncadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe toata durata 
desfa~urarii lui Tn categoria avariei. 

ART. 30 
Analiza avariei se efectueaza imediat dupa producerea evenimentului respectiv de catre factorii de 

raspundere ai operatorului, de regula, Tmpreuna cu cei ai autorita1ilor administra1iei publice locale. 
ART. 31 
Analiza fiecarui incident sau a fiecarei avarii va trebui sa aiba urmatorul con1inut: 
a) locul ~i momentul apari1iei incidentului sau avariei; 
b) situa1ia Tnainte de incident sau avarie, daca se func1iona sau nu In schema obi~nuita, cu indicarea 

abaterilor de la aceasta; 
c) prilejul care a favorizat apari1ia ~i dezvoltarea evenimentelor; 
d) descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor Tnregistrarilor 

computerizate ~i declara1iilor personalului;
 
e) manevrele efectuate de personal Tn timpul desfa~urarii ~i lichidarii evenimentului;
 ) f) situa1ia functionarii semnalizarilor, protectiilor ~i automatizarilor;
 
g) efectele prod use asupra instala1iilor, daca a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorarii;
 
h) efectele asupra utilizatorilor, utilitatile nelivrate, durata de Tntrerupere, valoarea pagubelor estimate sau
 

alte efecte; 
i) stadiul verificarilor profilactice, reviziile ~i repara1iile pentru echipamentul sau protectiile care nu au 

func1ionat corespunzator; 
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 instruc1iunilor; 
I) influenta schemei tehnologice sau de func1ionare in care sunt cuprinse instala1iile afectate de incident 

sau avarie; 
m) situa1ia procedurilor/instruc1iunilor de exploatare ~i repara1ii ~i a cunoa~terii lor, cu men1ionarea 

lipsurilor constatate ~i a eventualelor Tncalcari ale celor existente; 
n) masuri tehnice ~i organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanatoare, cu stabilirea 

termenelor ~i responsabilita1ilor. 
ART. 32 
(1) Analiza incidentelor ~i avariilor trebuie finalizata Tn cel mult 5 zile de la Iichidarea acestora. 
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(2) In cazul Tn care pentru lamurirea cauzelor ~i consecintelor sunt necesare probe, Incercari, analize de 
laborator sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau 
avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia. 

(3) In cazulln care In urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii instalatiei, 
montarii instalatiei, deficientelor echipamentului, calitatii slabe a materialelor sau datorita actiunii ori 
inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori Tn legatura cu instalatia sau echipamentul analizat, 
rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati, pentru punct de vedere. 

(4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are In gestiune instalatiile 
respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament ~i/sau a executantului, dupa caz, 
participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autoritatii administratiei publice locale. 

(5) Daca avaria sau incidentul afecteaza sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate In administrarea 
altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueaza analiza va solicita acestora transmiterea Tn 
maximum 48 de ore a tuturor datelor ~i informatiilor necesare analizarii avariei sau incidentului. 

ART. 33 
(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza Intr-un formular-tip denumit "fi~a de 

incident", iar la exemplarul care ramane la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza 
evenimentului. 

(2) Continutul minim al fisei de incident va fi In conformitate cu prevederile art. 31.
 
ART. 34
 
(1) In vederea satisfacerii In conditii optime a necesitatilor de alimentare continua cu apa potabila ~i' a 

preluarii apelor uzate, operatorii vor urmari evidentierea distincta a intreruperilor ~i limitarilor, a duratei ~i a 
cauzelor de Intrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze Tn instalatiile acestora, daca au afectat 

, functionarea instalatiilor proprii. 
'- ) (2) Situatia centraliZatoare privind aceste Tntreruperi sau Iimitari se va transmite trimestrial autoritatii 

administratiei publice locale. 
ART. 35 
(1) Analiza deteriorarii echipamentelor 5e face In scopul determinarii indicatorilor de fiabilitate a acestora 

In conditii de exploatare. 
(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, 

analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament In parte, 
rezultatele consemnandu-se Intr-un formular-tip denumit "fi~a pentru echipament deteriorat", care se 
anexeaza la fi~a incidentului. 

(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a Tncercarilor profilactice, manipularii, 
reparatiilor sau Intretinerii necorespunzatoare, neefectuarii la timp a reparatiilor sau reviziilor planificate, a 
scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac parte ~i care au fost Tnlocuite cu 
rezerva (indiferent de modul cum s-a facut aceasta Tnlocuire), care au avut loc In afara evenimentelor 
Tncadrate caincidente sau avarii, operatorul va tine 0 evidenta separata pe tipuri de echipamente ~i cauze. 

(4) Evidentierea defectiunilor ~i deteriorarilor se face ~i Tn perioada de probe de garantie ~i punere In 
functiune dupa montare, Tnlocuire sau reparatie capitala.
 

ART. 36
 
(1) Fi~ele de incidente ~i de echipament deteriorat reprezinta documente primare pentru evidenta 

statistica ~i aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.
 
) (2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toata perioada cat acesta presteaza/furnizeaza serviciul.
 

(3) La Incheierea activitatii de operare se aplica prevederile art. 14 alin. (4). 

SECTIUNEA a 4-a
 
Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor
 

ART. 37 
(1) Pentru cre~terea sigurantei In functionare a serviciilor de alimentare cu apa ~i de canalizare ~i pentru 

continuitatea alimentarii cu apa ~i preluarii apelor uzate, operatorii vor Intocmi proceduri prin care se instituie 
reguli de efectuare a manevrelor In instalatiile apartinand sistemului de alimentare cu apa ~i de canalizare. 

(2) Procedurile prevazute la alin. (1) se vor Tntocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.
 
ART. 38
 
Manevrele In instalatii se executa pentru:
 
a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii, fiind determinate de
 

necesitatile obiective de adaptare a functionarii la cerintele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de 
functionare, reducerea pierderilor etc., avand un caracter frecvent ~i executandu-se mereu la fel, denumite 
manevre curente; 
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b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii, fara ca acestea sa aiba un caracter 
frecvent sau periodic, precum ~i cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru 
lucrari sau probe ~i redarea lor In exploatare, denumite manevre programate; 

c) izolarea echipamentului defect ~i restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei sau 
ansamblului de instalatii, executate cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de lichidare a 
incidentelor. 

ART,39 
In sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre In instalatii modificarile re.gimurilor de 

functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare ~i protectie sau sunt executate 
curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de exploatare, fara 
modificarea schemei de functionare aprobate. 

ART,40
 
Manevrele trebuie concepute astfellncat:
 
a) succesiunea operatiilor In cadrul manevrelor sa asigure desfa~urarea normala a acestora;
 
b) trecerea de la starea initiala la starea finala dorita sa se faca printr-un numar minim de operatii;
 
c) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie sa aiba In vedere respectarea procesului tehnologic stabilit
 

prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se executa manevra; 
d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie Ie poate avea atat asupra instalatiei In care se 

executa manevra, cat ~i asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, In special din punct de 
vedere al sigurantei In exploatare; " 

e) manevra sa se efectueze Intr-un inteNal de timp cat mai scurt, stabilindu-se operatiile care se pot 
executa simultan fara a se conditiona una pe alta, In functie de numarul de executanti ~i de posibilitatea 
supravegherii directe de catre responsabilul de manevra; 

f) sa se tina seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii; 
g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmata de 

verificarea realizarii acestei comenzi sau verificarea realizarii efectului corespunzator; 
h) persoana care concepe manevra trebuie sa cunoasca instalatia In care se vor executa operatiile cerute 

de manevra, sa dispuna de schema detaliata corespunzatoare situatiei din teren ~i de schema tehnologica 
de executare a manevrei. 

ART. 41 
Manevrele In instalatii se efectueaza numai pe baza unui document scris numit foaie de manevra, care 

trebuie sa contina: 
a) tema manevrei; 
b) scopul manevrei; 
c) succesiunea operatiilor; 
d) notatii In legatura eu dispunerea ~i Indeplinirea operatiilor; 
e) persoanele care executa sau au legatura cu manevra ~i responsabilitatile lor. 
ART. 42 
Dupa scopLiI manevrei, foaia de manevra poate fi: 
a) foaie de manevra permanenta, al carei continut este prestabilit In instructiunile/procedurile tehnice 

interne, putandu-se folosi la:
 
- manevre curente;
 ) - anumite manevre programate, cu caracter curent;
 
- anumite manevre In caz de incident, avand un caracter curent;
 
b) foaie de manevra pentru manevre programate, al carei continut se Intocme~te pentru efectuarea de
 

lucrari programate sau accidentale ~i care prin caracterul sau necesita 0 succesiune de operatii ce nu se 
Incadreaza in foile de manevra permanente. 

ART. 43 
Manevrele cauzate de incidente sau avarii se executa fara foaie de manevra. Lichidarea incidentelor se 

executa pe baza procedurilor/instructiunilor intocmite In acest sens.
 
ART. 44
 
(1) Intocmirea, verificarea ~i aprobarea foilor de manevra se fac de catre persoanele desemnate de 

operator, care au pregatirea necesara ~i asigura executarea seNiciului operativ ~i tehnico-administrativ. 
(2) Nu se admit verificarea ~i aprobarea foilor de manevra telefonic. 
(3) In functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeaza 0 schema de principiu referitoare la 

manevra care se efectueaza. 
(4) Foaia de manevra intocmita, verificata ~i aprobata se pune In aplicare numai In momentul In care 

exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii in cauza 
conform procedurilor aprobate. 

ART. 45 
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Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi initiate de persoane prevazute In procedurile 
aprobate §i care raspund de necesitatea efectuarii lor. 

ART. 46 
Executarea manevrelor In cazul lucrarilor normale, programate, §i al probelor profilactice trebuie realizata 

astfel Incat echipamentul sa nu fie scos din exploatare mai devreme decat este necesar §i nici sa nu se 
Intarzie admiterea la lucru, 

ART,47 
Fiecare operator va stabili prin decizie §i procedura interna nomenclatorul cu manevrele ce se executa pe 

baza de foi de manevra permanente sau pe baza de instruqiunilproceduri tehnice interne. 
ART,48 
(1) Darea In exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de proiectare §ilsau 

ale furnizofului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probele tehnologice §i 
punerea In functiune. 

(2) In perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele §i operatiile respective cad In sarcina 
organizatiei care executa montajul, cu participarea personalului de exploatare. 

(3) Dupa terminarea probelor mecanice §i eventual a rodajului In gol, se face receptia preliminara a 
lucrarilor de constructii-montaj sau lucrarile se preiau de catre beneficiar cu proces-verbal de preluare
primire, dupa care rodajul Tn sarcina §i probele tehnologice cad ,n sarcina beneficiarului. 

ART. 49 . 
(1) Dupa terminarea manevrei se vor Inscrie In evidentele operative ale instalatiei executarea acestora 

conform foii de manevra, ora lnceperii §i terminarii manevrei, starea operativa, configuratia etc., In care s-au 
adus echipamentele respective, precum §i orele la care s-au executat operatiile care prezinta importanta In 
functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii. 

(2) Este obligatorie Inscrierea tuturor montarilor §i demOritarilor de flanse oarbe folosite pentru blindarea 
circuitelor, precum §i admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrarilor, conform instructiunilor/procedurilor 
interne. 

ART. 50 
(1 )Trecerea de la schema obi§nuita la 0 alta varianta de schema de functionare se admite numai In 

cazurile de prevenire de incidente, accidente §i incendii, precum §i In cazurile de indisponibilitate a unor 
echipamente componente ale instalatiilor respective, personalul de deservire operativa §i de comanda 
operativa raspunzand de manevra facuta. 

(2) Trecerea de la schema normala la una dintre schemele-varianta se va face pe baza foii de manevra §i 
cu asistenta tehnica. 

ART,51 
Orice persoana care executa, coordoneaza, conduce, dispune, aproba sau participa la pregatirea, 

coordonarea, efectuarea manevrelor In instalatiile sistemelor de alimentare cu apa §i de canalizare trebuie 
sa cunoasca prevederile privind executarea manevrelor In instalatii §i sa Ie aplice. 

CAP. III 
Sisteme de alimentare cu apa ~i de canalizare 

ART. 52 
Prin sistemele de alimentare cu apa §i de canalizare se realizeaza: 
a) serviciul de alimentare cu apa potabila, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toti 

utilizatorii de pe teritoriul localitatii. Apa potabila este destinata, In ordinea prioritatilor, pentru stingerea 
incendiilor, consumul spitalelor §i §colilor, consumul menajer, serviciilor publice, precum §i pentru consumul 
necesar In activitati productive §i comerciale; 

b) serviciul de alimentare cu apa industriala, care are drept scop asigurarea apei industriale pentru toti 
utilizatorii de pe teritoriul localitatii. Apa industriala va fi utilizata In functie de necesitatile tehnologice 
specifice zonei; 

c) serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii de 
pe teritoriul localitatii. In functie de specificul localitatii, sistemul de canalizare se poate realiza In sistem 
unitar, divizor sau mixt. 

ART. 53 
Sursele de apa sunt, In general, surse de suprafata (Iacuri, rauri, paraie etc,) §i subterane, iar emisari pot 

fi apele curgatoare, lacurile §i Marea Neagra. 
ART,54 
Apa livrata §i apa descarcata trebuie sa Indeplineasca urmatoarele conditii: 
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a) apa potabila livrata utilizatorilor va avea proprietatile fizico~chimice, biologice ~i organoleptice conform 
normativelor In vigoare; 

b) apa industriala livrata utilizatorilor va respecta valoarea indicatorilor de calitate stabiliti prin contract; 
c) apele descarcate In retelele de canalizare vor Indeplini conditiile impuse de normativele In vigoare, de 

avizele operatorului local care exploateaza instalatiile de canalizare ~i de acordul Agentiei Nationale pentru 
Protectia Mediului, prin agentiile regionale din subordine. In cazul in care apele uzate nu se Incadreaza In 
indicatorii de calitate care sa respecte aceste conditii, utilizatorii In cauza au obligatia sa execute instalatii 
proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate. 

ART. 55 
(1) Pe traseul retelelor apartinand sistemului de alimentare cu apa ~i de canalizare este interzisa 

amplasarea de constructii provizorii sau definitive. 
(2) Pentru constructiile ce urmeaza a fi executate In zona de protectie ~i de siguranta a conductelor 

retelelor de alimentare cu apa ~i de canalizare, autotizatia de construire va fi emisa numai dupa obtinerea 
avizului operatorului. 

ART. 56 
(1) Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau in retea se interzice distrugerea constructiilor, a 

instalatiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate In zona de 
protectie sanitara, care, conform legislatiei In vigoare, apartin domeniului public. 

(2) Este interzisa afectarea functionarii retelelor de apa ~i de canalizare prin accesul la manevrarea 
armaturilor ~i accesoriilor a altor persoane, cu exceptia celor autorizate de operator ~i, In cazuri de forta 
majora, de pompieri. In acest sens, operatorul va lua toate masurile de siguranta necesare. 

(3) Manevrarea armaturilor ~i a instalatiilor tehnologice din reteaua de distributie a apei se va face numai 
de catre personalul de specialitate al operatorului.

) ART. 57 
(1) Executarea de catre terti a lucrarilor de orice fel, in special a celor de sapatura, de-aiungul traseelor 

sau In intersectie cu retelele de apa ~i de canalizare, precum ~i a celor de extindere a retelelor de apa ~i de 
canalizare se va face numai In baza unui proiect Intocmit de un operator economic autorizat, insusit de 
operatorul sistemului de alimentare cu apa ~i de canalizare. 

(2) Predarea amplasamentului se va face In prezenta delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal 
de primire/predare a instalatiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, In timpul 
lucrarilor pe care Ie efectueaza, a retelelor de apa ~i de canalizare. 

(3) Avarierea sau distrugerea partiala ori totala a unor parti din reteaua de apa ~i/sau de canalizare, 
provocata cu ocazia efectuarii de lucrari de constructii, va fi remediata prin grija persoanei juridice vinovate 
de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fara ca prin aceasta persoana juridica vinovata sa 
fie exonerata de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura 
serviciile de apa ~i/sau de canalizare. Lucrarile se vor efectua imediat dupa avariere sau distrugere, 
reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei. Dupa terminarea 
lucrarilor de remediere reteaua afectata trebuie sa corespunda conditiilor pentru care a fost proiectata. 

CAP. IV 
Serviciul de alimentare cu apa 

) SECTIUNEA 1
 
Dispozitii generale
 

ART. 58 
Serviciul de alimentare cu apa se afla sub conducerea, coordonarea ~i responsabilitatea autoritatii 

administratiei publice locale, se presteaza prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are 
drept scop asigurarea alimentarii cu apa pentru toti utilizatorii ~i cuprinde activitatile de captare, tratare, 
transport, inmagazinare §i distributie. 

ART. 59
 
Serviciul de alimentare cu apa se realizeaza pentru satisfacerea urmatoarelor necesitati:
 
a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodare~ti zilnice ale populatiei;
 
b) consumul industrial care utilizeaza apa ca materie prima, inglobandu-se in produsul finit ca apa de
 

racire sau agent termic, ca mijloc de spalare ~i sortare etc.; 
c) consum pentru nevoi zootehnice; 
d) consum pentru nevoi publice, asigurandu-se spalatul ~i stropitul strazilor §i a spatiilor verzi, 

functionarea fantanilor publice ~i ornamentale etc.;
 
e) consum pentru combaterea incendiilor;
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f) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apa ~i de canalizare la spalatul retelelor de apa ~i 

de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregatirea solutiilor de reactivi chimici etc. 
ART. 60 
Tn vederea unei evidente mai u~oare ~i a crearii premiselor luarii unor decizii corecte ~i Tn timp real, este 

necesara preocuparea pentru crearea unei baze de date Tn format electronic, structurata pe urmatoarele 
domenii: 

a) date constructive; 
b) date tehnologice; 
c) date de cost; 
d) date asupra reparatiilor etc. 
ART. 61 
Baza de date trebuie sa contina urmatoarele caracteristici constructive ~i tehnologice: 
a) material; 
b) dimensiuni; 
c) adancime de pozare; 
d) anul realizarii; 
e) pozitia ~i marimea bran~amentelor, hidrantilor, vanelor; 
f) reparatiile executate; 
g) presiunea de lucru; 
h) presiunea maxima Tn sistem; 
i) presiunea de Tncercare; 
j) viteza apei; 
k) sectiunea de control al calitatii apei etc. 
ART. 62 
Datele legate de elementele conductelor trebuie sa poata fi apelate u~or, Tn vederea introducerii Tntr-un 

model de calcul/verificare a retelei, iar pentru toate elementele importante (capetele de tronson, schimbare 
diametru/material, vane etc.) vor fi date ~i coordonatele tridimensionale. 

SECTIUNEA a 2-a 
Captarea apei 

ART. 63 
Apa de suprafata sau subterana, folosita ca sursa pentru sistemele de alimentare cu apa a focalitatilor, 

trebuie sa Tndeplineasca urmatoarele conditii: 
a) calitatea corespunzatoare categoriei de folosinta Tntr-un procent de 95% din numarul analizelor 

efectuate pe perioada unui an calendaristic; 
b) debitul necesar asigurarii unei distributii continue, avandu-se Tn vedere variatiile zilnice ~i sezoniere ale 

necesarului de apa ~i tendinta de dezvoltare a localitatii (populatie, edilitar). 
ART. 64 
(1) Zona de captare folosita pentru alimentarea cu apa a localitatilor trebuie sa fie protejata im potriva 

activitatilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protectie 
sanitara ~i controlul activitatilor poluante din teritoriul aferent. 

). (2) Stabilirea perimetrelor de protectie sanitara se face individualizat pentru fiecare sursa, pe baza 
studiului de specialitate, Tn conformitate cu standardele de proiectare Tn vigoare. 

(3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate ~i 

construite astfel Tncat sa fie protejate contra siroirilor de ape ~i impotriva inundatiilor. 
(4) Zonele de captare trebuie imprejmuite pentru prevenirea accesului public ~i al animalelor ~i trebuie sa 

fie prevazute cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei Tn cazul precipitatiilor atmosferice. 
(5) Sursele de suprafata (rauri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija autoritatilor 

abilitate, de activitatile umane neautorizate:
 
a) industrie poluanta;
 
b) depozite de de~euri toxice sau periculoase, agricultura intensiva, turism ~i agrement;
 
c) depozitarea de~eurilor municipale.
 
(6) Proprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protectie sanitara vor fi avertizati Tn scris asupra 

restrictiilor de utilizare. 

ART. 65 
Tn cazul captarilor din subteran se vor urmari cel putin: 
a) nivelul apei Tn foraj; 
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b) reglarea debitului de ap'a extras din foraj astfellncat sa nu fie antrenate particule de nisip §i apa sa fie 
limpede; 

c) variatia debitului captabil; 
d) protec1ia contra inghetului; 
e) efectuarea analizelor biologice, 
ART. 66 
In cazul captarii de suprafata se vor urmari cel pU1in: 
a) nivelul apei In zona captarii; 
b) captarea apei prin priza. In cazulln care nivelul apei Intrece valorile medii, In func1ie de construc1ia 

prizei de apa §i de sursa de apa; 
c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor; 
d) func1ionarea §i manevrabilitatea stavilelor de Inchidere, gratarelor etc.; 
e) variatia debitului de apa §i caracteristicile calitative ale apei; 
f) curatarea §i prevenirea inghetarii apei la gratare; 
g) curatarea periodica, conform procedurilor/instruc1iunilor tehnice, a gratarelor; 
h) evacuarea periodica a depunerilor din camerele de priza; 
i) masurarea §i Inregistrarea continua a nivelului apei din rau sau lac §i a debitului captat; 
j) curatarea, conform procedurilor/instruc1iunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni In zona prizelor cu baraj 

de derivatie; 
k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor In vecinatatea captarii; 
I} calitatea apei. 
ART. 67 
Pentru re1inerea corpurilor In suspensie se vor lua masuri de prevenire a degradarii barelor gratarelor de 

'--J catre corpurile mari plutitoare §i masuri de combatere a zaiului §i a ghetii. 
ART. 68 
Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grasimi trebuie sa existe separatoarele de ulei montate Inaintea 

deznisipatoarelor sau Impreuna cu acestea pe canale deschise de aductiune, daca este necesar. 
ART. 69 
Sistemul de automatizare §i control trebuie sa fie In func1iune permanent §i sa indice cel pU1in: 
a) starea de func1ionare/rezerva/avarie a pompelor; 
b) starea Inchis/deschis a vanelor; 
c) nivelul/volumul apei; 
d) presiunea apei. 
ART. 70 
Indiferent de tipul captarii, se vor urmari: 
a) transmiterea eventualelor situa1ii deosebite de exploatare, consemnate In registrul de exploatare, 

personalului din schimbul urmator; 
b) efectuarea analizelor de turbiditate; 
c) citirea §i transmiterea datelor de la contorul de energie electrica; 
d) anun1area imediata a oricarei defectiuni de func1ionare §i Incercarea, In Iimita competentelor, remedierii 

acesteia. 
ART. 71

) La statia de pompare se va urmari: 
a) ca instalatia electrica sa respectate cerin1ele normativelor In vigoare; 
b) ca la sta1iile de pompare importante sa fie asigurata 0 sursa de rezerva pentru alimentarea cu energie 

electrica; 
c) ca sistemele de protec1ie contra suprasarcinii, a umezelii In motor, a nivelului maxim etc. sa fie 

functionale, acestea vor fi verificate lunar §i reparate numai de personal specializat; 
d) controlul zilnic In ce prive§te zgomotul, vibratiile produse, durata de func1ionare, consumul de energie, 

starea uleiului, temperatura In lagare etc. 
ART. 72 
(1) Anual se va Intocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care apar 

probleme se va asigura 0 verificare de catre personal autorizat. Dupa verificare se va reface diagrama Q = f 
(H) pentru fiecare pompa. 

(2) Principalii parametri de func1ionare ai statiei de pompare vor fi Inregistra1i sistematico Datele preluate 
§i prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanta, estimari asupra debitului de apa, 
economicitatea functionarii statiei etc. 

SECTIUNEA a 3-a
 
Tratarea apei brute
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ART. 73 
(1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu conditiile specifice fiecarei surse, luandu-se In 

considerare calitatea §i natura sursei. Obiectivul procedee/or de tratare trebuie sa fie protectia utilizatorilor 
impotriva agentilor patogeni §i impuritatilor din apa, care pot fi agresive sau periculoase pentru sanatatea 
omului. 

(2) Instalatiile de tratare a apei de suprafata trebuie sa permita 4 etape, prin care sa se realizeze un §ir de 
bariere de Indepartare a contaminarii microbiene:
 

a) rezervor de stocare a apei brute sau predezinfectie;
 
b) coagu/are, f/ocu/are §i sedimentare (sau flotare);
 
c) filtrare; /
 
d) dezinfectie fina/a.
 
(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substante (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop. 

Procedee/e de coagulare/sedimentare §i predezinfectie trebuie exploatate In asa fel Incat sa asigure 0 

reducere finala de 75% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare dezinfectiei finale trebuie sa 
produca 0 apa cu 0 turbiditate ma; mica de 5 NTU pentru mediana valorilor Inregistrate In 24 de ore §i nu 
mai mare de 1 NTU pentru 0 singura prcba. 

(4) Dezinfectia finala a ape; este obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care produc apa 
potabila pentru localitati §i au ca sursa apa de suprafata, precum §i In cazul folosirii surselor de profunzime. 

(5) Dezinfectia apei se poate face cu substailte clorigene, ozon sauradiatii ultraviolete. Tehnologia de 
tratare trebuie sa fie aleasa In aSH fel Incat sa asigure un timp de contact Intre apa §i substanta 
dezinfectanta suficient pentru obtinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie sa existe posibilitatea 
controlului substantei dezinfectante reziduale. Eficienta procesului de dezinfectie trebuie sa fie astfel Incat 

'--)	 va/orile coliformilor total; §i coliformilor fecali sa corespunda exigentelor din standardul national pentru apa 
potabila. 

(6) Procentul de probe necorespunzatoare microbiologic, In reteaua de distributie, nu trebuie sa 
depa§easca 5% din totalul probelor recoltate Intr-un an calendaristic.
 

ART. 74
 
(1) In cazulln care In treapta de predezinfectie de la intrarea In statia de tratare se introduce clor pentru 

Impiedicarea dezvoltarii planctonului, cre§terea continutului de bacterii, oxidarea substantelor organ ice la 
apele cu continut ridicat de substante organ ice §i plancton sau la apele continand bacterii feruginoase sau 
manganoase, se va urmari influenta preclorarii In cazul existentei acizilor humici. 

(2) La apele Incarcate cu substante organ ice oxidabile, ape cu amoniac, nitriti, microorganisme, plancton, 
ape colorate datorita materialelor humice, dozele de clor sau dioxid de clor introdus Inainte de decantare vor 
fi stabilite prin teste de laborator. 

(3) In cazul apelor care contin fenoli nu se va utiliza clorul, preoxidarea realizandu-se cu ozon. 
ART. 75 
Aerarea se realizeaza In cazul apelor cu continut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, fier, mangan, al 

apelor feruginoase Iipsite de oxigen dizolvat §i In procesul de deferizare.
 
ART. 76
 
(1) Dezinfectarea, la apele care nu contin materii organice sau substante chimice care formeaza cu clorul 

comp~§i cu gust §i miros neplacut (In special fenoli), se face prin utilizarea clorului sau a compusilor sai. 
)'--:' (2) In cazul apelor care contin fenoli (dar nu §i alti compu§i organici ce pot da gust specific de balta), se 

utilizeaza peroxidul de clor In doze alese astfellncat sa se Impiedice formarea In exces a cloritului de sodiu. 
(3) Apa ce trebuie tratata pentru corectarea gustului, culorii §i eliminarea anumitor micropoluanti, pentru 

distrugerea virusilor §i oxidarea materiilor organice la cele cu continut de fenoli, se dezinfecteaza utllizand 
ozonul In dozele prescrise. In retelele de distributie, dupa ozonizare trebuie facuta 0 clorinare cu doze 
reduse pentru controlul calitatii apei prin clorul rezidual. 

(4) Pentru obtinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizata astfellncat sa 
se asigure dupa filtrare turbiditati mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (unitati nefelometrice de turbiditate), 
conform legislatiei In vigoare. 

ART. 77 
Decantoarele trebuie sa asigure In timpul functionarii atingerea parametrilor proiectati, astfel: 
a) sistemul de distributie al apei brute trebuie sa asigure 0 repartizare uniforma a debitului Intre diferitele 

unitati de decantoare §i pastrarea starii de coeziune a flocoanelor din apa coagulata, prin realizarea unor 
viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele; 

b) spatiul de decantare trebuie sa asigure conditiile de depunere a suspensiilor pana la Iimita ceruta a 
apei decantate, asigurand vitezele cat mai uniforme §i impiedicand formarea curentilor de convectie; 

c) sistemul de colectare a apei decantate trebuie sa asigure 0 prelevare uniforma chiar §i pe timp de 
inghet; 
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d) spatiul de sedimentare a namolului trebuie sa asigure acumularea volumului de namol rezultat Intre 
doua curatari, recomandandu-se decantoarele suspensionale la care evacuarea namolului se realizeaza 
continuu; 

e) sistemul de curatare a namolului trebuie sa asigure evacuarea namolului .cu 0 concentratie cat mai 
mare, fara a produce reamestecarea lui cu apa din decantor, asigurandu-se 0 functionare complet 
automata, iar podul raclor trebuie protejat contra inghetului. 

ART. 78 
Pentru realizarea unei exploatari optime a instalatiilor de decantare trebuie data importanta reglarii 

parametrilor determinanti: 
a) viteza de sedimentare a particulelor In suspensie; 
b) vitezele de circulatie a apei In sectiunea de decantare; 
c) randamentul instalatiei reprezentat prin procentul de suspensii retinute din apa bruta. 
ART. 79 
Pentru buna functionare a filtrelor, operatorul va lua masurile necesare pentru asigurarea: 
a) conditiilor tehnologice ~i constructive cerute prin proiect pentru: 
1. calitatea materialului filtrant ~i a grosimii stratului; 
2. orizentalitatea ~i reglajul sistemului de drenaj; 
3. asigurarea intensitatii de spalare; 
4. corecta amplasare ~i functionalitatea c1apetelor de admisie ~i a dispozitivelor de reglaj; 
5. etanseitatea armaturilor din instalatii, In special a vanelor de pe conductele de apa de spalare ~i aer; 
b) coagularii ~i decantarii prealabile a apei brute care sa asigure la intrarea In filtre 0 turbiditate de cel 

mult 10 NTU, preferabil1-2 NTU;
 
c) spalarii filtrelor la intervale de timp stabilite In functie de:
 
1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, Intre doua spalari; 
2. numarul total de cuve; 
3. instalatiile de spalare;
 
d) respectarii tehnologiei de spalare a filtrelor pentru a asigura:
 
1. calitatea ceruta efluentului;
 
2. productivitatea maxima a instalatiei;
 
3. consumul minim de apa de spalare ~i aero
 
e) dotarii corespunzatoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi ~i personal calificat.
 
ART. 80
 
Regulile generale dupa care trebuie sa functioneze treapta de dezinfectare sunt:
 
a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienta maxima, fiind recomandata utilizarea a doua trepte:
 
1. treapta I - la intrarea In statia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul ~i doza alegandu-se astfel 

Incat sa nu rezulte compu~i secundari de tip trihalometanilor, cloriti, clorati sau bromati, iar daca ace~tia 
apar concentratia sa fie sub valorile admise; 

2. treapta a II-a - totdeauna pe apa limpezita avand turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce 
concentratia In agenti patogeni sub limitele prevazute in normele legale; 

b) tipul ~i doza de reactiv vor fi alese In functie de tipul de materiaIe care alcatuiesc reteaua, astfellncat 
calitatea apei nu trebuie sa se inrautateasca din cauza reactivului de dezinfectare In exces sau in lipsa. In 
cazul golirii accidentale sau voite a retelei trebuie sa se ia masuri de spalare, astfel incat 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 in functie de: 

1. calitatea apei brute, Tn unele cazuri fiind necesara utilizarea unor reactivi complementari; 
2. temperatura apei; 
3. pH-ul apei; 
4. modul ~i eficienta introducerii in apa a reactivului; 
5. prezenta unor substante ce pot bloca reactivul prin reactii specifice de oxidare; 
6. capacitatea de a produce un volum redus de produ~i secundari nedoriti din cauza pericolului pentru 

sanatatea populatiei; 
7. asigurarea unei biostabilitati a apei furnizate; 
8. capacitatea de a avea efect remanent la 0 doza ce nu trebuie sa depa~easca valoarea maxima; 
9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produsilor secundari.
 
c) eficienta celorlalte trepte de tratare;
 
d) tipul de apa ~i protectia sanitara a acesteia, continutul de substante organice ~i compu~i ai azotului,
 

care pot reactiona cu reactivul, marind consumul; 
e) costul dezinfectarii in conditiile asigurarii cerintelor normate de Iivrare a apei nu trebuie afectat de 

preluarea, In treapta de dezinfectie, a sarcinilor ce trebuie ~i pot fi realizate In alte trepte de tratare. 
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SECTIUNEA a 4-a
 
Transportul apei potabile §i/sau industriale
 

ART. 81
 
Conductele ce transporta apa trebuie sa Tndeplineasca simultan urmatoarele conditii:
 
a) sa asigure debitul proiectat de apa Tn sectiunea respectiva;
 
b) sa fie etanse, pentru eficienta functionarii !;)i protectia spatiului invecinat;
 
c) sa reziste la toate presiunile de lucru din sectiunea respectiva;
 
d) sa pastreze calitatea apei transportate.
 
ART. 82
 
La aductiuni se vor realiza amenajarile constructive !;)i dotarile cu echipamentele adecvate pentru
 

masurarea !;)i Inregistrarea debitelor, masurarea presiunilor !;)i a sistemului de control !;)i colectare a datelor 
utilizand un sistem de control !;)i achizitie de date (SCADA). 

ART. 83 
(1) In lipsa aparatelor de masura, determinarea capacitatii de transport a aductiunii se face prin calcul.
 
(2) Determinarea capacitatii aductiunii prin calcul se face prin stabHirea unor tronsoane de aductiune care:
 
a) au acela!;)i diametru;
 
b) se poate masura presiunea la capetele tronsoanelor;
 
c) se cunoa!;)te cota topografica a capetelor tronsoanelor;
 
d) nu sunt prevazute legaturi pentru alimentarea altor utilizatori.
 
(3) Daca se cunoa!;)te diametrul conductei, distanta Tntre doua sectiuni, coteIe piezometrice ale sectiunilor 

de capat, se poate calcula debitul folosind 0 relatie matematica precizata Tn literatura de specialitate sau 
pusa la dispozitie de fabricantii conductelor. 

-) ART. 84 
Tn cazulln care aductiunea nu are Tn dotare un echipament de masurare pentru presiune sau pentru debit 

!;)i nu sunt prevazute nici amenajarile constructive pentru instalarea lor, determinarea debitului se poate 
realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurandu-se 0 precizie relativ buna. 

ART. 85 
Testarea rezistentei conductei la presiune se face dupa metodologia data In proiect, iar In lipsa acesteia 

se recomanda folosirea prescriptiilor din SR EN 805:2000. 
ART. 86 
(1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel putin saptamanal. 
(2) Inspectia va fi facuta, de regula, de ace/a!;)i personal, pentru a se obisnui cu detaliile !;)i a putea sesiza 

diferentele de la un control la altul. Rezultatul inspectiei se consemneaza Tntr-o fi!;)a de inspectie al carei 
continut va fi stabilit In cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza: 

a) Tntocmirii planului de Tntretinere !;)i a executarii lucrarilor necesare;
 
b) executarii lucrarilor de reparatie, daca este cazul;
 
c) avertizarii populatiei daca aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa (oprirea apei, restrictii
 

de furnizare) sau de calitatea acesteia (masuri de dezinfectare suplimentara) etc.;
 
d) luarea masurilor asupra interventiilor neautorizate In zona de protectie sanitara.
 
(3) Tn timpul inspectiei se verifica: 

\ a~ stare~ ventilel.or de aerisire: integritat~, ~tar~ d.e f~nc~io~are, prezenta apei In camin, an~ntandu-se 
'l echlpa de Interventle pentru scoaterea apel din camln !;)I ellmlnarea cauzelor care au provocat Inundarea, 

starea vopselei etc.; 
b) supratraversarile: starea structurii de rezistenta, tendinta raului de erodare a malurilor, suprafetelor 

vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea caii de acces, starea termoizolatieilhidroizolatiei etc.; 
c) starea suprafetei de teren asigurata ca zona de protectie sanitara: depozite de de!;)euri necontrolate, 

folosirea substantelor nepermise, utilizarea apei In mod fraudulos, existenta mijloacelor de reperare a 
conductei, tendinta de lunecare a terenului etc.; 

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea constructiei, starea mecanismelor de lucru 
(recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, Tnchiderea de protectie etc.); 

e) starea altor mijloace de asigurare a functionarii; 
f) starea statiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, daca exista; In statie se va intra numai pe 

baza unei autorizatii de acces emise In acest sens; 
g) verificarea starii mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apa Tn vederea controlului asupra 

calitatii. Probele de apa potabila vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi centralizate 
!;)i, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calitatii apei, conform prevederilor legale Tn vigoare. 

ART. 87 
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Cand exista mijloace de masurare a parametrilor de funciionare, valorile acestora vor fi notate 7n fi~a, iar 
persoana 7n a carei grija intra supravegherea tehnologica a sistemului va verifica daca s-a redus capacitatea 
de transport, calitatea apei ~i eventual va solicita cercetari mai amanuntite. 

ART. 88 
Pentru aductiunile lungi (15-150 km), se recomanda implicarea 7n supravegherea aductiunilor a unui 

personal angajat care sa locuiasca 7n zona pentru a evita deplasarile lungi; 7n caz contrar, vor fi puse la 
dispoziiie mijloace de transport. 7n cazuri speciale vor fj prevazute cantoane de exploatare ~i personal 
permanent. 

ART. 89 
Lucrarile de Intreiinere la aductiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspectiei sau dupa un plan 

anual de lntretinere, astfel: 
a) se verifica ~i se corecteaza functionalitatea tuturor armaturilor, caminelor: semestrial; 
b) se curata ~i se inierbeaza zonele de protectie sanitara: anual; 
c) se etanseaza vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din camine, 

supratraversari, elemente de semnalizare: anual; 
d) se verifica subtraversarile de drumuri naiionale ~icai ferate: saptamanal; 
e) se verifica stabilitatea pamantului pe traseu ~i eventualele tasari: lunar; 
f) se verifica pierderile de apa pe tronsoane; 
g) se detecteaza eventuale bransari neautorizate: lunar; 
h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii: anual; 
i) se spala tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltari biologice etc,): dupa caz. 
ART. 90 
Lucrarile de aductiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate ~i se vor 

efectua lucrari de 7ntretinere, 7n special 7naintea sezonului friguros ~i dupa acesta; Inainte, pentru curatare, 
eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de proteciie, montarea elementelor de protectie, ~i dupa, pentru 
refacerea taluzurilor In urma efectului ghetii, verificarea modului de funciionare, eliminarea vegetatiei care 
impiedica 0 buna curgere etc. 

ART. 91 
Pentru cunoa~terea performantelor functionale ale aductiunii ~i reielei, periodic, se va face verificarea 

presiunilor, a pierderilor de apa, iar In cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu personalul atestat. 
ART,92 
(1) Tn functie de Intindere ~i importanta, sistemul de transport al apei trebuie continuu supravegheat, 

pentru a asigura debitul sau debitul ~i presiunea In sectiunea de control. 
(2) Aductiunea trebuie verificata prin debitul cu care alimenteaza rezervorul, masurandu-se local debitul ~i 

presiunea In sectiunile de control, ~i prin compararea valorilor obtinute cu valorile din schema generala de 
functionare a sistemului. 

(3) Pentru realizarea unui bilani al apei ~i pentru a avea 0 evaluare generala a eficientei sistemului, se va 
determina marimea pierderii de apa din sistem, prin masurarea simultana adebitelor sau ca valori medii pe 
perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apa, pe tronsoane. 

(4) Pentru determinarea liniei piezometrice In lungul sistemului se vor face masuratori ale presiunii In 
sectiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru punerea In evidenta a 
unor disfunctionalitati pe conducta de aductiune. 

) 

ART. 93 
Pierderile de apa admisibile pentru 0 aductiune trebuie sa se situeze la valori sub 5% din cantitatea de 

apa intrata In sistem. 

SECTIUNEA a 5-a
 
Inmagazinarea apei
 

ART. 94 
(1) Construciiile pentru inmagazinarea apei au, In principal, rolul de acumulare a apei pentru 

compensarea variatiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor ~i alimentarea retelei In 
situatia unor indisponibilitati aparute la captare sau a conductei de aductiune. 

(2) In unele cazuri, constructiile pentru inmagazinarea apei pot Indeplini ~i functii de rupere a presiunii, 
asigurarea unui timp suficient de contact Intre reactivi ~i apa pentru realizarea unei dezinfectari In bune 
condiiii, inmagazinarea apei pentru spalatul filtrelor etc. 

(3) In cazul In care apa este inmagazinata ~i stocata Intr-o construciie care cuprinde mai mult de un 
singur compartiment ~i fiecare compartiment are intrare ~i ie~ire proprie, iar compartimentele nu sunt 
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conectate hidraulic Intre ele, constructia constituie rezervor de inmagazinare separat, iar In cazul in care 
compartimentele sunt conectate hidraulic, constructia constituie rezervor de inmagazinare individual. 

ART. 95 
(1) Tn rezervorul de inmagazinare apa trebuie sa fie sanogena ~i curata, sa fie lipsita de microorganisme, 

paraziti sau sUbstante care, prin numar ori concentratie, pot constitui un pericol potential pentru sanatatea 
umana ~i sa Indeplineasca cerintele minime prevazute in legislatia in vigoare. 

(2) Apa potabila este considerata sanogena ~i curata daca in proba prelevata la ie~irea din rezervorul de 
inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli ~i streptococi fecali sunt cele prevazute In 
legislatia specifica ~i daca rezultatele determinarilor pentru bacteriile coliforme arata absenta acestora In 
95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic. 

ART. 96 
Operatorul serviciului de alimentare cu apa trebuie sa asigure prelevarea ~i analizarea saptamanala a 

unei probe de apa de la ie~irea din fiecare rezervor de inmagazinare In functiune, pentru a verifica 
conformarea cu valorile paranietrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, numar de colonii la 
22 grade C ~i la 37 grade C, turbiditate ~i dezinfectantul rezidual. 

ART. 97 
Operatorul va lua masurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apa potabila inmagazinata care 

sa acopere minimul necesar pentru 0 perioada de 12 ore de intrerupere a prelucrarii ~i livrarii In statii1e de 
tratare. 

ART. 98 
Rezervoarele de inmagazinare trebuie sa aiba posibilitatea de evacuare a apei de spalare ~i sa aiba un 

sistem de acces pentru recoltarea de probe de apa. 
ART. 99 
Spalarea, curatarea ~i dezinfectia tezervoarelor de inmagazinare sunt obligatorii ~i trebuie realizate 

periodic ~i ori de cate ori este necesar, iar materialele ~i substantele de curatare ~i dezinfectie trebuie sa 
aiM aviz sanitar de folosire. 

ART. 100 
Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate ~i intretinute astfel Incat sa nu permita 

contaminare din exterior. 

ART. 101 
Materialele de constructie, inclusiv vopselele, substantele de impermeabilizare etc., a instalatiilor de 

tratare a apei pentru potabilizare ~i rezervoarele de inmagazinare a apei trebuie sa aiM aviz sanitar de 
folosire In acest scop. 

ART. 102 
Vana pentru rezerva intangibila de incendiu trebuie sa fie sigilata In pozitia Inch is ~i se poate deschide 

numai la dispozitia organelor de paza contra incendiilor. 
ART. 103 
Personalul de operare va urmari starea rezervoarelor de inmagazinare, izolatia termica, aerisirea, caile de 

acces, pierderile de apa etc. ~i va consemna nivelul apei In rezervor, temperatura apei ~i debitul vehiculat. 
ART. 104 
Operatorul, care asigura serviciul de alimentare cu apa din sistemul de alimentare cu apa ~i de 

canalizare, va asigura protectia calitatii apei In retelele de apa, prin respectarea timpilor maximi de stagnare 
a apei In rezervoarele de inmagazinare, ~i 0 va certifica prin buletine de analiza a apei, efectuate la 
intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sanatate publica abilitate. Efectuarea analizelor la 
sursa ~i In reteIe se va efectua, dupa luarea masurilor de spalare ~i dezinfectie necesare, ori de cate ori 
intervin lucrari de inlaturare a avariilor. 

SECTIUNEA a G-a 
Distributia apei potabile ~i1sau industriale 

ART. 105 
(1) Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure conditiile necesare accesului 

nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apa. 
(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu ~i de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, In 

conditii contractuale ~i cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului ~i a programelor de reabilitare, 
extindere ~i modernizare a sistemelor de alimentare cu apa ~i de canalizare. 

ART. 106 
(1) Delimitarea dintre reteaua publica de alimentare cu apa ~i reteaua interioara de distributie apartinand 

utilizatorului este caminul de bransament. 
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(2) Partile componente ale unui bransament sunt:
 
a) 0 constructie numita camin de apometru (de bransament), plasata pe domeniul public sau privat,
 

folosita pentru controlul ~i Tntretinerea bransamentului, fiind vizibila ~i accesibila;
 
b) priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de distributie a apei;
 
c) 0 conducta de bransament care se leaga la reteaua publica de distributie;
 
d) armatura (van a) de concesie;
 
e) contorul de bransament care asigura masurarea debitului de apa furnizata;
 
f) armatura (vana) de Tnchidere.
 
(3) Delimitarea dintre reteaua publica de distributie ~i instalatia interioara a utilizatorului se face prin 

contorul de bransament, care este ultima componenta a relelei publice de distribulie. 
(4) Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament ~i contorul, apartine relelei publice de 

distribulie a apei, indiferent de modul de finanlare a realizarii acestuia. 
(5) Carninul de bransament se amplaseaza cat mai aproape de Iimita de proprietate, de regula la 1-2 m Tn 

exteriorul acesteia.
 
ART. 107
 
(1) Toli utilizatorii care au instalalii de utilizare a apei vcr avea acces de bransare la relelele sistemului de 

alimentare cu apa Tn condiliile legii ~i ale prezentului regulament. 
(2) Un utilizator trebuie sa aiM, de regula, un singur bransament de apa, mai multe bransamente 

admilandu-se Tn cazuri speciale.
 
ART. 108
 
(1) Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la relelele de alimentare cu apa se 

poate face doar Tn baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de 
execulie. 

(2) Eliberarea avizului se realizeaza Tn doua faze, ~i anurne: 
a) avizul de bransare de principiu, eliberat In vederea oblinerii autorizatiei de construire - cuprinde datele 

generale privind posibilitali1e ~i condiliile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza Tntocmirii 
documentatiilor de catre un proiectant autorizat; 

b) avizul de bransare definitiv - prin care se insusesc soluliile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile 
de execulie. Documentalia anexata la cererea pentru avizul definitiv va conline: 

1. memoriu tehnic privind descrierea soluliilor adoptate Tn cadrul proiectului pentru bransarea la releaua 
de alimentare cu apa; 

2. scheme de montaj al conductelor de apa; 
3. certificatul de urbanism; 
4. pia nul de Tncadrare In zona, la scara de 1:500; 
5. actul de proprietate sau 0 Tmputernicire data de proprietar; 
6. planul relelelor Tn incinta. 
(3) Operatorul are obligalia de a elibera avizul definitiv Tn maximum 30 de zile calendaristice de la 

depunerea documentaliei complete. Tn cazulln care In momentul depunerii documentaliei aceasta nu este 
completa, operatorul, In termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, In scris, completarea 
documentaliei cu documentele care lipsesc, completand Tn acest sens un borderou-tip care cuprinde toate 
documentele necesare eliberarii avizului, precum ~i data la care s-a depus documentalia incompleta. 

ART. 109 
)	 (1) Executarea lucrarilor de extindere pentru alimentari cu apa, inclusiv a bran~amentelor de apa, se va 

face dupa oblinerea autorizaliei de construire eliberate de autoritatea administraliei pUb/ice locale, 
autorizalie care va avea la baza avizul definitiv al operatorului. 

(2) Se admite montarea contoarelor de apa (apometre) ~i In cladiri, Tn general Tn subsoluri, cu cOhdilia 
asigurarii de catre utilizator a securitalii Tn funclionare ~i a accesului operatorului, stabilindu-se In acest sens 
clauze contractuale care sa defineasca drepturile ~i Indatoririle fiecarei parti Tn aceasta situalie. 

(3) Darea In functiune a bransamentului de apa se va face dupa receptia acestora; la receplie se vor 
efectua probele de presiune ~j de etanseitate. Punerea Tn funcliune se va face dupa Tncheierea contractu lui 
de furnizare/utilizare Tntre operator ~i utilizator Tn termenul prevazut In contract. 

(4) Realizarea de bransamente fara avizul operatorului este considerata c1andestina ~i atrage, conform 
legislaliei Tn vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contravenlionala, administrativa sau penala, 
dupa caz, atat pentru utilizator, cat ~i pentru executantul lucrarii. 

(5) Receplia ~i preluarea bransamentului ca mijloc fix se realizeaza conform legislaliei Tn vigoare. 
(6) Tntretinerea, reparaliile ~i inlocuirea totala sau partiala a bransamentului apartinand sistemului, precum 

~i	 a caminului de bransament sunt Tn sarcina operatorului/prestatorului serviciului.
 
ART. 110
 
(1) Cheltuielile pentru executarea bransamentului, inclusiv a caminului de apometru, revin autoritali1or 

administraliei publice locale, judelene sau asocialiilor de dezvoltare comunitara. Execulia lucrarilor se 
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realizeaza prin grija operatorului, iar modalitatile de decontare vor fi stabilite In contractul de delegare a 
gestiunii, daca este cazul. 

(2) Tn cazuri bine justificate de catre operatori, daca conditiile tehnice nu permit alta solutie, se poate 
admite racordarea mai multor utilizatori la acela~i bransament, ace~tia avand camine de bransament, 
amplasate conform art. 106 alin. (5), precum ~i contoare separate montate In aceste camine. 

ART. 111
 
Lucrarile de Intretinere la reteaua de distributie constau In:
 
a) verificarea starii ~i integritatea hidrantilor ~i remedierea imediata a deficientelor: capacele de protectie,
 

pierderea de apa, interventia neautorizata, blocarea hidrantilor, existenta inscriptiilor de marcaj, eventual 
starea de functionare prin deschiderea hidrantului pentru 0 perioada scurta de timp: saptamanal; 

b) verificarea starii caminelor de vane: existenta capacelor, starea capacelor de camin ~i Inlocuirea 
imediata cu capace mai sigure, starea interioara a caminului (are apa, are de~euri, are legaturi neautorizate, 
constructia este intreaga, daca scara nu este corodata, piesele metalice sunt vopsite etc.); 

c) verificarea caminelor de bransament: integritate, starea contorului de apa, functionarea ~i eventual 
citirea contorului, prezenta apei In camin (se anunta echipa de interventie pentru scoaterea apei din camin ~i 

eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendintele de distrugere etc.; 
d) montarea indicatoarelor rutiere ~i a celor luminoase de avertizare a pericolelor In zona In care capacele 

ce se gasesc pe calea rutiera sunt Iipsa/defecte, dupa caz; 
e) verificarea ca dupa refacerea caii de circulatie capacele sa fie la cota noii cai de rulare: saptamanal; 
f) curatarea caminelor, evacuarea apei, repararea caminului, vopsirea partilor metalice; 
g) verificarea functionarii vanelor, vanelor de reglare a presiunii ~i ventilelor de aerisire; 
h) controlul pierderilor de apa; integral, la cel putin 2 ani pentru retelele de distributie; 
i) depistarea bran~amentelor fraudulos executate: semestrial; 
j) Inlocuirea contoarelor de apa defecte, care functioneaza In afara c1asei de precizie sau pentru 

verificarea metrologica periodica; 
k) asigurarea starii normale de functionare a nodurilor In care se preleveaza probe pentru urmarirea 

calitatii apei, de catre personalul propriu sau de catre organele sanitare: lunar; 
I) spalarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mica, ca urmare a reducerii consumului: lunar sau la 

intervale ce se decid In functie de indicatiile organelor sanitare de inspectie, sau acolo unde se semnaleaza 
probe bacteriologice proaste (Iipsa c1orului, prezenta bacteriilor etc.); 

m) verificarea debitului ~i presiunii la bransamentul utilizatorului, In sectiuni caracteristice;
 
n) aerisirea tronsoanelor cu defectiuni de functionare cunoscute; saptamanal.
 
ART. 112
 
Toate caracteristicile importante, de natura sa schimbe elementele de siguranta functionarii, vor fj
 

sistematizate ~i vor fi introduse In lista supravegherii prioritare sau chiar In cartea constructiei. 
ART. 113 
Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate fata de calea de circulatie, In sistemul national de 

referinta ~j vor fi pregatite pentru sistemul GIS.
 
ART. 114
 
(1) Tn cazul capacelor caminelor, daca denivelarea depa~e~te 1 cm, se trece la refacerea alinierii 

capacului. 
(2) 0 procedura similara se va aplica In cazul corectarii cotelor cutiei de protectie a capatului de sus al 

) tijei de manevra a vanelor ingropate In pamant. 
ART. 115 
Atunci cand instructiunile 0 prevad, cand organele sanitare decid sau dupa un accident care a avut 

implicatii asupra calitatii apei, se face spalarea, spa/area ~i dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor 
tronsoane din retea sau a Intregii retele. 

(2) Viteza ape; utilizate la spalare trebuie sa fie de minimum 1,5 m/s. 
(3) Dezinfectarea se face cu apa c10rata cu circa 30 mg Cllm 3 care se introduce prin pompare printr-un 

hidrant pana se umple, pastrandu-se plina minimum 24 ore dupa care se goleste ~i se spala minimum 1 ora 
cu apa pana cand analiza de apa rezultata este buna, iar autoritatea sanitara da aviz de punere In functiune 
a circuitului. 

(4) Pentru siguranta, populatia trebuie avertizata ~i anuntata cand la bransament apa nu Indepline~te 

conditiile de potabilitate. 
(5) Spalarea ~i dezinfectarea se Incepe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date In functiune, iar 

personalul de interventie va fi instruit ~i dotat cu masca de protectie contra scaparilor de clor. 
(6) Cu ocazia spalarii se verifica ~i etanseitatea vanelor, iar cele defecte se vor Inlocui.
 
ART. 116
 
(1) Pierderile de apa In retea se considera ca fiind normale daca au valori sub 15% din cantitatea totala 

intrata In sistemul de distributie. 
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(2) Lucrarile de reabilitare sau modernizare, dupa caz, se fac obligatoriu, In cazul In care pierderea 
generala de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 20%. 

ART. 117 
Reparatiile se vor face In concordanta cu procedura de lucru Infunctie de: 
a) tipul de material; 
b) tehnica de lucru propusa ~i stabilita prin procedura; 
c) timpul maxim posibil pentru oprirea apei; 
d) posibilitatile ~i consecintele izolarii tronsohului avariat; 
e) asigurarea cu apa a obiectivelor prioritare (spitale, ~coli, agenti economici la care Intreruperea apei 

pOcHe fi grava); 
f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzand de conditiile meteorologice ~i de starea vremii, de 

amplasament, de marimea avariei etc.; 
g) existenta avizului Inspectoratului pentru situatii de urgenta sau serviciului comunitar pentru situatii de 

urgenta, indusiv a organelor de politie, daca se perturba traficulln zona; 
h) existenta unei autorizatii de construire, conform prevederilor legale. 
ART. 118 
Cu ocazia oricarei reparatii, tuburile de azbociment vor fi Inlocuite obligatoriu, fiind interzisa repararea 

acestora sau mentinerea lor In circuit.
 
ART. 119
 
(1) Tn caz de golire a conductei trebuie acordata 0 atentie sporita modului de evacuare a apei pentru a nu 

se produce vacuum pe conducta ceea ce poate face posibila aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia 
~i aparitia pericolului unor Imbolnaviri la utilizator. 

(2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armatura care se deschide va fi hidrantul situat la cota cea 
mai inalta de pe traseul implicat, iar acesta va ramane deschis pana la reumplerea conductei cu apa. 

(3) Daca fenomenul de vacuum pe conducta se produce In mod curent pe un tronson oarecare atunci vor 
fi luate masuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca pozitie ~i capacitate). 

ART. 120 
Hidrantii avariati trebuie Inlocuiti cu alti hidranti incercati pe bancul de proba, Intrucat produc 0 pierdere 

mare de apa. Pentru hidrantii montati pe artere, dar fara vana de izolare, se va analiza solutia introducerii 
unei vane de izolare, chiar daca este 0 vana amplasata direct In pamant. 

ART. 121 
(1) Tn cadrul lucrarilor de reparatii se poate include ~i operatiunea de introducere de vane speciale de 

control automat (Iimitare) a presiunii In retea pentru reducerea presiunii In perioada de noapte, avand drept 
scop reducerea pierderilor de apa din retea. 

(2) Utilizarea metodei nu Inlocuie~te solutia de montare a pompelor cu turatie variabila. 
ART. 122 
Pentru realizarea bran~amentelor noi se recomanda folosirea unui procedeu care sa permita realizarea 

acestuia fara oprirea apei In conducta. 
ART. 123 
Toate lucrarile de reparatii se vor Incheia prin realizarea a doua operatiuni: 
a) elaborarea unui document care sa cuprinda operatiunile efectuate, acesta intrand In documentatia 

tehnica a cartii de constructii la capitolul retea sau aductiune', dupa caz; 
) b) Intocmirea unei calculatii a costurilor lucrarii care va fi pastrata In documentalia de referinta a 

tronsonului respectiv de relea. 
ART. 124 
La termenul legal se verifica recipientul de hidrofor, fie ca este recipient de hidrofor propriu-zis sau, 

recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsarii pompelor, repararea 
acestuia facandu-se In condiliile stabilite de proiectant ~i normele ISC IR. 

ART. 125 
(1) Pentru realizarea unei exploatari eficiente a relelei de distribu!ie a apei, este necesara dezvoltarea 

unui sistem care sa permita transmiterea informatiilor In timp real din sistem ~i interpretarea lor pentru a 
putea lua deciziile necesare sau parametrii sa fie reglati prin intermediul unui sistem de automatizare. 

(2) Principalele marimi controlate trebuie sa fie:
 
a) starea de functionare/rezerva/avarie a pompelor;
 
b) starea lnchis/deschis a vanelor;
 
c) nivelul/volumul apei In rezervor;
 
d) presiunea apei In releaua de distribulie, In noduri reprezentative (noduri unde 0 variatie a presiunii se
 

face cu 0 modificare importanta a debitului) etc.
 
ART. 126
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(1) Pentru eficientizarea activiU:jtii, operatorul trebuie sa aiM un dispecerat prin care se va coordona 
intreaga activitate de operare ~i va fi asigurata corelarea informatiilor date de aparatele de masura, cu 
lucrarile de interventie In retea ~i cu sesizarile facute de utilizatori. 

(2) Dispecerul central trebuie sa fie asigurat cu un sistem de primire a informatiilor, asistat de un program 
de calculator performant ~i dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea sistematica a 
datelor Intr-o baza de date, sa poata fi u~or exploatate pentru informatii curente sau pentru realizarea de 
statistici trimestriale, anuale etc. 

(3) In cadrul dispeceratului trebuie sa se poata depista problemele legate de distributia apei, prin 
compararea datelor masurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioara de exploatare, 
realizandu-se un control mai riguros In zona, astfel Incat sa se poata masura volumul de apa cerut de 
utilizatori ~i identifica zonele cu pierderi mari de apa. 

ART. 127 
(1) Masurarea debitelor pe reteaua de distributie se poate face prin montarea pe conducta de plecare a 

apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apa, putandu-se folosi un debitmetru portabil. 
(2) In lipsa contorului, se poate face 0 determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare de timp, 

pentru a reduce influenta decalajelor Intre citirea contoarelor de bransament, daca toate bransamentele sunt 
contorizate. 

(3) In toate cazurile trebuie sa se determine pierderile de apa pe retele.
 
ART. 128
 
(1) In cazul unor retele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care sa se determine comportarea 

retelei fata de calitatea ~i cantitatea de apa introdusa In retea, precum ~i stabilitatea biologica a apei In 
conditii reale. 

(2) Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea retelei, cre~terea nivelului 
de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare In schema de tratare a apei sau cre~terea calitatii apei 
introduse In retea, concomitent cu reabilitarea retelei. 

ART. 129 
Proba de presiune se va face dupa 0 metodologie similara cu cea utilizata la aductiuni. 
ART. 130 
Pentru eficientizarea activitatii de distributie a apei, se va da 0 atentie deosebita monitorizarii ~i reducerii 

pierderilor de apa, mai ales In cazul utilizarii unei surse de apa sarace, daca solul este sensibilia inmuiere 
sau daca apa este adusa cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/mc). 

ART. 131 
La analizarea costurilor lucrarilor necesare reducerii pierderilor de apa se va face comparatia cu costul 

unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care sa fie adusa cantitatea de apa pierduta. 
ART. 132 
Strategia controlului pierderilor de apa se structureaza In urmatoarele etape: 
a) realizarea unuiaudit pentru stabilirea stadiului pierderilor; 
b) organizarea cbntrolului ~i analiza sistematica a pierderilor; 
c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor; 
d) organizarea sistemului de remediere a defectiunilor constatate; 
e) evaluarea continua ~i controlarea efortului pentru estimarea pierderilor; 
f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic ~i economic pana la care remedierea defectiunilor trebuie 

facuta. 
ART. 133 
La retelele alimentate gravitational reducerea presiunii In retea, pentru mic~orarea pierderilor de apa prin 

neetanseitati, se poate face prin: 
a) montarea pe conducte, In pozitie convenabila, a unor vane reductoare de presiune, care sa asigure 0 

presiune prestabilita In zona aval de sectiune; 
b) manevrarea zilnica a vanelor normale, cu precautia necesara pentru a nu se forma vacuumca urmare 

a Inchiderii bruste a acestora; 
c) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitoriz.are a presiunilor ~i adoptarea de masuri similare 

(reglare de vane) In sectiuni departate de sectiunea controlata. 
ART. 134 
In cazul retelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii In retea se poate face: 
a) prin modificarea debitului In cazul pompelor cu turatie variabila, referinta fiind luata de la nodul de retea 

sensibilia modificarea debitului; 
b) prin scoaterea sau introducerea In functiune a pompelor cu turatie constanta, pe baza experientei de 

exploatare, avand In vedere un consum zilnic aproape constant; 
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c) prin alegerea unor diametre ale conductelor astfellncat, la modificarea presiunii , ritmul de scadere sa 
se propage cat mai uniform In retea; 

d) prin refacerea retelei, acolo unde este cazul, In sensul asigurarii unei presiuni de baza pentru cladirile 
cu Inaltime mai mica ~i marirea acesteia la cladirile Inalte prin statie de pompare cu hidrofor, pompe cu 
turatie variabila etc. 

ART. 135 
Prelucrarea sistematica a valorilor obtinutedin controlul pierderii de apa se va concretiza prin stabilirea de 

proceduri legate de: 
a) comportarea In timp a diferitelor tipuri de materiale; 
b) durata reala de viata a unor materiale ~i a tipurilor de imbinari; 
c) mai buna estimare a costurilor de exploatare a retelelor; 
d) stabilirea unor valori rationale asupra eficientei retelei; 
e) valori de comparat cu realizari din alte localitatiltari; 
f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apa. 
ART. 136 
(1) Orice utilizator are dreptulla un aparat de masurare a consumului pe bransamentul sau. 
(2) Montarea apometrelor se va face la toti utilizatorii ca 0 obligatie a operatorului, pana la data de 21 

martie 2009, pe baza unui program de contorizare stabilit de autoritatea administratiei publice locale. 
(3) Asigurarea sumelor necesare pentru finantarea cohtorizarii la bransamentul utilizatorului, prevazuta la 

alin. (2), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, respectiv 
ale operatorilor, daca contractul de delegare a gestiunii are prevazuta aceasta investitie, indiferent de forma 
de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptata. 

(4) Contravaloarea contoarelor de apa montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv 
contravaloarea montajului acestora, se decohteaza de operatori pe baza documentelor justificative 
prezentate de utilizatori. Decontarea se face In Iimita fondurilor cu aceasta destinatie, prevazute In bugetele 
locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, aprobate potrivit legii, ~i transferate operatorilor, 
respectiv In bugetele operatorilor, potrivit programelor de investitii stabilite pe baza contractelor de delegare 
a gestiunii. Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depa~i consumul stabilit In regim pausal. 

(5) CantitatHe efective de apa furnizate se stabilesc pe baza Inregistrarilor contorului de bransament. 
(6) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de masura. pana la montarea acestora, conform 

prevederilor de la alin. (2), stabilirea consumului se face In baza criteriilor tehnice privind stabilirea 
cantitatilor de apa In sistem pausal. 

(7) Debitele de apa industriala se stabilesc numai pe baza Inregistrarii aparatelor de masurare sau a 
metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord In contractul de furnizare/prestare. 

CAP. V 
Serviciul de canalizare 

SECTIUNEA 1 
Colectarea, transportul ~i evacuarea apelor uzate de la utilizatori 

ART. 137· '-) (1) Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure conditii1e necesare accesului 
nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apa ~i de canalizare. 

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu ~i de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, In 
conditii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului ~i a programelor de reabilitare, 
extindere ~i modernizare a sistemelor de alimentare cu apa ~i de canalizare. 

ART. 138 
(1) Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare ~i instalatia interioara de canalizare apartinand 

utilizatorului este caminul de racord. 
(2) Parti1e componente ale unui racord sunt: 
a) 0 constructie numita camin de racord, plasata pe domeniul public sau privat, folosita pentru controlul ~i 

Intretinerea racordului, fiind vizibila ~i accesibila; 
b) un dispozitiv tip sifon, instalat In camin cu rolul de a garanta securitatea retelei ~i care permite totodata 

racordarea la reteaua de canalizare apartinand utilizatorului; 
c) 0 conducta de racordare, situata Intre caminul de racord ~i reteaua publica de canalizare; 
d) un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice In vigoare, permitand legarea conductei de 

racordare la canalul de serviciu. 
(3) Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord cu toate componentele sale, apartine 

retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia. 
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ART. 139 
(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, In cazul intrarii sub presiune a retelei de 

canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reteaua de canalizare. 
(2) Pe legaturile prevazute pentru golirea subsolurilor la canalizare, In vederea evacuarii apelor provenite 

din retelele interioare de alimentare cu apa ~i de canalizare In cazul unor defectiuni, se vor monta de catre 
utilizatori vane ~i clapete contra refularii. 

(3) Caminul de racord se amplaseaza astfel:
 
a) la 1-2 m fata de cladire, la imobilele fara curte ~i fara Imprejmuire;
 
b) imediat dupa caminuluscat, de control al canivoului, la imobilele construite in terenuri sensibile de
 

umezire (macroporice); 
c) la 1-2 m de Imprejmuire, In curtea imobilelor cu incinta Inchisa; 
d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre c1adire ~i canalul public este mai mica de 3 m. 
ART. 140 
Evacuarea ape lor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca prin aceasta: 
a) nu se degradeaza constructiile ~i instalatiile retelelor de canalizare ~i ale statiilor de epurare; 
b) nu se diminueaza capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari; 
c) nu se aduc prejudicii igienei ~i sanatatii publice sau personalului de exploatare; 
d) nu se perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea 

acestora; 
e) nu se creeaza pericol de explozie; 
f) nu afecteaza calitatea apelor uzate ~i meteorice din sistemul de canalizare. 
ART. 141 
Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului ~i numai a urmatoarelor categorii de 

ape uzate:
 
a) ape uzate menajere;
 
b) ape uzate industriale;
 
c) ape uzate ora~ene~ti;
 

d) ape pluviale;
 
e) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zapezii.
 
ART. 142
 
(1) Orice utilizator care dore~te sa fie racordat la sistemul de canalizare trebuie sa depuna la operatorul 

serviciului de canalizare 0 cerere de racordare. Cererea va fi Insotita de certificatul de urbanism, planul de 
Incadrare in zona la scara de 1:500 ~i actul de proprietate sau 0 imputernicire data de proprietar. 

(2) La solicitarea avizului de racordare, in vederea evacuarii apelor uzate, utilizatorul va pune la dispozitie 
date asigurate de un proiectant autorizat,respectiv breviare de calcul cu estimari ale debitelor ~i compozitiei 
apelor uzate care urmeaza a fi evacuate In canalizarile localitatilor. 

ART. 143 
Pentru orice modificari privind debitul ~i/sau calitatea apelor uzate, evacuate in retelele de canalizare ale 

localitatilor de catre operatorii economici, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii 
tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a cere un nou aviz de racordare, de 
a obtine avizul inspectoratului de sanatate publica ~i avizul de gospodarire a apelor, iar operatorul are 
obligatia sa modifice contractul de furnizare. 

_1 ART. 144 
(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autoritatilor administratiei publice locale, 

judetene sau asociatiilor de dezvoltare intercomunala. Executia lucrarilor se realizeaza prin grija 
operatorului, iar modalitatilor de decontare vor fi stabilite in contractul de delegare a gestiunii, daca este 
cazul. 

(2) Legatura realizata Intre caminul de racordare ~i reteaua de canalizare interioara a utilizatorului, 
inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusiva a utilizatorului. Canalizarea ~i lucrarile de 
racord trebuie sa fie executate in conditii de etanseitate. 

ART. 145 
Tn vederea eliberarii avizului de racordare, operatorul: 
a) va analiza cantitatile ~i incarcarile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de 

utilizator, in corelatie cu capacitatea retelelor de canalizare existente in zona de amplasament ~i a 
instalatiilor de epurare aferente, pe tipuri de apa uzata; 

b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, daca reteaua/retelele de 
canalizare ~i instalatiile de epurare au capacitatea de preluare necesara noilor conditii, indicand 
amplasamentul caminelor de racord ~i, daca este necesar, necesitatea montarii unor statii de preepurare; 
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c) refuza emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate Tn sistemul de canalizare, amana 
emiterea sau limitarea provizorie a preluarii debitelor, daca executia racordului necesita realizarea unei 
redimensionari a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente, Tn functie de strategia de 
dezvoltare a retelelor sistemului de canalizare stabilita de autoritatea administratiei publice locale; 

d) elibereaza avizul de racordare definitiv, specificand: 
1. debitele ~i concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, Tn sectiunea de 

control; 
2. eventualele restrictii de evacuare Tn anumite ore sau situatii; 
3. masuri de uniformizare a debitelor ~i concentratiilor substantelor poluante continute; 
4. obligatia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalatiile proprii, 

care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare. 
ART. 146 
Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv de racordare Tn maximum 30 de zile de la depunerea 

documentatiei complete. Tn cazul Tn care Tn momentul depunerii documentatiei aceasta nu este completa, 
operatorul, Tn termen de maximum 10 zile, va solicita Tn scris completarea documentatiei cu documentele 
lipsa, completand Tn acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberarii 
avizului, precum ~i data la care s-a depus documentatia incompleta. 

ART. 147 
(1) Tnainte de orice racordare la retelele de canalizare, operatorul serviciului de canalizare va verifica 

conformarea executiei instalatiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalatii de canalizare 
interioara ce a stat la baza avizului de racordare, astfel Tncat sa fie asigurate posibilitatea tehnica de 
racordare ~i compatibilitatea celor doua retele. 

(2) Este interzisa montarea oricarui dispozitiv sau oricarei instalatii care poate permite patrunderea apelor 
uzate Tn conducta de apa potabila sau industriala, fie prin aspirare datorata fenomenului de ejectie, fie prin 
refulare cauzata de 0 suprapresiune produsa Tn reteaua de evacuare. 

ART. 148 
(1) Pentru controlul calitatii apelor deversate Tn reteaua de canalizare, utilizatorii, operatori economici care 

desfa~oara activitati Tn urma carora rezulta ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea 
organului de control abilitat sa efectueze astfel de controale, buletine de analiza emise de un laborator 
autorizat. 

(2) Buletinele de analiza vor avea 0 vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.
 
ART. 149
 
(1) Receptia ~i preluarea racordului ca mijloc fix se realizeaza conform legislatiei Tn vigoare. 
(2) Tntretinerea, reparatiile ~i Tnlocuirea totala sau partiala a racordurilor apartinand sistemului, precum ~i 

a caminului de racordare sunt Tn sarcina operatorului/prestatorului serviciutui. 
(3) Tn cazul Tn care apar unele deteriorari ale retelelor, inclusiv cu efecte asupra tertilor, ~i se dovede~te 

ca acestea se datoreaza neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor 
operatorului serviciului pentru remedierea situatiei sunt Tn sarcina utilizatorului vinovat, care este 
raspunzator de daunele provocate. 

ART. 150 
Apele uzate provenite de la unitatile medicale ~i veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele ~i 

institutele de cercetare medicala ~i veterinara, de la unitatile de ecarisare, precum ~i de la orice fel de 
Tntreprinderi ~i institutii care, prin specificul activitatii lor, produc contaminare cu agenti patogeni (microbi, 
virusuri, oua de paraziti) pot fi evacuate Tn retelele de canalizare ale localitatilor numai cu respectarea 
urmatoarelor masuri, certificate periodic prin buletine de analiza, eliberate de catre inspectoratele de 
sanatate publica teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor care au Tn administrare ~i exploatare reteaua de 
canalizare ~i statia de epurare a localitatii: 

a) la unitatile medicale ~i veterinare, curative sau profilactice realizarea masurilor de dezinfectie a tuturor 
produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislatiei sanitare Tn vigoare; 

b) la laboratoarele institutelor care lucreaza cu produse patologice ~i la celelalte unitati mentionate, 
realizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislatiei 
sanitare Tn vigoare. 

ART. 151 
Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele ~i normativele Tn vigoare cu privire la conditiile ~i 

calitatea apelor uzate. Tn acest sens, utilizatorul nu poate deversa Tn reteaua de canalizare ape uzate care 
In sectiunea de control contin: 
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a)	 materii In suspensie ale caror cantitate, marime ~i natura constituie un factor activ de erodare a 
canalelor, provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea normala; 

b)	 substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare ~i 

statiile de epurare a apelor uzate din localitati; 
c)	 substante de orice natura care, plutitoare sau dizolvate, In stare coloidala sau de suspensie, pot 

stanjeni exploatarea normala a canalelor ~i statiilor de epurare a apelor uzate sau care, Impreuna cu aerul, 
pot forma amestecuri explozive; 

d)	 substante toxice sau nOGive care, singure sau In amestec cu apa din canalizare, pot pune In pericol 
personalul de exploatare a retelei de canalizare ~i a statiei de epurare; 

e) substante cu grad ridicat de periculozitate; 
f) substante care, singure sau In amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care sa contribuie la 

poluarea mediului Inconjurator; 
g) substante colorante ale caror cantitati ~i natura, In conditiile diluarii realizate In reteaua de canalizare ~i 

In	 stCitia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa In care se evacueaza apele 
epurate; 

h) substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului; 
i) substante organice greu biodegradabile, In cantitati ce pot influenta negativ procesul de epurare a 

treptei biologice. 
ART. 152 
(1) In cazulln care In localitate exista un sistem public de canalizare, toti utilizatorii care au contract de 

furnizare a apei, indiferent daca au sau nu bransament propriu, au obligatia de a deversa apele uzate 
provenite din activitatile specifice fiecarui tip de utilizator numai In reteaua de canalizare, cu respectarea 
prevederilor prezentului regulament. 

(2) Utilizatorii care se alimenteaza cu apa din reteaua de distributie sau din surse proprii ~i care sunt 
amplasati In zone unde nu exista retele de canalizare au obligatia dotarii cu bazine etanse vidanjabile sau 
cu statie de epurare compacta locala, construite ~i exploatate In conditiile impuse de autoritatile de mediu ~i 

gospodarire a apelor competente. Vidanjarea ~i evacuarea apelor uzate provenite din astfe1 de fose se 
poate realiza fie de catre operatorul serviciului de canalizare, fie de catre alti agenti economici autorizati, 
care au obtinut in prealabil avizul operatorului privind locul ~i conditiile tehnice de descarcare a apelor uzate 
provenite din procesul de vidanjare. 

(3) Vidanjarea este interzisa In zonele In care exista realizat un sistem public de canalizare, daca 
operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul sau de preluare a apelor uzate In sistemul de 
canalizare ~i s-a angajat ca va realiza racordul. 

ART. 153 
(1) Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligatia de a controla permanent parametrii apelor 

uzate industriale, astfel lncat la deversarea In reteaua de canalizare sa respecte indicatorii consemnati In 
avizul de racordare. 

(2) Tn cazulln care apele uzate depa~esc incarcarile avizate de operator sau de organele de gospodarire 
a apelor competente, se vor lua masuri imediate de Incadrare in aceste avize, cu plata, In sarcina 
utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, precum ~i a valorii eventualelor pagube 
produse atat operatorului, cat ~i tertilor. 

(3) Operatorul poate efectua In sectiunea de masura prelevari de probe ~i controale In prezenta 
)	 utilizatorului, In scopul de a verifica daca apele industriale uzate deversate In reteaua de canalizare au 

calitatile stabilite In conformitate cu prescriptiile tehnice In vigoare sau avizele operatorului ori autoritatilor de 
gospodarire a apelor competente. 

(4)	 Proba prelevata din sectiunea de masura va fi reprezentativa ~i suficienta cantitativ, astfel incat sa 
poata fi supusa analizelor fizico-chimice ~i biologico-bacteriologice, astfel: 

a) 0 treime va fi analizata prin grija operatorului; 
b) 0 treime prin grija utilizatorului; 
c)	 0 treime va fi sigilata ata! de operator, cat ~i de utilizator, constituind proba-martor, ~i va fi pastrata de 

una dintre cele doua parti In astfel de conditii lncat sa permita conservarea caracteristicilor din momentul 
prelevarii. Analiza acestei probe, efectuata de un laborator autorizat, agreat de ambele parti, este opozabila 
analizelor efectuate de oricare dintre cele doua parti. 

ART. 154 
(1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face In mod curent numai In sectiunea finala a 

colectorului principal, la intrarea In statia de epurare, pentru cunoa~terea debitului introdus In statie. 
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(2) Pentru cunoa~terea capacitatii reale de transport ~i depistarea acelor tronsoane la care viteza de 
autocuratare nu este asigurata, se va determina debitul de apa uzata fara contoare, masurand viteza ~i 

sectiunea de curgere a apei uzate sau utilizand grafice de calcul care tin cont de: 
a) panta colectorului Intre camine succesive; 
b) nivelul apei In camine; 
c) diametrul colectorului. 
ART. 155 
Tn vederea depistarii zonelor In care apar infiltratii In cantitati mari ale apei din sol se vor efectua analize 

ale apei uzate In camine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO(5)). 
ART. 156 
Pentru cunoa~terea debitelor In colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe care 

se fac masuratori pentru determinarea relatiei dintre Inaltimea apei In camin/canal ~i debitul transportat, care 
vor reprezenta valori de referinta, pentru aprecierea debitelor In timpul exploatarii. 

ART. 157 
Proba de etanseitate se va face conform procedurii folosite la receptia lucrarii, indicandu-se ~i valoarea 

pierderii admisibile de apa. 
ART. 158 
Operatorul va asigura supravegherea, cu frecventa stabilita In instruqiunile tehnice, a colectoarelor 

canalizarii de catre personal calificat, care va verifica periodic urmatoarele elemente constructive ale retelei 
de canalizare: 

a) existenta ~i Inlocuirea capacelor la caminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor; 
b) existenta gratarelor la gurile de scurgere; 
c) existenta denivelarilor, gropilor, santurilor pe traseul colectorului; 
d) existenta resturilor de pamant de pe strada, resturi care pot ajunge In canalizare; 
e) dupa fiecare ploaie, baltirea apei la rigola sau In dreptul gurii de scurgere, datorate infundarii sau 

pozitionarii prea sus a acesteia; 
f) functionarea deversoarelor; 
g) functionarea gurii de varsare atat la canalizarea In sistem unitar, cat ~i la reteaua In sistem divizor; 
h) existenta mirosului neplacut, caracteristic fermentarii namolului, langa gurile de scurgere sau camine; 
i) calitatea apelor uzate deversate In retea de agentii economici; 
j) prezenta vietuitoarelor In reteaua de canalizare; 
k) functionarea statiilor de pompare. 
ART. 159 
o supraveghere atenta se face asupra colectoarelor prin:
 
a) verificarea starii caminelor ~i camerelor de intersectie;
 
b) verificarea nivelului apei In caminele de intersectie;
 
c) verificarea nivelului apei ~i a starii caminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este In general
 

mica, sub viteza de autocuratare de 0,7 m/s; 
d) depistarea prezentei poluantilor cu efecte mari asupra retelei: produse petroliere, produse toxice, 

agresive etc.; 
e) verificarea cantitatii ~i calita!ii apelor uzate In sectiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din gura de 

varsare In emisar. 
j ART. 160 

Principalele lucrari de Intretinere ce trebuie executate sunt: 
a) verificarea ~i Inlocuirea capacelor de camine ~i a gratarelor la gurile de scurgere; 
b) corectarea cote; ramelor ~i capacelor de la camine ca urmare a Imbunatatirii caii sau In urma tasarilor 

diferentiate;
 
c) spalarea colectoarelor;
 
d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat ~i cimentat;
 
e) scoaterea namolului depus In depozitele gurilor descurgere;
 
f) umplerea cu apa a gurilor de scurgere;
 
g) curatarea bazinelor de retentie;
 
h) Inlocuirea gratarelor prevazute pe retea;
 
i) asigurarea cailor de acces la retea ~i la toate sectiunile de prelevare de probe;
 
j) desfiintarea sau aducerea In legalitate a lucrarilor ilegale de racordare.
 
ART. 161
 
(1) Spalarea colectoarelor va Incepe din sectiunea amonte ~i se continua pana la racordarea cu un 

colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificand In prealabil, cu ajutorul echipamentelor 
specializate, daca colectorul nu este rupt ~i daca nu intra pamantulln acesta. 
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(2) Daca Tn colector, prin crapaturi sau rosturile de imbinare, au intrat radacinile pomilor eXistenti Tn 
preajma colectorului, acestea se taie, in scopul deblocari; acestuia, urmand ca, prin decopertare, sa se taie 
radacinile !;)i din exterior !;)i sa fie refacute imbinarile !;)i tuburile defecte. 

(3) Tn toate cazurile este recomandata inspectia cu camera TV montata pe robot specializat, iar rezultatul 
vizualizarii va fi arhivat, dupa compararea cu rezultatele anterioare, constituind un moment de referinta 
pentru deciziile ulterioare. 

ART. 162 
(1) Spalarea se va face de preferinta cu echipamente speciale de spalat, folosind jeiuri de apa de mare 

viteza, 10-20 mis, asigurata printr-o presiune de 80-120 bari in furtunul de transport, urmand ca tehnologia 
de curatare sa asigure conditiile necesare astfel incat personalul de deservire sa nu intre Tn contact direct cu 
apa murdara din colector. 

(2) Metoda de spalare cu jet este obligatorie la acele retele la care, datorita constructiei, caminele de 
inspectie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici !;)i servesc doar pentru inspectia cu mijloace de televiziune in 
circuit Tnchis. 

ART. 163 
o atentie speciala va fi acordata subtraversarilor, sifonarii rete lei de canalizare, marcandu-se nivelul apei 

in caminul amonte, Tn perioada cand functionarea este normala, la debitul maxim, !;)i va fi verificat acest nivel 
periodic saptamanal, iar daca nivelul a crescut se va depista cauza. 

ART. 164 
Spalarea unui tronson important de canalizare poate Tncepe dupa ce au fost luate masuri adecvate la 

statia de epurare, care sa tina cont de aportul mare de namol in apa uzata, care poate influenta nefavorabil 
procesul de epurare. 

ART. 165 
Gura de varsare a apelor uzate in emisar trebuie controlata dupa fiecare debit mai mare decat debitul 

mediu al raului, verificandu-se: 
a) stabilitatea malurilor raului pe circa 100 min aval !;)i 500 min amonte; 
b) stabilitatea constructiei gurii de varsare; 
c) tendinta raului, la ape mici, de Tndepartare fata de gura de varsare; 
d) tendinta raului de blocare a gurii de varsare; 
e) tendinta de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuata din canalizare; 
f) tendinta raului de spalare a albiei langa gura de varsare, fiind necesara 0 consolidare adecvata, daca 

este cazul. 
ART. 166 
Canalul de ocolire care reprezinta !;)i preaplinul statiei de pompare trebuie sa fie functional !;)i accesibil tot 

timpul. 
ART. 167 
Se va da 0 atentie deosebita comportarii statiei de pompare pe durata ploilor ce depa!;)esc frecventa 

normala, asigurandu-se accesul la statie In orice situatie. Se va verifica functionarea preaplinului !;)i efectul 
punerii sub presiune a retelei, in amonte. 

ART. 168 
(1) Electropompele vor trebui sa aiba echipamente de masura pentru parametrii de functionare, debit, 

presiune, curent !;)i tensiune de alimentare, putere absorbita etc. 
(2) Sunt aplicabile totodata prevederile art. 71 !;)i art. 72. 
ART. 169 
Gratarele vor fi curatate ori de cate ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse In saci !;)i 

evacuate. 
ART. 170 
Statiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele montate !;)i vor 

avea sursa dubla de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al statiei de pompare va fi mai mare decat 
debitul colectat in mod normal. 

ART. 171 
Pentru lucrarile efectuate este necesar ca: 
a) sa se lucreze numai cu personal calificat; 
b) personalul sa aiba echipament de protectie !;)i de munca adecvat; 
c) sa fie asigurate conditiile necesare de prevenire a accidentelor de munca; 
d) Tn cazul interventiei la colectoare in functiune, durata de interventie sa fie cat mai mica, utilizandu-se 

schimburi succesive pe perioade scurte de timp. 
ART. 172 
Lucrarile de remediere a caminelor constau in principal din: 
a) reasezarea corecta a capacelor caminelor; 
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b) Inlocuirea capacelor sparte/furate §i a gratarelor la gurile de scurgere;
 
c) repararea scarilor de acces In camine;
 
d) repararea lucrarilor la bazinele de retentie;
 
e) Intretinerea sistemului de masurare permanenta a debitelor.
 
ART. 173
 
(1) Racordarea de noi utilizatori la retea se face numai de catre personalul autorizat, dupa un proiect 

aprobat de operator, respectElnd prevederile art. 139, 142, 145 §i 149. 
(2) Pentru executarea unor astfel de lucrari, agentii economici, altii decat operatorul serviciului, trebuie sa 

fie autorizati §i vor lucra sub supravegherea personalului operatorului. 
(3) Racordarea poate fi efectuata In unul dintre urmatoarele moduri:
 
a) utilizand caminul de vizitare atunci cand noul racord este amplasat la 0 cota ridicata, iar curgerea se
 

asigura gravitational sau, cand racordul este la cota joasa, se va asigura pomparea apei; 
b) prin realizarea .unui camin nou pe canalul de serviciu. . 
ART. 174 
Pentru subtraversarea cursurilor de apa sau alte subtraversari, sifonul de canalizare va avea realizata 0 

posibilitate de spalare. 5e va verifica nivelul apei In caminul amonte §i, In momentul In care cota acestuia 
este mai mare decat este normal, se efectueaza spa/area sau/§i curatarea mecanica. La fiecare viitura pe 
rau se verifica starea subtraversarii. 

ART. 175 
(1) In general, repararea colectoarelor se realizeaza prin sapatura deschisa cu oprirea apei §i deversarea 

ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din caminul amonte. 
(2) 5e interzice transportul apei uzate direct prin rigola strazii, luandu-se toate masurile de prevenire a 

accidentelor atat pentru lucratorii proprii, cat §i pentru participantii la trafic. 
(3) Lucrarile se fac fara Intrerupere pana la terminare, chiar daca se lucreaza In schimburi succesive, In 

zile de sarbatoare etc. 
(4) Dupa reparatiile care implica accesul la tubulatura trebuie facuta 0 proba de etanseitate, folosindu-se 

apa din tub prin blocarea sectiunii aval §i umplerea caminului amonte sau a caminului aval pana la nivelul 
strazii, avand grija ca presiunea maxima sa nu depa§easca 5 mca, iar apa uzata sa nu ajunga pe carosabil. 

(5) La tronsoane mici se va aduce apa curata pentru a evita lucrulln conditii grele. 
ART. 176 
Toate lucrarile de refacere a retelei de canalizare vor fi trecute In cartea constructiei, intocmindu-se, daca 

este cazul, noi proceduri de lucru, atestate §i aprobate.
 
ART. 177
 
(1) Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici, stabilita In cadrul contractului de 

prestare/furnizare a serviciului, reprezinta 0 cota procentuala, de regula, Intre 80 §i 100% din cantitatea 
totala de apa rece furnizata, prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale, pe baza unui studiu de 
specialitate efectuat de un institut de specialitate. 

(2) Cantitatea de apa evacuata de catre celelalte categorii de utilizatori se considera a fi egala cu 
cantitatea de apa consumata. Fac exceptie utilizatorii la care specificul activitatilor face ca 0 cantitate de apa 
sa ramana inglobata In produsul finit, caz In care debitul de apa uzata evacuata se va stabili prin masurarea 
acestuia sau pe baza unui breviar de calcullntocmit de utilizator §i insusit de operator. 

(3) Utilizatorii care se alimenteaza din surse proprii §i care evacueaza apa uzata In reteaua de canalizare (	 vor achita contravaloarea acesteia In baza contractu lui Incheiat cu operatorul, In care se va specifica modul 
de masurare sau determinare a cantitatilor evacuate. 

SECTIUNEA a 2-a
 
Epurarea apelor uzate
 

ART. 178 
Operatorii care exploateaza statiile de tratare a apei potabil.e §i/sau instalatiile de epurare au obligatia sa 

realizeze urmarirea continua, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de functionare a 
acestora, sa pastreze registrele cu rezultatele analizelor §i sa puna aceste date la dispozitia personalului 
Imputernicit cu sarcini de inspectie §i control. 

ART. 179 
Incarcarea cu poluanti a apelor uzate se exprima In locuitori echivalenti §i se calculeaza pe baza 

Incarcarii medii maxime saptamanale In CBO(5) intrat In statia de epurare In cursul unui an, exceptand 
situatiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile abundente. 
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ART. 180 
(1) lnainte de a fi evacuate In receptorii naturali, apele uzate colectate In relelele de canalizare vor fi 

supuse unei epurari corespunzatoare, In vederea conformarii cu prevederile legale. 
(2) Staliile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate ~i Tntrelinute astfel Tncat sa se asigure 

performanle corespunzatoare In condiliile c1imatice locale normale. La exploatarea statiilor de epurare se va 
tine seama de variatiile sezoniere ale Tncarcarii cu poluanti. 

ART. 181 
Epurarea mecanica a apelor uzate trebuie sa asigure Tndepartarea prin procedee fizice, Tn special, a 

materiilor Tn suspensie, cat ~i a celor nemiscibile cu apa, separabile gravitational, precum ~i re1inerea 
partiala a substanlelor organice. 

ART. 182 
Treapta de epurare mecanica trebuie exploatata astfel Tncat sa se asigure, Tn func1ie de tehnologia 

utilizata: . 
a) re1inerea materiilor In suspensie de dimensiuni mari, care se face Tn gratare, site, cominutoare etc.; 
b) re1inerea materiilor nemiscibile cu apa (grasimi, produse petroliere), realizata in separatoare de 

grasimi; 
c) sedimentarea materiilor Tn suspensie separabile prin decantare, care are loc In deznisipatoare, 

decantoare etc.; 
d) prelucrarea namolurilor. 
ART. 183 
Treapta mecanica a unei sta1ii de epurare este alcatuita, Tn principal, din: 
a) Iinia (sau fluxul) apei cu: 
1. deversorul din amonte de statia de epurare; 
2. bazinul de reten1ie; 
3. gratar; 
4. deznisipator; 
5. dispozitive de masura a debitelor de apa uzata ~i de namol; 
6. separator de grasimi; 
7. decantor primar; 
8. statie de pompare ape uzate; 
9. conducte ~i canale tehnologice de legatura; 
10. conducta (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate Tn emisar; 
11. gura de evacuare a apelor uzate epurate Tn emisar;
 
b) linia (sau fluxul) namolului cu:
 
1. statie de pompare namol primar; 
2. instalatii de .sitare a namolului; 
3. instalalii de condilionare chimica a namolului; 
4. concentrator (sau ingrosator) de namol; 
5. instala1ii de stabilizare a namolului; 
6. rezervoare de fermentare a namolului sau metantancuri, Tn care are lac fermentarea anaeroba; 
7. bazine de stabilizare aeroba a namolului sau stabilizatoare de namol; 
8. instala1ii de deshidratare a namolului; 
9. deshidratare naturala pe platforme (paturi) de uscare; 
10. deshidratare artificiala sau deshidratare mecanica; 
11. depozit de namol deshidratat; 
12. conducte ~i canale tehnologice de legatura;
 
c) construclii ~i instala1ii auxiliare cu:
 
1. pavilion tehnologic; 
2. statie de suflante; 
3. centrala termica; 
4. atelier mecanic; 
5. remiza utilaje; 
6. drum de acces; 
7. drumuri, alei ~i platforme interioare; 
8. Tmprejmuiri ~i porti; 
9. instalatii de alimentare cu energie electrica; 
10. instalatii electrice de forta, i1uminat ~i protectie; 
11. instalatii de automatizare ~i AMCR; 
12. instalatii de telefonie; 
13. canale termice; 
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14. retele electrice Tn incinta; 
15. retele de apa potabila, pentru incendiu, de canalizare, gaze s.a.; 
16. lucrari de indiguire, aparari de maluri, IUGr<3ri Tn albie etc. 
ART. 184 
Instalatiile de epurare mecanica a apelor uzate trebuie sa asigure, de regula, 0 eficienta de separare ~i 

Tndepartarea principaJelor substante poluante continute, astfel: 
- 40-60% pentru materii Tn suspensie; 
- 20-40% pentru C80(5); 
- 20-40% pentru fosfor total ~i azot organic; 
- 25-75% pentru bacteriile coliforme totale. 
ART. 185 
Pentru asigurarea unei functionari corespunzatoare a statiei de epurare, operatorul trebuie sa aiM 0 baza 

de date din care sa rezulte urmatoarele caracteristici fizico-chimice:
 
a) pentru apa:
 
1. temperatura; 
2. pH-ul; 
3. materii totale Tn suspensie; 
4. substante 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 [CBO(5)]; 
9. azotul amoniacal; ( 10. azotiti;
 
11. azotati;
 
12. fosfortotal;
 
13. substante extractibile cu eter de petrol;
 
14. metale grele;
 
15. sulfuri;
 
16. cianuri;
 
17. fenoli;
 
18. detergenti;
 
b) pentru namol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, ingrosat, stabilizat, deshidratat etc.):
 
1. pH-ul;
 
2. umiditate;
 
3. materii totale Tn suspensii;
 
4. substante volatile;
 
5. substante minerale;
 
6. indicele volumetric al namolului;
 
7. substante extractibile cu eter;
 
8. ioni de metale grele;
 
9. continutul Tn compu~i ai azotului; 
10. continutul Tn compu~i ai fosfbrului; 
11. potasiu; 
12. calciu; 
13. magneziu; 
14. sodiu; 
15. c1oruri; 
16. sulfati; 
17. caraderisticile fizico-chimice ale apei de namol (supernatantului); 
18. valori ale rezistentei la deshidratarea namolului fermentat.
 
ART. 186
 
(1) Corpurile plutitoare ~i suspensiile grosiere (bucati de lemn, textile, plastic, pietre etc.), rezultate din 

curatarea materialelor retinute pe gratare, se gestioneaza ca ~i de~eurile municipale, fiind transportate, de 
catre operatorul de salubrizare, Tn conditiile prevazute de regulamentul serviciului de salubrizare. 

(2) Retinerile pe gratare se depoziteaza temporar Tn containere Tnchise; depozitarea nu trebuie sa dureze 
mai mult de 0 saptamana. 

ART. 187 
Tn timpul exploatarii se vor urmari ~i consemna parametrii de proces ~i starea echipamentelor pentru 

diferite parti ale statiei, pe trepte: 
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a) masura pentru: 
1. temperatura ~i pH; 
2. azot amoniacal; 
3. azotati; 
4. azot total; 
5. suspensii solide; 
6. CCO-Cr; 
7. CB05; 
8. H(2)S; 
9. oxigen dizolvat; 
10. fosfor total; 
11. masura debit;
 
b) gratare - senzori de nivel amonte/aval:
 
1. stare de functionare echipamentlalarma; 
2. pornire/oprire automata, functie de nivel;
 
c) statie de pompare:
 
1. senzori de nivelln camera de aspiratie; 
2. stare de functionare echipamentlalarma; 
3. pornire/oprire automata, functie de nivel;
 
d) aerare - masura pentru pH; conductivitate, potential Redox la intrare:
 
1. masura debit de aer; 
2. oxigenul dizolvat - In minimum doua puncte; 
3. azotati ~i azot amoniacal; ( 4. stare de functionare echipamentlalarma; 
5. valori parametrilalarma; 
6. comanda functionarii suflantelor, In functie de necesarul de oxigen din bazinul de aerare; 
e) decantor secundar: 
1. masura nivel apa; 
2. masura pozitie strat; 
3. stare de functionare echipamentlalarma; 
4. masura namol recirculat ~i namolln exces; 
5. reglare debit de namol; 
6. traductoare de suspensii pe conductele de namol;
 
f) dezinfectie:
 
1. masura clor remanent; 
2. stare de functionare echipamentlalarma; 
3. functionare ~i reglare automata pompe dozatoare;
 
g) evacuare efluent: aceia$i indicatori ca pentru influentul statiei de epurare.
 
ART. 188
 
Apa uzata procesata In statie poate fi utilizata In agricultura pentru irigatii, daca lndepline~te
 

caracteristicile ~i compozitia prevazute In actele normative In vigoare. 

( ART. 189
 
Exploatarea ~i lntretinerea statiilor de epurare se face numai de catre personal calificat.
 

SECTIUNEAA a 3-a 
Evacuarea, tratarea l?i depozitarea namolurilor provenite din statiile de tratare a apei brute 

ART. 190 
(1) In general, In statiile de tratare a apelor potabile, namolurile provin In proportie de 65-70% din 

decantoare ~i 15-20% de la spalarea filtrelor, restul fiind evacuarile depunerilor din denisipatoare. 
(2) Suspensiile din aceste namoluri contin: substante prezente In apa bruta lnainte de tratare, ca 

plancton, substante minerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier, mangan), precum ~i substante 
provenite din procesul de tratare ca adjuvanti cum sunt: hidroxizi metalici provenind din coagulare, In urma 
reactiilor chimice dintre reactivii de coagulare ~i floculare ~i substantele existente In apa de tratat, carbonati 
de calciu In cazul statiilor de decarbonatare (dedurizare). 

(3) Namolurile se caracterizeaza printr-un continut ridicat de apa ~i nu este permisa evacuarea ca atare In 
emisar sau retea, necesitand tratamente ce implica tehnologii speciale In functie de natura namolurilor !?i 
treapta schemei de tratare din care provin. 

ART. 191 
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Caracteristicile specifice acestor tipuri de namoluri se refera la: 
a) factorii privind natura namolului: concentratia Tn substanta uscata, continutul In substante volatile, 

compozitia ponderala elementara, compozitia apei interstitia Ie; 
b) factorii privind structura namolului: viscozitatea aparenta, analiza granulometrica, natura apei continute 

Tn namol; 
c) factorii privind comportarea namolului la deshidratare: capacitatea de ingrosare, de compresibilitate, de 

centrifugare :?i testul de afanare (Capilary Succession Time). 
ART. 192 
Pentru stabilirea modului de utilizare a namolurilor, operatorul care exploateaza statia de tratare trebuie 

sa aiba 0 analiza completa a namolurilor produse In statia respectiva, cu precizarea tuturor date lor 
relevante, ca: volumul namolului; cantitatea de substanta uscata exprimata In unitati de greutate; compozitia 
namolurilor; principalele substante ce II compun; eventualele substante toxice; substante ce apar 
intamplator Tn apa :?i periodicitatea acestei prezente; puterea calorifica a namolurilor (In vederea unei 
eventuale incinerari), proprietati fizice :?i mecanice; efect asupra solului. 

ART. 193 
(1) Namolurile continand compu:?i de fier provenind de la deferizare sau de la instalatiile ce folosesc 

sarurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept substante de adaos In retelele de 
canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive In statiile de epurare, pentru a controla degajarea de 
mirosuri :?i generarea de sulfuri In metatancuri. 

(2) Namolul bogat In fier poate fi folosit In procesele de defosforizare, fiind un bun suport pentru adsorbtia 
fosforului. 

(3) Prin tratarea cu acid c10rhidric sau sulfuric, namolul cu con1inut bogat in fier, transformat in c10rura 
ferica sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru Indepartarea fosforului. ( (4) Tn domeniul materialelor de constructie, namolurile continand fier pot fi utilizate In fabricarea cimentului 
:?i a caramizilor.
 

ART. 194
 
(1) Tn scopul economisirii consumului propriu de apa potabila In scopuri tehnologice se recircula apa 

provenind de la spalarea filtrelor, dupa tratare prin inmagazinarea Intr-un bazin de egalizare, extragerea, In 
general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea :?i pomparea sub un debit continuu, redus ca marime, 
,n capatul amonte al statiei. 

(2) Apele de spalare acumulate In bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu, redus, Intr-un 
sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuartos. 

(3) Reziduul rezultat de la spalarea filtrelor se poate evacua la canalizare. 
(4) Trebuie data 0 deosebita importanta la analiza din punct de vedere biologic a apei recirculate pentru 

ca microorganismele, concentrate In pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor rapide, sa nu rid ice probleme 
legate de sanatate tinandu-se seama de carbonul organic asimilabil. 

ART. 195 
Depozitarea namolurilor deshidratate In locuri special amenajate se face In asa fel Incat sa asigure apoi 

folosirea lor in diferite scopuri (In cazulln care nu poate fi valorificata intreaga cantitate prod usa). 
ART. 196 
(1) Apa de spalare de la filtre se poate utiliza In scopuri industriale, pentru irigatii, pentru a/te scopuri 

menajere non-potabile etc., in cazulln care in zona sunt utilizatori, dar numai dupa tratare. ( (2) De asemenea, trebuie urmarita prezenta bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi potential 
daunatoare sanatatii oamenilor iar In cazul In care analizele indica un asemenea pericol, aceste ape vor 
putea fi utilizate numai In scopuri non-potabile, nepermitandu-se reintroducerea lor in circuitul apei potabile. 

ART. 197 
(1) Toate namolurile rezultate din treptele de sedimentare 9i filtrare a apei necesita tratare inainte de a fi 

descarcate; tratarea trebuie realizata in functie de caracteristicile acestora (minerale hidrofile, minerale 
hidrofobe, compozitie chimica, natura :?i structura). 

(2) Namolurilor rezultate de la statiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a volumului 
acestora prin:
 

a) ingrosare utilizand decantarea, centrifugarea, flotatia sau drenarea;
 
b) deshidratare utilizand filtre presa cu placi, membrana, surub sau banda.
 

SECTIUNEA a 4-a 
Evacuarea, tratarea ~i depozitarea namolurilor provenite din statiile de tratare a apei uzate 

ART. 198 
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(1) Namolurile provin din apele uzate, impurificate cu materii Tn suspensie, cum sunt cele din industria 
miniera, chimica, metalurgica, industria u~oara, industria alimentara, precum ~i cele provenind din apele 
uzate aferente canalizarii localitatilor urbane sau rurale. 

(2) Evacuarea Tn emisari a apelor uzate continand materii In suspensie, respectiva namolurilor retinute In 
diversele obiecte tehnologice din statii1e de epurare, este interzisa. 

(3) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot c1asifica dupa:
 
a) compozitia chimica In:
 
1. namol mineral, care contine peste 50% substante minerale (exprimat In substanta uscata); 
2. namol organic, care contine peste 50% substante volatile (exprimat In substanta uscata); 
b) treapta de epurare a statiei din care provine In: 
1. namol primar, rezultat din treapta de epurare mecanica; 
2. namol secundar, rezultat din treapta de epurare biologica a apei; 
3. namol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a namolurilor) sau aerob (rezultat fie 

din procesul de epurare biologica avansata - respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din stabilizatorul de 
namol, de pe linia namolului); 

c) provenienta apelor uzate In: 
1. namolurile din epurarea apelor uzate menajere/ora~ene~ti; 

2. namolurile din epurarea apelor uzate industriale. 
ART. 199 
Pentru a asigura capacitatile necesare manipularii cantitatilor fluctuante de namol, operatorul va trebui sa 

tina seama de urmatorii parametri: 
a) debitul mediu ~i eel maxim de namol; 
b) capacitatea potentialade stocare a obiectelor tehnologice din componenta statiei de epurare care(	 realizeaza prelucrarea namolului. 
ART. 200 
(1) Pentru prelucrarea ~i evacuarea namolurilor retinute Tn statiile de epurare, operatorul va asigura 

determinarea caracteristicilor Tn functie de sursa de provenienta, perioada de stationare Tn sistem, 
modalitatea de procesare luata Tn considerare etc. 

(2) Caracteristicile fizice ale namolurilor sunt:
 
a) umiditatea;
 
b) greutatea specifica;
 
c) culoarea ~i mirosul;
 
d) filtrabilitatea;
 
e) puterea calorica.
 
(3) Caracteristicile chimice sunt:
 
a) pH-ul;
 
b) materialele solide totale;
 
c) fermentabilitatea;
 
d) metalele grele;
 
e) nutrientii.
 
ART. 201
 
Statiile de pompare trebuie prevazute ~i cu 0 a doua sursa de energie, ce trebuie sa fie total
( independenta de prima ~i sa asigure 0 energie continua In caz de avarie. 
ART. 202 
Pentru marirea vitezei de evaporare namolul va fi supus unui proces de uscare astfel Tncat umiditatea 

ramasa dupa aplicarea metodelor de deshidratare mecanice conventionale sa fie redusa In continuare. 
ART. 203 
In cazulln care namolul are componente care II fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi transportat la 

depozitele de de~euri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, Tn conditiile stabilite de 
legislatia aplicabila. 

ART. 204 
(1) In cazulln care concentratiile de metale grele ~i alti componenti chimici ai namolului sunt sub valorile 

maxime admisibile stabilite de legislatia Tn vigoare referitoare la utilizarea acestuia Tn agricultura, se poate 
aplica metoda compostarii ce reduce agentii patogeni ~i produce un material similar cu pamantul natural. 

(2) Compostul poate fi folosit Tn agricultura pentru combaterea eroziunii solului, pentru Tmbunatatirea 
proprietatilor solului ~i pentru recultivarea acestuia. 

ART. 205 
Depozitarea namolului are urmatoarele functii: egalizarea debitelor, uniformizarea caracteristicilor 

namolului Tn vederea Imbunatatirii proceselor de tratare din aval, ca stabilizarea, concentrarea ~i 
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deshidratarea, permitand alimentarea uniforma pentru intensificarea operatiilor de concentrare ~i 

deshidratare ~i permit flexibilitatea ~i optimizarea proceselor pentru concentrare ~i deshidratare. 
ART. 206 
Namolul poate fi depozitat in constructii (spatii) special concepute din interiorul statiei de epurare 

(rezervoare de stocare a namolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare, lagune) sau in interiorul 
obiectelor tehnologice ale statiei de epurare (In basa de colectare a namolului din interiorul decantorului 
primar sau a decantorului secundar, in bazinele de fermentare a namolului, in concentratoarele 
gravitationale, in bazinele de aerare, in decantoarele tip Imhoff) sau in afara statiei de epurare in depozite 
controlate, santuri, gropi, pe suprafata pamantului etc., in functie de compozitia acestora. 

ART. 207 
(1) Depozitarea se poate face pe 0 perioada scurta de timp, in bazinele de decantare sau in rezervoarele 

de concentrare a namolului. Astfel de depozite sunt folosite in mod limitat ~i sunt folosite de obicei la statiile 
de epurare mici unde timpul de depozitare poate varia de la cateva ore pana la 24 ore. 

(2) Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizata in procesele de stabllizare cu 
perioade lungi de retentie, de exemplu, in cazul fermentarii aerobe sau anaerobe sau in bazine separate, 
proiectate special pentru acest scop. 

(3) In instalatlile mici, namalul este de obicei depozitat in decantoare ~i in bazinele de fermentare. In 
cazurile in care depozitarea namolului are loc in bazine inchise, trebuie asigurata ventilatia impreuna cu 
tehnologiile de control corespunzator a mirosului, precum ~i prevederea de sisteme de filtrare a gazelor. 

ART. 208 
(1) Namolul deshidratat care nu se valorifica va fi transportat la depozitul de de~euri de catre operatorul 

de salubrizare. 
(2) Se interzice depozitarea in alte locuri fara existenta unui acord de mediu in acest sens. ( (3) Utilizarea namolurilor ~i a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate ora~ene~ti in 

agricultura se poate realiza cu conditia respectarii actelor normative in vigoare. 

SECTIUNEA a 5-a
 
Evacuarea apelor pluviale ~i de 5uprafata din intravilanul localitatilor
 

ART. 209 
Apele pluviale ~i de suprafata din intravilanul localitatilor se pot evacua prin reteaua de canalizare 

realizata in sistem unitar, divizor sau mixt, in functie de specificullocalitatii. 

ART. 210 
(1) In programele anuale de verificari, operatorul trebuie sa prevada verificarea ~i curatarea periodica a 

retelei de canalizare. 
(2) Operatorul are obligatia sa intretina curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice ~i stradale, 

scop in care va efectua verificari ~i curatari periodice. In cazul ploilor torentiale operatorul va lua masuri de 
interventie in locurile inundate. 

(3) In cazul in care se constata producerea sistematica de inundatii in anumite puncte ale retelei de 
canalizare, operatorulirnpreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri de redimensionare ( a conductelor retelei de canalizare, multiplicare ~ilsau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare. 

(4) Curatarea rigolelor ~i gratarelor, pehtru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zapezilor, se 
va asigura prin grija operatorului serviciului de salubrizare, in conformitate cu prevederile regulamentului 
serviciului de salubrizare. 

ART. 211 
(1) Curatarea gurilor de scurgere, cu depozit ~i sifon,guri de scurgere specifice retelei in procedeu unitar, 

se face obligatoriu inaintea sezonului ploios ~i dupa ploi puternice pentru a se putea depista care sunt gurile 
inactive. 

(2) In timpul operatiei de curatare, namolul indepartat manual nu se va depozita direct pe trotuar, ci in 
saci de plastic, care vor fi transportati la terminarea operatiei la statia de epurare a apelor uzate. 

(3) Dupa curatarea mecanica, gura de scurgere se spala, cu apa din cisterna, pentru indepartarea 
urmelor de namol ~i asigurarea umplerii gurii cu apa pentru realizarea inchiderii hidraulice. 

(4) Personalul care face curatarea va aprecia daca exista namol ~i sub dispozitivul care asigura garda 
hidraulica iar daca apa nu curge se va continua spalarea pana se sparge eventualul dop format. 

(5) In cazul spalarii mecanice, namolul aspirat de utilaj nu va fi deversat 1'n reteaua de canalizare prin gura 
de scurgere spalata ~i nici printr-un camin alaturat pentru a nu provoca accelerarea depunerilor pe colector. 

(6) Dupa terminarea operatiunii de spalare, guta de scurgere trebuie sa ramana plina cu apa, verificandu
se daca nivelul ramas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a inchiderii hidraulice. 
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(7) De regula, in ziua urmatoare se va face 0 inspectie a gurilor de scurgere curatate verificandu-se, prin 
scoaterea gratarului, daca apa a ramas la cota ce asigura inchiderea hidraulica sau se simte prezenta 
mirosului caracteristic. 

(8) Gura de canalizare care nu are apa sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie refacuta 
deoarece prezinta defectiuni constructive; nu este etansa, pierde apa, sau elementele ce asigura garda 
hidraulica sunt deteriorate. 

ART. 212 
In perioadele secetoase, in lipsa precipitatiilor pe 0 durata ma; mare de doua saptamani, trebuie refacuta 

garda hidraulica la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe strazile pe care se efectueaza activitatea 
de udare 9i stropire de catre operatorul de salubrizare, incepandu-se cu strazile unde se 9tie ca viteza apei 
este mica 9i este mai accelerat procesul de depunere a suspensiilor 9i inceperea fermentarii. 

ART. 213 
In cazul existentei bazinelor de retentie pentru preluarea debitelor de apa meteorica trebuie avute Tn 

vedere 9i luate masurile necesare pentru: 
a) impiedicarea sedimentarii suspensiilor; 
b) indepartarea depunerilor imediat dupa trecerea ploii 9i golirea bazinului pentru ca acestea sa nu intre 

Tn	 putrefactie; 
c) mentinerea in stare permanenta de functionare a sistemului dE;) curatare, asigurandu-se protectia 

contra vandalismului; 
d) realizarea unei bune spalari 9; dezinfectii pentru a impiedica raspandirea mirosului sau a diversilor 

vectori (muste, tantari etc.), care imprastie bacterii 9i virusi ce pot afecta sanatatea populatiei din zona; 
e) Tmpiedicarea inghetarii apei din precipitatiile cazute iarna, Tn cazul scaderii temperaturii sub cea de 

inghet;
(	 f) trebuie adoptate masuri contra tendintei de folosire a bazinelor de retentie drept depozite de gunoi. 

ART. 214 
Principalele lucrari de Tntretinere sunt: 
a) verificarea 9i Tnlocuirea gratarelor gurilor de scurgere; 
b) scoaterea namolului depus Tn depozitele gurilor de scurgere; 
c) umplerea cu apa a gurilor de scurgere; 
d) curatarea bazinelor de retentie. 
ART. 215 
(1) Cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare se determina prin Tnmultirea cantitatii 

specifice de apa meteorica, comunicata de A.N.M. pentru luna anterioara emiterii facturii, cu suprafetele 
totale ale incintelor construite 9i neconstruite, deciarate de fiecare utilizator 9i cu coeficientii de scurgere 
recomandati de SR 1846-1 :2006. 

(2) Tn cadrul contractelor de furnizare se vor putea utiliza formule de calcul analitic, aplicabile fiecarui 
utilizator, sau norme specifice locale, pe categorii de utilizatori, determinate tot analitic, pe baza prevederilor 
alineatului (1). Indiferent de varianta aleasa, Tn documentele mentionate se va evidentia formula de 
determinare folosita. 

CAP. VI
 
Instalatiile/retelele interioare de alimentare cu apa §i de canalizare
 

ART. 216 
(1) Instalatia interioara de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la rbbinetul de dupa 

apometru (punctul de delimitare), Tn sensul de curgere a apei, pana la armatura de utilizare. Reteaua 
interioara de alimentare cu apa apar1ine, ca obligatie de Tntretinere 9i reparatie, utilizatorului. 

(2) Instalatiile interioare de apa 9i de canalizare care deservesc 2 sau mai multi proprietari dintr-un 
condominiu, inciusiv teul de der;vatie, sunt instalatii apar1inand par1i1or comune ale condominiului 9i intra ca 
obligatie de Tntretinere 9i reparatie Tn sarcina tuturor proprietarilor condominiului. 

(3) Instalatiile interioare de apa 9i de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur 
proprietar, sunt instalatii ce apar1in acestuia 9i intra ca obligatie de Tntretinere 9i reparatie in sarcina 
proprietarului respectiv. 

(4) Punctul de delimitare Tntre instalatiile apar1inand par1ilor comune 9i instalatiile fiecarui proprietar al 
condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul prin care se schimba directia de circulatie a apei din 
verticala Tn orizontala, Tn cazul proprietarilor care au In proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc 
de locuinte. 

ART. 217 
In cazul Tn care lucrarile de realizare a instalatiilor/retelelor interioare conduc la modificarea conditiilor 

initiale de contractare, acestea se vor efectua dupa obtinerea acordului operatorului. Contravaloarea 
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lucrarilor de modificare a bransamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesitatii realizarii 
operatiei, se suporta de utilizator. 

ART. 218 
(1) Se interzice executarea unor legaturi intre instalatiile interioare prin care se distribuie apa cu destinatii 

diferite, precum ~i cele Tntre conduetele de apa potabila ~i conducte de apa cu apa industriala. 
(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) ~i consecintele rezultate din aceasta raspunzator este 

detinatorul de instalatii. 
(3) Utilizatorii care au Tn dotare instalatii interioare ce folosesc apa din alte surse decat ale operatorului nu 

vor executa legaturi la reteaua de distributie apartinand sistemului de alimentare cu apa. 
(4) Se interzice legatura directa Tntre conduetele de aspiratie ale pompelor ~i bransament.
 
ART. 219
 
(1) Utilizatorul are obligatia sa asigure functionarea normala a instalatiei/retelei interioare de alimentare cu 

apa; in acest sens va executa toate lucrarile de Tntretinere ~i reparatie ce se impun in vederea unei 
exploatari optime. 

(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanta ~i indrumare de specialitate, ca servicii 
suplimentare, pentru constatarea starii tehnice a instalatiilor, etanseitatii ~i modului de utilizare a apei, Tn 
scopul evitarii pierderilor ~i utilizarii rationale a acesteia. 

ART. 220 
(1) Instalatia/reteaua interioara de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane 

(inclusiv cele de pardoseala ~i de terasa), conducte orizontale de legatura, coloane, conducte orizontale de 
evacuare la caminul de racord, care reprezinta Iimita retelei interioare (Iimita de proprietate). 

(2) Instalatia/reteaua interioara de canalizare apartine utilizatorului; operatorul nu are nicio obligatie 
privind buna functionare a retelei interioare de canalizare. 

(3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa cu respectarea masurilor 
speciale contra refularii din colector spre subsol (cu c1apete, vane sau cu statii de pompare a apelor uzate). 

CAP. VII 
Drepturile §i obligatiile operatorilor §i utilizatorilor 

ART. 221 
(1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare arice persoana fizica sau 

juridica ce detine, Tn calitate de proprietar sau cu drept de folosinta dat de proprietar, un imobil avand 
bransament propriu de apa potabila ~i/sau racord propriu de canalizare ~i care beneficiaza de serviciile 
operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare. 

(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de aliinentare cu apa ~i de canalizare ~i persoanele fizice sau juridjce 
care nu au bransament propriu de apa potabila, respectiv racord propriu de canalizare, daca exista conditii 
tehnice pentru delimitarea/separarea instalatiilor, pentru individualizarea consumurilor ~i pentru Tncheierea, 
Tn nume propriu, a contractu lui de furnizare/prestare a serviciului. 

(3) Conditiile tehnice vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate ~i aprobate de A.N.R.S.C. 
(4) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare sunt:
 
a) operatori economici;
 
b) institutii publice;
 
c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociatij de proprietari/locatari.
 
ART. 222
 
(1) Functionarea sistemului de alimentare cu apa ~i de canalizare trebuie sa fie continua, operatorul 

raspunzand pentru neTndeplinirea serviciului, In conformitate cu clauzele contractuale sau conditiile de 
mentinere a Iicentei. 

(2) In cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei Tn caz de seceta sau inghet, 
distributia apei se va face dupa un program propus de operator ~i aprobat de autoritatea administratiei 
publice locale, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor Tn timp util, prin mijloace adecvate (mass
media, afi~are la utilizator). 

ART. 223 
(1) Pentru interventia rapida Tn caz de necesitate operatorul va face marcaje ~i inscriptii pe c1adirile de 

locuit, alte c1adiri din apropiere, Tmprejmuiri, care vor indica prezenta caminelor de vane ~i a hidrantilor de 
incendiu. 

(2) Este interzisa blocarea accesului la caminele ~i hidrantii retelei pentru care s-au executat marcajele ~i 

inscriptiile mentionate la alin. (1). 
ART. 224 
In vederea realizarii obiectivelor ~i sarcinilor ce Ie revin Tn domeniul serviciului de alimentare cu apa ~i de 

canalizare a localitatilor, operatorii trebuie sa asigure: 
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a) producerea, transportul, inmagazinarea §i distributia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, 
epurarea §i evacuarea apelor uzate; 

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare Tn conditii de 
siguranta §i eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor §i a instructiunilor tehnice de 
exploatare; 

c) instituirea, supravegherea §i Intretinerea, corespunzator dispozitiilor legale, a zonelor de protectie 
sanitara, a constructiilor §i instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila, de canalizare §i de 
epurare a apelor uzate; 

d) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, 
In concordanta cu normele igienico-sanitare Tn vigoare; 

e) captarea apei brute, respectiv descarcarea apelor uzate ora§ene§ti Tn receptorii naturali, numai cu 
respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele §i autorizatiile de mediu §i de gospodarire a apelor; 

f) Tntretinerea §i mentinerea In stare de permanenta functionare a sistemelor de alimentare cu apa §i de 
canalizare; 

g) contorizarea cantitatilor de apa produse, distribuite §i respectiv facturate; 
h) cre§terea eficientei §i a randamentului sistemelor Tn scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor 

Tn sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili §i 
energie electrica §i prin reproiectarea, reutilarea §i retehnologizarea ace~tora; 

i) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin retelele de alimentare cu apa, utilizata Tn procesele 
industriale, §i diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea §i reutilizarea acesteia. 

j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari noi, la un nivel calitativ 
corespunzator, in termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrarii, tinand cont de 
conditiile meteorologice care nu trebuie sa afecteze calitatea acesteia. Imediat dupa remedierea unei avarii 
care a afectat pavajulln zona de interventie, operatorul va lua toate masurile pentru asigurarea unor pavaje 
provizorii, care sa asigure reluarea circulatiei pe portiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma §i 
calitatea initiala se va finaliza In acelea§i conditii. Pe toata perioada desfa§urarii interventiilor §i pana la 
finalizarea pavajului definitiv, operatorul va asigura semnalizarea corespunzatoare atat din punct de vedere 
al executiei, cat §i din punct de vedere al sigurantei circulatiei. 

ART. 225· 
(1) Pe toata durata existentei sistemelor de alimentare cu apa §i de canalizare, pentru executarea 

lucrarilor necesare intretinerii §i exploatarii sistemelor respective, operatorul are drept de servitute asupra 
proprietatilor afectate de sistemul de alimentare cu apa §i de canalizare, realizandu-se cu titlu gratuit pe 
toata durata existentei acestuia. 

(2) Daca cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii se produc pagube 
proprietarilor din vecinatatea sistemelor de alimentare cu apa §i de canalizare, operatorii au obligatia sa Ie 
plateasca acestora despagubiri, In conditiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de 
servitute va fi despagubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despagubirii se stabile§te prin acordul 
partilor sau, Tn cazul Tn care partile nu se fnteleg, prin hotarare judecatoreasca. 

(3) Operatorii au obligatia sa tina evidente distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separata 
pentru fiecare tip de serviciu §ilsau localitate de operare in parte. 

ART. 226 
'.......... Operatorul are obligatia: 

a) sa respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apa §i de 
canalizare; " b) sa respecte prevederile prezentului regulament; 

c) sa ia masurile necesare pentru remedierea operativE! a defectiunilor aparute la instalatiile sale, precum 
§i de inlaturare a consecintelor §i pagubelor rezultate; 

d) sa presteze serviciul de alimentare cu apa §i de canalizare la toti utilizatorii cu care a Tncheiat contracte 
de furnizare/prestare §i utilizare a serviciilor; 

e) sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost Iicentiat; 
f) sa respecte indicatorii de perfbrmanta aprobati de autoritatile administratiei publice locale; 
g) sa furnizeze date despre prestarea serviciului autoritatilor administratiei publice locale, precum ~i 

AN.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea; 
h) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare; 
i) sa furnizeze apa potabila §i industriala la parametrii de potabilitate impusi de actele normative Tn 

vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor §i a presiunii de serviciu, indiferent de pozitia utilizatorului Tn 
schema de function are; 

j) sa asigure preluarea apelor uzate §i meteorice la sistemul de canalizare §i sa verifice calitatea acestora; 
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k) sa intretina ~i sa verifice functionarea contoarelor de masurare a eantitalilor de apa, In eonformitate eu 
preseriptiile metrologice ~i sa utilizeze pentru sigilare numai sigifii eu serie unica de identificare pentru a 
preveni sigilarea neautorizata; 

I) sa emita factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare eu apa ~i de canalizare eel mai 
tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata; 

m) sa factureze cantitatile de apa furnizate ~i serviciile de canalizare prestate la valorile masurate prin 
intermediul contoarelor, aducand la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif; 

n) sa inregistreze toate reclamatiile ~i sesizarile utilizatorilor, sa Ie verifice ~i sa ia masurile ce se impun, 
pentru rezolvarea acestora. La sesizarile utilizatorilor operatorul va raspunde in scris, in termen de 
maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora. 

ART. 227 
Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu apa ~i de canalizare nu raspunde pentru 

neindeplinirea serviciului, in cazurile de forta majora, precum ~i in urmatoarele cazuri: 
a) ca urmare a lucrarilor de intretinere, reparatii, modernizari, extinderi, devieri, bransari noi, schimbari de 

contoare, daca operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii apei, specificand data ~i 

intervalul de timp in care aceasta va fi oprita. Anuntul de oprire a furnizarii apei, prin mass-media ~i1sau 

afi~are la utilizatori, dupa caz, In functie de numarul de utilizatori afectati trebuie facut inainte, cu un numar 
de ore stabilit prin contract; 

b) in cazul ploilor torentiale care duc la depa~irea capacitatii proiectate de preluare la canalizare a 
debitelor, situa!ie in care operatorul va face dovada depa~irii capacita!ii. 

ART. 228 
Operatorul are dreptul: 
a) sa opreasca temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fara in~tiintarea 

prealabila a utilizatorilor ~i fara sa isi asume raspunderea fata de ace~tia, in cazul unor avarii grave a caror 
remediere nu sufera amanare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale 
instalatiilor interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna func!ionare a sistemului de alimentare cu apa 
~i/sau de canalizare. In astfel de cazuri, operatorul are obligatia de a anunta utilizatorii imediat de situatia 
aparuta prin toate mijloacele ce Ie are la dispozitie; 

b) sa restrictioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe 0 anumita perioada, cu ln~tiintarea 

prealabila, In cazul In care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la racordarea ~i punerea in 
functiune a unor noi capacitati din cadrul sistemului de alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor lucrari 
de intretinere planificate. Aceste restrictionari se pot face cu aprobarea autoritatilor administra!iei publice 
locale, cu exceptia cazurilor de forta majora; 

c) sa incaseze contravaloarea serviciilor furnizate ~i sa aplice penalitatile legale; 
d) sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa, In conditiile legii, cu 

notificare prealabila, la utilizatorii care nu ~i-au achitat facturile pe 0 perioada mai mare de 30 de zile 
calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturii sau care nu respecta c1auzele contractuale. 
Acelea~i masuri, inclusiv desfiintarea bran~amentelor/racordurilor, se pot lua fata de utilizatorii c1andestini, 
daca ace~tia nu au indeplinit conditiile impuse de operatori pentru intrarea In legalitate. 

ART. 229 
Utilizatorul este obligat: 
a) sa respecte c1auzele contractului de furnizare/prestare incheiat cu operatorul serviciului de alimentare 

cu apa ~i/sau de canalizare; 
b) sa asigure folosirea eficienta ~i rationala a apei preluate din re!eaua de alimentare cu apa, prin 

incadrarea in normele de consum pe persoana, unitatea de produs sau puncte de folosinta, conform 
debitelor prevazute in standardele in vigoare; 

c) sa utilizeze apa numai pentru folosintele prevazute In contractul de furnizare a serviciilor.ln cazul in 
care utilizatorul dore~te sa extinda instalatiile sau uti·lizarea in alte scopuri decat cele pentru care s-a 
incheiat contractul va in~tiinta/notifica operatorullfurnizorul despre aceasta. Daca noile conditii impun, se vor 
modifica clauzele contractuale; 

d) sa mentina curatenia ~i sa intretina in stare corespunzatoare caminul de apometru/contor, daca se afla 
amplasat pe proprietatea sa; 

e) sa anunte imediat dupa constatare operatorul despre aparitia oricarei deteriorari aparute la caminul de 
apometru, care II deserveste; 

f) sa permita citirea contorului, daca acesta este amplasat pe proprietatea sa; 
g) sa nu utilizeze instalatiile interioare in alte scopuri decat cele prevazute in contract; 
h) sa execute lucrarile de intretinere ~i reparatii care Ii revin, conform reglementarilor legale, la instalatiile 

interioare de apa pe care Ie are in folosinta, pentru a nu se produce pierderi de apa, sau, in cazul in care, 
prin functionarea lor necorespunzatoare, creeaza un pericol pentru sanatatea publica. Obligatia se extinde ~i 
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la statiile de hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare etc., care se afla In proprietatea 
utilizatorului; 

i) toti utilizatorii, operatorii economici, care utilizeaza In procesul tehnologic apa potabila sunt obligati sa 
furnizeze operatorului/furnizorului informatii cu privire la consumurile prognozate pentru 0 perioada 
urmatoare convenita cu operatorul; 

j) sa nu execute lucrari clandestine de ocolire a contorului;
 
k) sa nu modifice instalatia interioara de distributie a apei potabile fara avizul operatorului;
 
I) sa nu manevreze vaneIe din amonte de apometru ~i sa foloseasca pentru interventii la instalatiile
 

interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru; 
m) sa nu influenteze In niciun fel indicatiile contorului de apa ~i sa pastreze intacta integritatea acestuia, 

inclusiv sigiliile; 
n) sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator In termen de 15 zile de la emiterea facturii; 
0) sa nu evacueze In reteaua de canalizare de~euri, reziduuri, substante poluante sau toxice care incalca 

conditiile de descarcare impuse de normele tehnice In vigoare; 
p) sa comunice operatorului/prestatorului serviciului, daca sunt detinatorii de surse proprii de apa, data 

punerii in functiune a acestora, in vederea facturarii cantitatilor de apa uzata deversate In reteaua de 
canalizare. In acest scop au obligatia sa instaleze apometre, sa tina la zi registrul de evidenta, pe baza 
caruia sa se poata calcula ~i verifica debitul surselor proprii. 

ART. 230
 
Utilizatorul are dreptul:
 
a) sa beneficieze de serviciul de alimentare cu apa ~i/sau de canalizare la nivelurile stabilite in contract;
 
b) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile calendaristice la sesizarile adresate operatorului cu
 

privire la neindeplinirea unor conditii contractuale; r c) sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale; 
d) sa fie anuntat cu cel putin 24 de ore inainte despre opririle programate sau restrictionarile in 

furnizarea/prestarea serviciului; 
e) sa fie despagubit In cazurile incalcarii de catre operator a clauzelor contractuale care prevad ~i 

cuantifica valorile despagubirilor in functie de prejudiciul cauzat; 
f) sa fie informat despre modul de functionare a serviciilor de apa ~i de canalizare, despre deciziile luate 

de autoritatile administratiei publice locale, A.N.R.S.C. ~i de operator privind asigurarea acestor servicii; 
g) sa aiba montate pe bransamentele proprii ale imobilelor contoare de apa pentru inregistrarea 

consumurilor. 

CAP. VIII
 
Indicatori de performanta ~i calitate
 

ART. 231 
(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori in asigurarea 

serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare. 
(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa Ie indeplineasca serviciile de apa ~i de 

canalizare, avandu-se in vedere: 
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ ~i calitativ; 
b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor; 
c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de apa ~i de canalizare; 
d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor ~i protectiei mediului. 
ART. 232 
Indicatorii de performanta pentru serviciul de apa ~i de canalizare sunt specifici pentru urmatoarele 

activitati: 
a) bransarea/racordarea utilizatorilor la reteaua de alimentare cu apa ~i de canalizare; 
b) contractarea serviciilor de apa ~i de canalizare; 
c) masurarea, facturarea ~i Incasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
d) Indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 
e) mentinerea unor relatii echitabile intre furnizor ~i utilizator prin rezolvarea operativa ~i obiectiva a 

problemelor, cu respectarea drepturilor ~i obligatiilor care revin fiecarei parti; 
f) solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apa ~i de canalizare; 
g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanta etc.). 
ART. 233 
Tn vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta operatorul trebuie sa asigure: 
a) gestiunea serviciilor de apa ~i de canalizare, conform hotararii de dare in administrare sau prevederilor 

contractului de delegare a gestiunii; 
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b) evidenta utilizatorilor;
 
c) Inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea §i incasarea
 

contravalorii serviciilor efectuate; 
d) inregistrarea reclamatiilor §i sesizarilor utilizatorilor §i solutionarea acestora; 
e) accesul neingradit al autoritatilor administratiei publice centrale §i locale, In conformitatecu 

competentele §i atributiile legale ce Ie revin, la informatiile necesare pentru stabilirea: 
1. modului de respectare §i de Indeplinire a obligatiilor contractuale asumate; 
2. calitatii §i eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti; 
3. modului de administrare, exploatare, conservare §i mentinere in functiune, dezvoltare §i/sau 

modernizare a sistemelor de alimentare cu apa §i de canalizare Incredintata prin contractul de delegare a 
gestiunii; 

4. modului de formare §i stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa §i de canalizare; 
5. stadiului de realizare a investi!iilor; 
6. respectarii parametrilor ceruti prin prescrip!iile tehnice §i normele metrologice. 

ART. 234 
Indicatorii de performanta minimali, generali §i garanta!i pentru serviciile de alimentare cu apa §i de 

canalizare sunt stabiliti in anexa nr. 1 la prezentul regulament. 

CAP. IX 
Contractul de furnizare/prestare ~i utilizare a serviciilor de apa ~i de canalizare 

ART. 235 r	 Contractarea furnizarii ~i prestarea serviciilor de alimentare cu apa ~i de canalizare se vor realiza astfel: 
a) in cazul in care utilizatorii au bransamente, prin Contracte incheiate intre operator ~i utilizatori; 
b) In cazul in care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale catre persoanele fizice care nu au 

bransament, prin contracte incheiate cu to!i cei care beneficiaza de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se 
va stabili de catre operator impreuna cu autorita!ile administra!iei publice locale; 

c) in cazul utilizarii apei de la hidrantii stradaIi de catre operatorul serviciului de salubrizare sau cel al 
domeniului public, pe baza de contract intre operatorii acestor servicii ~i operatorul serviciului de alimentare 
CIJ apa ~i de canalizare; 

d) pentru consumurile de apa utilizate de pompieri pentru instruire ~i stingerea incendiilor, pe baza de 
contract incheiat cu autorita!ile administra!iei publice locale, in conformitate cu art. 40 din Legea nr. 
121/1996 privind organizarea ~i func!ionarea Corpului Pompierilor Militari. 

ART. 236 
(1) Conditiile 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 In re!elele 
de canalizare, vor fi inscrise in contractul de furnizare/prestare ~i utilizare a serviciilor de alimentare cu apa 
~i de canalizare. 

(2) La incheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru de furnizare/prestare a 
serviciului public de alimentare cu apa ~i de canalizare. 

ART. 237 
Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalita!i de intarziere, 

dupa cum urmeaza: 
a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obliga!iilor bugetare, 

stabilite conform reglementarilor legale in vigoare; 
b) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei; 
c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depa~i cuan-tumul debitului ~i se constituie venit al operatorului. 

CAP. X 
Realizarea serviciului dupa producerea unui cutremur 

SECTIUNEA 1
 
Serviciul de alimentar& cu apa
 

ART. 238 
Pentru reducerea efectelor negative asupra popula!iei, animalelor ~i mediului, operatorul impreuna cu 

autoritatea publica locala are obligatia sa asigure informarea ~i instruirea prealabila a popula!iei prin afi~e 

asupra modului de comportare in situatii de calamitati naturale. 
ART. 239 
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Operatorul de apa trebuie sa asigure: 
a) 1-2 I/om/zi pentru minimum 3-4 zile, apa potabila din sursa protejata echipata cu un sistem local de 

filtrare - sistem de filtrare cu cartus filtrant din CAG etc.; 
b) apa pentru combaterea incendiului din alte surse decat sursa de apa potabila; 
c) punerea Tn functiune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale ~i alte unitati cu risc mare; 
d) surse de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor; 
e) una sau mai multe surse de apa pentru incendiu (Iacuri de agrement, rauri Tn zone accesibile, stranduri 

etc.). 
ART. 240 
Dupa Tncetarea miscarii seismice operatorul trebuie sa verifice: 
a) starea retelei de distributie; 
b) starea de etanseitate a rezervorului; 
c) integritatea aductiunii; 
d) integritatea captarii ~i a surselor de alimentare cu energie electrica. 
ART. 241 
Operatorul va actiona suplimentar, realizand urmatoarele actiuni: 
a) verificarea ~i utilizarea retelei de alimentare cu apa; 
b) verificarea Tn teren ~i depistarea deteriorarilor retelei, iar Tn ca:z;ul constatarii unor pierderi majore, 

izolarea la rezervorul de acumulare pentru a pastra cat ma; multa apa inmagazinata; 
c) solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a incendiului 

(rezerva protejata) sa fie folosita pentru asigurarea apei de baut, dupa stingerea incendiilor; 
d) Tnchiderea ~i izolarea tronsoanelor din retea, fara defectiuni, ~i toate bransamentele utilizatorilor, cu 

exceptia celor cu risc mare; r e) verificarea modului de functionare al hidrantilor ~i trecerea la echiparea celor Tn stare de functionare 
pentru furnizarea de apa Tn mod individual pentru populatie, asigurand sau solicitand organelor abilitate 
paza acestora; 

f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apa din alte surse a utilizatorilor cu risc 
mare de explozie, incendiu etc.; 

g) punerea Tn functiune a legaturilor de rezerva ce ocolesc rezervorul, Tn cazul in care acesta a fost 
afectat ~i nu poate pastra apa; 

h) realizarea alimentarii cu energie electrica a pompelor din sursele de rezerva, inclusiv din grupurile 
generatoare mobile din dotare; 

i) stabilirea solutiei de alimentare cu apa Tn cazul in care aductiunea este deteriorata prin: 
- utilizarea unitatii locale de tratare a apei, stabilita dinainte, instalata pe un amplasament situat pe locuri 

inalte ~j sigure; 
- transportul apei cu cisterne dezinfectate ~i distribuirea in locurile prestabilite, catre populatie; 
- transportul apei de la sursele proprii, Tn conditii adecvate, daca sursa de apa poate asigura cantitatea 

necesara, dar sistemul de transport este deteriorat; 
j) utilizarea altei surse de apa dacca lucrarile hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, Tn cazul in 

care lucrarile sunt afectate partial, asigurarea punerii Tn functiune cat mai urgent a partii active, mai ales 
daca sistemul functioneaza gravitational; 

k) realizarea de lucrari provizorii, la suprafata, de legare a tronsoanelor ramase Tntregi Tn cazul unor avarii 
locale pe aductiune, retea etc., utilizand materiale rezistente ~i cu imbinari rapide. Lucrarile provizorii vor fi 
supravegheate, iar apa dezinfectata adecvat; 

I) trecerea, din momentul Tn care sistemul poate functiona cel putin partial, la refacerea sistematica a 
acestuia, Tn ordinea importantei, astfel Tncat sa se asigure debitele minime de functionare. Ordinea de 
importanta poate fi stabilita prin analiza riscului de nefunctionare a fiecarui obiect component allucrarii. 

ART. 242 
Tn cazul calamitatilor naturale trebuie actionat rapid ~i eficient, asigurandu-se: 
a) realizarea planului de actiune, insusit de personal prin simulari anterioare producerii calamitatii; 
b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel Tncat personalul sa lucreze independent, legatura Tntre echipe 

~i factorii de decizie realizandu-se cu mijloace adecvate de comunicatie, care sa fie independente de 
reteaua de telefonie mobila sau fixa. 

ART. 243 
Dupa incheierea operatiunilor de remediere, toate instalatiile vor fi dezinfectate in mod sistematico Cand 

apa devine potabila populatia va fi instiintata ca poate utiliza aceasta apa Tn mod normal. Se va face 0 

inspectie generala a retelei pentru detectarea ~i remedierea locurilor pe unde se pierde apa. 
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SECTIUNEA a 2-a 
Serviciul de canalizare 

ART. 244 
Reteaua de canalizare poate fi afectata de un cutremur fara sa apara efectele exterioare, deoarece 0 

parte din apa exfiltrata se va drena In pamant. 
ART. 245 
Operatorul va efectua urmatoarele activitati: 
a) verificarea curgerii apei Incepand de la ultimul camin al colectorului principal (Ia intrarea In statia de 

epurare sau caminul amonte al unei subtraversari); 
b) stabilirea locului In care apa nu mai curge prin colector, marcandu-se tronsoanele ~i verificand terenul 

daca are crapaturi vizibile, sunt tasari de teren, sunt constructii prabusite peste canal etc.; 
c) se va interveni prin pomparea apei In alt colector sau chiar direct In emisar, caz Tn care trebuie sa 

existe un aviz prealabil al autoritatii de mediu, pentru 0 perioada de timp cat mai scurta, In cazul unor 
tronsoane rupte, pe lungime mare, In portiunea aval; 

d) folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii; 
e) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorica poate curge singura In emisar; 
f) vor fi puse In stare de functionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu mijloace ce 

pot fi aduse pe amplasamente pregatite din timp sau sunt deja montate ~i se face numai punerea In 
functiune; 

g) refacerea provizorie a retelei de canalizare folosind tuburi u~or de montat (PVC 9ofrat , otel etc.), 
tuburile vor putea fi montate aparent, cu protectie contra traficului strada!. 

ART. 246 
Dupa stabilizarea situatiei, reteaua de canalizare va intra Intr-un proces de verificare totala, rezultatul final 

va fi analizat In vederea luarii unei decizii asupra solutiei de reabilitare sau chiar de retehnologizare. 

CAP. XI 
Realizarea serviciului dupa producerea unei inundatii 

SECTIUNEA 1 
Serviciul de alimentare cu apa 

ART. 247 
(1) Tn cazul inundatiilor se vor lua masurile prevazute In planul aprobat de inspectoratul pentru situatii de 

urgenta. 
(2) Tn cazulln care statia de pompare ce asigura presiunea totala In retea este scoasa din functiune (voit 

sau accidental) se va asigura 0 pompare independenta de pe un amplasament neinundabil cu motopompe 
pregatite din limp. 

(3) Daca localitatea este partial inundata, se va recurge la urmatoarele masuri: 
a) dezinfectarea suplimentara a apei, conform recomandarilor organelor sanitare, conform planurilor 

pentru situatii de urgenta; 
b) atentionarea locuitorilor cu bransamente In zona inundata asupra unor masuri suplimentare legate de 

consumul apei; 
c) oprirea statiilor de pompare aflate In zona inundata; 
d) distribuirea de apa Imbuteliata locuitorilor afectati. 
(4) Daca la captare lucrarile hidrotehnice sunt scoase din functiune, se va asigura apa produsa de statii 

de tratare mobile, statii care vor fi In dotarea operatorului serviciului de alimentare cu apa, captarea 
realizandu-se printr-o priza provizorie. 

(5) Daca la sursa calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse In functiune masurile de tratare 
suplimentara: 

a) adaugarea de carbune activ praf; 
b) adaugarea de polimeri; 
c) reducerea debitului de apa Tn scopul cre~terii duratei de decantare; 
d) reduce rea vitezei de filtrare; 
e) ozonizarea apei etc. 
(6) Daca sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica solutia alimentare cu energie 

electrica de la 0 sursa de rezerva. 
(7) Daca puturile sau caminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spalate imediat ce nivelul apei 

scade, fiind luate masuri suplimentare pentru a asiguraetansarea lor pana la depa~irea fenomenului. 

47
 



(8) Dupa trecerea evenimentului se va proceda la a spalare !?i dezinfectare totala a sistemului, obtinandu
se un aviz al organelor sanitare. 

ART. 248 
In planul de ac1iune se vor trece elementele aplicabile din masurile ce trebuie luate In cazul producerii 

unui cutremur. 

SECTIUNEA a 2-a 
Serviciul de canalizare 

ART. 249 
In perioada inundatiilor re1eaua de canalizare este suprasolicitata, intrand de cele mai multe ori sub 

presiune. 
ART. 250 
(1) Operatorul va asigura cu maxima prioritate func1ionarea statiilor de pompare a apelor uzate, 

suplimentand numarul de pompe cu motopompe. 
(2) 0 atentie deosebita se va da prevenirii inundarii statiei de pompare prin luarea tuturor masurilor de 

indiguire, utilizarea motopompelor etc. 
(3) Gradul de asigurare a functionarii pompelor trebuie sa fie mai mare decat al celorlalte construc1ii 

componente ale sistemului de alimentare cu apa !?i de canalizare. 
ART. 251 
Se vor aplica masuri suplimentare de dezinfectare, mai ales In zonele In care sistemul de canalizare a 

refulat. 
ART. 252 

( Vor fi puse In func1iune sta1ii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea capacita1ii de 
evacuare a apei din zonele inundate. 

ART. 253 
In scopul reducerii gradului de poluare, In zona joasa se poate recurge la devierea apelor colectate de pe 

suprafe1ele aflate la cote neinundate.
 
ART. 254
 
o atentie speciala se va da urmaririi capacita1ii de evacuare a emisarului receptor, luandu-se masuri 

adecvate cand exista riscul intrarii apei prin deversorulliber.
 
ART. 255
 
(1) Dupa trecerea evenimentului se vor face a verificare generala a canalizarii, a spalare !?i a dezinfec1ie 

generala. 
(2) Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de masuri capabile sa imbunatateasca 

func1ionarea sistemului, consemnandu-se Iimitele atinse de viitura. 

CAP. XII 
Realizarea serviciului in caz de furtuna ~i/sau viscol puternic 

SECTIUNEA 1 
Serviciul de alimentare cu apa 

ART. 256 
in cazul apari1iei furtunii !?i/sau a viscolului operatorul: 
a) va verifica in prima urgenta sistemul de alimentare cu energie, punandu-se in func1iune, daca este 

cazul, sistemul de rezerva sau vor fi realizate legaturi provizorii, pentru actionarea cu prioritate a pompelor; 
b) va verifica starea ventilatiilor la rezervoare, realizandu-se 0 verificare a calita1ii apei !?i 0 dezinfectare 

suplimentara, daca aceasta prezinta nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizati asupra modului in care sa se 
consume apa; 

c) va verifica starea captarii !?i actionarea cu mijloace adecvate impotriva inghetarii ~i blocarii prizei sau a 
gratarului, curatarea acesteia va fi permanenta, iar in cazul existen1ei unor solu1ii de rezerva, acestea 
trebuie puse in func1iune; 

d) va asigura personalului de exploatare care isi are locul de munca in zone izolate alimentarea cu hrana, 
sistem de Incalzire ~i echipament de protec1ie corespunzator; 

e) va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind refacute periodic, conform normelor. 
ART. 257 
Dupa trecerea furtunii, va fi refacut accesul pe caile de comunica1ie ~i vor fi refacute lucrarile afectate. 

SECTIUNEA a 2-a 
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Serviciul de canalizare 

ART. 258 
Pentru meniinerea In funciiune a statiilor de pompare de pe reieaua de canalizare in caz de furtuna, este 

de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electrica sa fie subterana sau se va asigura 0 sursa 
independenta de alimentare. 

ART. 259 
Tn caz de viscol li'i de temperaturi reduse, vor fi luate masuri, impreuna cu operatorul serviciului de 

salubrizare li'i cu autoritatea administraiiei publice locale, de indepartare a zapezii, pentru contracararea 
riscului de topire brusca a zapezii li'i punerea sub presiune a canalizarii. 

ART. 260 
Vor fi verificate gratarele deversoarelor, luandu-se li'i masurile necesare pentru eliminarea blocajelor de 

gheaia la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei li'i inundarea canalizarii. 

CAP. XII' 
Dispozitii finale §i tranzitorii 

ART. 261 
(1) Regulamentul se supune dezbaterii publice ~i se aproba de catre consiliul local ROVINARI, urmand a 

intra 'in vigoare la 30 de zile de la aprobare. 

In regulamentul 'intocmit ~i aprobat de autoritatea administratiei publice locale sunt specificate 

contraventiile 'in domeniul serviciului de alimentare cu apa, atat pentru utilizatori, cat ~i pentru operatori, cu 

mentiunea acestora ~i cuantumul amenzilor aplicabile. 

CAPITOLUL XIX 

(Raspunderi ~i sancfiuni) 

Procedura proprie de constatare, notificare ~i sancfionare a abaterilor de la prevederile prezentului 

regulament 

Art.262 
Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament sau a altor dispozitii legale in domeniul serviciului public de 
alimentare cu apa atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, materiala, civila, contraventionala sau 
penala, dupa caz a persoanelor vinovate. 
Art.l68. (l) Constituie contraventii ~i se sanqioneaza cu amenda urmatoarele fapte, daca nu sunt savar~ite in astfel c( 
conditii 'incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: 

a- patnmderea persoanelor neautorizate in incinta statiilor de tratare, cu amenda de la 200 lei la 500 lei 
b- degradarea constructiilor, instalatiilor, utilajelor echipamentelor, dotarilor retelelor ~i aparatelor de 

masura ~i control, imprejmuirilor, pottilor, stalpilor, semnelor de avertizare care alcatuiesc sau deservesc 
sistemul public de alimentare cu apa, precum ~i manevrarea neautorizata a vanelor, robinetelor aflate 'in 
reteaua publica sau in instalatiile aferente sistemului de alimentare cu apa cu amenda de la 500 lei la 1000 lei 

c- consumul de apa intr-un interval de timp ce depa~e~te 6 luni in cazul in care contractuI de fumizare este pe 
numele altei persoane cu amenda de la 25 lei la 50 lei 

d- derularea de catre beneficiar a unei lucrari care are legatura cu sistemul public tara obtinerea autorizatiilor, 
acordurilor ~i avizelor necesare cu amendii de fa 500 lei la 1000 lei 

e- nefolosirea eficientil ~i rationala a apei exclusiv numai pentru necesitap1e luate 'in calcul la proiectarea 
sistemului cu amenda de la 100 lei la 300 lei 

f- amplasarea constructiilor provizorii sau definitive in zoneIe de sigurantil ~i protectie sau pe traseul retelelor 
sistemului public de alirnentare cu apa cu amenda de la 800 lei la 1500 lei 

g- refuzul utilizatorului de a permite personalului 'imputemicit al operatorului accesul neconditionat la 
caminele bran~amentelor de apa potabila si la instalatiile interioare ale beneficiarului in scopul 
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efectuarii controlului, ori de cate ori exista indicii ca se pot produce efecte daunatoare In functionarea 
sistemului sau la nonnele de igiena, Inregistrarii consumului, ori pentru executarea lucrarilor de 
Intretinere si reparatii, cu amenda de la 50 lei la 200 lei 

h neasigurarea de catre utilizator a protectiei ~i integritatii flZice, a curateniei in caminele de bran~ament 

pentru apa, a contorului, robinetelor, neexecutarea lucrarilor de Intretinere si reparatii la instalatiile 
interioare pe care Ie are in folosinta, rezervoare, statii de pompare interioare care se afla pe proprietatea 
sa cu arnenda de la 100 lei la 300 lei; 

1 necomunicarea catre petitionar a raspunsului datorat In maxim 30 zile cu amenda de la 50 lei la 100 lei 
J nerespectarea obligatiilor operatorului privind analiza calitativa a apei, in~tiintarea utilizatorului pentru 

intreruperea fumizarii apei sau remedierea defeetiunilor aparute la instalatii cu amenda de la 500 lei la 1000 
lei 

k nelnlocuirea de ciitre operator a apometrului defect sau suspect de inregistrari eronate In maxim 5 zile de la 
data inregistrarii reclamatiei cu amenda de la 100 lei la 300 lei. 

1 intarzierea nejustificata In realimentarea utilizatorilor dupa intrerupere cu amenda de la 5.00 lei la 1000 lei. 
Art.263. (1 )Constatarea contraventiilor prevazute de prezentul regulament ~i aplicarea sanetiunilor se fac de 
catre primar ~i Imputemiciti acestuia. 

(2) In vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 60, agentii constatatori prevazuti la alin. (1) 
au acces, In conditiile legii, In cladiri, incaperi, la instalatiile ~i echipamentele aferente sistemului public de 
alimentare cu apa. Atat operatorii cat ~i utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitia agentilor constatatori 
documentele ~i actele specifice activitatii lor. 

(3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprij in agentilor constatatori. 
(4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute in prezentul regulament, se completeaza cu 

prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu 
modificari ~i completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

(5) Contravenientul poate achita pe loc, sau in tennen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului
verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in prezentul 
regulament. 
Art.170. Operatorul are obligatia sa sesizeze organele de unnarire penala atunci dnd constata fapte ce pot avea 
caracter infraetional privind : 

1. - deteriorarea, modificarea tara drept sau blocarea funetionarii echipamentelor de masurare; 
2. - deteriorarea, sustragerea, modificarea tara drept a componentelor sistemului public de alimentare cu apa; 
3. - executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la sistemul de alimentare cu apa 
sau ocolirea apometrului. 

Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanetiunilor se face de catre primari ~i/sau imputernicitii 

acestora ~i de autoritatea de reglementare competentii. 

ART. 264 
In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele ~i tarifele legale, 

valabile la data incheierii acestor contracte. De asemenea, se vor face trim iteri ~i la actele normative care 
trebuie respectate din punct de vedere al protectiei mediului ~i al sanatatii publice. 

ART. 265 
Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de modificarile de natura tehnica, 

tehnologica ~i legislativa, prin ordin al pre~edintelui A.N.R.S.C. 
ART. 266 Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul regulament. 

50
 



Anexa nr. 5.. la HCL Rovinari nr. ?f./2.-r;.:.~ ..~, ~<QOC)-

CONTRACT 
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare nr din data .
 

CAP. I
 
Par1ile contractante
 

ART. 1 Societatea Comerciala , cu sediul Tn , str nr , bl. .. , sc , et. .. , 
ap , judetullsectorul , Tnmatriculata la Registrul comertului cu nr , codul fiscal , codul unic de 
Tnregistrare , contul nr , deschis la , reprezentata de avand functia de 
............. , ~i de , avand functia de , Tn calitate de operator, pe de 0 parte, ~i /(se trece 
Societatea comerciala/lnstitutia/Asociatia de locatarilproprietari/DI./Dna. )/.......... cu sediulldomiciliat) Tn 
localitatea , str. , nr. ..., bl. , sc. .. , judetui/sectorul , (Tnmatriculata la Registrul 
comertului cu nr , codul fiscal , codul unic de Tnregistrare , contul nr. , deschis la 
............)/(autorizata prin Tncheierea judecatoreasca nr. emisa de Judecatoria cod fiscal 
............ cont deschis la ) 

reprezentat/a de (daca este cazul) , 
avand calitatea de .... /(se trece calitatea celui care semneaza valabil contractul: proprietar sau cu 

Tmputernicire data de proprietar, caz Tn care se trec datele care atesta autenticitatea Tmputernicirii),1 .. 
(pentru persoane fizice se trece: se identifica cu C.I/B.I. seria nr , eliberat la data de de 

....... , C.N.P ), 
Tn calitate de utilizator, pe de alta parte, au convenit sa Tncheie prezentul contract de prestari servicii de 

alimentare cu apa ~i de canalizare, cu respectarea urmatoarelor c1auze: 

CAP. II
 
Obiectul contractu lui
 

ART. 2 (1) Obiectul prezentului contract II reprezinta furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apa 
potabila ~i de canalizare, Tn conditiile prevazute de prezentul contract. 

(2) Contractul stabile~te relatiile dintre utilizator ~i operator la punctul de delimitare Tntre reteaua interioara a 
utilizatorului aflata pe proprietatea acestuia ~i reteaua publica situata pe domeniul public care este constituita 
de contorul de bransament pentru sistemul de alimentare cu apa, respectiv caminul de racord pentru sistemul 
de canalizare. 

(3) Punctul de delimitare Tntre operator ~i utilizator este carninul de apometru, pentru alimentarea cu apa, ~i 

carninul de racord, pentru preluarea la canalizare. Elementele de identificare ale punctului de delimitare sunt 
cele din anexa nr. 1 la contract. 

(4) Prestarea altor activitati conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul altor 
contracte de prestari servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala fata de prevederile 
prezentului contact. 

ART. 3 Prezentul contract s-a Tncheiat pentru un numar de persoane ~i operatori economici conform 
anexei nr. 2. 

ART. 4 Tn anexa nr. 3 la contract sunt mentionate standardele, normativele, conditiile de calitate privind 
furnizarea apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu ~i debitul asigurat, precum ~i conditiile de 
acceptare la deversarea Tn retelele publice a apelor uzate, valabile la data semnarii contractului. 

ART. 5 (1) Contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apa ~i de canalizare se 
Tncheie Tntre operator ~i utilizator pe durata nedeterminata. 

(2) Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numai dupa achitarea la zi a tuturor debitelor 
datorate catre operator. 

CAP. III
 
Drepturile §)i obligatiile operatorului
 

ART. 6 Operatorul are urmatoarele drepturi: 
6.1. sa factureze ~i sa Tncaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa ~i de canalizare 

furnizate/prestate conform tarifelor aprobate de autoritatea publica locala; 



6.2. sa aplice penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, in 
cazul neachitarii facturilor la termen; 

6.3. sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestari servicii; 
6.4. sa initieze modificarea §i completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului sau a anexelor 

acestuia ori de cate ori apar elemente noi in baza normelor legale, prin acte aditionale; 
6.5. sa aiba acces la instalatiile de utilizare a apei aflate in folosinta sa de pe proprietatea utilizatorului, 

pentru verificarea respectarii prevederilor contractuale, a functionarii, integritatii sau pentru debransare, in caz 
de neplata sau pericol de avarie a acestora, precum §i la contor, daca se afla pe proprietatea utilizatorului, in 
vederea citirii, verificarii metrologice sau integritatii acestuia. AccesuJ se va efectua in prezenta delegatului 
Tmputernicit al utilizatorului; 

6.6. sa stabileasca conditiile tehnice de bransare §i/sau de racordare a utilizatorului la instalatiile aflate in 
administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice in vigoare §i a reglementarilor elaborate de autoritatea 
de reglementare competenta; 

6.7. sa desfiinteze bransamentele sau racordurile realizate fara obtinerea avizelor legale §i sa sesizeze 
autoritatile competente, in cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari intentionate ale 
componentelor sistemului public de alimentare cu apa §i de canalizare; 

6.8. sa intrerupa furnizarea apei, numai dupa 5 zile lucratoare de la primirea de catre utilizator a unei 
notificari constand Tn comunicarea scrisa facuta de operator §i transmisa prin curier sau prin scrisoare 
recomandata adresata utilizatorului, in urmatoarele situatii: 

a) utilizatorul nu achita factura in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenta,precum si orice 
T' alte debite datorate operatorului( inclusiv penalitatile si cheltuielile ocazionate cu procesele) indiferent de 
". cuantumul si natura lor; 

b) utilizatorul nu remediaza defectiunile interioare §i prin aceasta prejudiciaza alimentarea cu apa a altor 
utilizatori; 

c) neachitarea obligatiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca 
definitiva, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii sau instalatii aferente infrastructurii 
edilitar-urbane a localitatilor, aflate in administrarea lor; 

d) Tmpiedicarea delegatului Imputernicit al operatorului de a control a instalatiile de utilizare, de a monta, 
verifica, Inlocui sau citi aparatele de masurare-Inregistrare sau de a remedia defectiunile la instalatiile 
administrate de operator, cand acestea se afla pe proprietatea utilizatorului; 

e) bransarea sau racordarea, fara acordul operatorului, la retele publice sau la instalatiile altui utilizator ori 
schimbarea, fara acordul operatorului, In cadrul unor lucrari de reparatii capitale, reconstruiri, modificari, 
modernizari sau extinderi, a caracteristicilor tehnice §i1sau a parametrilor instalatiilor de utilizare sau cand s-a 
constatat ca se folosesc pompe cu aspiratie din retea; 

f) la cererea utilizatorului dupa achitarea debitelor datorate operatorului; 
6.9. sa verifice §i sa constate starea instalatiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie sa corespunda 

prescriptiilor tehnice avute In vedere la Incheierea contractului de bransament; 
6.10. sa efectueze la caminul de racord al canalizarii prelevari de probe si controale in prezenta 

utilizatorului, in scopul de a verifica daca apele uzate, deversate in reteaua publica, respecta valorile admise la
l 'indicatorii prevazuti in autorizatie sau HG nr.188/2002 ; 

6.11. sa calculeze incarcarea cu poluanti la caminul de bransament si sa aplice penalitatile legale prevazute 
de normativele in vigoare pentru depasirea concentratiilor maxim admise, in cuantumul prevazut de HG nr. 
472/2000,cu modificarile si completarile ulterioare ; 

6.12. sa anunte rezilierea contractului in cazul depasirii repetate a indicatorilor impusi si/sau in caz de 
neconformare, sa perceapa cheltuielile efectuate pentru inlaturarea poluarilor accidentale conform Legii nr. 
107/1996, modificata si completata cu Legea nr. 310/2004 ; 

6.13. sa suspende contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa In situatiile In care timp 
de 3 luni de la data Intreruperii alimentarii cu apa prevazute la pct. 6.8 lit. a) §i/sau b) nu sunt Tndeplinite 
conditiile de reluare a furnizarii serviciului. Pentru reluarea serviciului dupa acest termen, operatorul va factura, 
pentru toata durata de Intrerupere, 0 cota reprezentand 30% din ultima factura emisa de operator atat pentru 
apa, cat §i pentru canalizare §i contravaloarea preluarii apelor pluviale la canalizare pentru toata aceasta 
perioada. Reluarea furnizarii serviciului se va face ca pentru un nou utilizator , in baza unui nou contract 
conform art.31 , alin. 4, din Legea nr. 241/2006 ; 

6.14. sa aplice in caz de necesitate (seceta sau alte calamitati naturale), cand situatia 0 impune, masurile 
din « programul de restrictii» - program ce se asimileaza ca « forta majora» ; 

6.15. sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea serviciului de alimentare cu apa, dar nu mai mult de 24 de ore, 
In urmatoarele conditii: 
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a) cand este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
 
b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor In sistemul de alimentare cu apa;
 
c) pentru executarea unor manevre ~i lucrari care nu se pot efectua fara Intreruperi;
 
6.16. sa stabileasca lucrari de revizii, reparatii ~i de Intretinere planificate la retelele ~i la instalatiile de 

distributie/furnizare a serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare ; realizarea lucrarilor se va programa 
astfellncat perioada ~i numarul de utilizatori afectati sa fie cat mai mica. 

ART. 7 Operatorul are urmatoarele obligatii: 
7.1. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare; 
7.2. sa respecte prevederile reglementarilor emise de autoritatile de reglementare competente ~i de 

autoritatile administraVei publice locale; 
7.3. sa respecte indicatorii de performanta ai serviciului stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau 

prin hotararea autoritatii administratiei publice locale, de dare In administrare; 
7.4. sa asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apa la parametrii fizici ~i calitativi prevazuti de 

legislatia In vigoare cu exceptia cazurilor de intreruperi in alimentarea cu energie electrica, incendii sau avarii 
majore; 

7.5. sa asigure functionarea retelei de canalizare la parametrii proiectati; 
7.6. sa asigure preluarea apelor uzate, menajere si industriale, in limita capacitatii retelei de canalizare si a 

statiilor de epurare, in conditiile prevazute de normativele In vigoare sau stabilite prin prezentul contract; 
7.7. sa efectueze analiza calitativa a apei furnizate; 
7.8. sa aduca la cunostinta utilizatorului, cu cel putin 24 de ore Inainte, prin mass-media ~i/sau prin afi~are la 

'(	 utilizator, orice Intrerupere In furnizarea apei ~i/sau In preluarea apelor uzate ~i meteorice, In cazul unor lucrari 
de modernizare, reparatii ~i Intretinere planificate; 

7.9. sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor aparute la instalatiile sale. Constatarea defectiunilor la 
reteaua publica de apa ~i de canalizare se efectueaza In maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se 
pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrarilor pentru remedierea defectiunilor 
constatate se va face In termen de maximum 48 de ore de la constatare. Odata cu demararea lucrarilor se va 
comunica utilizatorului durata interventiei (daca depaseste 12 ore); 

7.10. pentru Intreruperile din culpa dovedita a operatorului In furnizarea apei ~i/sau In preluarea apelor uzate 
§i meteorice care depa~esc limitele prevazute In contract, operatorul va suporta despagubirile datorate 
utilizatorului, solicitate in scris si expres de catre acesta, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului. 
Pentru Intreruperile care depa~esc 24 de ore, operatorul este obligat sa asigure, cu mijloace tehnice proprii, 
nevoile de apa ale utilizatorului care solicita 0 astfel de prestatie, prin cismele pUblice sa transportul apei cu 
cisterna; 

7.11. sa evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsa In curti, case, subsoluri din cauza defectiunilor la sistemul 
public de alimentare cu apa ~i de canalizare; evacuarea apei nu exonereaza operatorul de plata unor 
despagubiri stabilite In conditiile legii; 

7.12. sa exploateze, sa Intretina, sa repare ~i sa verifice contoarele instalate la bransamentul fiecarui 
utilizator(nu se considera contor de bransament contorul individual instalat intr-un condominium, definit 
conform legii ca repartitor de costuri). Verificarea periodica se face conform dispozitiilor de metrologie In 
vigoare §i se suporta de catre operator. Contoarele instalate la bransamentul fiecarui utilizator, defecte sau 
suspecte de Inregistrari eronate, se demonteaza de operator ~i se supun verificarii In laboratorul metrologic 
autorizat. Tn cazul In care verificarea se face la cererea utilizatorului, In interiorul termenului de valabilitate a 
verificarii metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare ~i demontare vor fi suportate astfel: de catre 
operator, daca sesizarea a fost intemeiata; de catre utilizator, daca sesizarea s-a dovedit a fi nelntemeiata; 

7.13. sa echipeze, pe cheltuiala sa, cu contoare bransamentele utilizatorului In punctul de delimitare a 
instalatiilor, In termenele stabilite de consiliile locale In conformitate cu prevederile legale, dar nu mai tarziu de 
luna martie 2009; 

7.14. sa schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la bransamentul utilizatorului, In cazul In care s-a 
constatat ca este defect, In termen de maximum 5 zile calendaristice de la constatare. Constatarea defectiunii 
se face In termen de cel mult 72 de ore de la sesizare; 

7.15. sa aduca la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif ~i alte informatii referitoare la facturare, prin 
adresa ata§ata facturii, mass-media locala sau afisare la utilizator; 

7.16. In cazul In care cu ocazia citirii se constata deteriorarea contorului sau inundarea caminului de 
apometru, operatorul va lua masurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate, inclusiv sa solicite 
utilizatorului remedierea defectiunilor la reteaua interioara, In cazul In care inundarea caminului se datoreaza 
culpei acestuia; 
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7.17. sa nu deterioreze bunurile utilizatorului ~i sa aduca partile din constructii legal executate, care apartin 
utilizatorului, la starea lor initiala, daca au fost deteriorate din vina sa; 

7.18. sa acorde despagubiri pentru daunele provocate de Tntreruperi Tn alimentare, ce au survenit din vina 
sa,	 conform prevederilor legale Tn vigoare,cu exceptiile prevazute la art.7.4; 

7.19.sa furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului ~i eventualele penalitati platite de acesta 
7.20. sa anunte utilizatorul Tn cazul Tn care este afectat de limitarile sau Tntreruperile planificate Tn modul 

stabilit prin contract ~i sa comunice durata planificata pentru Tntreruperile necesare executarii unor lucrari de 
Tntretinere ~i reparatii planificate. Sa anunte anticipat utilizatorii - cand situatia 0 impune, despre aplicarea 
masurilor din « Programul de restrictii » ; 

7.21. sa plateasca toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, Tn special daca:
 
a) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la Tntreruperile programate;
 
b) dupa Tntreruperea furnizarii apei potabile nu reia furnizarea acesteia Tn maximum 5 zile lucratoare dupa
 

Tndeplinirea conditiilor de reluare a furnizarii; 
7.22. sa acorde bonificatii utilizatorului Tn cazul furnizarii/prestarii serviciilor sub parametrii de calitate ~i 

cantitate prevazuti Tn contract, cand: 
a) nu livreaza apa potabila Tn conditiile stabilite Tn contract; 
b) nu respecta parametrii de calitate pentru apa potabila furnizata la bransament, conform prevederilor din 

contract; 
7.23. Tn cazul Tn care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare a fost Tntrerupta 

entru neplata, reluarea acesteia se va face Tn termen de maximum 5 zile lucratoare de la efectuarea platii; r ',eltuielile justificate aferente sistarii, respectiv reluarii furnizarii/prestarii serviciului se suporta de utilizator. 
7.24. 1. la fiecare citire a contorului de bransament, cu exceptia cazurilor cand citirea se face de la distanta, 

sa lase 0 Tn~tiintare scrisa din care sa reiasa:
 
a) data ~i ora citirii;
 
b) indexul contorului;
 
c) numele ~i prenumele cititorului;
 
d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;
 
2.	 Tn cazul Tn care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii caminului de apometru, operatorul are 

obligatia ca pana la data Iimita de emitere a facturii sa: 
a) goleasca caminul de apa; 
b) citeasca contorul de apa; 
c) remedieze defectiunea care a facut posibila inundarea caminului, situat la limita de proprietate cu 

respectarea prevederilor art.7 16;
 
d) emita factura pe baza citirii efectuate;
 
3. Tn cazul Tn care operatiile prevazute la pct. 2 conduc, din motive justificate, la emiterea facturii dupa data 

de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi obligatoriu mentionat In 
factura, regularizarea efectuandu-se Tn factura urmatoaredupa ce contorul de bransament . 

CAP. IV 
Drepturile ~i obligatiile utilizatorului 

ART. 8 Utilizatorul are urmatoarele drepturi: 
8.1. sa utilizeze Iiber ~i nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apa ~i de canalizare Tn conditiile 

prevazute Tn contract; 
8.2. sa conteste facturile cand constata diferente Tntre consumul facturat ~i cel realizat; 
8.3. sa beneficieze de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificatii Tn valoare de 30 %/luna din 

valoarea facturii curente, Tn urmatoarele situatii: 
a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 7 pct. 7.4; 
b) neanuntarea intreruperilor, conform prevederilor art.7 pct.7.8, sau depa~irea Iimitelor de timp comunicate; 
8.4. sa primeasca raspuns, Tn termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizarile adresate 

operatorului cu privire la neTndeplinirea unor obligatii contractuale; 
8.5. sa racordeze Tn conditiile legii ~i cu acordul scris al operatorului alti consumatori. pentru alimentarea 

acestora cu apa; 
8.6. sa solicite operatorului remedierea defectiunilor ~i a deranjamentelor survenite la instalatiile de 

distributie sau la bransament; 
8.7. sa solicite Tn scris verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau suspecte de 

Tnregistrari eronate, Tn conditiile art. 7 pct. 7.12. 
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8.8. sa solicite ~i sa primeasca, In conditiile legii, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor 
de catre operator prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate sau prin furnizarea/prestarea unor 
servicii inferioare, calitativ ~i cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice In 
vigoare; 

8.9. sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale competente orice deficienta constatata In 
furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare ~i sa faca propuneri vizand Inl~Hurarea 

acesteia, Imbunatatirea activitatii ~i cre~terea calitatii serviciilor; 
8.10. sa renunte, In conditiile legii, la serviciile contractate, dupa achitarea integrala a tuturor debitelor; 
8.11. sa primeasca ~i sa utilizeze informatii privind serviciile de utilitati publice care 'i'I vizeaza; 
8.12. sa se adreseze, individual sau colectiv, autoritatilor administratiei publice locale sau centrale ori 

instantelor judecatore~ti, In vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect. 
8.13. sa refuze prelucrarea datelor personale in scop de marketing sau de cedare a acestora catre terti. 

ART. 9 Utilizatorul are urmatoarele obligatii: 
9.1. sa respecte normele de exploatare ~i functionare a sistemelor de alimentare cu apa ~i de canalizare 

prevazute de legislatia In vigoare; 
9.2. sa accepte limitarea cantitativa sau Intreruperea temporara a furnizarii/prestarii serviciului pentru 

executia unor lucrari prevazute In programele de reabilitare, extindere ~i modernizare a infrastructurii tehnico
edilitare sau cand se impune aplicare « Programului de restrictii »; 

9.3. sa respecte In punctul de descarcare In reteaua de canalizare conditiile de calitate a ape/or, potrivit 
'"_' normelor ~i normativelor In vigoare; 
(	 9.4. sa respecte in seetiunea de control conditiile de calitate a apelor, conform HG nr.188/2002 sau in 

conformitate cu prescriptiile Autorizatiei si/sau Regulamentul de organizaresi functionare a serviciilor pub/ice 
de alimentare cu apa si de canalizare. In caz contrar se va aplica principiul « Poluatorul p/ateste » ; 

9.5. sa nu evacueze in reteaua publica de canalizare deseuri, reziduuri, substante toxice sau poluante ; 
9.6. sa asigure preepurarea locala a apelor uzate pentru incadrarea in valorile maxime admise de HG 

nr.188/2002. Pentru aceasta va intocmi, prin proiectanti autorizati, un program de conformare pe care il 
negociaza si il supune aprobarii Operatorului. Repunerea in functiune, sau dupa caz, executarea instalatiilor 
proprii de preepurare locala, se face in maxim 12 luni, de la data aprobarii de catre Operator a programului de 
conformare ; 

9.7. sa suporte plata daunelor provocate si a cheltuielilor efeetuate pentru inlaturarea efectelor poluarii 
accidenatale conform Legii nr.1 07/1996, modificata si comp/etata de Legea nr. 310/2004 ; 

9.8. sa semnaleze Operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalatiile proprii, care pot perturba 
buna functionarea a retelelor de apa, canalizare si a statiei de epurare ; 

9.9.(1) In cazulln care caminul de bransament ~i/sau contorul de apa se afla pe proprietatea utilizatorului, 
acesta va asigura integritatea sisteme/or de masurare si a sigiliilor aplicate, va asigura accesul operatorului la 
contor pentru efectuarea citirilor, verificarilor, precum ~i pentru operatiile de Intretinere ~i de interventii; 

(2) sa nu aduca nici un fel de modificari la schema de montaj a echipamentului de masura avizata, 
verificata si sigilata de Operator; 

(3) sa nu execute lucrari de ocolire a contorului ; 
(	 9.10. sa nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalatiei interioare se va face prin 

manevrarea robinetului/vanei de dupa contor; 
9.11. sa nu foloseasca In instalatia interioara pompe cu aspiratie din reteaua publica, direct sau prin 

bransamentul de apa; 
9.12. sa ia masuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de c1apete de retinere sau vane 

pe coloanele de scurgere din subsol; 
9.13. sa aduca la cunostinta operatorului, In termen de 15 zile lucratoare, orice modificare a datelor sale de 

identificare, a datelor cuprinse In anexa nr. 2 la contract ~i a datelor de identificare a imobilului /a care sunt 
prestate serviciile contractate, precum ~i a adresei la care operatorul urmeaza sa trimita facturile; 

9.14. sa asigure pentru apele uzate ~i meteorice conditiile de descarcare prevazute de operator In avizul de 
bransare/racordare, si/sau cele cuprinse in anexa nr.3(valabila la data incheierii contractului); 

9.15. sa asigure integritatea, Intretinerea ~i repararea instalatiilor interioare de apa ~i de canalizare; 
9.16. sa solicite rezilierea contractului ~i Incetarea furnizarii serviciului Tn termen de 15 zile de la Instrainarea 

imobilului, cu achitarea tuturor debitelor restante si a penalitatilor calculate; 
9.17. sa nu construiasca sau sa amplaseze obiective In zona de protectie sau care nu respecta distantele 

de siguranta fata de constructiile ~i instalatiile operatorului aferente activitatii de distributie, iar pe cele 
construite sau amplasate ilegal, fara avizul Operatorului, sa Ie desfiinteze; 
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9.18. sa nu modifice instalatiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decat cu acordul 
operatorului ; 

9.19. sa prezinte la contractare un act in care sunt consemnate suprafetele totale a incintelor construite si 
neconstruite pe care Ie detine sau sa dea 0 declaratie pe proprie raspundere in acest sens, ce va servi la 
facturarea cantitatilor de ape meteorice deversate in reteaua de canalizare. 

CAP. V
 
Stabilirea cantitatii de apa furnizata ~i a celei evacuate in reteaua de canalizare
 

ART.10 (1) Data citirii contorului este Data emiterii facturii este cea prevazuta la art.15.(1). 
(2) Tn cazul schimbarii datei de citire a contoarelor, noua data va fi comunicata utilizatorului Impreuna cu 

factura anterioara lunii In care citirea se va efectua la data modificata. 
ART. 11 Stabilirea cantitatii de apa furnizata ~i a celei evacuate In reteaua publica de canalizare se face 

astfel: 
1. Cantitatea de apa furnizata se stabile~te (se bifeaza una dintre metodele de la lit. a,b sau c):
 
a) pe baza Inregistrarilor contorului de apa montat In caminul de bransament;
 
b) In baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitatilor de apa In sistem pausal, astfel cum sunt stabilite
 

conform normativelor In vigoare, pana la montarea contoarelor ; 
c) in cazul defectarii contorului existent, cantitatea de apa furnizata se va estima ca medie a consumului 

.registrat in ultimele 3 luni, urmand ca in cel mai scurt timp contorul sa fie inlocuit ; 
2. Cantitatea de apa preluata In reteaua publica de canalizare se stabile~te(se bifeaza una dintre metodele 

de la lit. a-e) : 
a) pentru utilizatorii casnici conform Hotararii consiliului local nr. din data , in procent de 80 % 

din volumul de apa potabila ~i calda inregistrata de contorul de apa ~i contorul de energie termica, dupa caz; 
b) pentru ......../(se trece denumirea agentului economic care are calitatea de utilizator)/ ..... ca fiind egala 

cu cantitatea de apa consumata; 
c) ca fiind egala cu cantitatea de apa consumata, din care se scade cantitatea de apa ramasa inglobata in 

produsul finit stabilita conform breviarului de calcul din anexa nr. 4 la contract; 
d) pe baza citirii contorului/contoarelor avand caracteristicile prevazute in anexa nr. 1; 
e) pentru /(se trece denumirea operatorului economic care are calitatea de utilizator)/ se 

alimenteaza din surse proprii ~i evacueaza apa uzata in reteaua publica de canalizare in cantitatile stabilite 
conform (se trece: breviarului de calcul din anexa nr. 4 sau: citirii contorului/contoarelor avand caracteristicile 
prevazute In anexa nr. 1). 

3. Stabilirea cantitatii de apa meteorica preluata in reteaua de canalizare se determina prin Inmultirea 
cantitatii specifice de apa meteorica comunicata de AN.M. pentru luna anterioara emiterii facturii, cu 
suprafetele totale ale incintelor construite ~i neconstruite, declarate de fiecare utilizator, ~i cu coeficientii de 
scurgere recomandati de SR 1846-1 :2006, utilizand [se trece una dintre metodele de la lit. a) sau b)]: 

a) relatia de calcul analitic din anexa nr. 3 la contract; 
b) norma specifica determinata analitic pe categorii de utilizatori, aprobata prin Hotararea consiliului local nr. 

.... din data de . 
ART. 12 (1) Tn cazul defectarii contorului de bransament din vina dovedita a utilizatorului cantitatea 

facturata va fi determinata in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitatilor de apa in sistem pausal, astfel 
cum sunt stabilite conform normativelor in vigoare, la care se adauga, separat, cheltuielile justificate aferente 
Inlocuirii acestuia. 

(2) La schimbarea contorului. in vederea repararii sau verificarii metrologice periodice, operatorul are 
obligatia de a anunta titularii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa ~i de 
canalizare despre operatiunea respectiva, cu cel putin 24 de ore inainte de ora la care este programata 
actiunea ~i vor completa un document in care sunt trecute cel putin: 

a) datele de identificare ale operatorului;
 
b) datele de identificare ale utilizatorului;
 
c) datele de identificare ale contorului existent;
 
d) datele de identificare ale sigiliului existent;
 
e) datele de identificare ale contorului ce se monteaza;
 
f) seria sigiliului cu serie unica de identificare;
 
g) datele de identificare a persoanei care a realizat inlocuirea.
 

CAP. VI 
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Tarife, facturare ~i modalitati de plata 

ART. 13 (1) Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apa ~i de canalizare vor practica preturile ~i 

tarifele aprobate potrivit prevederilor legale In vigoare, consemnate In anexa la prezentul contract. 
(2) Modificarea preturilor ~i tarifelor va fi adusa la cunostinta utilizatorului In scris, prin mass media locala 

sau afisare la utilizator, cu minimum 15 zile Inaintea Inceperii perioadei de facturare la noul pret. 
ART. 14 (1) Facturarea se face lunar, In baza preturilor ~i tarifelor aprobate ~i a cantitatilor efective 

determinate sau estimate potrivit prevederilor contractu ale. 
(2) Tn cazul facturarii unor cantitati estimate, regularizarea consumului se realizeaza la urmatoarea citire si 

factura. 
(3) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecarui punct de consum, cantitatile facturate, 

pretul/tariful aplicat, inclusiv baza legala, cantitatea de apa ce ar reveni In sistem pausal operatorilor economici 
cuprin~i In anexa nr. 2, cantitatea de apa uzata ~i pluviala. 

ART. 15 (1) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare se emite 
cel mai tarziu pana la data de 25 a lunii urmatoare celei In care presta1ia a fost efectuata.Utilizatori sunt obligati 
sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au.beneficiat, In termenul de scadenta de 
15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii ~i termenul de scadenta se Inscriu pe factura. 

(2) Neachitarea facturii In termen de 30 zile de la data scadentei atrage dupa sine penalita1i de Tntarziere, 
dupa cum urmeaza: 

a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, 
stabilite conform reglementarilor legale Tn vigoare; 

b) penalitatile se datoreaza Incepand cu prima zi dupa data scadentei; 
c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depa~i cuantumul debitului ~i se constituie venit al operatorului. 
(3) Nerespectarea de catre utilizatori a condi1iilor calitative ~i cantitative de descarcare a apelor uzate Tn 

sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare ~i avizele de racordare eliberate de 
operator potrivit reglementarilor legale Tn vigoare, conduce la retragerea acestora ~i la plata unor penalitati ~i 

despagubiri pentru daunele provocate dupa principiul « Poluatorul plateste ». 
ART. 16 Facturile ~i documentele de plata se transmit de operator la adresa din contract .
 
ART. 17 Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmatoarele modalitati:
 
a) In numerar, la casieria operatorului;
 
b) cu fila CEC;
 
c) cu ordin de plata;
 
d) alte instrumente de plata convenite de parti.
 
ART. 18 (1) Tn cazul Tn care pe documentul de plata nu se mentioneaza obiectul platii, se considera achitate
 

facturile Tn ordine cronologica. 
(2) Tn functie de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuata, dupa caz, la una dintre urmatoarele 

date: 
a) data certificarii platii de catre unitatea bancara a utilizatorului pentru ordinele de plata; 
b) data certificata de operator pentru filele cec sau celelalte instrumente de plata legale; 
c) data Inscrisa pe chitanta emisa de casieria operatorului. 
ART. 19 Tn cazul Tn care se constata ca utilizatorul la care anterior a fost sistata furnizarea apei potabile a 

beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare fara acordul operatorului, 
se va proceda la facturarea acestora Tncepand cu data de la care exista dovada ca a beneficiat de serviciu 
volume calculate pe baza diametrului bransamentului si a presiunii de regim din zona sau in regim pausal. 

CAP. VII
 
Raspunderea contractuala
 

ART. 20 (1) Pentru neexecutarea In tot sau Tn parte a obliga1iilor contractuale prevazute In prezentul 
contract partile raspund conform prevederilor legale. 

(2) Partile contractante pot include ~i daune-interese pentru neexecutarea totala sau partiala a contractului, 
sub forma daunelor moratorii sau compensatorii. 

ART. 21 (1)Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plati 0 factura emisa de operator va fj comunicat 
acestuia prin adresa scrisa care va contine ~i motivul refuzului, In termen de 10 zile de la data primirii facturii. 
Reclama1iile ulterioare efectuarii platii facturilor se conciliaza Intre parti In termen de 10 zile lucratoare de la 
data formularii scrise a pretentiilor de catre utilizator. Tn cazul Tn care, ca urmare a unor recalculari conciliate 
Tntre parti, se reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalitatile aferente reducerilor convenite . 
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(2) l'Jeprezentarea utilizatorului in vederea citirii contorului de bransament nu poate constitui motiv de 
neachitare a facturilor. 

ART. 22 In cazul Tn care, ca urmare a unor recalculari ale consumurilor, se reduce nivelul consumului 
facturat, nu se vor incasa penalitati. 

ART. 23 Operatorul este obligat sa plateasca despagubiri Tn cazul deteriorarii instalatiilor interioare 
apartinand utilizatorului sau imbolnavirii utilizatorilor colectivi sau individuali, Tn situatia Tn care au aparut 
presiuni Tn punctul de delimitare mai mari decat cele admise de normele tehnice Tn vigoare sau calitatea apei 
nu corespunde conditiilor de potabilitate. Plata despagubirilor se face Tn termen de maximum 30 de zile de la 
data emiterii unei sentinte judecatoresti definitive, pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat 
de operator ~i agreat de utilizator. In cazul Tn care Tn urma expertizei se constata ca operatorul nu este Tn 
culpa, plata expertizei va fi suportata de utilizator. 

ART. 24 Pentru nerespeetarea de catre operator a prevederilor art. 7 pct. 7.4 ~i 7.6 utilizatorul beneficiaza 
de 0 reducere a valorii facturii Tn concordanta cu gradul de neasigurare a serviciului ~i durata cat acesta nu a 
putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autoritatile administratiei 
publice locale. 

ART. 25 In cazul nerespectarii prevederilor art. 7 pct. 7.9, 7.10, 7.11 ~i 7.12, operatorul va fi obligat la plata 
de despagubiri care sa acopere prejudiciul creat. 

ART. 26 (1) In cazul aparitiei unor situatii de forta majora partea care 0 invoca este exonerata de 
raspundere Tn conditiile legii. 

(2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, Tn termenul de 48 de ore, despre 
,-Jroducerea evenimentului, apreciind perioada Tn care urmarile ei Tnceteaza, cu confirmarea autoritatilor 
competente de la locul producerii evenimentului, ~i sa ia toate masurile posibile Tn vederea limitarii 
consecintelor lui. 

CAP. VII'
 
Litigii
 

ART. 27 (1) Partile convin ca toate neTntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori Tncetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 

(2) Partile convin ca in cazul in care pe parcursul derularii contractului actele normative, care au stat la baza 
intocmirii acestuia, vor fi modificate sau abrogate, se vor aplica de drept noile reglementari, fara instiintare sau 
notificare. 

ART. 28 Tn cazul Tn care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa 
instantelor judecatore~ti romane competente. 

-CAP. IX 
Alte clauze 

ART. 29 (c1auzele nu vor avea prevederi contrare sau care sa modifice sensul dispozitiilor din regulamentul 
serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare sau ale prezentului contract-cadru) 

ART. 30 (c1auzele introduse vor fi stabilite de comun acord Tntre cele doua parti) .......
 

CAP. X 
Dispozitii finale 

ART. 31 In toate problemele care nu sunt prevazute Tn prezentul contract partile se supun prevederilor 
legislatiei specifice Tn vjgoare, ale Codului civil, Codului comercial ~i ale altor acte normative incidente. 

ART. 32 Prezentul contract se poate modifica cu acordul partilor, prin acte aditionale. 
ART. 33 Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul contract. 
ART. 34 Prezentul contract a fost Tncheiat Tn doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ~i intra Tn 

vigoare la data semnarii. 
ART. 35 Caracterele utilizate Tn redactarea contractului vor avea aceea~i dimensiune ~i vor fi scrise cu font 

de minimum 11 puncte. 

Operator, Utilizator, 
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ANEXA 1 

DELIMITAREA
 
instalatiilor de alimentare cu apa §i de canalizare
 

Denumire utilizator ./(se trece denumirea 
utilizatorului care trebuie sa fie aceea§i cu cea din contract)1 . 

Adresa condominiului/spatiului la care se furnizeaza/presteaza serviciul de alimentare cu apa §i de 
canalizare este (se trec toate adresele de consum care au bransament propriu §i apartin aceluia§i proprietar 
sau fac parte din aceea§i asociatie de proprietari/locatari) . 

A. Alimentarea cu apa se face din (se trece denumirea 
statiei de pompare, repompare, hidrofor etc. din care se face alimentarea fiecarui punct de consum). 

B. Punctul/punctele de delimitare este/sunt amplasatlamplasate conform schitei/schitelor (se trece numarul 
schitei) din anexa (In fiecare schita cotata se vor figura vanele, contorul de apa, reductiile §i materialul, 
diametrul exterior §i grosimea peretelui conductei). 

C. Caracteristicile contoruluilcontoarele de bransament sunt: (pentru fiecare contor de bransament se trece 
denumirea comerciala, tipul, seria, c1asa de precizie, termenul scadent pentru verificarea metrologica, data 
montarii etc.) 

Nr. 
Crt. 

Tip contor Serie 
contor 

Clasa de 
precizie 

Termen scadent 
verificare metroloQica 

Data 
montarii 

Observatii 

1. 
2. 
3. 
4. 

D. Caracteristicile contoruluilcontoarele de racord sunt: (pentru fiecare contor de racord se trece denumirea 
comerciala, tipul, seria, c1asa de precizie, termenul scadent pentru verificarea metrologica, data montarii etc.) 

Nr. 
Crt. 

Tip contor Serie 
contor 

Clasa de 
precizie 

Termen scadent 
verificare metrologica 

Data 
montarii 

Observatii 

1. 
2. 
3. 
4. 

"<.:. E. Schema de principiu a conductelor §i armaturilor in amonte §i in aval de punctul de delimitare este 
conform schiteilschitelor (se trece numarul schitei/schitelor) din anexa (schita cotata va cuprinde racordul pana 
la prima vana de separare a retelei de distributie §i partea de retea interioara pana la intrarea pe proprietatea 
utilizatorului). 

Operator, Utilizator, 

9
 



-, 

ANEXA 2 

S1TUAT1A PERSOANELOR $1 A OPERATOR1LOR ECONOM1C1 

Adresa punctului Numarul persoanelor Numarul persoanelor Numar de 
de consum alimentate cu apa care isi prepara niveluri 

calda produsa apa calda local 
centralizat 

Denumirea Activitatea Numar de unitai;:i Total 
t. operatorului desfasurata mc/luna 

economic/adresa robinete elevi locuri copii 
punctului 
de consum 

Operator, Utilizator, 
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ANEXA 3
 
COND1T11 DE CAL1TATE $1 LEG1SLAT1A APL1CAB1LA
 

Presiunea apei asigurata la ultimul nivel al condominiului este de 0,5-0,8 bari (se trece valoarea presiunii 
trebuie asigurata), la un consum de apa instantaneu de (se trece consumul de apa instantaneu, 

lsiderand factorul de simultaneitate din normele de proiectare) . 
Debitul de apa minim asigurat este de lis $i de mc/zi. 
Gradul de asigurare in furnizare a alimentarii cu apa este de 95 %/luna. 
Gradul de asigurare in furnizare a serviciului de canaliz~re este de 95 %/luna. 
Cantitatea de apa meteorica preluata la canalizare lunar se calculeaza prin inmultirea cantitatii lunare a 

~cipitatiilor, inregistrate la Statia Meteorologica, cu marimea suprafetei detinute in proprietate sau 
Losinta de fiecare utilizator. 

Legisla1;.ia $i normele tehnice apli(::abile serviciului de alimentare cu apa $i de canalizare pentru care se 
:heie contractul este: 
-- . 
~t 

1ndicativul actului normativ 
sau tehnic 

L. Legea nr.51/2006 
Legea nr.241/2006 
Legeanr.l07/1996(modif.L310/04) 
HCL Rovinari nr. ... . 1 . ...... 
HG nr.472/2000 

Legea nr.458/2002 
HG nr.188/2002 

OUG nr.l07/2002 

OUG nr.13/2008 
Ordinul nr.29/N/1993 

Legea 
Legea 

Hotar

mediul 

Ordin 

are 

) 

3. 
l. 
) . 

) . 
7• 

3. 

:J • 
O. 

Denumirea actului normativ sau tehnic 

serviciilor comunitare de utilitati publice 
serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare 

Legea apelor 
Aprobarea ROF a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare 

privind masuri protectie a calitatii resurselor de apa de agentii 
economici ce deverseaza ape uzate ce depasesc indicatorii de calitate 
Legea privind calitatea apei potabile,completata de Legea nr.3ll/2004 
Hotarare pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in 

acvatic a apelor uzate, modificata si completata de HG nr.352/2005 
Hotararea de infiintare a Administratiei Nationale « Apele Romane », 
modificata si completata de Legea nr.400/2005 si OUG nr.73/2005 
Ordonanta de modificare a Legii nr.51/2006 si a Legii nr.24l/2006 

de aprobare a Normativului cadru privind contorizarea apei si a 
energiei termice 

Apele uzate acceptate la deversarea in re1;.elele publice a apelor uzate trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
ndi1;.ii minime: 

Valoarea Mod de 
t. 1ndicatorul U.M. maxima determinare 

temperatura °c 40 
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--

--

... 
r~ 

pH 6,5-:-8,5 SR ISO 10523:97 

Materii in suspensie mg/dIne 350 STAS 6953:81 

Substante extraetibile eu solventi 
organiei mg/dIne 30 SR 7587:96 

-
Fenoli antrenabili eu vapori de apa 
[C(6)H(5)OH] mg/dIne 30 STAS7167:92 

-
Detergenti sintetiei biodegradabili mg/dIne 25 SR ISO 7875/1,2:96 

CCOCr mg02/dIne 500 SR ISO 6060/1996 

). 

CB05 

Azot amoniaeal (NH4) 
Fosfor total 

. Operator, 

mg02/dIne 

mg/dIne 

mg/dIne 

300 

30 

5 

SR EN 1899-2/2002 

SR ISO 7150-1/2001 
STAS 10064-75 

Utilizator, 

SERVICII 
ANEXA 4 

PRESTATE SI TARIFE PRACTICATE 

r. Crt. Servieiul prestat Cantitatea [ me/luna], [mp] Tariffara TVA [lei/me] 
1. Furnizare apa potabila 
2. Canalizare menajera 
3. Canalizare pluviala 

ta : Tarifele din anexa 4 sunt eele praetieate la data ineheierii eontraetului. 

Operator, Utilizator, 
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REGULAMENTUL INTERN 

TITL UL 1. Dispozijii generale 

Art.l. Normele privind organizarea ~i disciplina muncii in cadrul S.C. APA CANAL 
SALUBRITATE S.R.L, avand sediul in orasul Rovinari, strada Prieteniei, bloc A2 scara 
1,etaj 2 sunt stabilite prin prezentul Regulament intern, intocmit in baza prevederilor Legii 
nr.53/2003. 

Art.2. Prevederile prezentului regulament intern se aplidi tuturor salariatilor, 
indiferent de durata contractului de mundi sau de modalWitile in care este prestata munca, 
avand caracter obligatoriu. 

Art.3.1. Obligativitatea respectarii prevederilor regulamentului revine ~i salariatilor 
deta~ati de la alti angajatori, pentru a presta munca in cadrul S.C. APA CANAL 

,=,SALUBRITATE S.R.L pe perioada deta~arii. 

(	 3.2. Persoanelor delegate care presteaza munca in cadrul S.C. APA CANAL 
SALUBRITATE S.R.L Ie revine obligatia de a respecta, pe langa normele de disciplina 
stabilite de catre angajatorul acestora ~i normele de disciplina a muncii specifice procesului 
de munca unde i~i des:fa~oara activitatea pe parcursul delegarii. 

TITLUL II. Drepturile $i obligajiile angajatorului $i ale salariajilor 

Capitolul I. Drepturile $i obligajiile angajatorului 

ArtA. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: 
a) sa stabileasca organizarea ~i functionarea unitatii; 
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii 

~i/sau in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivel national, la 
____ nivel de ramura de activitate sau de grup de unitati; 

(	 c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; 
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 
e) sa constate savar~irea abaterilor disciplinare ~i sa aplice sanctiunile 

corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil ~i regulamentului 
intern. 

Art.5. Angajatorul are urmatoarele obligatii: 
5.1. a) sa informeze salariatii asupra conditiilor d~ munca ~i asupra elementelor care 

privesc desfa~urarea relatiilor de munca; 
b) sa asigure permanent conditiile tehnice ~i organizatorice avute in vedere la 

elaborarea normelor de munca ~i conditiile corespunzatoare de munca; 
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din prezentul Regulament 

intern, din contractul colectiv de munca aplicabil ~i din contractele individuale de munca; 
d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica ~i financiara a unitatii, cu 

exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa 
preiudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in 



e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor 'in privinta 
deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile ~i interesele acestora; 

f) sa plateasca toate contributiile ~i impozitele aflate 'in sarcina sa, precum ~i sa retina 
~i sa vireze contributiile ~i impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; 

g) sa 'infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor ~i sa opereze inregistrarile 
prevazute de lege; 

h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a 
solicitantului; 

i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. 
Art.6. Persoanele care asigura conducerea societatii, in afara obligatiilor ce Ie 

incumba in virtutea acestei calitati, sunt obligate sa respecte toate celelalte i'ndatoriri ale 
persoanelor salariate. 

Cap. II. - Drepturile ~i obligaJiile salariaJilor 

Art.7. Drepturile salariatilor se refera i'n principalla: 
(	 a) dreptulla salarizare pentru munca depusa; 

b) dreptulla repaus zilnic ~i saptamanal; 
c) dreptulla concediu de odihna anual; 
d) dreptulla egalitate de ~anse ~i de tratament; 
e) dreptulla demnitate ill munca; 
f) dreptulla securitate ~i sanatate in munca; 
g) dreptulla acces la formarea profesionala; 
h) dreptulla informare ~i consultare; 
i) dreptul de a lua parte la determinarea ~i ameliorarea conditiilor de munca ~i a 

mediului de mundi; 
j) dreptulla protectie in caz de concediere; 
k) dreptulla negociere colectiva ~i individuala; 
I) dreptul de a participa la actiuni colective; 

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 
( Art.8. Obligatiile salariatilor se refera 'in principalla: 

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce 
ii revin conform fi~ei postului; 

b) obligatia de a respecta disciplina muncii; 
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse In regulamentul intern, in contractul 

colectiv de munca aplicabil, precum ~i in contractuI individual de munca;
 
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
 
e) obligatia de a respecta masurile de securitate ~i sanatate a muncii in Ulutate;
 
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
 

TITLUL III - Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate 

Cap.I. Timpul de muncii 



Art,9. Timpul de mundi reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, 
se afla la dispozitia angajatorului ~i indepline~te sarcinile ~i atributiile sale, conform 
prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil 
~i/sau ale legislatiei in vigoare. 

Art.l0. Durata normala timpului de munca 
10.1. Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca 

este de 8 ore pe zi ~i de 40 de ore pe saptamana.Programul de munca incepe la orele 800 si 
se sfarseste la orele 1600

. 

10.2. In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 
ore pe zi ~i de 30 de ore pe saptamfma. 

10.3 (1) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, 
uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu dowl zile de repaus. 

(2) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta ~i pentru 
o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de 
munca de 40 de ore pe saptamfma. 

Art,l1. Durata maxima legaIa a timpului de munca. 
(	 11.1. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depa~i 48 de ore pe 

saptamana, inc1usiv orele suplimentare. 
11.2. Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include ~i orele suplimentare, 

poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, 
calculata pe 0 perioada de referinta de 3 luni calendaristice, sa nu depa~easca 48 de ore pe 
saptamana. 

11.3. Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii stabilite prin 
contractul colectiv de munca unic la nivel national, se pot negocia, prin contractul colectiv 
de munca la nivel de ramura de activitate aplicabil, perioade de referinta mai mari de 3 luni, 
dar care sa nu depa~easca 12 luni. 

11.4. La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. 11.2 si 11.3 nu se iau 
in calcul durata concediului de odihna anual ~i situatiile de suspendare a contractului 
individual de munca. 

. 11.5. Prevederile alin. (11.1), (11.2) ~i (11.3} nu se aplica tinerilor care nu au 
<- ;mplinit varsta de 18 ani. 

Art.12. Durata timpului de lucru pentru activitati specifice 
12.1. Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii se poate stabili 

prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice 0 durata zilnica a 
timpului de munca mai mica sau mai mare de 8 ore. 

12.2. Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de 0 perioada de 
repaus de 24 de ore. 

12.3. Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai 
mic de 8 ore intre schimburi. 

Art.13. Programul inegal de lucru 
13.1. Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal in cadrul 

saptamanii de lucru de 40 de ore, precum ~i in cadrul saptamanii de lucru comprimate va fi 
negociat prin contractul colectiv de munca la nivelul angajatorului sau, in absenta acestuia, 
va fi prevazut in regulamentul intern. 

13.2. Programul de lucru inegal poate functiona numai daca este specificat expres 



Art.14. Programul de mundi ~i modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la 
cuno~tinta salariatilor ~i sunt afi~ate la sediul angajatorului. 

Art.15. Programul individualizat de mundi 
15.1. Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul 

sau la solicitarea salariatului in cauza, daca aceasta posibilitate este prevazuta in contractele 
colective de munca aplicabile la nivelul angajatorului sau, in absenta acestora, in 
regulamentele interne. 

15.2. Programele individualizate de munca presupun un mod de organizare 
flexibil a timpului de munca. 

15.3. Durata zilnica a timpului de munca este impartita in doua perioade: 0 

perioada fixa in care personalul se afla simultan la locul de munca ~i 0 perioada variabila, 
mobila, in care salariatul i~i alege orele de sosire ~i de plecare, cu respectarea timpului de 
munca zilnic. 

15.4. Programul individualizat de munca poate functiona numai cu respectarea 
dispozitiilor art. 10 ~i 11. 

Art.16. Munca suplimentadi 
(	 16.1. Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, 

prevazuta la art. 10, este considerata munca suplimentara. 
16.2. Munca suplimentara nu poate fi efectuata tara acordul salariatului, cu 

exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii 
unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident. 

16.3. La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara, cu 
respectarea prevederilor art. 11 sau 12, dupa caz. 

16.4. Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor 
art. 11 sau 12, dupa caz, este interzisa, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte 
lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor 
unui accident. 

16.5. Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 
de zile dupa efectuarea acesteia. 

16.6. In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentnl orele 
( restate peste programul normal de lucru. 

16.7. In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in 
termenul prevazut de alin.16.5. in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita 
salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. 

16.8. Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. 
16.7., se stabile~te prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al 
contractului individual de munca, ~i nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza. 

16.9. Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara. 
Art17. Munca de noapte. 

17.1. Munca prestata intre orele 22,00 - 6,00 este considerata munca de noapte. 
17.2. salariatul care efectueaza munca de noapte eel putin 3 ore din timpul sau 

zilnic de lucru; 
17.3. salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din 

timpul sau lunar de lucru. 



17.4. Durata normaHi a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va 
depa~i 0 medie de 8 ore pe zi, calculata pe 0 perioada de referinta de maximum 3 luni 
calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamana!. 

17.5. Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatii de noapte a caror 
activitate se desta~oara in conditii speciale sau deosebite de munca, stabilite potrivit 
dispozitiilor legale, nu va depa~i 8 ore pe parcursul oridirei perioade de 24 de ore, in care 
presteaza munca de noapte. 

17.6~ Angajatorul care, in mod frecvent, utilizeaza munca de noapte este obligat 
sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca. 

17.7. fie de program de lucru redus cu 0 ora fata de durata normala a zilei de 
munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, tara ca aceasta 
sa duca la scaderea salariului de baza; 

17.8. fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare 
ora de munca de noapte prestata. 

Art.18. Interdictii 
18.l.Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte. 

(	 18.2. Femeile gravide, lauzele ~i cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze 
munca de noapte. 

Art.19.1. Evidenta timpului de munca efectuat de salariati se tine pe baza condicii de 
prezenta, salariatii fiind obligati sa semneze condica de prezenla la venire ~i la plecare, 
menlionandu-se ora ~i minutele. 

19.2. Condica de prezenta se depune pentru semnare la secretariatul societatii: 
- la inceperea programului de lucru cu 5 minute inainte; 
- la terminarea programului de lucru, cu 5 minute inainte; 

19.3. Condica de prezenla se ridica din secretariatul societalii:
 
- dupa 5 min. de la inceperea programului de lucru;
 
- la 5 min. dupa terminarea programului de lucru;
 

19.4. Condica de prezenla se pastreaza de catre persoana responsabila , urmand ca 
verificarea exactitalii consemnarilor acesteia sa se poata face oricand de catre conducerea 
societatii . 

(	 19.5. In vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat, trebuie sa se 
regaseasca ~i in pontaje, responsabilitatea intocmirii acestora cade in sarcina persoanei 
desemnate de conducerea societalii in acest scop, in baza atribuliilor stabilite prin fi~a 

postului. 
19.6. Evidenla muncitorilor se line cu ajutorul caf1ilor de pontaj completate de catre 

~efii de sector, ei au obligalia de a intocmi ~i graficele de lucru pe luna urmatoare, precum 
~i pontajele pe care Ie depun la compartimentul resurse umane la termenul stabilit. 

Art.20.l.Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata 
~i duminica. 

20.2. In cazul in care repausul in zilele de sambata ~i duminica ar prejudicia 
interesul public sau desta~urarea normala a activitalii, repausul saptamanal poate fi acordat 
~i in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul 
intern. 

20.3. In situatia prevazuta la alin. 20.2 salariatii vor beneficia de un spor la 
salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de 



20.4. In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, 
dupa 0 perioada de activitate continua ce nu poate depa~i 14 zile calendaristice, cu 
autorizarea inspectoratului teritorial de munca ~i cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al 
reprezentantilor salariatilor. 

20.5. Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. 2004. au 
dreptulla dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 16 alin. 16.8. 

Art.21.1. Acordarea zilelor libere corespunzatoare zilelor de sarbatoare legala, in 
care nu se lucreaza, se face de catre angajator. 

21.2. Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
 
- 1 ~i 2 ianuarie;
 
- prima ~i a doua zi de Pa~ti;
 

- 1 mai;
 
- prima ~i a doua zi de Rusalii;
 
- adormirea Maicii Domnului;
 
- 1 decembrie;
 

. - prima ~i a doua zi de Craciun; 
( - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de 

cultele religioase legale, altele decat cele cre~tine, pentru persoanele apartinand acestora. 
Art. 22.1 Prevederile art. 21 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu 

poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii. 
22.2. Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 22 alin.1, precum ~i la 

locurile de munca prevazute la art. 22. alin.2, Ii se asigura compensarea cu timp liber 
corespunzator in urmatoarele 30 de zile. 

22.3. In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii 
beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de 
baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in 
programul normal de lucru. 

Art.23.In scopul organizarii eficiente a timpului de munca, in vederea asigurarii 
posibilitatii salariatilor de a realiza venituri corespunzatoare muncii prestate, raportat la 
timpul de lucru efectiv, angajatorul va asigura normarea muncii, in forma corespunzatoare 

(specificului fiecarei activitati ce se deruleaza in unitate, conform normativelor in vigoare, 
sau in cazul inexistentei acestora prin elaborarea lor, cu acordul sindicatului ori, dupa caz 
al reprezentantilor salariatilor . 

Art.24 In cazul constatarii de catre angajator a necorespunderii conditiilor tehnice de 
adoptare a acestora, sau nu asigura un grad complet de ocupare a timpului de munca, 
normele de munca vor fi supuse unei proceduri de reexaminare, ce consta in schimbarea 
locului de munca 

Cap.III. Concediile 

Art.25. Concediul de odihna se acorda salariatilor in conformitate cu prevederile 
legale, durata efectiva a concediului de odihna anual este de 21 zile ~i se acorda 
proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. 

Art.26. Pentru salariatii incadrati in munca in timpul anului, durata concediului de 
odihna se stabile~te proportional cu perioada lucrata de la incadrare la sfar~itul anului 



Art.27.1. Concediul de odihna se efectueaza i'n fiecare an, dupa urmatoarele tran~e de 
vechime:
 

- de la 0-3 ani zile C.O. = 21;
 
- de la 3-5 ani zile C.O. = 21;
 
- de la 5-10 ani zile C.O. = 21;
 
- de la 10-15 ani zile C.O. = 25;
 
- de la 15-20 ani zile C.O. = 25;
 
- peste 20 ani zile C.O. = 25;
 
27.2. Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfar~itul anului urmator, 

tuturor salariatilor care i'ntr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna 
la care aveau dreptul. 

27.3. Salariatii care au lipsit de la serviciu i'ntregul ancalendaristic fiind i'n concediu 
medical sau i'n concedii tara plata, cu exceptia perioadei de concediu platit sau tara plata de 
formare profesionala, acordat i'n conditiile prezentului regulament, nu au dreptul la 
concediul de odihna pentru acel an. 

- 27.4. In cazurile in care perioadele de concedii medicale ~i concedii tara plata, 
( lndemnizatiile pentru cre~terea copilului in varsta de pana la 2 ani, insumate au fost 12 luni 

sau mai mari ~i s-au i'ntins pe 2 ani calendaristici consecutivi, salariatii au dreptul la un 
singur concediu, acordat in anul rei'nceperii activitatii, in masura i'n care nu a fost efectuat i'n 
anulin care s-a ivit lipsa de la serviciu pentru motivele de mai sus. 

Art.28. Concediul de odihna poate fi acordat global sau i'n tran~e cu conditia ca una 
din tran~ele de acordare sa fie de eel putin 15 zile lucratoare, neintrerupt 

Art.29.1. Datorita necesitalii asigurarii bunei functionari a societatii efectuarea 
concediilor de odihna de catre salariati se realizeaza i'n baza unei programari colective, 
programari individuale ulterior cu consultarii salariatului. 

29.1.1. Aceasta programare se face pana la sfar~itul anului calendaristic pentru anul 
urmator, aceasta operatiune ~i asigurarea respectarii acesteia se va face de catre persoana 
desemnata de conducerea societatii i'n acest scop, i'n baza atributiilor stabilite prin fi~a 

postului, pentru personalul TESA biroul Resurse Umane, iar pentru muncitori ~efii de 
sector. 

C	 29.1.2. Prin programarile colective se stabilesc perioade de concediu de minim 3 luni 
pe categorii de personal sau locuri de munca. 

29.1.3. Prin programarea individuala se stabile~te data efectuarii concediului sau 0 

perioada de maxim 3 luni i'n care salariatul are dreptul de a efectua concediul. 
29.1.4. In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform articolului mai 

susmentionat, salariatul poate solicita efectuarea acestuia cu eel putin 60 zile anterioare 
executarii acestuia. 

29.2. Programarea concediilor de odihna poate fi modificata, la cererea salariatului, 
sau concediul de odihna poate fi i'ntrerupt, la cererea salariatului pentru motive obiective, 
cum ar fi: 

- salariatul se afla i'n concediu medical;
 
- salariata are concediu de odihna inainte sau i'n continuarea concediului de
 

matemitate; 
- salariatul este chemat sa i'ndeplineasca indatori publice; 
- salariatul este chemat sa satisfaca obligatii militare, altele decat serviciul militar i'n 



- salariatul urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, 
perfectionare sau specializare in tara sau in strainatate; 

- salariatul are recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune 
balneo-climaterica, caz in care data inceperii concediului de odihna va fi cea indicata in 
recomandarea medicala; 

- salariatul se afla in concediu platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 
am; 

29.3. Programarea concediilor pentru anul in curs va fi intocmita in maxim 30 de zile 
de la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament Intern. 

29.4.1. Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de 0 

indemnizatie de concediu ce reprezinta media zilnica a drepturilor salariale, constand in 
salariul de baza, indemnizatiile §i sporurile cu caracter permanent din ultimele 3 luni 
anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. 
Aceasta indemnizatie nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile §i sporurile 
cu caracter permanent, cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractului 

. individual de munca al fiecarui angajat . 
(	 29.4.2. Indemnizatia de concediu de odihna se plate§te de catre angajator, cu minim 5 

zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. 
Art.30.1.1. In caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta 

salariatului la locul de munca, acesta poate fi rechemat din concediu, prin hotararea 
organelor de conducere ale angajatorului, formulata in scris. 

30.2. Programarea zilelor ramase neefectuate din concediul de odihna se va face de 
comun acord intre conducerea societatii §i salariat. 

Art.31. Evidenta efectuarii concediilor de odihna va fi linuta intr-un registru separat, 
pentru fiecare salariat, impreuna cu evidenta concediilor medicale, a celor de formare 
profesionala, a concediilor tara plata, a invoirilor §i a absentelor nemotivate de catre 
persoanele prevazute la art. 19.5. din prezentul Regulament Intern. 

Art.32. Compensarea in bani a concediilor de odihna neefectuate se poate face doar 
in situatia incetarii contractului individual de munca. 

Art.33. Salariatii au dreptul la un numar de zile libere platite pentru evenimente 
( deosebite in familie: 

- casatoria salariatului 5 zile; 
- casatoria unui copil 5 zile; 
- na§terea unui copil 5 zile; 
- decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor 3 zile; 
- decesul bunicilor, fratilor, surorilor una zile; 
Art.34. Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la 

concedii fara plata pe 0 durata de maxim 30 zile, pe baza de cerere. 
Art.35.1. Salariatii pot beneficia, la cerere, de concedii pentru formare profesionala, 

care se pot acorda cu sau tara plata, in virtutea obligatiei salariatilor de a mentine gradul 
sporit de competitivitate a procesului de munca. 

35.1.1. Concediile tara plata pentru formare profesionala se acorda pe baza cererii 
formulate in scris de catre salariat, pe perioada formarii profesionale urmata de salariat din 
initiativa proprie. 



l 

35.1.2. Cererea de concediu tara plata pentru fonnarea profesionala poate fi respinsa 
numai cu acordul angajatorului ~i numai daca absenta salariatului ar prejudicia gray 
desta~urarea activitatii. 

35.1.3. Cererea de concediu tara plata pentru fonnare profesionala trebuie sa 
indeplineasca unnatoarele conditii: 

- sa fie inaintata angajatorului cu minim 0 luna inainte de efectuarea concediului; 
- sa precizeze: a)data de incepere a stagiului de fonnare profesionala; 

b)domeniul;
 
c) durata;
 
d) denumirea institutiei de fonnare profesionala.
 

35.1.4. Efectuarea concediului tara plata pentru fonnare profesionala se poate realiza 
in intregime ~i/sau fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor 
de absolvire a unor fonne de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in 
anul unnator in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu respectarea condiitilor 
stabilite la pct.35 .1.3 din prezentul regulament. 

(	 35.1.5. La sfar~itul perioadei de fonnare profesionala, salariatul trebuie sa prezinte 
angajatorului, dovada absolvirii cursului in discutie. 

35.2.1. In scopul asigurarii fonnarii profesionale a salariatilor, in aplicarea 
prevederilor legale in domeniu, acesta are dreptul la un concediu pentru fonnare 
profesionala platit de angajator, pe 0 perioada de 800re sau 10 zile lucratoare acordata in 
baza cererii fonnulate cu respectarea cerintelor prevazute la art.35.1.3 din prezentul 
Regulament intern, stabilita de comun acord; 

Art.36.1. La cerere, salariatul poate beneficia de concediu paternal, in primele 8 
saptamani de la na~terea copilului, justificat cu certificatul de na~tere al acestuia. Durata 
acestuia este de 5 zile/15 zile (In conditiile dovedirii unnarii cursului de puericultura). 

Art.36.2. Pentru aceasta durata, salariatul prime~te 0 indemnizatie egala cu salariul 
aferent zilelor lucratoare respective, ca1culata pe baza salariului brut realizat, inc1uzand 
sporurile ~i adaosurile la salariul de baza. 

Capitolul IV. Salarizarea 

Art.37. Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de 
munca, fiecare salariat are dreptulla un salariu in bani, convenit la incheierea contractului. 

Art.38. Salariul este confidential; in scopul pastrarii acestui caracter angajatorul are 
obligatia a de lua masurile necesare, ca de exemplu: 

- accesul la intocmirea ~i consultarea statelor de plata a salariilor sa se realizeze 
doar de catre persoanele care au in fi~a postului stabilite ill mod direct aceste 
atributii ~i de catre conducerea unitatii. 

Art.39.1. Salariile se stabilesc de catre angajator cu fiecare salariat confonn 
legislatiei in vigoare. 

39.2. Salariatii beneficiaza de unnatoarele sporuri ~i indemnizatii de conducere: 
- spor vechime cu unnatoarele tran~e:
 

- 0 - 3 ani spor vechime 0 %
 
- 3 - 5 ani spor vechime 5 0/0
 
- 5 - 10 ani spor vechime 10 %
 



- 15 - 20 ani spor vechime 20 % 
- peste 20 ani spor vechime 25 % 

39.3. Spor conditii penibile in procent de 10 % , acordat salariatului din cadrul 
serviciului de salubritate ~i muncitoriilor necalificati de la canal. 

39.4. Pentru sarbatoriile legale, ziua de 8 martie, sarbatoriile de pa~ti ~i 

sarbatoriile de Craciun , se acorda tichete de masa cadouri, in conditiile in care la sfar~itul 

perioadei s.c.APA CANAL SALUBRlTATE S.R.L., a inregistrat profit. 
Art.40.1. Angajatorul va garanta in plata pentru fiecare salariat, in functie de 

cuantumul salariului stabilit, un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul minim brut pe 
tara. 

40.2. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este adus la cuno~tinta 

salariatilor de catre angajator.
 
Art.41.1. Salariul se plate~te lunar
 
- in data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care s-a prestat activitatea.
 

41.2. Salariul se plate~te direct titularului sau persoanei imputemicita de acesta 
sau, in cazul decesului titularului dreptului, categoriilor de persoane stabilite preferential de 

( lege. 
41.3. Plata salariului se face prin virament bancar. 
41.4. Obligatia intocmirii statelor de plata ~i a celorlalte documente justificative 

revine persoanei desemnate de conducatorul societatii comerciale, in conformitate cu 
atributiile stabilite prin fi~a postului. 

Art.42. Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi stabilite ~l 

constatate doar de catre instanta de judecata competenta. 

Cap. 1-': Organizarea muncii 

Art.43. Salariatii au urmatoarele obligatii de serviciu:
 
- sa respecte programul de lucru;
 
- sa foloseasca timpul de lucru numai pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
 
- sa foloseasca utilajele ~i celelalte mijloace fixe ale societatii la parametrii de
 

eficienta; 
- sa respecte normele de paza ~i cele privind siguranta incendiilor ~i sa actioneze in 

scopul prevenirii oricarei situatii care ar putea pune in primejdie viata, integritatea 
corporala, sanatatea unar persoane ~i a patrimoniului societatii; 

- sa pastreze ordinea ~i curatenia la locul de munca, etc.;
 
Art.44. Interziceri cu caracter general:
 
1) se interzice salariatilor prezentarea la serviciu in stare de ebrietate, comportarea
 

necuviincioasa fata de colegi, savar~irea de abateri de la regulile de morala ~i 

conduita; 
2)	 se interzice savar~irea de catre salariat, de acte ce ar putea pune in primejdie 

siguranta celorlalte persoane ce presteaza activitate in cadrul societatii sau cea a 
propnel persoane; 

3)	 se interzice salariatului sa faca la sediul angajatorului ~i la punctele de lucru ale 
acestuia propaganda politica; 

4)	 se interzice des:ta~urarea oricaror activitati care sa conduca la concurenta neloiala, 



- prestarea in interesul sau propriu sau al unui teI1, a unei activitati care se afla in 
concurenta cu cea prestata la angajator sau 

- prestarea unei activitati in afara sau in timpul programului de serviciu, in favoarea 
unui teI1 care se afla in relatii de concurenta cu angajatorul; 
comunicarea sau divulgarea pe orice cale, copierea pentru altii sau in orice scop 
personal de acte, note, fi~e sau orice alte elemente privind activitatea ~i fondul de 
date ale societatii; 
divulgarea pe orice cale a relatiilor cu beneficiarii, a lucrarilor , modului de 
fabricatie a produselor ~i a valorilor de contract pe care Ie negociaza societatea in 
vederea executarii de produse ~i servicii. 

Art.45.1. Ie~irea din incinta societatii in timpul programului al salariatilor este 
permisa numai in baza delegatiilor sau a biletului de voie. 

45.2. Delegatia se emite pentru salariatul in cauza ~i va fi vizata de conducerea 
societatii ~i va fi mentionata in condica de prezenta, in dreptul numelui persoanei. 

45.3. Biletul de voie se acorda in interes de serviciu ~i in interes personal, cu 
specificarea, in cuprinsul acestuia a orei plecarii, a orei sosirii ~i a obiectului deplasarii 
(pentru biletul de voie in interes de serviciu). 

Art.46. Accesul persoanelor straine in incinta societatii se poate face pe baza 
legitimatiei de serviciu insotita de delegatia completata conform prevederilor legale. 

TITLUL IV. Abaterile disciplinare ~i sancJiunile aplicabile 

Art.47. Fapta in legatura cu munca ~i care consta intr-o actiune sau inactiune 
savar~ita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a inca1cat normele legale, 
prevederile prezentului regulament intern, ale contractului individual de munca, ale 
contractului colectiv de munca aplicabil, precum ~i orice alte prevederi legale in vigoare, 
constituie abatere ~i se sanctioneaza indiferent de functia ocupata de salariatul ce a comis 
abaterea. 

Art.48.1. Constituie abatere disciplinara, cel putin urmatoarele fapte: 
a) indeplinirea neglijenta a atributiilor de serviciu; 
b) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor; 
c) desta~urarea altor activitati decat cele stabilite prin fi~a postului, sau prin 

atributiile stabilite prin contract individual de munca, in timpul ore1or de program; 
d) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile ~i atributiile de serviciu; 
e) lipsa nemotivata de la serviciu sau intarzierea repetata de la serviciu; 
f) parasirea unitatii in timpul ore1or de program tara ordin de serviciu sau aprobarea 

~efului ierarhic; 
g) refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale; 
h) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate, comportarea necuviincioasa fata de 

colegi, etc. 
48.2. Constituie abateri grave, acele abateri care prin modul de savar~ire, 

consecintele produse, gradul de vinovatie, au afectat in mod deosebit procesul de munca, 
prin incalcarea grava a prevederilor mai sus enuntate. Caracterul gray al abaterii va fi 
apreciat in concret cu ocazia efectuarii cercetarii disciplinare prealabile, prin coroborarea 
tuturor motivelor de fapt ~i de drept ce au condus la aceasta. Abaterii grave constatate ca 



avand acest caracter, ii va corespunde 0 sanctiune disciplinara prevazuta la art.48.1 lit.c - f 
in prezentul Regulament Intern. 

48.3. Abateri repetate reprezinta acele incakari ale prevederilor prezentului 
Regulament Intern ~i ale celorlalte obligatii legale, pe care salariatul le-a savar~it intr-o 
perioada de 6 luni ~i pentru care vor fi sanctionati, in urma indeplinirii procedurii legale cu 
o sanctiune prevazuta la art.48 .1Iit.c -	 f din prezentul Regulament Intern. 

Art.49. In raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sanetiunile disciplinare ce 
se aplica sunt: 

a) avertismentul scris; 
b) suspendarea contractului individual de munca pe 0 perioada ce nu poate depa~i 10 

zile lucratoare; 
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a 

dispus retrogradarea pentru 0 durata ce nu poate depa~i 60 de zile; 
d) reducerea salariului de baza pe 0 durata de 1 - 3 luni cu 5 - 10%; 
e) reducerea salariului de baza ~i/sau, dupa caz ~i a indemnizatiei de conducere pe 0 

perioada de 1 - 3 luni cu 5 - 10%; 
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca; 
Art.50. Pentru aceea~i abatere disciplinara se poate aplica numai 0 singura sanctiune. 
Art.51. Aplicarea sanctiunilor disciplinare corespunzator abaterilor savar~ite de 

salariatii unor alti angajatori deta~ati in cadrul societatii.S.C Apa Canal Salubritate S.R.L, 
sunt de competenta conducatorului societatii sau a persoanei imputernicite expres de catre 
acesta, in conformitate cu atributiile stabilite prin fi~a postului, pe intreaga perioada a 
deta~arii. 

Art.52.I. Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la art.49 lit.c - e in prezentul 
Regulament intern, salariatilor deta~ati ai altor angajatori, angajatorul este obligat sa solicite 
acordul scris al angajatorului cu care salariatul deta~at are incheiat contract individual de 
munca. 

52.2. Sanctiunea disciplinara prevazuta la art.49 lit.f in prezentul Regulament 
Intern fata de persoana deta~ata, nu poate fi dispusa decat de (conducerea) angajatorul 
acestuia, in urma transmiterii de urgenta a actelor ce dovedesc indeplinirea procedurii 
disciplinare de catre societatea comerciala.S.C Apa Canal Salubritate S.R.L la care aceasta 
persoana a fost deta~ata. 

Art.53. Lipsa de la serviciu pe 0 perioada de 2 zile consecutive fara motive justificate 
duce la indepartarea din serviciu a celui in cauza, pe motive disciplinare. 

TITLUL Ii: Reguli referitoare fa procedura disciplinarii 

Art.54. Cu exceptia sanctiunii cu avertisment, nici 0 sanctiune disciplinara nu se 
poate aplica inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. 

Art.55.1. Obligativitatea efectuarii cercetarii disciplinare prealabile precum ~i 

respectarea procedurii prealabile aplicarii sanctiunii disciplinare revine ~efului ierarhic 
superior salariatului, care a savar~it abaterea disciplinara. 

55.2. In vederea des:fa~urarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi 
convocat in scris; dispozitia de convocare (convocatorul) va preciza obiectul, data, ora ~i 

loculintrevederii ~i va fi expediata de indata, prin po~ta, cu confirmare de primire. 



55.3. In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa fonnuleze ~i 

sa sustina toate apararile in favoarea sa ~i sa ofere persoanei imputemicite sa realizeze 
cercetarea, toate probele ~i motivatiile pe care Ie considedi necesare. 

55.4. Actele procedurii prealabile ~i rezultatele acestora vor fi consenmate intr-un 
referat scris ce se intocme~te de catre persoana abilitata de angajator sa efectueze cercetarea 
disciplinara prealabiHi. 

55.5. Persoana abilitata va inregistra in Registrul general de intrari - ie~iri al 
societatii actele prezentate in aparare ~i sustinerile fonnulate in scris de catre salariat sub 
fonna notei explicative, impreuna cu celelalte acte de cercetare efectuate. 

55.6. In cazul in care salariatul refuza a da nota explicativa, se intocme~te un proces 
verbal de catre persoana ce efectueaza cercetarea disciplinara prealabila, prin care se 
stipuleaza refuzul acestuia de a da nota explicativa, act ce va fi anexat referatului. 

55.7. La stabilirea sanctiunii se va tine seama de unnatoarele:
 
a) Imprejurarea in care fapta a fost savar~ita;
 

b) gradul de vinovatie al salariatului;
 
c) consecintele abaterii disciplinare;
 

( d) comportamentul general in serviciu a salariatului;
 
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta;
 

Art.56. Aplicarea sanctiunii disciplinare se dispune printr-o decizie emisa in fonna 
scrisa, in tennen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cuno~tinta despre savar~irea 

abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savar~irii faptei. 
Art. 57. Obligatoriu, decizia trebuie sa cuprinda: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; 
b) precizarea prevederilor care au fost incalcate; 
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile fonnulate de salariat in 

timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost 
efectuata cercetarea; 

d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; 
e) termenulin care sanctiunea poate fi contestata; 
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata; 

Art.58. Decizia de sanctionare se comunica salariatului In eel mult 5 zile 
calendaristice de la data emiterii ~i produce efecte de la data comunicarii. Decizia se preda 
personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare 
recomandata, la domiciliul sau re~edinta comunicata de acesta. 

Art.59. Sanctiunile disciplinare aplicabile abaterilor savar~ite de catre salariati ~i 

constatate dupa procedura mai sus enuntata vor fi stabilite de catre conducatorul societatii 
sau de catre persoana Imputemicita expres de catre acesta, in conformitate cu atributiile 
stabilite prin fi~a postului. 

Art.60. Decizia poate fi contestata de catre salariat, la tribunalul in a carei 
circumscriptie i~i are domiciliul/re~edinta persoana sanctionata, in termen de 30 de zile 
calendaristice de la data comunicarii. 

Titlul VI. Reguliprivindproteclia, igiena §i securitatea in muncli. 



Art.61. Angajatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii 
~i	 sanatatii salariatilor ~i sa asigure securitatea ~i sanatatea salariatilor in toate aspectele 
legate de munca. 

Art.61.1. Angajatorul are urmatoarele obligatii: 
a) sa asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea ~i perfectionarea 

personalului cu atributii in domeniul protectiei muncii; 
b)	 sa acorde persoanelor cu atributii privind securitatea ~i sanatatea in munca 

un timp adecvat ~i sa Ie fumizeze mijloace necesare pentru a-~i putea 
exercita atributiile; 

c) sa asigure dotarea, intretinerea, verificarea echipamentelor individuale de 
protectie ~i a echipamentelor individuale de lucru; 

d) sa asigure materiale igienico-sanitare ~i alimentatie de protectie; 
61.2. Fiecare salariat are obligatia sa asigure aplicarea masurilor referitoare la 

securitatea ~i sanatatea sa precum ~i a celorlalti salariati. 
Art.62. Pentru a asigura securitatea ~i sanatatea in munca salariatii au urmatoarele 

- obligatii : 
a) sa-~i insu~easca ~i sa respecte normele ~i instructiunile de protectie a muncii ~i 

masurile de aplicare a acestora; 
b) sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase ~i celelalte 

mijloace de productie; 
c)	 sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor 

de securitate, ale echipamentelor tehnice ~i ale cladirilor, precum ~i sa utilizeze 
corect aceste dispozitive. 

d)	 sa aduca la cuno~tinta conducatorului locului de munca orice deficiente tehnice 
sau alte situatii care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire 
profesionala; 

e)	 sa aduca la cuno~tinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp 
posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati; 

f) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident ~i 

sa informeze de indata conducatorullocului de munca; 
g) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator 

scopului pentru care a fost acordat; 
h) sa utilizeze materialele igienico-sanitare primite in conformitate cu indicatiile 

personalului sanitar; 
i) sa participe la instructajele organizate de societate in domeniul securitatii ~i 

sanatatii in munca; 

Titlul VII. Reguli privind respectarea principiului nediscriminiirii ~i al 
inliituriirii oriciireiforme de inciilcare a demnitiilii 

Art.63.1. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament 
fata de toti salariatii. 

63.2. Este interzisa orice discriminare bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, 



politica, orientare sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori 
activitate sindicala. 

Art.64.1. In cazul in care se considera discriminati, angajatii pot sa formuleze 
rec1amatii, sesizari sau plangeri catre angajator sau impotriva lui. 

64.2. In cazul in care rec1amatia nu a fost rezolvata la nivelul unitatii prin 
mediere, persoana angaj ata are dreptul sa introduca plangere catre instanta judecatoreasca 
competenta. 

Titlul VIII. ModalitiiJi de aplicare a altor dispoziJii legale sau contractuale 
specijice 

Cap.I. Referitor la 'incheierea contractului individual de mundi. 

Art.65. In vederea stabilirii concrete a drepturilor ~i obligatiilor salariatilor, 
angajarea se face prin intocmirea contractului individual de munca in forma scrisa, in 
limba romana, anterior inceperii raporturilor de munca ~i cu respectarea tuturor prevederilor 
legale la momentul primirii la munca. 

Art.66. Anterior incheierii contractului individual de munca, angajatorul are 
urmatoarele obligatii: 

A. I.sa informeze persoana care solicita angajarea cu privire la c1auzele generale 
pe care intentioneaza sa Ie inscrie in contract, informare care va cuprinde cel putin 
elementele prevazute la art. 17 alin.2 al Codului Muncii, care se vor regasi, obligatoriu ~i in 
continutul contractului individual de munca1

; 

2.0bligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii se considera 
indeplinita de catre angajator la momentul comunicarii ofertei sale privind continutul 
contractului individual de munca 

B. sa solicite persoanei pe care 0 va angaja, sa ii prezinte fisa medicala vizata de 
medicina muncii care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii 
respective; 

C. sa solicite persoanei pe care 0 va angaja, testeIe medicale specifice; 

1 (a) identitatea par/ilor;
 
b) locul de muncii sau, fn !ipsa unui loc de muncajix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca fn diverse
 
locuri,'
 
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 
d)func/ia locupa/ia conform specijica/iei Clasijicarii Ocupa/iilor din Romania sau altor acte normative .;i
 
atribu/iile postului;
 

'i e) riscurile specijice postului,' 
j) data de la care contractul urmeaza sa f~i produca efectele; 
g) fn cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, 
durata acestora,' 
h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul; 
i) condi/iile de acordare a preavizului de cafre par/ile confractante ~i durata acestuia,' 
J) salariul pe bazel, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum ~i periodicitatea pla/ii 
salariului la care salariatul are dreptul,' 
k) durata normala a muncii, exprimata fn ore/zi ~i orelsaptamana,' 
l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza condi/iile de munca ale salariatului,' 



D. sa solicite persoanei pe care 0 va angaja actele prin care aceasta dovede~te ca 
indepline~te conditiile legale cerute in acest scop: 

a) actul de identitate prin care se face dovada identitatii, cetateniei ~i a domiciliului, 
sau permisul de munca , dupa caz; 

b) carnetul de munca, iar in lipsa acestuia, 0 deciaratie din care sa rezulte,ca 
solicitantul nu a mai fost incadrat in munca; 

c) actele din care sa rezulte ca are studiile, respectiv calificarea ceruta pentru functia 
(meseria) ce urmeaza a 0 exercita; 

d) dovada privind situatia debitelor sale la unitatea la care a lucrat anterior, adica nota 
de lichidare. 

e) dispozitia de repartizare in munca, in cazurile prevazute de lege; 
f) acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul persoanei in varsta 

de 15 ani; in lipsa acordului ambilor, acordul autoritatii tutelare; 
g) orice alte acte cerute de lege sau stabilite de angajator in vederea ocuparii functiei 

(meseriei) respective, ca de ex.: 
- certificatul de cazier judiciar; 
- livretul militar; 

curriculum vitae,cuprinzind principalele date biografice ~1 

profesionale; 
- certificatul de na~tere; 

- cartea de identitate; 
- fi~a medicala; 
- recomandarea de la locul de munca anterior, sau In cazul absolventilor 

care se incadreaza pentru prima data, de la unitatea de invatamant, etc. 
E. sa efectueze verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale ~i personale ale 

persoanei care solicita angajarea cu respectarea urmatoarelor reguli: 
1.1.Efectuarea verificarii prealabile se va face numai de catre 0 comisie de examinare 
desemnata In scris, din care fac parte obligatoriu, conducatorul angajatorului, 1-2 
persoane numite de catre acesta (printre care ~eful compartimentului in care urmeaza 
sa se faca angajarea) ~i un secretar . 
1.2. Verificarea prea1abila va consta, in principal, intr-o proba practica, care va avea 
specificul activitatii pe care urmeaza sa 0 presteze persoana dupa angajare a carei 
durata va fi de maxim 1 zi, in urma careia, daca se apreciaza ca persoana 
corespunde, se va proceda la angajare, cu respectarea procedurilor prealabile 
prevazute mai sus (informare, efectuarea controlului medical, intocmirea contractului 
individual de munca); 
1.3. Verificarea prealabila a aptitudinilor salariatului se poate face ~i sub forma 

examenului sau a interviului (In funetie de obiectul de activitate al societatii) daca se 
impune, cu respectarea prevederilor din Regulamentul intern privind constituirea comisiei 
de examinare. 

1.3.1. In cazul prezentarii spre angaj are a unei singure persoane, pentru postul 
respectiv, acesta va sustine examen dupa regulile stabilite de conducere. 

104.1. Cu ocazia verificarii prealabile a aptitudinilor angajatoru1 nu poate solicita 
persoanei care solicita angajarea, sub orice forma, dedt informatiile care sa ii ofere 
posibilitatea aprecierii juste a capacitatii de a ocupa postul respectiv ~i a aptitudinilor 



1.4.2. De asemenea, informatiile pe care Ie poate solicita angajatorul (direct doar cu 
incuno~tiintarea prealabiHi a celui in cauza sau prin solicitarea de a prezenta 0 recomandare 
de la ultimulloc de munca) de la fo~tii angajatori, pot sa se refere doar la: 

functiile indeplinite;
 
durata angajarii;
 

1.5. In cazul in care, cu ocazia verificarii prealabile a aptitudinilor persoanei care 
solicita angajarea, (verificare efectuata cu respectarea prevederilor mai susmentionate) se 
constata de catre angajator ca se impune 0 verificare mai amanuntita a acestor aptitudini, se 
procedeaza la intocmirea contractului individual de munca in forma scrisa, care va cuprinde 
sub forma unei clauze contractuale 0 perioada de proba de maxim 30 zile calendaristice 
pentru functiile de executie ~i de maxim 90 de zile calendaristice pentru functiile de 
conducere, de la data intocmirii contractului individual de munca, data care va coincide cu 
cea a primirii la munca. 

1.6. In cazul persoanelor cu handicap care solicita angajarea, angajatorul va informa 
persoana despre clauzele generale ce vor fi trecute in contractul individual de munca ~i 11 va 
intocmi in forma scrisa, cu mentionarea obligatorie, sub forma unei clauze contractuale, a 
unei perioade de proba de 30 de zile calendaristice de la data intocmirii contractului care va 
coincide cu data inceperii activitalii (primirii la mundi); 

1.7. In cazul absolventilor institutiilor de invatamant care solicita la debutul lor in 
profesie angajarea, angajatorul va informa persoanele respective despre clauzele generale 
ce vor fi trecute in contractul individual de munca ~i va intocmi in forma scrisa contractul, 
cu mentionarea obligatorie, sub forma unei clauze contractuale, a unei perioade de proba de 
3 luni (se va specifica in concret numarul- maxim 6 luni) de la data Intocmirii contractului 
individual de munca, data ce va coincide cu cea a primirii la munca. 

1.8. In cazul muncitorilor necalificati, In cazulln care cu ocazia verificarii prealabile 
a aptitudinilor persoanei ce solicita angajarea (efectuata cu respectarea prevederilor pct E 
1.1-1.4 din prezentul regulament intern) angajatorul nu Ie-a putut aprecia corespunzator, el 
va informa persoana despre clauzele generale ce vor fi trecute in contractul individual de 
munca ~i 11 va intocmi in forma scrisa, cu mentionarea obligatorie, sub forma unei clauze 

t contractuale a unei perioade de proba cu caracter exceptional, de 5 zile . 
2. Anterior incheierii contractului individual de munca, angajatorul este obligat la 

momentullnregistrarii cererii de angajare, sa realizeze informarea asupra clauzelor generale 
pe care intentioneaza sa Ie scrie in contract (amintita mai sus). 

3. De asemenea, anterior modificarii oricaruia din urmatoarele elemente (durata 
contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca ~i 

timpul de odihna), in timpul executarii contractului individual de munca, angajatorul este 
obligat sa realizeze informarea salariatului asupra prevederilor contractuale pe care 
intentioneaza sa Ie modifice urmand ca In maxim 15 zile de la data incuno~tiintarii in scris a 
salariatului, angajatorul sa procedeze la incheierea unui act aditional la contractul 
individual de munca, care i~i va produce efectele de la momentul mtocmirii acestuia, in 
forma scrisa ~i semnarii lui de catre cele 2 parti contractante. 

4. Obligatia de a intocmi un act aditionalla contractul individual de munca prevazuta 
mai sus, subzista in sarcina angajatorului in situatia modificarii oricaruia dintre urmatoarele 
elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, 
timpul de munca ~i timpul de odihna, cu exceptia situatiei in care 0 asemenea modificare 



5. 0 noua perioada de proba (pentru verificarea aptitudinilor profesionale), pe 
parcursul executarii aceluia~i contract individual de munca, diferita de cea stabilita initial, 
sub forma unei c1auze contractuale, poate fi stabilita de catre acela~i angajator doar in 
urmatoarele cazuri: 

a) salariatul debuteaza intr-o noua functie sau profesie;
 
b) salariatul urmeaza sa presteze activitate intr-un loc de munca cu conditii grele,
 
vatamatoare sau periculoase;
 
6. In situatia de mai sus, angajatorul este obligat sa realizeze informarea salariatului 

asupra noilor prevederilor contractuale, urmand ca in maxim 15 zile de la data informarii 
in scris a salariatului, angajatorul sa procedeze la incheierea unui act aditionalla contractul 
individual de munca, care i~i va produce efectele de la momentul intocmirii acestuia in 
forma scrisa ~i semnarii lui de catre cele 2 parti contractant~. 

7. Termenul pentru noua perioada de proba astfel stabilita, va fi similar celui 
prev3.zut in cazul perioadei de proba, c1auza in contract, stabilita la incheierea acestuia fiind 
specific fiecarei categorii a~a cum s-a precizat la pct.1.5.-1.8. din Titul VIII, cap.! pct E al 
prezentului Regulament intern. 

8. Neinformarea in scris a salariatului anterior incheierii sau modificarii contractului 
individual de munca cu privire la perioada de proba, in termenul prevazut de maxim 15 zile, 
duce la decaderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului prin 
intermediul stipularii in contract aunei asemenea c1auze. 

9. Angajarea succesiva a mai mult de 3 persoane pe perioada de proba pentru acela~i 

post este interzisa. 
10. Pe durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate drepturile ~i are toate 

obligatiile prevazute in legislatia muncii, In contractul colectiv de munca aplicabil In 
regulamentul intern ~i in contractul individual de munca. Perioada de proba constituie 
vechime In munca. 

F. Sa efectueze instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii ~i sanatatii in munca 
inainte de inceperea activitatii. 

1. Aceasta instruire se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care-~i 

''\_	 schimba locul de munca sau felul muncii ~i al celor care i~i reiau activitatea dupa 0 

intrerupere mai mare de 6 luni, prin mjjloacele ~i modalitatile prevazute expres in acest 
regulament intern, cu respectarea termenelor stabilite ~i a celorlalte prevederi legale (vezi in 
concret procedura referitoare la informare, la modificarea contractului individual de munca, 
la perioada de proba etc.). 

2. Instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii ~i sanatatii in munca se realizeaza 
de responsabilul de protectia muncii. 

3. In intervalul de timp care se scurge Intre indeplinirea obligatiilor prealabile ale 
angajatorului anterior incheierii contractului individual de munca stipulate pe larg in 
prezentul regulament intern ~i incheierea in forma scrisa a contractului individual de munca 
se interzice angajatorului sa permita persoanei ce solicita angajarea sa presteze orice fel de 
activitati pentru ~i sub autoritatea acestuia, In sediul/domiciliul, la orice filiala, sucursala 
sau punct de lucru al acestuia. 

Art.67. In afara c1auzelor generale ce sunt obligatorii de cuprins in contractul 
individual de munca (prevazute la art.17 din Codul muncii), Intre parti pot fi negociate ~i 

cuprinse ~i alte c1auze specifice, cum ar fi de exemplu: 



Art.67.1.1. Clauza de neconcurenta - care 11 obliga pe salariat, ca dupa Incetarea 
contractului sa nu presteze, In interesul propriu sau al unui tert, 0 activitate care se afla In 
concurenta cu cea prestata la angajatorul sau ~i 11 obliga pe angajator sa Ii plateasca 
salariatului 0 indemnizatie lunara, pe toata perioada de neconcurenta. 

67.1.2. Clauza de neconcurenta I~i produce efectele numai daca In cuprinsul 
contractului individual de munca sunt prevazute In mod concret pe langa activitatile ce 
sunt interzise salriatului la data Incetarii contractului ~i cuantumul indemnizatiei de 
neconcurenta lunare, perioada pentru care I~i produce efectele clauza, tertii In favoarea 
caroa se interzice prestarea activitatii, precum ~i aria geografica unde salariatul poate fi In 
reala competitie cu angajatorul. 

67.1.3. Obligatia de plata a indemnizatiei datorata salariatului trebuie sa fie 
onorata la valoarea negociata , valoarea ei este de cel putin 50% din media veniturilor 
salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei Incetarii contractului 
individual de munca, sau In cazulin care durata contractului indivdiual de munca a fost mai 
mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata 
contractului.; ea este operanta In spatiu doar pe 0 Intindere geografica de 200 Km2. 

67.1.4. Clauza de neconcurenta I~i poate produce efectele pentru 0 perioada de 
maximum 2 ani. 

Art.67.2. Clauza de mobilitate - prin care partile convin ca executarea obligatiilor de 
serviciu de catre salariat nu se realizeaza Intr-un loc stabil de munca, prestatiile 
suplimentare stabilindu-se la lei din vanzari/contravaloarea serviciilor prestate, etc. 

Art.67.3. Clauza de confidentialitate - prin care partile convin ca pe toata durata 
contractului individual de munca ~i dupa Incetarea acestuia sa nu transmita date sau 
informalii de care au luat cuno~tinla In timpul executarii contractului individual de munca, 
ca de ex.: 

- acte, note, fi§e,schite sau orice alte elemente privind activitatea §i fondul de date 
al societalii; 

- informalii privind relatiile cu beneficiarii, a modului de efectuare a lucrarilor, de 
fabricalie a produselor §i a valorii de contract pe care Ie negociaza societatea In 
vederea executarii de produse ~i/sau servicii, etc. 
- cu obligalia angajatorului de a plati 0 indemnizalie In valoare de % din salariu. 

67.3.1. Informatiile fumizate salariatului, prealabilincheierii contractului individual 
de munca sunt supuse regimului negociat de catre cele doua parti, In cuprinsul contractului 
de confidentialitate, care produce efectele ill situatia In care contractuI individual de munca 
nu este perfectat. 

67.3.2. Ulterior Intocmirii contractului individual de munca, angajatorul poate 
negocia 0 c1auza de confidentialitate. 

67.4. Clauza de con~tiinta- (specifica pentru mass-media, cercetare §tiintifica) care sa 
prevada posibilitatea salariatului de a refuza sa execute 0 sarcina de serviciu In masura In 
care aceasta ar contraveni con§tiintei sale; motivele refuzului pot avea natura religioasa, 
morala, politica, politete §i trebuie sa fie precizate expres In cuprinsul ei. 

Art.68. In Indeplinirea obligatiei prevazutede lege, conducerea angajatorului sau 
persoana Imputemicita expres e catre acesta, In confonnitate eu atributiile stabilite prin fi§a 
postului, va illtocmi registrul general de evidenla a salariatilor In tennenul §i pentru 
perioada prevazuta de lege. 



1. structura de personal a societatii, cu precizarea expresa ~i detaliata a posturilor 
ocupate/vacante ~i evidentierea periodica (lunara) ~i distincta a situatiei acestora; 

2. dosarul personal al fiecarui salariat/persoana care presteaza activitate 'in baza 
unor prevederi legale speciale (de ex.cenzorii) ~i care cuprinde cel putin unnatoarele 
elemente, dupa caz: 

a) actele necesare angajarii; 
b) contractele individuale de munca, actele aditionale, infonnarile ~i celelalte acte 

referitoare la executarea, modificarea, suspendarea ~i 'incetarea contractului 
individual de munca, precum ~i orice alte documente care certifica legalitatea ~i 

corectitudinea 'inscrierilor din registrul mai sus mentionat; 
Art.70.1. La solicitarea fonnulata 'in scris ~i 'inregistrata in registrul general de 

intrari-ie~iri al angajatorului de catre salariat/un imputernicit expres al salariatului 
angajatorul este obligat sa elibereze de indata, pe baza de 'semnatura, un document care sa 
ateste: 

a) activitatea desta~urata de salariat;
 
b) vechimea in munca, meserie ~i specialitate;
 
c) eventuale alte date cerute de salariati, in legatura cu activitatea sa la
 

acel angajator; 
70.2. In dosarul personal al salariatului nu vor fi introduse documente care fac 

referire la activitatile sau la opiniile sale politice, sindicale, religioase sau de orice alta 
natura; 

Art.71.1. Grice salariat are dreptul de a cumula mai multe functii, in baza unor 
contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre 
acestea, cu respectarea prevederilor legale ce stabilesc exceptii de la aceasta regula, in 
sensul interzicerii totale sau partiale pentru persoanele vizate de a fi incadrate in alte functii. 

71.2. La intocmirea contractului individual de munca salariatii sunt obligati sa 
declare unde exercita funetia pe care 0 considera de baza. 

71.3. Salariatii cumularzi beneficiaza de toate drepturile ~i sunt tinuti de 
indeplinirea tuturor obligatiilor ce Ie revin salariatilor, atat in privinta functiei de baza cat ~i 

in privinta functiei cumulate; ei datoreaza toate contributiile la toate contractele individuale 
"-..--' de munca 'incheiate, indiferent de fonna ~i durata acestora, in tennenul prevazut de 

legislatia in vigoare, in limiteIe exceptiilor stipulate expres de lege (ca de ex.: pentru 
auditori, experti contabili ~i contabili autorizati, pentru pensionari care nu datoreaza 
contributia la constituirea fondului pentru ~omaj). 

Art.72. Cetatenii straini ~i apatrizii pot fi angajati prin contract individual de munca 
in baza pennisului de munca, sau in lipsa acestuia cu respectarea conditiilor expres 
enumerate in lege. 

Cap.II. Executarea contractului individual de mundi. 

Art.73. In executarea contractului individual de munca, angajatorul ~i salariatul 
unnaresc exercitarea drepturilor ce Ie revin ~i a obligatiilor ce Ie incumba, rezultate in 
unna negocierii efectuate cu respectarea prevederilor legale, concretizate in clauzele 
contractului individual de munca ~i contractului colectiv de munca aplicabil, ~i precizate in 
cuprinsul prezentului regulament intern. 



Cap.III. Modificarea contractului individual de muncii 

Art.74. Modificarea unuia/mai multor elemente esentiale ale contractului individual 
de munca se poate face doar prin acordul partilor, cu respectarea procedurii prealabile 
expres prevazute de lege ~i retinuta in prezentul regulament intern ( acte aditionale, 
informare, etc.). 

Art.75. Exceptional, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este 
posibila numai in cazurile ~i in conditiile prevazute expres de lege ~i vizeaza: 

A. Locul muncii, care poate fi modificat unilateral prin delegare sau deta~are; 

1. Prin delegare salariatul va exercita temporar lucrari sau sarcini corespunzator 
atributiilor de serviciu (in conformitate cu prevederile fi~ei postului/a atributiilor stabilite in 
contractul individual de munca) in afara locului de munca negociat in contractul individual 
de munca. 

1.1. In primele 60 de zile delegarea se dispune unilateral de catre angajator, urmand 
ca pentru urmatoarele 60 de zile, acesta sa solicite ~i sa obtina in scris acordul salariatului. 

1.2. Plata cheltuielilor de transport ~i cazare se va face salariatului in momentul 
prezentarii de catre acesta a documentelor justificative. Indemnizatia de delegare se acorda 
in cuantumul negociat, cu respectarea prevederilor legale. 

2. Prin deta~are salariatul va executa temporar 0 serie de lucrari in interesul unui alt 
angajator prin schimbarea locului de munca; deta~area se dispune unilateral de catre 
angajator, pe 0 perioada de cel mult 1 an. 

B In cazul in care : 
f!1 prin deta~are se modifica ~i felul muncii, angajatorul trebuie sa solicite ~i 

sa obtina in scris, acordul salariatului in cauza. 
Q)	 motive obiective, exceptionale (in masura sa-l puna pe angajatorulla care s

a facut deta~area in imposibilitate de a desfa~ura in conditii normale 
activitatea, in lipsa persoanei deta~ate) impun prezenta salariatului la 
angajatorul la care s-a dispus deta~area, perioada deta~arii poate fi 
prelungita cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni. 

Art.76. Salariatul poate refuza deta~area dispusa de angajator numai exceptional, 
pentru motive personale temeinice, ca de exemplu imbolnavirea propriei persoane (cauza 
nu trebuie sa fie in legatura directa cu deta~area in sine), a unei rude/afin, pana la gradul al 
II-lea inclusiv, etc. care trebuie jusitificate cu 0 serie de acte oficiale. 

Art.77. Plata cheltuielilor de transport, cazare ~i a indemnizatiei se face in mod 
similar delegarii. 

Art.78. Drepturile cuvenite salariatului deta~at se acorda, de regula, de angajatorulla 
care s-a dispus deta~area, iar in cazul in care unele din prevederile contractuale (contractul 
individual de munca incheiat cu angajatorul care a dispus deta~area) ii sunt mai favorabile, 
angajatul deta~at este indreptatit sa beneficieze de ele in urma solicitarii exprese, formulata 
in scris acestuia din urma. 

Art.79. Angajatorul care deta~eaza, anterior procedarii la deta~are, va lua toate 
masurile necesare ca angaj atorul la care se va dispune deta~area sa i~i indeplineasca integral 
~i la timp toate obligatiile fata de salariatul deta~at; astfel va putea sa solicite acestui 
angajator cel putin: 



dovezi din care sa reiese solvabilitatea angajatorului la care se va dispune 
deta~area (ex.bilant contabil, dovezi de plata a contributiilor datorate bugetului de 
stat, extras de cont bancar etc.). 

- angajamentul acestuia ca va achita integral ~i la data stabilita in contractul 
individual de munca al persoanei deta~ate salariul (la data de .... a lunii 
urmatoare), celelalte drepturi ~i contributiile pe care Ie datoreaza bugetului de stat 
in privinta acestei persoane. 

Art.80. In cazul nerespectarii acestor obligatE asumate de catre angajatorii la care s-a 
dispus deta~area, angajatorul care a deta~at va fi obligat sa Ie indeplineasca el, la solicitarea 
motivata a salariatului. 

Art.8l. In cazul refuzului ambilor de a-~i indeplini aceste obligatii, comunicat 
angajatului in scris, acesta poate reveni la angajatorul care I-a deta~at, moment in care 
inceteaza suspendarea, daca ea a fost dispusa, ~i poate solicita in fata instantei obligarea la 
indeplinirea acestora obligatii de catre oricare dintre cei 2 angajatori. 

Art.82. Angajatorul poate modifica temporar locul ~i felul muncii, fara 
consimtamantul salariatului ~i in cazul unor situatii de forta majora; ca sanctiuni 
disciplinare; ca masuri de protectie a salariatului. 

Art.83. Pe durata deta~arii, contractuI individual de munca al persoanei deta~ate va 
putea fi suspendat din initiativa angajatorului care dispune deta~area, salariatul putand sa 
beneficieze de alte drepturi ~i obligatii ale partilor, in afara obligatiei prestarii muncii ~i a 
drepturilor corelative referitoare la plata salariului. 

CAP. IV. Suspendarea contractului individual de muncii 

Art.84. Pe durata suspendarii contractului individual de munca, continua sa existe 
cefelalte drepturi ~i obligatii ale partilor, prevazute prin legi speciale, prin contractul 
colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin prezentul 
regulament intern. 

Art.8S. In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte 
imputabile salariatului (vezi de ex. absentele nemotivate), pe durata suspendarii acesta nu 

'---..;. va beneficia de nici un drept ce rezulta din calitatea de salariat. 
Art.86. Salariatul care se afla in unul din cazurile: 
1.	 de suspendare de drept prevazute de lege, la art.50 din Codul muncii 

-pct.a : concediu de maternitate; 
-pct.b : concediu pentru incapacitate temporara de munca; 
-pct.c : carantina; 
-pct.d : efectuarea serviciului militar obligatoriu; 
-pct.e : exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative 

ori judecatore~ti, pe toata durata mandatului; 
-pct.f: indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat; 
-pct.g : forta majora; 
-pct.h : in cazulin care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de 

procedura penala;
 
-pct.i : in alte cazuri expres prevazute de lege.
 

2. de suspendare din initiativa proprie, prevazute la art.51 din Codul muncii 



-pct.a : concediu pentru cre~terea copilului bolnav in varsta de pana la 2 
ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani; 

-pct.b : concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani 
sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea 
varstei de 18 ani; 

-pct.c : concediu paternal 
-pct.d: concediu pentru fonnare profesionala; 
-pct.e : exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale 

constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului; 
-pct.f: participarea la greva; 
-este obligat sa comunice actele doveditoare a situatiilor ce genereaza 

suspendarea, catre angajator ill maxim 24 ore de la eliberarea acestora. 
Art.87. Contractul individual de munca se suspenda de drept din momentulluarii la 

cuno~tinta de catre angajator a declararii starii de carantina ~i a survenirii cazului de forta 
majora. 

'-- Art.88.1. Motivele de suspendare survenite in situatia participarii salariatului la 
(	 greva ~i in situatia absentarii aces1uia nemotivat vor fi constatate de catre angajator prin 

proces verbal de constatare in forma scrisa, inregistrat in Registrul general de intrari ie~iri al 
societatii. 

88.2. In cazurile in care s-a declan~at procedura cercetarii disciplinare 
prealabile, in conditiile legii, or i-a fost aplicata salariatului sanctiunea disciplinara de 
suspendare a contractului pentru maxim 10 zile lucratoare, or angajatorul a formulat 
plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte 
penale incompatibile cu functia detinuili, pana la ramanerea definitiva a hotararii 
judecatore~ti, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa 
angajatorului. In cazulill care angajatorul a procedat la suspendare in unna survenirii uneia 
din aceste situatii, salariatull~i reia activitatea avuta anterior, daca se constata nevinovatia 
acestuia, 

88.2.1. Data reluarii activitatii va fi data ramanerii definitive a hotararii de 
'- _ solutionare a plangerii penale sau a hotararii judecatore~ti. 

(	 88.2.2 Pentru perioadele respective i se va plati 0 despagubire egala cu salariul 
celelalte drepturi de care a fost lipsit pentru perioada suspendarii contractului. 

Art.89. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa 
angajatorului, ca sanctiune disciplinara pe 0 perioada de maxim 10 zile lucratoare. 

Art.90. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa 
angajatorului pe durata deta~arii salariatului doar in cazul in care angajatorulla care s-a 
dispus deta~area i~i indepline~te integral ~i la timp obligatiile fata de acel salariat, ill 
acceptiunea retinuta in prezentul Regulament intern. 

Art.91.1. In cazul Intreruperii temporare a activitatii, tara incetarea raportului de 
munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe 
aceasta durata care va fi de maxim 2 luni, salariatii beneficiaza de 0 indemnizatie platita 
din fondul de salarii de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. 

91.2. Pe aceasta perioada salariatii se afla la dispozitia angajatorului: 
a) in incinta unitatii, exercitand alte atributii date de angajator sau 
b) la domiciliul fiediruia cu obligatia de a se prezenta la serviciu la data ~i ora 

..... 1 " ., .......
 



91.3. Modalitatea aleasa in concret de angajator va fi comunicata salariatilor prin 
afi~are/dispozitie scrisa ~i semnata de luare la cuno~tinta de catre fiecare salariat ~i 

inregistrata in Registrul general de intrare ie~ire a documentelor. 
Art.92. Suspendarea prin acordul partilor poate surveni in cazul: 

concediilor fad plata pentru studii 
- pentru interese personale, prin cerere in care sa se precizeze motivul; aceste cereri 

vor fi inregistrate in Registrul general de intrari-ie~iri. 

Cap. V; incetarea contractului individual de muncii. 

Secliunea 1. Incetarea de drept a contractului individual de muncii 

Art.93.1.Salariatul care se afla in unul din cazurile de incetare de drept prevazute de 
Codul Muncii la art.56: 

a) la data decesului salariatului; 
b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatore~ti de dec1arare a mortii sau a 

punerii sub interdictie a salariatului ; 
d) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pensionare 

anticipata, pensionare anticipata partiala sau pensionare pentru invaliditate a 
salariatului, potrivit legii; 
g) ca urmare a condamnarii penale cu executarea unei pedepse privative de libertate, 
de la data ramanerii definitive a hotararii judecatore~ti ; 
h) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, 
autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei; 
i) ca urmare a interzicerii executarii unei profesii sau unei functii, ca masura de 
siguranta sau pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii 
judecatore~ti prin care s-a dispus interdictia; 
j) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata 
determinata; 
k) retragerea acordului partilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu 

\.;:" virsta cuprinsa Intre 15 §i 16 ani. 
-este obligat sa comunice catre angajator actele doveditoare a situatiilor ce genereaza 
incetarea, in maxim 24 de ore de la intrarea In posesia lor. Pentru cazul de la art.56 lit.a 
acest termen curge din momentul ridicarii lui de la oficiul de stare civila de catre persoana 
abilitata. 

93.2.Actul prin care se concretizeaza retragerea acordului parintilor sau a 
reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 §i 16 ani trebuie 
comunicat in maximum 24 de ore angajatorului . 

Art.94. In cazurile de Incetare de drept prevazute la art.56 din Codul Muncii literele:
 
a) la data decesului angajatorului persoana fizica;
 
b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatore§ti de dec1arare a mortii sau a
 

punerii sub interdictie a angajatorului persoana fizica, daca acesta antreneaza 
lichidarea afacerii; 

c) ca urmare a dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care persoana 
juridica I§i inceteaza existenta, 



-salariatii angajatorului aflati intr-una din aceste situatii se vor adresa instantei judeditore~ti 

competente, pentru ca aceasta sa constate Incetarea de drept a contractului individual de 
munca. 

Art.95. Persoanele nelegal concediate, a caror cerere de reintegrare in functie a fost 
admisa prin hotarare judecatoreasca definitiva de reintegrare, au obligatia de a comunica 
angajatorului acest act In maxim 24 de ore de la intrarea In posesie. 

Art.96.l. Nerespectarea oricareia din conditiile legale necesare pentru Incheierea 
valabila a contraetului individual de munca, enumerate in prezentul regulament intern sau / 
~i prevawte In lege atrage nulitatea acestuia, ale carei efecte se produe doar pentru viitor, 
de la momentul constatarii acesteia. 

96.2. Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin 
Indeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege. 

96.3. Daca partile constata de comun acord existenta unei cauze de nulitate a 
contractului individual de munca ~i nu Inteleg sa Indeplineasca ulterior obligatiile legale 
nerespectate la momentul Incheierii contractului individual de munca ( de ex. efectueze 
control medical ~i sa prezinte certificatul medical ce atesta faptul ca cel In cauza este apt 

r	 pentru prestarea acestei munci; sa prezinte ulterior acordul partilor/reprezentanti legali 
pentru persoane intre 15-16 ani ce a Incheiat contractului individual de munca; salariatul sa 
dovedeasca indeplinirea ulterioara a conditiilor de studii etc.), respectivul contractului 
individual de munca este nul, de la momentul constatarii nulitatii, de catre cele doua parti, 
in cuprinsul unui proces verbal de constatare. 

96.4. Nulitatea trebuie constatata prin actul organului care este competent sa 
hotarasca ~i incheierea contractului individual de munca. 

Art.97. Daca oricare din parti nu recunosc existenta cauzei de nulitate, nulitatea se 
pronunta de catre instanta judecatoreasca competenta, sesizata de catre una dintre parti in 
acest sens. 

Art.98. Persoana care a prestat munca in temeiul unui contract nul are dreptul la 
remunerarea acestuia, corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu. 

Art.99.l. In situatia in care 0 c1auza este afectata de nulitate, intrucat stabile~te 
drepturi ~i obligatii pentru salariati care contravin unor norme legale imperative sau 

t contractelor colective de munca aplicabile, aceasta este inlocuita de drept cu dispozitiile 
, legale sau conventionale aplicabile, salariatul avand dreptulla despagubiri. 

99.2. In aceasta situatie, salariatul sesizeaza pentru a se pronunta in acest sens, 
instanta judecatoreasca competenta. 

Secjiunea II. Concedierea. 

Art.lOO. In cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, concedierea 
salariatilor poate fi dispusa ~i in cazulin care salariatii se afla in una din situatiile prevazute 
de art.60(1) din Codul Muncii. 

Secjiunea III. Concedierea pentru motive care jin de persoana salariatului. 

Art.lOl. In cazulin care angajatul se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art.61 
lit h ~in r()~1111\/fl1n('ii <.:~1~ri~t111 P<.:tp ~rp<.:t~t nrp"pnti" 1"",... t .." ~ .----~ 1~ • 



-salariatii angajatorului aflati intr-una din aceste situatii se vor adresa instantei judeditore~ti 

competente, pentru ca aceasta sa constate incetarea de drept a contractului individual de 
munca. 

Art.95. Persoanele nelegal concediate, a caror cerere de reintegrare in functie a fost 
admisa prin hotarare judecatoreasca definitiva de reintegrare, au obligatia de a comunica 
angajatorului acest act in maxim 24 de ore de la intrarea in posesie. 

Art.96.1. Nerespectarea oricareia din conditiile legale necesare pentru incheierea 
valabila a contraetului individual de munca, enumerate in prezentul regulament intern sau / 
~i prevazute in lege atrage nulitatea acestuia, ale carei efecte se produc doar pentru viitor, 
de la momentul constatarii acesteia. 

96.2. Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin 
indeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege. 

96.3. Daca partile constata de comun acord existenta unei cauze de nulitate a 
contractului individual de munca ~i nu inteleg sa indeplineasca ulterior obligatiile legale 
nerespectate la momentul incheierii contractului individual de munca ( de ex. efectueze 
control medical ~i sa prezinte certificatul medical ce atesta faptul ca cel in cauza este apt 

r	 pentru prestarea acestei munci; sa prezinte ulterior acordul partilor/reprezentanti legali 
pentru persoane intre 15-16 ani ce a incheiat contractului individual de munca; salariatul sa 
dovedeasca indeplinirea ulterioara a conditiilor de studii etc.), respectivul contractului 
individual de munca este nul, de la momentul constatarii nulitatii, de catre cele doua parti, 
in cuprinsul unui proces verbal de constatare. 

96.4. Nulitatea trebuie constatata prin actul organului care este competent sa 
hotarasca ~i incheierea contractului individual de munca. 

Art.97. Daca oricare din paqi nu recunosc existenta cauzei de nulitate, nulitatea se 
pronunta de catre instanta judecatoreasca competenta, sesizata de catre una dintre parti in 
acest sens. 

Art.98. Persoana care a prestat munca in temeiul unul contract nul are dreptul la 
remunerarea acestuia, corespunzator modului de i'ndeplinire a atributiilor de serviciu. 

Art.99.1. In situatia in care 0 clauza este afectata de nulitate, intrucat stabile~te 
drepturi ~i obligatii pentru salariati care contravin unor norme legale imperative sau 

( contractelor colective de mUIlca aplicabile, aceasta este inlocuita de drept cu dispozitiile 
- legale sau conventionale aplicabile, salariatul avand dreptulla despagubiri. 

99.2. In aceasta situatie, salariatul sesizeaza pentru a se pronunta in acest sens, 
instanta judecatoreasca competenta. 

SecJiunea II. Concedierea. 

Art.IOO. In cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, concedierea 
salariatilor poate fi dispusa ~i in cazul in care salariatii se afta in una din situatiile prevazute 
de art.60(1) din Codul Muncii. 

Secliunea III. Concedierea pentru motive care lin de persoana salariatului. 

Art.IOt. In cazul in care angajatul se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art.61 
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zile, in conditiile codului de procedura penala" ~i art.61 lit. c "In cazul in care, prin decizie 
a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica ~i/sau psihica 
a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa I~i indeplineasca §i atributii1e corespunzatoare 
locului de munca ocupat" el este obligat sa comunice angajatorului, personal sau prin Intr
un Imputemicit actul care atesta aceasta stare de fapt In termen de maxim 24 de ore de la 
intrarea In posesie. 

Art.102.1. In cazulIn care angajatorul dispune concedierea pentru motivul prevazut 
la art.61 lit.c Codul Muncii (inaptitudine) acesta este obligat sa emita decizia de concediere 
in termen de 30 de zile de la data constatarii cauzei concedierii, cu obligativitatea acordarii 
salariatului in cauza a unui preaviz de 15 zile lucratoare, preaviz care va fi notificat de 
urgenta salariatului, dupa Inregistrarea acestuia in Registrul general de intrare-ie§ire a 
documentelor. 

102.2. In situatia prevazuta de art.61 lit.c din Codul Muncii (inaptitudine), 
angajatorul are obligatia de a-I propune salariatului alte locuri de munca vacante In unitate 
compatibile cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii; 

102.3. In situatia In care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante constata 
prin proces verbal acest lucru §i solicita, In acela§i timp, sprijinul AJOFM, In vederea 
redistribuirii salariatului corespunzator capacitatii de munca constatate de medicul de 
medicina muncii. 

102.4. Salariatul are la dispozitie un tennen de 3 zile lucratoare de la comunicarea 
angajatorului In legatura cu existenta posturilor vacante , In care acesta are posibilitatea de 
a-§i manifesta expres consimtamantulIn legatura cu unul din posturile disponibile. 

102.5. In cazul In care, I'n aceste 3 zile salariatul nu-§i manifesta expres 
consimtamantul, angajatorul poate dispune concedierea salariatului, In interiorul tennenului 
de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii, cu respectarea 
elementelor pe care trebuie sa Ie contina, obligatoriu, decizia de concediere, prevazute la 
art.62(2), 74 (1) a, b, d din Codul Muncii, §i anume: 

-(62-2) decizia se emite 'in scris §i, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie 
motivata I'n fapt §i I'n drept §i sa cuprinda precizari cu privire la termenul'in care poate fi 
contestata §i la instanta judecatoreasca la care se contesta; 

-(74-1) decizia de concediere se comunica salariatului 'in scris §i trebuie sa contina I'n 
mod obligatoriu: 

a) motivele care detennina concedierea; 
b) durata preavizului; 
d) lista tuturor locurilor de munca disponibile In unitate §i termenul'in care 

salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, In conditiile art. 
64. 
102.6. In cazul concedierii dispuse pentru motivul prevazut la art.61 lit.c din CM 

(inaptitudine), salariatul va beneficia de 0 compensatie, I'n cuantum de un salariu de baza (la 
valoarea salariului de baza avut In luna anterioara concedierii). 

Art.103. In cazulIn care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art.61 lit.b 
din Codul Muncii (salariatul este arestat preventiv ...), angajatorul are obligatia emiterii 
deciziei de concediere In tennen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei 
concedierii, cu respectarea prevederilor art. 62(2) §i 74(1 )-a din Codul Muncii, §i anume: 



-(62-2) decizia se emite In scris ~i, sub sanctiunea nuliHitii absolute, trebuie sa fie 
motivata In fapt ~i In drept ~i sa cuprinda precizari cu privire la termenulln care poate fi 
contestata ~i la instanta judecatoreasca la care se contesta; 

-(74-1) decizia de concediere se comunica salariatului In scris ~i trebuie sa contina In 
mod obligatoriu: 

a) motivele care determina concedierea; 

Art.l04.1. In cazul In care angajatorul constata necorespunderea profesionala a 
salariatului ~i va dispune concedierea acestuia, are obligatia emiterii deciziei de concediere 
in termen de 30 de zile calendaristice, de la data constatarii necorespunderii profesionale, 
cu obligativitatea acordarii salariatului in cauza a unui preaviz de 15 zile lucratoare ~i care 
va fi notificat de urgenta salariatului dupa inregistrarea acestuia in Registrul general de 
intrari ie~iri a documentelor. 

104.2. Sfera notiunii de necorespundere profesionala vizeaza nelndeplinirea in mod 
repetat a normei de lucru, desm~urarea defectuoasa a activitatii, Intocmirea unor lucrari de 

_ slaba calitate, Imprejurari ce demonstreaza inaptitudinea profesionala a salariatului etc. 
(mai exact aprecierea necorespunderii In munca sub aspect profesional) ~i va trebui sa se 
intemeieze pe fapte elocvente, anterioare, de nelndeplinire corespunzatoare, sub aspect 
profesional, a obligatiilor de serviciu ~i pe rezultatele evaluarii profesionale, prealabila 
aplicarii concedierii pentru necorespundere profesionala . 

104.3. Concedierea angajatului pentru acest motiv poate fi dispusa numai dupa 
efectuarea cercetarii prealabile. 

104.4. Obligativitatea efectuarii cercetarii prealabile revine ~efului ierarhic superior 
salariatului In cauza. 

104.5. In vederea desm~urarii cercetarii prealabile, salariatul va fi convocat In scris; 
convocatorul va preciza obiectul, data, ora ~i locul intrevederii ~i va fi inmanata salariatului 
sub semnaturaJva fi expediat de Indata, prin po~ta, cu confirmare de primire. 

104.6. In cursul cercetarii prealabile salariatul are dreptul sa formuleze ~i sa sustina 
toate apararile in favoarea sa ~i sa ofere persoanei Imputemicite sa realizeze cercetarea toate 
probele ~i motivatiile pe care Ie considera necesare, precum ~i dreptul de a fi asistat, la 

,-_cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este. 
104.7. Actele cercetarii ~i rezultatul acestora vor fi consemnate intr-un referat scris ce 

se intocme~te de catre persoana abilitata de angajator sa efectueze cercetarea prealabila. 
Persoana abilitata va inregistra In Registrul general de intrari-ie~iri al societatii, actele 
prezentate In aparare ~i sustinerile prezentate In scris de catre salariat (sub forma notei 
explicative) impreuna cu celelalte acte de cercetare efectuate. 

104.8. In cazul in care salariatul refuza sa se prezinte la convocarea mcuta ~i nu 
comunica angajatorul vreun motiv obiectiv de neprezentare ori in cazul in care refuza sa 
dea nota explicativa, persoana ce efectueaza cercetarea intocme~te un proces verbal in care 
se stipuleaza aceste situatii, act ce va fi anexat referatului. 

104.9. Concedierea pentru necorespundere profesionala va respecta procedura 
prealabila prevazuta la art. 103 din prezentul Regulament intern. 

Art.l05. De dreptul de preaviz nu beneficiaza persoanele concediate in temeiul art.61 
lit.d care se afla In perioada de proba. 

Art.l06. In cazulln care salariatul a savar~it 0 abatere grava sau abateri repetate de la 
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stabilite prin Contractul colectiv de munca aplicabil, angajatorul poate dispune concedierea 
numai dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile prevazute in prezentul 
Regulament intern la Cap. "Reguli referitoare la procedura disciplinara", cu respectarea 
prevederilor legale. 

Art.l07. In cazul incetarii de drept a contractului individual de munca in temeiul 
art.56 lit.f din Codul Muncii, este obligatorie respectarea procedurii prevazute la art. 102 din 
prezentul Regulamentul intern, cu aplicatiile specifice concedierii in urma admiterii cererii 
de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane nelegal concediate . 

Secjiunea a 4-a Concedierea pentru motive care nu (in de persoana salariatului 

Art.!08. In sensul prevederilor art.65(1) Codul Muncii dificultatile economice, 
transformiirile tehnologice sau reorganizarea activitatii trebuie sa rezulte clar din actele 
societatii, iar desfiintarea locului de munca sa fie consecinta directa a unei din aceste 
situatii in care se afla societatea ~i sa se regaseasca in organigrama societatii. 

Secjiunea a 5-a Concedierea colectivii 

Art.l09. In cazulin care angajatorul aflat in unalmai multe din situatiile prevazute la 
art.65 (1 ) 2din Codul Muncii, dispune concedierea colectiva, in sensul prevederilor art.683 

din Codul Muncii, aceasta trebuie efectuata cu respectarea procedurii prevazute In lege. 
Art.llO.l. In cazulin care Intr-o perioada de 9 luni de la data concedierii, angajatorul 

reia activitatile a caror incetare a condus la concedieri colective, salariatii care au fost 
concediati, au dreptul de a fi reangajati pe acelea~i locuri de munca pe care Ie-au ocupat 
anterior, cu respectarea tuturor obligatiilor prevazute In sarcina angajatorului anterior 
'incheierii contractului individual de munca, cu exceptia supunerii acestor persoane unui 
examen sau concurs ori a unei perioade de proba. 

110.2. Reangajarea, 'in situatia de mai sus, se face In baza solicitarii In scris formulate 
de catre salariatii Indreptatiti In termen de 10 zile de la data comunidirii scrise in acest sens 
a angajatorului, iar in lipsa acestei solicitari, sau a refuzului locului de munca oferit, 

'x;~angajatorul poate face noi angajari pe locurile de munca ramase vacante. 
Art.lll. Persoanele concediate pentru motive ce nu tin de persoana salariatului 

beneficiaza de dreptul la un preaviz de 15 zile lucratoare ~i care va fi notificat de urgenta 
salariatului dupa Inregistrarea acestuia In registrul general de intrari-ie~iri a documentelor. 

2 (65-1) Concedierea pentru motive care nu lin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului 
individual de munca, detenninata de desfiintarea Iocului de munca ocupat de salariat ca urmare a 
dificuWililor economice, a transfonnarilor tehnologice sau a reorganizarii activitalii. 

3 Prin concediere colectiva se inlelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, dispusa din 
unul sau mai multe motive dintre cele prevazute la art. 65 alin. (l), a unui numar de: 
a) eel pUlin 10 salariali, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrali mai mult de 20 de salariali ~i 

mai pUlin de 100 de salariati; 
b) eel pUlin 10 % din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrali eel pUlin 100 de 
salariali, dar mai pUlin de 300 de salariali; 



Art.112.I. Decizia de concediere se comunica salariatului in scris ~i trebuie sa 
contina in mod obligatoriu elementele prevazute la art.74(1) a,b,c din Codul Muncii, ~i 

anume: 
(74-1) Decizia de concediere se comunica salariatului in scris ~i trebuie sa contina in 

mod obligatoriu: . 
a) motivele care determina concedierea; 
b) durata preavizului; 
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, conform art. 70 alin (2) lit. d), numai in 

cazul concedierilor colective; 
112.2.Decizia produce efecte de la data comunicarii ei salariatului. 
Art.113. In situatia in care in perioada de preaviz acordat persoanelor concediate in 

temeiul art.61 lit.c( in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza 
medicala, se constata inaptitudinea fizica ~i/sau psihica a s~l1ariatului, fapt ce nu permite 
acestuia sa i~i indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat), lit.d ( in 
cazul in care salariatul nu corespunde profesionallocului de munca in care este incadrat), 

- art.65 ((1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta 
incetarea contractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca 
ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a 
reorganizarii activitatii. 
(2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva ~i sa aiba 0 cauza reala ~i serioasa, 
dintre cele prevazute la alin. (1).) ~i art.67 (Salariatii concediati pentru motive care nu tin de 
persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a ~omajului ~i pot beneficia de 
compensatii in conditiile prevazute de lege ~i de contractul colectiv de munca aplicabil) din 
Codul Muncii, ClM este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu 
exceptia cazului de suspendare pentru absente nemotivate prevazut la art.51 alin.2 din 
Codul muncii. 

Art.l14.1. Prin notificarea intentiei de concediere colectiva inregistrata in registrul 
general de intrari-ie~iri al documentelor, se va prevedea ordinea prioritara in care se va face 
concedierea vizand: 

- salariatii care cumuleaza 2 sau mai multe functii ~i cei care cumuleaza pensia cu 
salariul; 

- salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea unitatii; 
- salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor; 

114.2. Aceasta ordine prioritara va stabili, luand in considerare ~i urmatoarele 
criterii minimale: 

- daca masura ar putea afecta 2 soti ce lucreaza in aceea~i unitate, se concediaza 
sotul cu venitul cel mai mic; 

- masura sa afecteze mai intai persoanele ce nu au copii in intretinere; 
- masura sa afecteze numai In ultimul rand pe femeile care au in ingrij ire copii, pe 

barbatii vaduvi sau divortati care au in Ingrijire copii, pe intretinatorii unici de 
familie, precum ai pe salariatii, barbati sau femei care mai au cel putin 3 ani pana . 
la pensionare la cererea lor. 

Art.IIS. Controlul ~i sanctionarea concedierilor nelegale sunt realizate de catre 
tribunalul in a carei circumscriptie reclamantul i~i are domiciliul sau re~edinta, sau, 
dupa caz, sediul. 



Secjiunea a 6-a. Demisia 

Art.116.l.Contractul individual de mundi poate inceta ca urmare a vointei 
unilaterale a salariatului prin demisie-notificarea scrisa prin care salariatul comunica 
angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de 
preavlz. 

116.2. Angajatorul are obligatia de a inregistra demisia, formulata in scris de 
catre salariat in Registrul general de intrari-ie~iri a documentelor, in momentul comunicarii 
acesteia de catre salariat. 

Art.117. Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii preavizului 
acordat in conditiile legii sau la data renuntarii totale sau partiale de ditre angajator la 
termenul respectiv, de la data mentionata ill actul ce constata denuntarea unilaterala a 
contractului individual de munca din partea salariatului. 

Art.118.l. In cazul neindeplinirii de catre angajator a oricaror obligatii asumate prin 
contractul individual de munca, salariatul poate demisiona rnra preaviz, contractuI fiind 
denuntat unilateral de la data stipulata in cuprinsul demisiei. 

118.2. Dovada neindeplinirii acestor obligatii se va face prin orice mijloc de 
proba, in fata instantei judecatore~ti competente. 

Cap. VI. Contractul individual de muncii pe duratii determinata 

Art.119. Contractul individual de munca pe durata determinata se poate illcheia 
numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie, durata care 
difera in functie de incadrarea in cazurlle expres ~i limitativ prevazute la art.8! din Codul 
Muncii: 

a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia 
situatiei in care acel salariat participa la greva;
 

b) cre~terea temporara a activitatii angajatorului;
 
c) desrn~urarea unor activitati cu caracter sezonier;
 

~~ d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de 
a favoriza temporar anumite categorii de persoane rnra loc de munca; 

d l
) angajarea unei persoane aflate in cautarea unui loc de munca, care in termen de 5 

ani de la data angajarii indepline~te conditiile de pensionare pentru limita de varsta; 
d2

) ocuparea unei functii eligibile in cadrul· organizatiilor sindicale , patronale sau 
organizatiilor neguvemamentale, pe perioada mandatului; 

d3
) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul. 

e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale, ori pentru desrn~urarea unor 
lucrari, proiecte, programe, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca incheiat 
la nivel national ~i Isau la nivel de ramura; 

Art.120. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi incheiat pe 
maxim 24 luni fiind posibila prelungirea termenului stabilit initial, inauntrul termenului de 
24 luni, de cel mult 2 ori consecutiv. 

Art.12l. Perioada de proba la care va fi supus angajatul cu contractuI individual de 
_ .. _~;,: _~ ..l,,~~... ;,: ..l_... =__ ... ;,: _.. ~._ ;':~=...l __ 



- 5 zile lucratoare pentru 0 durata a contractuI individual de munca mai mica de 3 
luni; 

- 15 zile lucratoare pentru 0 durata a contractul individual de munca intre 3 luni ~i 6 
luni; 

- 30 zile lucratoare pentru 0 durata a contractul individual de munca mai mare de 6 
luni; 

- 45 zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru 0 

durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni; 
Art.122. Angajatorul este obligat sa informeze printr-un anunt afi~at la sediul sau, 

salariatii angajati prin contractul individual de munca pe durata determinata despre locurile 
de munca vacante, corespunzator pregatirii lor profesionale, la momentul vacantarii 
acestora ~i sa Ie asigure accesulin conditii egale cu salariatii angajati cu contract individual 
de munca pe perioada nedeterminata. 

Art.123. In cazul incadrarii in munca cu contractuI individual de munca pe durata 
determinata angajatorul are acelea~i obligatii anterioare, concomitente ~i ulterioare 
incheierii lui, prevazute de lege pentru contractul individual de munca pe durata 
nedeterminata ~i reglementate expres 'in prezentul Regulamentul Intern. 

Cap. VII. Contractul individual de muncii cu timp parlial 

Art.124. ContractuI individual de munca cu timp partial se incheie numai 'in forma 
scrisa cu 0 durata zilnica de lucru de cel putin 2 ore /zi ~i cu 0 durata saptamanala de lucru 
de cel putin 10 orel saptamana, aceasta fiind inferioara celei a unui salariat cu norma 
'intreaga comparabila. 

Art.125. In cuprinsul contractuI individual de munca cu timp partial conditiile 'in 
care se poate modifica programul de lucru vor fi precizate 'in conformitate cu cele prevazute 
'in prezentul Regulament intern. 

Art.126. Grele suplimentare pot fi efectuate de catre salariatul cu contractul 
individual de munca cu timp partial doar in cazurile de forta majora definite astfel 'in 
conformitate cu prevederile legale sau in cazul altor lucrari urgente destinate prevenirii 

.~ producerii unor accidente sau 'inlatudirii consecintelor acestora. 
Art.127. In masura survenirii pe parcursul derularii acestui contractul individual de 

munca a unei oportunitati de marire a programului de lucru, inclusiv prin ajungerea la 
norma 'intreaga ori prin mic~orarea normei 'intregi pana la fractiunea de cel putin 2 ore pe zi, 
angajatorul are obligatia de a-i informa pe salariali; printr-un anunt afi~at la sediul acestuia, 
'intocmit la momentul aparitiei acestei oportunitati. 

Art.128. In cazul 'incadrarii 'in munca cu contractul individual de munca cu timp 
pa11ial angajatorul are acelea~i obligatii anterioare, concomitente ~i ulterioare 'incheierii lui, 
prevazute de lege pentru contractul individual de munca pe durata nedeterminata ~i 

reglementate expres 'in prezentul Regulament Intern. 

Cap. VIII. Munca la domiciliu 

Art.129. Salariatii cu munca la domiciliu 'indeplinesc sarcinile specifice, 'in acest loc, 
d~hilinr1ll_~i ~inallri nr{)ar~fl11l1 r1p 11lrnl 



Art.130. In cuprinsul contractului individual de mundi la domiciliu este obligatorie 
mentionarea expresa a precizarii ca salariatii lucreaza la domiciliu , a programului ~i a 
modalitatii concrete de realizare a contributiilor ~i a obligatiei angajatorului de asigurare a 
transportului la ~i de la domiciliul salariatului, a materiilor prime ~i a materialelor utilizate 
'in activitate ~i a produselor finite. 

Art.131. Modalitatea concreta de realizare a controlului activitatii salariatului 
vizeaza modul de 'indeplinire a obligatiilor ce i-au fost stabilite prin contractuI individual de 
munca, programul de control se stabile~te de la ora lOla ora 13. 

Art.132. In cazul 'incadrarii 'in munca cu contractul individual de munca la 
domiciliu, angajatorul are acelea~i obligatii anterioare, concomitente ~i ulterioare incheierii 
lui, prevawte de lege pentru contractuI individual de munca pe durata nedeterminata ~i 

reglementate expres prin prezentul Regulament Intern. 

Titlul XI. Procedura de soluJionare a cererilor sau reclamaJiilor individuale 
ale salariaJilor 

Art.133.1. In masura in care va face dovada inca1carii unui drept al sau, orice salariat 
interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile Regulamentului Intern, 'in scris cu 
precizarea expresa a prevederilor ce ii 'inca1ca dreptul ~i a prevederilor legale care considera 
salariatul ca sunt astfel'inca1cate. 

133.2. Angajatorul desemneaza 0 persoana care sa formuleze raspunsuri la 
cererile sau reclamatiile individuale ale salariatilor 'in legatura cu modul de derulare al 
raportului de munca 'intre angajator ~i angajat cu respectarea prevederilor RI de catre 
angajati care vor fi comunicate acestora personal sau prin po~ta. 

Art.134.1. Sesizarea astfel formulata va fi 'inregistrata 'in Registrul general de intrari 
- ie~iri al societatii ~i va fi solutionata de catre persoana 'imputemicita special de catre 
angajator, 'in conformitate cu atributiile stabilite 'in fi~a postului, sau precizate 'in cuprinsul 
contractului individual de munca . 

134.2. Sesizarea va fi solutionata ~i raspunsul va fi redactat 'in termen de maxim 
5 zile, dupa cercetarea tuturor 'imprejurarilor care sa conduca aprecierea corecta a starii de 
fapt ~i va purta viza conducerii societatii. 

134.3. Dupa 'inregistrarea raspunsului 'in Regisuul general de intrari ie~iri, acesta 
va fi comunicat salariatului ce a formulat sesizarea/reclamatia de indata, 'in urmatoarele 
modalitati: 

- personal, sub semnatura de primire, cu specificarea datei primirii; 
- prin po~ta, 'in situatia 'in care salariatului nu i s-a putut 'inmana personal raspunsul 

in termen de 2 zile, sub regim de scrisoare recomandata cu confirmare de primire; 
Art.135. Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse 'in Regulamentul Intern este de 

competenta instantelor judecatore~ti - tribunalul in a carei circumscriptie reclamantul i~i are 
domiciliul, re~edinta, sau dupa caz sediul, care pot fi sesizate in 30 de zile de la data 
comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate cu respectarea 
prevederilor legale. 

Capitolul IX ReguliprivindprotecJia maternitiiJii la locul de muncii 



Art.136. In ceea ce prive~te securitatea ~i sanatatea in munca a salariatelor gravide 
~i/sau marne, lauze sau care alapteaza, angajatorul va asigura la locul de munca masuri 
privind igiena, protectia sanataW ~i securitatea in munca a acestora conform prevederilor 
legale. 

Art.137. Salariatele gravide ~i/sau mamele, lauzele sau care alapteaza pentru a 
beneficia de aceste masuri trebuie sa informeze in scris angajatorul asupra starii lor 
fiziologice astfel: 

a) salariata gravida va anu.nta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de 
graviditate, va depune in copie Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei 
document medical, completat de medic, insotita de 0 cerere care contine infirmatii 
referitoare la starea de matemitate ~i solicitarea de a i se aplica masurile de protectie 
prevazute de ordonanta; documentul medical va contine constatarea starii fiziologice de 
sanatate, data prezumtiva a na~terii, recomandari privind capacitatea de munca a acesteia pe 
timp de zi/noapte, precum ~i in conditii de munca insalubre sau greu de suportat; 

b) salariata lauza, care ~i-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie 
respectiv a concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile, sau dupa caz a 63 de zile ale 

(	 concediului de lauzie, va solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de 
lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie/medicul specialist, dar 
nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut; 

c) salariata care alapteaza, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de 
lauzie, va anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul ~i sfar~itul prezumat al 
perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie/medicul 
specialist in acest sens care va cuprinde ~i recomandari cu privire la capacitatea de munca a 
acesteia; 

Art.138. Salariatele prevazute la art.136 lit. a, b, c, din prezentul regulament au 
urmatoarele obligatii: 

a) salariata mama are obligatia sa efectueze, in cadiul concediului pentru sarcina ~i 

lauzie, concediul postnatal de 42 de zile, dupa na~tere, sau dupa caz 63 de zile ale 
concediului de lauzie; 

b)	 salariatele gravide ~i/sau mamele, lauzele sau care alapteaza au obligatia de a se 
Cprezenta la medicul de familie/medicul specialist, pentru eliberarea unui document medical 

care sa Ie ateste starea, care va fi prezentat in copie angajatorului, in termen de maxim 5 
zile lucratoare de la data elibedirii; 

Art.139. Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere 
la agenti, procedee ~i conditii de munca, a caror lista este prevazuta in anexa nr. 1 din aUG 
96/2003, angajatorul este obligat sa evalueze anual ~i sa intocmeasca rapoarte de evaluare, 
cu participarea medicului de medicina muncii, cu privire la natura, gradul ~i durata de 
expunere a angajatelor in unitate pentru a depista orice risc pentru sanatatea ~i securitatea 
angajatelor ~i orice efect posibil asupra sarcinii sau alaptarii ~i pentru a stabili masurile care 
trebuie luate; 

Art. 140(1) Angajatorii sunt obligati ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data 
intocmirii raportului, sa inmaneze 0 copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor 
salariatilor; 

(2) Angajatorii vor informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii 
privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca, precum ~i asupra drepturilor 



la locul de mundl (conform modelului din Normele Metodologice) in termen de cel mult 15 
zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare; 

Art.141. In termen de 10 zile lucditoare de la data la care angajatorul a fost anuntat 
in scris de ditre 0 salariaHi ca se afta in una dintre situatiile prevazute la art. 136 lit. a, b, c, 
din prezentul regulament, acesta are obligatia sa in~tiinteze medicul de medicina muncii, 
precum ~i inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza i~i desfa~oara activitatea. 

Art. 142. Angajatorului ii revin urmatoarele obligatii: 
a) sa previna expunerea salariatelor prevazute la art. 136 lit. a, b, c, din prezentul 

regulament la riscuri ce Ie pot afecta sanatatea ~i securitatea, in situatia in care rezultatele 
evaluarii evidentiaza astfel de riscuri; 

b) sa nu constranga salariatele sa efectueze 0 munea daunatoare sanatatii sau starii lor 
de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz; 

c) sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei ~i nu va anunta 
alti angajati decat cu acordul scris al acesteia ~i doar in interesul bunei desfa~urari a 
procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila; 

d) sa modifice locul de munca al salariatelor prevazute la art. 136 lit. a, b, c, din 
prezentul regulament care i~i desfa~oara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in 
pozitia a~ezat, astfel incat sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze ~i amenajari 
pentru repaus in pozitie ~ezanda sau, respectiv, pentru mi~care, la recomandarea medicului 
de medicina muncii; 

e) sa acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale, constand in ore 
libere platite salariatei, in cazul in care investigatiile medicale se pot efectua numai in 
timpul programului de lucru; 

f) sa acorde salariatelor care alapteaza pauze de alaptare de cate 0 ora fiecare, in 
timpul programului de lucrul sa reduca durata timpului de munca cu 2 ore zilnic, fara 
diminuarea drepturilor salariale; 

g) sa transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar, 
salariatele prevazute la art; care des:fa~oara in mod curent munca cu caracter insalubru sau 
greu de suportat; 

Art.143. Pentru salariatele prevazute la art. 136 lit. a, b, c, din prezentul regulament 
t care desfa~oara activitate care prezinta riscuri pentru sanatate sau securitate ori cu 

repercusiuni asupra sarcinii ~i alaptarii, angajatorul trebuie sa modifice in mod 
corespunzator conditiile ~i/sau orarul de munca ori, sa repartizeze la alt loc de munca, 
conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu 
mentinerea veniturilor salariale. 

Art.144(1). In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu 
poate sa indeplineasca obligatia prevazuta la art. 142, salariatele prevazute la art. 136 lit. a, 
b, c, din prezentul regulament au dreptul la concediu de risc maternal, numai daca 
solicitarea este insotita de documentul medical,astfel: 

a) integral sau fractionat, pana in a 63-a zi anterioara datei estimate a na~terii 

copilului, respectiv datei intrarii in concediul de maternitate; 
b) integral sau fractionat dupa expirarea concediului postnatal obligatoriu ~i daca 

este cazul, pana la data intrarii in concediu pentru cre~terea copilului in varsta de pana la 2 
ani sau in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani; 

c) integral sau fractionat, inainte sau dupa na~terea copilului, pentru salariata care nu 
l'nrlpnlinpdp ('()nrlitiilp npntnl ~ hPnpfi('i~ rlp ('()n('prli1l1 rlp rn'Atprn;tato' 



2)Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe 0 

perioada ce nu poate depa~i 120 de zile calendaristice, de catre medicul de familie sau de 
medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat 
simultan cu alte concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii ~i alte 
drepturi de asigurari sociale. 

Art.14S(1) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la 
indemnizatie de risc maternal, care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. 

(2)Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (1) este egal cu 75 % din media 
veniturilor lunare realizate in cele 10 luni anterioare primei zile inscrisa in certificatul 
medical, pe baza carora s-a achitat contributia de asigurari sociale de stat ~i se achita la 
lichidarea drepturilor salariale, pentru numarul de zile lucratoare din durata calendaristica a 
concediului de risc maternal; 

TitlulIO. Dispozijiifinale 
Art.146. Angajatorul are obligatia de a-~i informa salariatii cu privire la continutul 

Regulamentului Intern, care se afi~eaza la sediul angajatorului; anterior acestui moment 
Regulamentul Intern nu-~i poate produce efectele. 

Art.147. Regulamentul Intern se multiplica ~i se repartizeaza astfel: dite un exemplar 
pentru fiecare compartiment organizat distinct in cadrul societatii, in conformitate cu 
schema de personal aprobata de conducerea acesteia. 

Art.148. Angajatorul are obligatia de a avea'in permanenta la dispozitie un numar de 
3 exemplare, care pot fi solicitate oricand spre studiere de catre angajatii societatii ~i a caror 
punere la dispozitie nu 0 poate refuza. 

Art.149. Persoanele nou angajate la S.C APA CANAL SALUBRITATE S.R.L sau 
persoanele deta~ate la S.C APA CANAL SALUBRITATE S.R.L de la un alt angajator, vor 
fi infonnate din momentul inceperii activitatii asupra drepturilor ~i obligatiilor ce Ii se 
aplica ~i care sunt stabilite prin Regulamentul Intern. 

Art.lSO. Orice modificare ce intervine in continutul Regulamentului Intern, in baza 
modificarilor prevederilor legale sau la initiativa angajatorului, derulata in limita 
prevederilor legale, este supusa procedurilor de informare stabilite in concret la articolele 

'y de mai sus. 
"- Art.lSI. Obligatia intocmirii acestui Regulamentul Intern subzista in sarcina 

angajatorilor in 60 zile de la data intrarii in vigoare a Codului Muncii; in cazul angajatorilor 
infiintati ulterior acestui termen, in 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice. 

INTOCMIT 

MARIA MA1JlU~ 
r\~ 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE
 
privind aprobarea preturilor la apa si canalizare, a tarifelor pentru preluarea deseurilor municipale
 

transportate pe cheltuiala tertilor, preluarea deseurilor municipale de la populatie si persoane
 
juridice, care au domiciliulfsediul sau puncte de lucru in orasul Rovinari si tarif pentru
 
incarcat si transportat deseuri municipale pentru persoane juridice cu domiciliulfsediul
 

in orasul Rovinari, ce au amenajate platforme proprii de depozitare
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
-Raportul de specialitate nr.3647/19.02.2009, intocmit de Maria Marius Robert - administrator al 

SC APA CANAL SALUBRITATE SRL ; 
-Proiectul de hotarare initiat de catre primar - Filip Dorin; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei Economice; 
-Fisa de fundamentare pentru stabilirea preturilor la apa ; 
-Fisa de fundamentare pentru stabilirea preturilor la canalizare ; 
-Ca1culatie tarif pentru preluarea deseurilor municipale transportate pe cheltuiala tertilor la intrarea 

centrului de colectare Rovinari ; 
-Calculatie tarif pentru preluarea deseurilor municipale de la populatie si de la persoanele juridice 

care au domiciliullsediu sau puncte de lucru in orasul Rovinari si folosesc in comun punctele de colectare 
existente; 

-Calculatie tarif pentru incarcat si descarcat deseuri municipale pentru persoane juridice cu 
domiciliullsediul in orasul Rovinari ce au amenajate platforme proprii de depozitare, distanta transport 3 
kmJcursa; 

-Prevederile Ordinului Presedintelui ANRSC nr.65/28.02.2007 ; 
-Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilitati publice ; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata 

HOTARASTE: 

Art.I. Incepand cu data de 02.03.2009 aproba preturile si tarifele la apa, canalizare si preluarea 
deseurilor municipale, practicate de catre SC APA CANAL SALUBRITATE SRL, dupa cum urmeaza: 

l.pret apa pentru populatie si persoane juridice = 1,82 lei/me, fara TVA. 
2.pret canalizare pentru populatie si persoane juridice = 0,67 lei/me, fara TVA. 
3.tarif preluare deseuri municipale, transportate pe cheltuiala tertilor la intrarea centrului de colectare 

Rovinari = 122,61 lei/tona, fara TVA. 
-la tariful pentru procesarea si transportul deseurilor municipale la depozitul ecologic si adauga 

taxele de depozit practicate de U.E.G. Tg-Jiu in valoare de 19,9 E/tona pentru persoanele juridice din afara 
municipiului fara TVA, la cursul BNR din ziua depozitarii, taxe ce vor fi facturate distinct in functie de 
cantitatile contractate de catre fiecare utilizator si de cursul mediu lunar al E. 

4.tarif pentru preluarea deseurilor municipale de la populatie si persoane1e juridice care au 
domiciliullsediu sau puncte de lucru in orasul Rovinari si folosesc in comun punctele de colectare existente 
= 214,25 leiltona fara TVA. 

-la tariful pentru incarcarea, transportul din oras, procesarea si transportul deseurilor municipale la 
depozitul ecologi se adauga taxele de depozit practicate de U.E.G. Tg-Jiu in valoare de 19,9 E/tona pentru 



Janele juridice din afara municipiului fara TVA, la cursul BNR din ziua depozitarii, taxe ce vor fi 
~cturate distinct in functie de cantitatile contractate de catre fiecare utilizator si de cursul mediu lunar al E. 

5.tarif pentru incarcat si transportat deseuri municipale pentru persoane juridice cu domiciliullsediul 
in orasul Rovinari ce au amenajate platforme proprii de depozitare, distanta transport 3 km/cursa = 329,07 
lei/cursa fara TVA. 

-la tariful pentru procesarea si transportul deseurilor municipale la depozitul ecologic si adauga 
taxele de depozit practicate de U.E.G. Tg-Jiu in valoare de 19,9 E/tona pentru persoanele juridice din afara 
municipiului fara TVA, la cursul BNR din ziua depozitarii, taxe ce vor fi facturate distinct in functie de 
cantitatile contractate de catre fiecare utilizator si de cursul mediu lunar al E. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, Administrator Public- jr. 
Podaru Constantin, Viceprimarul orasului Rovinari, SC APA CANAL SALUBRITATE SRL ROVINARI si 
Compartimentul Juridic din cadrul institutiei. 

NR 2:(-
Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 
de 15 voturi pentru si 2 voturi impotriva. 

VIZATPENTR
 
SECRE
 

JrNEAMTUFL
 
PRESEDINTE DE-£EDINTA
 

CHIVU LAWRENirIU'
 
) ~ 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE
 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Rovinari.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
-Raportul de specialitate nr.3664/19.02.2009 intocmit de Ducan Ion - sef S.V.S.u. Rovinari ;
 
-Proiectul de hotarare initiat de catre viceprimar - Chivu Laureritiu;
 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare;
 
-Raportul Comisiei Juridice;
 
-Prevederile Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
 
-Legea nr.481/2004 privind protectia civila;
 
-Prevederile O.V.G. nr.21/2004 privind managementul situatiilor de urgenta;
 
-O.M.A.!. nr.718/2005 privind structura organizatorica a serviciilor voluntare pentru situatii de
 

urgenta; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata 

HOTARASTE: 

Art.l. Aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta, conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, Serviciul 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta Rovinari 
si Compartimentul Juridic din cadrul institutiei. 

NR28 
Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 

de l7 voturi pentru. 

VIZATPENTR 
SECRE 

Jr NEAMTU ~~u 
I "-

PRESEDINrE rill SE])INTA
 
CHIV'V~ApRJtNTIU
 

.; r . .(-''\'U'1- .'• .. ," '.' . 



Aoexa or.lla H.C.L. Nr. ;28 /.QG -(92 < £c,e,3 

REGULAMENTUL
 
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
 

AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE
 
URGENTA ROVINARI
 

CapitolulI DISPOZITII GENERALE 

CapitolulII ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE SERVICIULUI 

CapitolulllI ATRIBUTIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI 

CapitolulIVCOORDONAREA, CONTROLUL SI iNDRUMAREA SERVICIULUI 

Capitolul V GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI 

Capitolul VI PREGA.TIREA PERSONALULUI SERVICIULUI 

Capitolul VII DISPOZITII FINALE 



CAPITOLUL I.DISPOZITII GENERALE
 

Art.! Apararea impotriva situatiilor de urgenta, a vietii oamenilor, a bunurilor ~i a mediului 

constituie 0 problema de interes public, la care trebuie sa participe, in conditiile legii, 

autoritatile administratiei publice centrale ~i locale, persoanele juridice ~i fizice romane, 

precum ~i celelalte persoane juridice sau fizice care desili$oara activitati ori se afla in tranzit, 

dupa caz, pe teritoriul Romaniei. 

Art.2. Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri 

tehnice ~i organizatorice, precum ~i de activitati specifice, planificate ~i realizate in scopul de 

a asigura identificarea, evaluarea, controlul ~i combaterea riscurilor de incendiu, informarea 

cetatenilor asupra acestora, precum ~i interventia operativa pentru salvarea ~i acordarea 

ajutorului pentru persoanele aflate in pericol, stingerea incendiilor ~i limitarea efectelor 

acestora. 

Art.3. Proectia civila este 0 componenta a sistemului securitatii nationale ~i reprezinta un 

ansmblu integrat de activitati specifice, masuri ~i sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu 

caracter umanitar ~i de infonnare publica, planificate, organizate ~i realizate in scopul 

prevenirii ~i reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor ~i 

mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate ~i 

inlaturarii operative a unnarii acestora ~i asigurarii supravietuirii persoanelor afectate. 

Art 4. Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este structura profesionista, incadrata cu 

personal angajat ~i/sau voluntar, care are atributii privind apararea vietii, avutului public ~i 

privat impotriva incendiilor ~i in situatii de protectie civila, in sectorul de competenta stabilit 

cu acordul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Lt.col. Dumitru Petrescu" al judetului 

Gorj, precum ~i pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate in pericol, in caz de accident sau 

dezastru. 

Art. 5. Prezentul regulament stabile~te modul de organizarei, functionare si finantare a 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasul Rovinari jud.Gorj. 



CAPITOLUL II. ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE SERVICIULUI 

Art. 6(l)Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Rovinari se constituie in 

baza art.! din a.M.A.!. nr. 718/30.06.2005, privind structura organizatorica finantarea si 

dotarea Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Rovinari. 

publicat in M.a. al Romaniei nr.636/20.07.2005 si a Hotararii Consiliului Local nr. din 

(2) Conform art 11 aliniat 1 din a.M.A.!. nr. 718/30.06.2005, privind structura organizatorica
 

finantarea ~i dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, Serviciul Voluntar pentru
 

Situatii de Urgenta al orasului Rovinari este de categoria a IV-a intrucat are un numar de
 

cca.12498.locuitori ~i 1 echipaj cu 8 grupe de intrventie dotate cu 4 mijloace de interventie
 

(motopompa, generator energie electrica , autoscara pentru interventii la inaltime si
 

autospeciala cu apa ~i spuma).
 

Art. 7(1) Serviciul voluntar este condus de un sef, profesionist in domeniu, si are in structura:
 

a) un compartiment sau speciali~ti pentru prevenire;
 

b)una sau mai multe formatii de interventie ,salvare si prim ajutor .denumite in continuare
 

formatii de interventie dupa caz;
 

c) ateliere de reparatii si intretinere dupa caz
 

(2) La amplasarea in teritoriu a formatiilor de interventie se tine seama de urmatoarele criterii
 

operationale:
 

a)timpul mediu de alertare: 5-10 minute, in functie de anotimp si de ora din zi sau din noapte la
 

care s-a produs situatia de urgenta;
 

b)timpul de raspuns;
 

c)raza medie a sectorului de competenta: 5-10 km;
 

d)viteza medie de deplasare a autospecialelor de interventie: 50 km/h.
 

Timpul maxim de raspuns:
 

a)la obiectivele care prezinta risc ridicat: 10 minute;
 

b)in cel mai indepartat punct din sectorul de competenta stabilit: 30 de minute;
 

c)in celelalte localitati cu care s-au incheiat contracte sau conventii de interventie: 45 de
 

minute.
 

(3)Criteriile operationale prevazute la alin. (1) se coreleaza, dupa caz, cu criteriul
 

complementaritatii dat de existenta in sectorul de competenta a serviciilor voluntare pentru
 



situatii de urgenta. 

(4)Derularea interventiei se face gradual, dupa caz, astfel:
 

a)alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anuntarea/alertarea structurilor profesioniste
 

de interventie ale inspectoratului pentru situatii de urgentajudetean precum si a serviciului
 

privat/voluntar cu care s-a i'ncheiat un contract/o conventie de interventie;
 

b)interventia propriu-zisa efectuata de serviciul voluntar;
 

c)sprijinul acordat interventiei (in tehnica si personal specializat) de catre serviciul voluntar
 

cu care s-a incheiat un contract/o conventie de interventie;
 

d)sprijinul acordat interventiei (in tehnica si personal specializat) de catre structurile
 

profesioniste.
 

(5)Serviciul de urgenta voluntar solicita in sprijin interventia serviciilor de urgenta private
 

care au sectorul de competenta pe raza localitatii , cu care a incheiat contracte/conventii de
 

interventie sau, dupa caz, a serviciilor de
 

urgenta profesioniste, ori de cate ori amploarea situatiei de urgenta depa~e~te capacitatea de
 

raspuns a acestuia.
 

(6)Pentru a asigura permanenta interventiei cu autospeciala din dotare si a celorlalte utilaje
 

de interventie in regim de foc continu cu soferi, pompieri servanti angajati sau mecanicul de
 

motopompa efectueaza, serviciul in ture, conform regulamentului propriu de organizare si
 

functionare.
 

Art. 8 Serviciul voluntar se incadreaza cu personal angajat si/sau cu personal voluntar.
 

(1) Personalul angajat si cel voluntar trebuie sa corespunda cerintelor de pregatire fizica si
 

psihica si sa aiba aptitudinile necesare in vederea indeplinirii atributiilor.. ,
 

(2) In serviciul voluntar, functiile de sef serviciu si conducator
 

autospeciale/mecanic de motopompa si pompieri servanti se incadreaza in mod
 

obligatoriu cu personal angajat.
 

(3) La incadrare si anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, 111
 

conditiile legii.
 

(4) Numarul speciali~tilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se
 

stabile~te astfel:
 

a)pentru institutiile publice si operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un
 

specialist;
 



b)in mediul rural, pentru 200 de gospodarii ceHitene~ti, un specialist; 

c)in mediul urban, pentru 500-1.000 de locuinte individuale sau gospodarii, un specialist. 

(5)Echipajele/grupele de interventie specializate se incadreaza cu personal stabilit confonn 

prevederilor instructiunilor si cartilor tehnice de utilizare a utilajelor si autospecialelor de 

interventie. 

Art.9 Documentele de organizare, des:fa~urare si conducere a activitatii serviciului voluntar 

pentru situatii de urgenta: 

1. Dosarul privind organizarea si inzestrarea serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta 

1.1. Homrarea consiliului local de Infiintare, organigrama si numarul de personal ale 

serviciului voluntar 

1.2Contractele de voluntariat Incheiate intre consiliullocal si voluntari 

1.3Contractele de interventie 

1. 4.Tabel nominal cu personalul, in functie de structurile din care acesta face parte, si modul de 

In~tiintare 

1.5.Tabel cu necesarul de tehnica, aparatura si materiale, in functie de structura serviciului 

voluntar" 

1.6.Tabel cu materialele si tehnica existente in dotare 

1.7Evidenta referatelor prin care se solicita completarea dotarii cu tehnica, aparatura si 

materiale a serviciului voluntar, Intocmite de ~eful serviciului 

1.8.Schema legaturilor de comunicatii ale fortelor ce actioneaza in cazul situatiilor de 

urgenta. 

1.9Regulamentul de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta al orasului Rovinari 

1.10.. Dosar privind interventia serviciului voluntar 

III. 1. Planuri de interventie (de raspuns) in functie de riscurile identificate in sectorul de 

competenta. 

Planuri de cooperare 

1. Planul de evacuare in caz de urgenta 

1.2 Planurile sau schitele localitatilor din sectorul de competenta pe care sunt marcate zonele 

locuite,amplasarea agentilor economici si institutiilor, sursele de alimentare cu apa, zonele 



greu accesibile si vulnerabile la riscuri 

1.3 Planul de analiza si acoperire a riscurilor 

IV. Dosar privind pregatirea personaJului 

IV.1. Planul de pregatire profesionala anuala si lunara, pe teme si exercitii 

IV.2. Registrul de evidenta a participarii la pregatirea profesionala si calificativele 

obtinute 

IV.3. Planificarea exercitiilor si aplicatiilor 

V.Dosar operativ 

V.I. RegistruJ cu note de anuntare si de evidenta a interventiilor 

V.2. Organizarea interventiei pe ture de serviciu 

V.3. Raportul de interventie 

VI.Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta 

VII. Registrul de control 

VIII.Programul de masuri in vederea acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de 

urgenta la gospodariile populatiei 

VIII. 1. Graficul controalelor la gospodariile populatiei 

VIII.2. Carnetele cu constatarile rezultate din controale 

IXDosar tehnic 

IX. 1. Planul de asistenta la autospecialele si utilajele de interventie . 

IX.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de instiintare -alarmare 



CAPITOLUL ill ATRIBUTIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI 

Art. 13 (1) Seful servieiului voluntar pentru situatii de urgenta (personal de specialitate eu 

atributii in domeniul proteetiei civile): 

(a)studiaza actele nonnative care reglementeaza activitatea serviciului asigura aplicarea acestora 

pe teritoriullocalitatii; 

(b) analizeaza pericolele (riscurile) de incendiu existente la ctegoriile de constructii ~i propune
 

masurile p.s.i. specifice de limitare a acestora ;
 

(c)indepline~te intocmai si la timp sarcinile profesionale dispuse pe plan local de primar
 

(d)acorda asistenp tehnica de specialitate conducatorilor unitatilor locale din administratia
 

publica locala ~i cetatenilor;
 

(e)indruma si controleaza activitatea speciali~tilor de prevenire, formatiilor de interventie,
 

acordfmd sprijin la intocmirea ~i pregatirea programului de instruire a acesteia ;
 

(f) intocme~te programele de pregatire profesionala pentru membrii serviciului;
 

(g)urmare~te realizarea sau procurarea mijloacelor si materialelor necesare desta~urarii
 

activitatii instructiv - educativ si de infonnare publica pentru P.S.I. si alte situatii de urenta,
 

organizand si participand la astfel de activitati;
 

(h) participa la aetiunile de stingere a incendiilor produse in localitate , precum si la cercetarea
 

acestora si a altor evenimente unnate de incendii si trage concIuzii si invataminte din analiza
 

acestora;
 

(i) asigura activitatea de dotare cu mijloace de interventie necesare in cazul situatiilor de urgenta
 

de pe raza localitatii;
 

U) participa la analiza activitatii de P.S.I si a altor situatii de urgenta facand propuneri
 

pentru inlaturarea neajunsurilor si imbunatatirea acestei activitati;
 

(2) Speeiali~tii pentru prevenirea ineendiilor:
 

executa pe baza planificarii aprobate - grafic - controale tehnice de prevenirre ~i atentionarea
 

cetatenilor asupra unor masuri preventive specifice in sezoanele de primavara ~i toamna, in
 

perioadele caniculare ~i cu seceta prelungita sau cand se
 

(a)inregistreaza vanturi puternice;
 

(b)supravegherea unor activitati cu public numeros de natura religioasa, cultural-sportiva sau
 

distractiva, sarbatori traditionale ~i altele urmarindu-se :
 

Supravegherea respectarii interdictiilor privind fumatul ~i folosirea focului deschis;
 



Asigurarea dlilor de acces pentru interventie ~i evacuare de persoane; 

Interzicerea accesului cu materiale ~i substante periculoase;
 

Evitarea formarii de aglomerari de persoane In anumite zone;
 

Mentinerea integritatii indicatoarelor de securitate ~i de orientare In caz de incendiu sau de alte
 

dezastre;
 

Verificarea asigurarii mijloacelor de stingere specifice ~i a starii de functionare a celorlalte dotari
 

de prevenire ~i stingere a incendiilor;
 

Anuntarea cu maxima operativitate a oricarui incendiu observat;
 

Efectuarea primei interventii ~i coordonarea activitatii fortelor ~i mijloacelor participante la
 

aceasta.
 

(c)veriflca respectarea normelor, normativelor si altor prescriptii tehnice, precum si
 

Indeplinirea masurilor de protectie impotriva incendiilor si aplicarea intocmai a prevederilor
 

legale;
 

(d)verifica modul de intretinere si funetionare a ma~inilor ,instalatiilor, utilajelor, aparatelor
 

si accesoriilor de interventie p.s.i., precum si cunoa~terea modului de utilizarea a acestora de
 

catre personalulincadrat in munca ~i cetateni;
 

(e) desta~oara activitati de informare publica 

(f) propune masuri tehnico-organizatorice de Imbunatatire a proteetiei impotriva incendiilor la 

nivelullocalitatii cu accent pe punctele vitale si la locurile de munca cu risc ridicat de incendiu 

sau alte situatii de urgenta . 

(g)participa pe baza de grafic la ~edintele de pregatire a membrilor formatiei de interventie din 
',,--, 

unitate si alte activitati desfa~urate de acestea (controale, verificari, instructaje, etc.); 

(h) acorda asistenta tehnica de specialitate conduditorilor unitatilor locale de interes public ~i 

cetatenilor 

(i) infonneaza permanent ~eful serviciului de neregurile constatate cu ocazia controalelor 

efectuate si care nu au putut fi rezolvate pe loc, precum si ce masuri au luat in acest sens. 

U) informeaza personalul formatiilor de interventie in legatura cu starea surselor de apa, caile 

de acces ~i alte aspecte specifice,. 

(k) se informeaza despre starea de pregatire a fonnatiunior de proteetie civila ~i capacitatea de 

raspuns a acestora In situatii de urgenta. 

(1) unnare~te aplicarea masurilor de proteetie civila la construetiile In executie, 



conform documentatiei tehnice, mentinerea I'n stare de functionare a adaposturilor de 

proteetie civila, dit ~i pregatirea teritoriului ~i economiei pentru situatii de urgenta, 

(m)urmare~te cunoa~terea de catre populatie a semnalelor de alarmare I'n situatii de 

urgenta, a locurilor de adapostire, dispersare, evacuare; urmare~te posibilitatea receptionarii 

semnalelor de alarma pe I'ntregul teritoriu allocalitatii, ~i propune comitetului pentru situatii 

de urgenta masuri de I'mbunatatire a sistemului de alarmare. 

(n) 'indruma populatia pentru respectarea masurilor de protectie civila 'in situatii de urgenta, la
 

prealarma ~i alarma aeriana ~i la 'incetarea acesteia,
 

(0) coordoneaza activitatea 'in ~omuna a formatiunilor de pompieri ~i proteetie civila
 

pentru limitarea ~i lichidarea unnarilor stuatiilor de urgenta.
 

(3)Activitatile de prevenire desfa~urate de personalul de prevenire se finalizeaza prin
 

'intocmirea unor note de activitate 'in care fiecare participant mentioneaza de regula: locurile 'in
 

care s-a desfa~urat activitatea ,aspectele constatate, masurile luate iar notele de activitati se
 

centralizeaza, se analizeaza ~i se pastreaza la sediul primariei I'ntr-un dosar special
 

constituit.,pentru situatiile deosebite constatate primarul va dispune masurile care se impun
 

pentru 'inlaturarea acestora.
 

(4)~eful formatiei de interventie, salvare si prim ajutor :
 

(a)se subordoneaza ~efului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta ;
 

(b)raspunde de 'indeplinirea atributiilor legale ce revin fonnatiei de instruirea acesteia si
 

ridicarea continua a capacitatii ei de aetiune, de mentinerea unei discipline ferme .
 

(c) organizeaza si conduce nemij locit instruirea de specialitate a formatiei, 'intocmind in acest
 

scop programullunar, si urmare~te executarea lui 'intocmai, de intreg personalul formatiei,
 

executa instruirea metodica a ~efilor de grupe.
 

(d)participa la convocarile de instruire, consmtuiri si schimburi de experienta organizate de
 

unitatile militare de pompieri.
 

organizeaza activitatea pentru prevenirea incendiilor pe care 0 desm~oara formatia de interventie;
 

(f) controleaza modul de respectare a normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de
 

dotare pe teritoriul localitatii ~i sectorului de competenta si aetioneaza operativ pentru
 

'inlaturarea oricaror incalcari;
 

(g)in cazul aparitiei unor stari de pericol de incendiu sau de explozie, raporteaza imediat
 

conducerii si organelor de pompieri militari si stabile~te impreuna cu conducatorii locurilor
 



de munca, masurile necesare ce se impun ; 

(h) organizeaza interventia formatiei pentru stingerea incendiilor si inlaturarea efectelor 

negative ale calamitatilor naturale si catastrofelor 

(i) intocmeste, cu sprijinul speciali~tilor din compartimentul de prevenire, documente 

operative privind interventia formatie la stingerea incendiilor ; 

U) organizeaza zilnic interventia formatiei pe schimburi (ture de serviciu) si urmare~te 

i'ncadrarea completa a grupelor; 

(k) pregate~te personalul formatiei pentru interventie prin executarea de exercitii si aplicatii 

pe timp de zi si noapte, atat cu forte si mijloace proprii cat si in cooperare cu formatiile 

vecme; 

(1) controleaza si ia masuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de 

proteetie si substantele chimice din dotarea formatiei, precum si instalatiile de 

alarmare si stingere din unitate sa fie in permanenta stare de funetionare ; 

(m)organizeaza alarmarea in caz de incendii, explozii, a pompierilor militari; 

(n) conduce formatia in aetiunile de interventie pentru stingerea incendiilor si inlaturarea 

efectelor calamitatilor naturale si catastrofelor ; 

(0) mobilizeaza personalul formatiei pentru participarea pompierilor civili la concursurile 

profesionale specifice ; 

(p) intocmeste si actualizeaza documentele operative ale formatiei, asigura pastrarea si 

incredintarea corespunzatoare a bunurilor din i'nzestrarea acesteia, precum si a sediului, 

asigura ordinea si disciplina, face propuneri de recompensare si sanetionare a 

personalului formatiei. 

r) sau alte atributiuni stabilite prin dispozitia primarului si a fisei postului. 

(5)Conduditorul auto se subordoneaza ~efului formatiei de interventie ~i raspunde de 

i'ntretinerea in scopul mentineri in stare de funetionare a autospecialei de inteterventie 

i'ncredintate, avand urmatoarele atributii: 

(a)Verifica la intrarea in serviciu si permanent, starea de functionare a autospecialei de 

interventie si existenta plinului de carburant, lubrifianti, apa si alte substante de stingere, 

luand in primire tehnica de lupta pe baza de proces verbal; 

(b)executa la timp i'ntretinerile, reviziile si verificarile prevazute de nOTInele in vigoare si 

instructiunile tehnice, tine evidenta acestor operatiuni, precum si a exploatarii mijloacelor 



tehnice pe care Ie deserve~te ; 

(c)aetioneaza la stingerea incendiilor si in cazul altor interventii ordonate, folosind cat mai
 

judicios mUloacele tehnice si substantele, respecta instructiunile de exploatare a tehnicii,
 

precum si normele de circulatie pe drumurile publice ;
 

(d)executa repunerea operativa in stare de functionare la 'intreaga capacitate, a mijloacelor
 

tehnice de stingere utilizate la incendii sau in alte aetiuni.
 

(e)se preocupa de cunoa~terea temeinica a raionului de interventie atribuit formatiei (cai de
 

acces, surse de apa si locuri de amplasare a tehnicii);
 

(f)nu parase~te locul de munca decat dupa sosirea la sediul formatiei si luarea in primire a
 

mijloacelor tehnice de catre ~oferul care urmeaza sa-l inlocuiasca
 

(g)lndepline~te orice alte sarcini legate de atributiile formatiei, stabilite de ~eful acesteia,
 

dintre care :supravegherea staliei de avertizare (dispecerat, post telefonic).
 

(6)Servantul pornpier :
 

Are urmatoarele atributii:
 

(a)participa la toate activitatile de pregatire de specialitate organizate cu formalia ;
 

(b)executa lucrarile de intretinere ale utilajelor si accesoriilor de stingere a incendiilor pe
 

care Ie deserve~te, precum si intretinerea echipamentului de proteetie din dotare ;
 

(c)respecta intocmai programul zilnic de activitate, regulamentul de ordine interioara si a
 

nonnelor de protectia muncii specifice locului de munca ;
 

(d) sa cunoasca tehnica de interventie din dotarea serviciului;
 

(e)cunoasterea cailor de acces si a surselor de alimentare cu apa din raionul de interventie;
 

(f)nu parase~te locul de munca decat dupa sosirea la sediul formaliei si luarea in primire a
 

mijloacelor tehnice de lupta de catre pompierul care urmeaza sa-l inlocuiasca predand
 

mijloacele de interventie pe baza de proces- verbal.
 

(g) participa la concursuri profesionale si instruiri specifice legislatiei in vigoare. 

(h) indeplineste orice alte sarcini stabilite de sefii ierarhici . 

Art.IS Personalul de specialitate (inspector) cu atributiuni in dorneniul protectiei civile 

In funetie de complexitatea ~i volumul atributiilor de serviciu, poate indeplini prin cumul, ~i 

atributiile cadrului tehnic in domeniul apararii 'impotriva incendiilor. 

a) Este subordonat pnnarului localitatii (~ef al proteetiei civile ~i prqedinte al comitetului local 



pentru situatii de urgenta) 

b) coordoneaza ~i Indruma activitatea comitetului local pentI'll situatii de urgenta In vederea 

realizarii masUlilor stabilite pentru pregaiirea populatiei, teritoriului ~i economiei, prevazute In 

planul de protectie civiIa ~i In celelelte planuri stabilite. 

c) este obligat sa cunoasca continutul masurilor, pentru asigurarea desili~urarii normale a 

activitatilor economice politice, sociale ~i de ducere a actiunilor de interventie In situatii de 

urgenta, sa Ie concretizeze In planurile operative de interventie in cazul situatiilor de urgenta la 

nivelul sectorului de competenta. 

d) pe baza hotararii ~efului proteetiei civile, el transmite dispozitii comitetului pentru situatii 

de urgenta ~i formatiunilor specializate. Despre aceste dispozitii raporteaza ~efului proteetiei 

civile. 

e) coordoneaza activitatea comitetului local pentru situatii de urgenta pe timpul analizei 

situatiei ~i pregaiirii propunerilor necesare lufuii hotaraIii de caire ~eful proteetiei civile, pentIu 

realizarea capacitatii de proteetie civila ~i ducerii aetiunilor de interventie. 

e) raspunde de realizarea masurilor pentru proteetia populatiei ~i bunurilor materiale de orice 

natura, In situatii de urgenta, referitoare la: 

-In~tiintarea ~i alarmarea la timp a populatiei de pe teritoriullocalitatii.
 

-organizarea ~i executarea cercemrii ~i caumrii,
 

-pregatirea ~i funetionarea punctului de comanda(conducere).
 

-organizarea ~i mentinerea legaturilor ~i functionarii mijloacelor tI'ansmisiuni ~i alarmare 

pregatirea ~i interventia oportuna a formatiunilor de proteetie civila In situatii de urgenta, 

organizarea ~i mentinerea cooperarii cu celelalte forte care vor veni in sprijin In situatii de 

urgenta. 

f) este obligat sa cunoasca ~i sa fie In masura sa raporteze ~efului protectiei civile: 

-misiunile primite 

- situatia, starea ~i capacitatea de interventie a comitetului local pentI'll situatii de urgenta 

~i a formatiunilor de interventie. 

-situatia cream ca urmare starii de urgenta. 

-concluziile reie~ite din analiza situatiilor create ~i propunerile pentru luarea hotararii 

- masUlile ce se impun pentru asigurarea masurilor de protectie civila. 

- modul de realizare a cooperarii ~i masurile pentru realizarea ~i mentinerea acesteia. 



g) este obligat sa informeze comitetullocal pentru situatii de urgelltA, comandantii formatiunilor 

care participa la aqiunile de interventie , despre situatia creata ~i misiunile ce Ie revin, 

h) Intocme~te hartile (schemele) cu hotanire ~efului proteqiei civile privind trecerea la 

capacitatea de protectie civila completa ~i ducerea aqiunilor de interventie, elaboreaza ordine 

~i dispozitiunide interventie ~i Ie transmite personalului din subordine potrivit indicatiilor 

primite de la ~eful protectiei civile. EI intocme~te de asemenea rapoarte ce se Inainteaza " 

e~alonului suprior. 

2. Responsabilul eu operatiile, organizarea ~i pregatirea pentru interventie participa la 

elaborarea documentelor pentru situatii de urgenta ~i la actualizarea lor. Este obligat sa 

cunoasca in permanenta situatia ~i conditiile locale, concrete, In care se desfa~oara activitatea In 

situatii de urgenta, sa sprijine inspectorul de protectie civila 'in realizarea atributiilor acestuia, 

in care scop, Ii revin urmatoarele atributii: 

a) analizeaza situatia creata ca urmare a starii de urgenta. 

b) analizeaza situatia, starea ~i capacitatea de interventie a comitetului local pentru situatii de 

urgentA, ~i fonnatiunilor de subordonate; propune modul de 'intrebuintare a acestora In cooperare 

cu alte 

fOl1llatiuni de aparare,tn vederea executarii masurilor stabilite pentru asigurarea actiunilor de 

interventie. 

c) organizeaza serviciul operativ, paza ~i apararea punctului de comanda (conducere). 

d) participa la pregatirea hotararii ~efului protectiei civile privind trecerea la capacitatea de 

proteqie civila ~i ducerea aqiunilor de interventie, elaboreaza ordine ~i dispozitii de interventie 
",-, 

~i Ie transmite la subordonati potrivit indicatiilor primite de la inspectorul de proteqie civila.
 

e) asigura deplasarea formatii1or In vederea ducerii aqiunilor de intrventie ~i tine evidenta celor
 

care aetoneaza 'in alte localitati.
 

f) consemneaza In scris, ordinele ~i dispozitiile date verbal de catre ~eful proteqiei civile.
 

g)participa la elaborarea ~i aplicarea planului de pregatire a structurilor de proteqie civila.
 

h) asigura procurarea din timp a datelor ~i informatiilor ce pot duce la crearea de situatiii de
 

urgenta, centralizarea acestora ~i rapOliarea la inspectorul de proteetie civila, transmiterea datelor
 

~i informatiilor comitetului local pentru situatii de urgentA, formatiunilor de interventie ~i
 

vecinilor In partile ce-i privesc.
 

i) asigura conducerea ne'intreupta a cercetarii ~i cautarii, 'intocme~te din timp documentele de 





populatiei ~i mediului inconjurator, al alimentelor ~i al apei. 

h)asigura instruirea ~i educatia sanitara a populatiei in probleme de prim-ajutor. 

4.Responsabilul eu probleme sanitar-veterinare 

a) studiaza situatia epizootica de pe teritoriu ~i evalueaza influenta acesteia in conditiile
 

infectarii radioactive, cu substante toxice de lupta ~i cu agenti patogeni, elaboreaza ~i asigura
 

aplicarea masurilor sanitar-veterinare, antiepizootice ~i fitosanitare pentru proteetia animalelor
 

(pasarilor).
 

b) in cooperare cu ajutorul cu probleme de proteciie N.B.C. stabile~te ~i asigura aplicarea
 

masurilor pentru proteetia animalelor, culturilor, furajelor, cerealelor ~i alimentelor in caz de
 

razboi.
 

c) asigura organizarea, incadrarea,inzestrarea ~i pregatirea formatiilor sanitar-veterinare de
 

specialitate pentru realizarea masurilor sanitar-veterinare, limitarea ~i inlaturarea urmarilor
 

situatiilor de urgenta, acordand atentie deosebita marilor colectivitati de animale.
 

d) asigura sortimentele ~i cantitatile de aparatura, medicamente, biopreparate ~i alte materiale
 

necesare pe timp de situatii de urgenta, in scopul desfa~urarii actiunilor sanitar-veterinare ~i
 

fitosanitare.
 

e) pregate~te populatia care se ocupa cu cre~terea animalelor pentru aplicarea masurilor dey
 

protectie ~i pentru ducerea actiunilor de limitare ~i inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta.
 

f) asigura cercetarea de radiatie, chimica ~i biologica in randul animalelor.
 

g) procura~i analizeaza datele ~i informatiile pe linie sanitar-veterinara~i prezinta propuneri
 

pentru luarea hotararii privind ridicarea gradului de protectie a animalelor ~i pentru limitarea
 

urmarilor situatiilor de urgenta.
 

. 5 Responsabilul ell probleme tehniee 

a) elaboreaza documentele de funetionare a mijloacelor de comunicatii pentru situatii de 

urgenta·
 

b)organizeaza ~i asigura functionarea neantrerupta a sistemului de transmisiuni,in~tiintare ~i
 

alarmare.
 

c) asigura primirea ~i transmiterea oportuna ~i cu prioritate a ordinelor,semnalelor de alarmare
 

~i comunicarolor despre crearea situa~iilor de urgen~a ~i urmarilor acestora.
 



d) studiaza posibilitatile sistemului de telecomunicatii teritorial ~i propune modul de folosire a 

acestuia pentru situatii de urgenta, propune completarea ~i perfeetionarea mijloacelor de 

transmisiuni, In~tiintare ~i alarmare, realizarea dispozitivelor pentru aetionarea centralizata a 

mijloacelor de alarmare. 

e) urmare~te exploatarea corecta a mijloacelor de transmisiuni, In~tiintare ~i alannare, verifica 

func~ionarea Intretinerea ~i conservarea acestora.
 

f) procura ~i analizeza datele ~i informatiile pe linie de transmisiuni-alarmare privind urmarile
 

situatiilor de urgenta ~i preyinta propuneri pentru luarea hotanlrilor.
 

g) conduce ~i asigura actiunile formatiilor de specialitate pentru restabilirea mijloacelor 

de transmisiuni ~i alarmare. 

h) prezinta propunei ~i asigura documentatia tehnica necesara pentru amenajarea subsolurilor ca 

adaposturi de protectie civila, organizeaza ~i coordoneaza activitatea de amenajare a spatiilor 

de adapostire In subsolurile constructiilor existente, sau spatiilor naturale. 

i) organizeaza ~i pregate~te personalul echipelor de adapostire, asigura confectionarea 

indicatoarelor "SPRE ADAPOST' ~i "ADAPOST", urmare~te aplicarea de catre cetateni a 

prevederilor legale privind amenajarea de spatii de adapostire In constructiile sau pe terenurile 

proprietate personala, controleaza ~i asigura Intretinerea In perfecta stare de functionare a 

adaposturilor de catre beneficiari ~i asigura, la ordin, evacuarea materialelor ~i pregatirea lor 

pentru protectia cetatenilor. 

j) organizeaza aetiunea de adapostire a populatiei la semnalul "ALARMA. AERIANA." 

,mentinerea ordinii ~i disciplinei pe timpul ocuparii spatiilor de adapostire,procura ai analizeaza 

datele referitoare la realizarea capacitatii de protectie civila,limitarea ~i lichidarea urmarilor 

situatiei de urgenta,refacerea spatiilor de adIpostire distruse sau avariate in urma atacului din aer 

sau alte cauze. Prezinta propuneri pentru luarea hotararii, cunduce ai indruma activitatea 

formatiilor de adapostire pe timpul alarmei aeriene, a limitarii ti lichidarii urmarilor situatiilor 

de urgenta, ~i asigura cooperarea cu celelalte formatiuni de aparare. 

j) studiaza ~i asigura cunoa~terea de catre subunitatile de specialitata a caracteristicilor 

constructiilor~i instalatiilor din localitate, a magistralelor de transport energie 

electrica,petroliere, gaze, apa, de telecomunicatii, a recipientilor ce contin substante chimice, 

nocive, explozive saub incendiare, k) organizeaza ti conduce pregatirea de specialitate a 



subuniHitilor de specialitate In stnlnsa legatura cu particularitatile localitatii, stabile~te masuri de 

camuflare a luminilor ~i de mascare a obiectivelor,asigura realizarea planului de protectie prin 

adapostire stabilit, tine evidenta ~i stabile~te modul de Intrebuintare a mijloacelor tehnice ~i a 

materialelor de constructii pentru realizarea masurilor de protectie a populatiei ~i bunurilor 

materiale, executarea masurilor de proteetie a populatiei ~i bunurilor materiale, executarea 

masurilor de deblocare a adaposturilor, cailor de comunicatii, construetiilor avariate,retelelor 

de gospodari comunala, precum ~i refacerea a cestora. 

1) procura ~i analizeaza datele ~i informatiile pe linie de deblocare-salvare privind urmarile 

situatiei de urgenta ~i prezinta propuneri pentru luarea hotanlrilor. 

m) organizeaza ~i conduce formatiunile de specialitate, cele primiten in sprijin ~i grupurilor 

constituite dn populatie,pe timpul realizarii capacimtii de proteetie civila complete ~i pe timpul 

actiunilor de interventie. 

n) sprijina actiunile aetiunile formatiunii pirotehnice, pe timpul executarii misiunii de cercetare, 

degajare, neutralizare ~i distrugere a munitiei ramase neexplodata. 

0) organizeaza cunoa~terea de catre formatiunile de specialitate a retelelor de transport energie 

electrica, lacuri de acumulare, bazine cu apa, precum ~i a locurilor unde acestea sunt vulnerabile 

in cauri de situatii de urgenta, studiaza ~i prezinm masuri tehnice pentru asigurarea alimentarii cu 

energie electrica ill caz de avarii, organizeaza ~i conduce f011ele ~i mijloacele destinate 

actiunilor de localizare ~i inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta. 

p) aasigura realizarea masurilor de camuflare a luminilor, propune locurile de iluminat care sa 

nmctonez in situatii speciale, creaza rezerva de mijloace pentru iluminat ~i refacerea 

alimentarii cu energie electrica, asigura alimentarea cu energie electrica a punctului de comanda, 

a mijloacelor de transmisiuni-alarmare, ~i repararea sirenelor electrice, asigura iluminarea 

raioanelor de interventie pe timp de noapte, asigura continuitatea alimentarii cu combustibil 

pentru nevoile de interventie. 

r)procura ~i analizea~a datele ~i informatiile pe linie energetica privind urmarile situetiilor de 

urgenta ~i prezinta propunerin pentru luarea hotal'arii. 

6.Responsabilul eu probleme de logistiea 

a) analizeaza ~i prezinm Impreuna cu comitetullocal pentru situatii de urgenta, propunerile de 

plan referitoare la asigurarea cu tehnica, instrumente, aparatura, dispozitive ~i alte materiale 

necesare pentru pregatirea actiunilor in situatii de urgenta. 



b)asigura cunoa~terea locului de dispunere a depoztelor de materiale ~i tehnica, a capacitatilor ~i 

categoriilor acestora,ce pot fi 'intrbuintate 'in situatii de urgenta, realizeaza rezervele de 

aparatura,instrumente medicale, material pansamentar,substante pentru decontaminare, mijloace 

speciale ~i simple de protecti N.B.C.,de transmisiuni ~i alarmare ~i a altor materiale necesare 

aetiunilor'in situatii de urgen¢, depozitarea ~i conservarea lor. 

c)organizeaza aprovizionarea ~i conservarea mUloacelor ti dispozitivelor pentru camuflarea 

luminilor, decontaminarea ~i dezinfectarea produselor alimentare ~i industriale,a terenului, 

cladirilor, tehnicii ~i instalatiilor, a mijloacelor de transport ~i decontaminarea populatiei ~i 

animalelor. 

d)urmare~te asigurarea materiala a actiunii de dispersare ~i evacuare a populatiei, procura ~i 

analizeaza datele ~i informatiile pe linie de asigurare tehnico-materiala ti prezinta date, concluzii 
. . 

~l propunen.
 

e) asigura hranirea ~i odihna personalului formatiilor de interventie pe timpul participarii la
 

aetiunile de interventie, asigura hranirearanitior, infectatilor,bolnavilor, precum ~i a sinistratilor,
 

cu hrana calda ~i alte alimente de prima necesitate.
 

f) 'indepline~te dupa ca ~i alte atributii stabilite de catre ~eful proteetiei civile. 

7. Grupa de cecetare - diutare 

a) este destinata pentru cercetarea ~i descoperirea 'in timp oportun a urmarilor create de situatia de 

urgen¢, cautarea ~i descoperirea victimelor ~i raportarea lor la comitetullocal pentru situatii de 

urgen¢. 

b) pentru executarea misiunii, comandantul grupei de cercetare-cautare indica personalului 

din subordine urmatoarele: 

-date cunoscute despre unnarea situatiei de urgen¢.
 

-misiunea grupei; sectorul,obiectivul, direetia de cercetare, dispozitivul de cercetare,
 

-ora 'inceperii ~i terminarii misiunii.
 

-locurile de cercetare-cautare la care se acprda atentie deosebita
 

-locul'in dispozitiv al comandantului de grupa ~i legaturile cu acesta
 

-misiunea formatiilor de cercetare vecine ~i cu care se coopereaza
 

-masuri de asigurare a actiunilor de cercetare-cautare; semnale ce se folosesc
 

-'inlocuitor la comanda
 

c) grupa de cercetare-cautare 'incepe cercetarea raionului, la ordin, sau din proprie 



initiativa,folosind caile de acces practicabile, determina ~i raporteaza comitetului pentru situatii de 

urgenta, datele despre urmarile situatiei de urgenta dupa terminarea misiunii, grupa de 

cercetare-cautare se aduna pe locul ordonat, unde executa controlul dozimetric decontaminarea 

personalului, a echipamentului ~i a mijloacelor din dotare. 

d) grupa de cecetare, functie de situatie mai poate executa urmatoarele misiuni: 

-controlul N.B.C. al populatiei ranitilor, ~i personalul fotrmatiunilor care aqioneaza 'in 

zone infectate 

-controlullucrarilor de decontaminare a terenului, cladirilor, tehnicii, echipamentului ~i 

mijloacelor de transport. 

e) grupa de cercetare-cautare aqioneaza de regula, la nivelullocalitatii, iar la ordin ~i 'in folosul 

altor localitati sau al trupelor din zona. 

'-.-. 8.Formatiunile de transmisiuni-alarmare 

a) sunt destinate sa realizeze, exploateze ~i sa mentina 'in stare de functionare sistemele de 

transmisiuni ~i alannare,ln scopul alarmarii populatiei ~i pentru conducerea aqiunilor comitetului 

local pentru situatii de urgenta ~i a formatiilor de specialitate. 

b)~eful echipei de transmisiuni-alarmare trebuie sa cunoasca: 

- fortele ~i mijloacele de transmisiuni puse la dispozitie 

-locul de dispunere a punctului de comanda (conducere) 

-masuri pentru asigurarea continuitatii legaturilor ~i modul de restabilire a acestora 

-modul de 'intrebuintare a mUloacelor din sistemul de telecomunicatii teritorial ,puse la 

dispozitie -date referitoare la situatia de urgenta unde actioneaza formatiunea 

-locul de instalare a mijloacelor de alarmare ~i modul de folosire a lor 

-semnalele de alanna folosite 

c) dupa darea misiunilor la subordonati, ~eful echipei, executa recunoa~terea locului de 

interventie, unde precuzeaza misiunile date ~i organizarea cooperarii 

Pe timpul interventiei, ~eful echipei,urmare~te ~i sprijina personalul din subordine pentru 

'indeplinirea misiunii 'in temenul stabilit, centralizeaza ~i raporteaza stadiul executarii lucrarilor 

9.Grupa sanitara. 

a) este destinata pentru organizarea ~i asigurarea adapostirii populatiei, respecHirii regulilor de 

comportare 'in adaposturi, precum ~i pentru sprijinirea celorlalte formatiuni ~i a populatiei la 

aqiunile 



de amenajare a adaposturilor, de deblocare ~i de refacere a acestora 

b)echipa de adaostire asigud'i: 

-confeetionarea tiparelor ~i vopsirea insemnelor cu indicatia "ADAPOST" ~i "SPRE 

ADAPOST' -respectarea ordinii ~i disciplinei in adapost 

- aprovizionarea, irnpreuna cu celelalte formatiuni, a adaposturilor cu apa, mijloace de 

iluminat,materiale sanitare, medicamente, mijloace de transmisiunile protectie individuala ~i 

alte materiale pentru perioade indelungate in adapost 

-mijloace ~i unelte necesare deblocarii intrarilor-ie~irilor din interiorul adaposturilor 

-curatirea ~i aerisirea adaostului dupa parasirea acestuia de catre cetateni 

c) dupa incetarea situatiei de urgenta, echipele de adapostire participa la actiunile de refacere 

a adaposturilor avariate,la repararea inscriptiilor "ADAPOST" ~i" SPRE ADMOST" ~i aduc 

__	 in stare completa de pregatire va adaposturilor pe care Ie deservesc. 

9 Grupa sanitara 

a) este destinata pentru acordarea primului ajutor ~i transportul ranitilor (infectatilor, 

bolnavilor) rezultati in urma situatiilor de urgenta. 

b)grupa sanitara poate actiona independent sau in cooperare cu alte formatiuni de interventie, cu 

grupe sanitare de crucea ro~ie, sau formatiuni primite ca intarire, pentru indeplinirea urmatoarelor 

mlSlUll1: 

-acordarea primului ajutor ~i transportul ranitilor din raionul de interventie la punctul de 

adunare a ranitilor ~i de aici la punctul de prim-ajutor medical, triaj ~i evacuare, la deta~amentul 

de prim-ajutor medico-chirurgical, sau la spital 
'-' 

-transportul ranitilor in cadrul sectiilor deta~amentului de prim-ajutor medico-chirurgical sau 

spitalului 

c) dupa primirea ordinului de interventie, comandantul formatiunii sanitare i~i insu~e~te 

misiunea, analizeaza situatia ~i stabile~te: 

- itinerariul de deplasare catre raionul de interventie, spre punctele de prim-ajutor medical, 

triaj ~i evacuare, deta~amentele de prirn-ajutor medico-chirurgical, spitalele cele mai 

apropiate 

-misiunile fOlmatiunii ~i procedee de indeplinire a acestora, posibilitati de actiune ale 

formatiunii proprii ~i a celor datwe in sprij in 

-modul de actiune in cazul transportului ranitilor, sau contaminatilor N.B.C. 



d)la darea misiunii, comandantul formatiunii, indica: 

-locul unde se afta ranitii, procedee de salvare ~i urgenta transpOli1irii acestora 

-locul de dispunere a punctelor de adunare a ranitilor ~i punctului de prim -ajutor medical, triaj 

~i evacuare, deta~amentul de prim-ajutor medico-chirurgical sau spitalul unde urmeaza a se 

evacua ranitii 

-itinerarele de transport a ranitilor cu brancarda ~i mijloacele auto, hipo, etc. 

repartitia personalului pentru aqiune 

-modul de aprovizionare cu medicamente ~i materiale sanitare; masurile de protectie a 

personalului; organizarea schimburilor de lucru ~i asigurarea cu hrana. 

e) comandantul este obligat: 

-sa conduca ~i sa coordoneze activitatea fonnatiunii din subordine 

- sa repartizeze misiunile pe personal, ~i In funqie de misiunea primita de la e~alonul 

supenor 

-sa execute recunoa~terea sanitara In raionul de interventie 

-sa organizeze deplasarea formatiunii catre sectorul de interventie 

-sa dea indicatii cu privire la dispunerea punctelor de adunare a ranitilor 

- sa indice mijloacele de protectie individuala care trebuie folosite pe timpul actiunii ~i masurile 

de securitate a lucrului 

- sa ia masuri pentru decontaminarea personalului ~i echipamentului din Inzestrarea 

formatiunii,in cazul cand s-a actionat In teren infectat 

- sa asigure triajul sanitar ~i evacuarea ranitilor ~i bolnavilor la punctele de prim-ajutor medical, 
\'

triaj ~i evacuare, la deta~amentele de prim-ajutor medico-chirurgical sau la spitale 

- sa asigure aprovizionarea cu materiale sanitare a fonnatiilor care actioneaza in sectorul de 

interventie 

- sa mentina in permanenta legatura cu e~alonul superior, cu personalul din subordine, sa 

raporteze la terminarea misiunii 

f) fOTInatiunile sanitare acorda primul ajutor, in functie de gravitatea stlirii in care se afta ranitii, 

astfel: 

- prima urgenta: ranitii suspecti de hemoragii interneetoracice, abdominale) cei cu hemoragii 

din arterele mari exteme (cap, gat, fata, coapse) raniti cu plagi profunde, cu stare de ~oc grav, ~i 

cei cu fracturi mari multiple, inchise sau deschise sau cu arsuri intinse; 



d)la darea misiunii, comandantul formatiunii, indica: 

-locul unde se afla ranitii, procedee de salvare ~i urgenta transportarii acestora 

-locul de dispunere a punctelor de adunare a ranitilor ~i punctului de prim -ajutor medical, triaj 

~i evacuare, deta~amentul de prim-ajutor medico-chirurgical sau spitalul unde urmeaza a se 

evacua ranitii 

-itinerarele de transport a ranitilor cu brancarda ~i mijloacele auto, hipo, etc. 

repartitia personalului pentru actiune 

-modul de aprovizionare cu medicamente ~i materiale sanitare; masurile de proteetie a 

personalului; organizarea schimburilor de lucru ~i asigurarea cu hrana. 

e) comandantul este obligat: 

-sa conduca ~i sa coordoneze activitatea formatiunii din subordine 

- sa repartizeze misiunile pe personal, ~i in functie de misiunea primita de la e~alonul 

supenor 

-sa execute recunoa~terea sanitara in raionul de interventie 

-sa organizeze deplasarea formatiunii catre sectorul de interventie 

-sa dea indicatii cu privire la dispunerea punctelor de adunare a ranitilor 

- sa indice mijloacele de proteetie individuala care trebuie folosite pe timpul aetiunii ~i masurile 

de securitate a lucrului 

- sa ia masuri pentru decontaminarea personalului ~i echipamentului din inzestrarea 

formatiunii,in cazul dind s-a actionat in teren infectat 

- sa asigure triajul sanitar ~i evacuarea ranitilor ~i bolnavilor la punctele de prim-ajutor medical, 

triaj ~i evacuare, la deta~amentele de prim-ajutor medico-chirurgical sau la spitale 

- sa asigure aprovizionarea cu materiale sanitare a formatiilor care actioneaza in sectorul de 

interventie 

- sa mentina in permanenta legatura cu e~alonul superior, cu personalul din subordine, sa 

raporteze la terminarea misiunii 

f) formatiunile sanitare acorda primul ajutor, in functie de gravitatea starii in care se afla ranitii, 

astfel: 

- prima urgenta: ranitii suspecti de hemoragii inteme(toracice, abdominale) cei cu hemoragii 

din arterele mari exteme (cap, gat, fata, coapse) raniti cu plagi profunde, cu stare de ~oc grav, ~i 

cei cu fracturi mari multiple, inchise sau deschise sau cu arsuri intinse; 



d)la darea misiunii, comandantul formatiunii, indica: 

-locul unde se afla ranitii, procedee de salvare ~i urgenta transportarii acestora 

-locul de dispunere a punctelor de adunare a ranitilor ~i punctului de prim -ajutor medical, triaj 

~i evacuare, deta~amentuJ de prim-ajutor medico-chirurgical sau spitalul unde urmeaza a se 

evacua ranitii 

-itinerarele de transport a raniliJor cu brancarda ~i mijloacele auto, hipo, etc. 

repartitia personalului pentru actiune 

-modul de aprovizionare cu medicamente ~i materiale sanitare; masurile de protectie a 

personalului; organizarea schimburilor de lucru ~i asigurarea cu hrana. 

e) comandantul este obligat: 

-sa conduca ~i sa coordoneze activitatea formatiunii din subordine 

- sa repartizeze misiunile pe personal, ~i in functie de misiunea primita de la e~alonul 

supenor 

-sa execute recunoa~terea sanitara in raionul de interventie 

-sa organizeze deplasarea formatiunii catre sectorul de interventie 

-sa dea indicatii cu privire la dispunerea punctelor de adunare a ranitilor 

- sa indice mijloacele de proteetie individuala care trebuie folosite pe timpul aetiunii ~i masurile 

de securitate a lucrului 

- sa ia masuri pentru decontaminarea personalului ~i echipamentului din inzestrarea 

formatiunii,in cazul dind s-a actionat in teren infectat 

- sa asigure triajul sanitar ~i evacuarea ranitilor ~i bolnavilor la punctele de prim-ajutor medical, 

triaj ~i evacuare, la deta~amentele de prim-ajutor medico-chirurgical sau la spitale 

- sa asigure aprovizionarea cu mateliale sanitare a formatiilor care actioneaza in sectorul de 

interventie 

- sa mentina in permanent§. legatura cu e~alonul superior, cu personalul din subordine, sa 

raporteze la terminarea misiunii 

f) formatiunile sanitare acorda primul ajutor, in functie de gravitatea starii in care se afla ranitii, 

astfel: 

- prima urgenta: ranitii suspecti de hemoragii inteme(toracice, abdominale) cei cu hemoragii 

din arterele mari exteme (cap, gat, fat§., coapse) raniti cu plagi profunde, cu stare de ~oc grav, ~i 

cei cu fracturi mari multiple, inchise sau deschise sau cu arsuri intinse; 



- urgenta a doua: ranitii cu hemoragii arteliale care pot fi oprite prin aplicarea garoului, cei 

cu membre zdrobite, fractuli mici, simple, deschise, cu rani profunde rura hemoragii: 

-urgenta a treia : ranitii cu fracturi mici inchise, cu rani superficiale, cu contuzii importante sau 

cu arsun mlCl. 

Infectatii cu substante toxice de lupta, dupa acordarea plimului ajutor, vor fi evacuati pe brancarda 

in afara zonei infectate. 

Ranitii gasiti la suprafata sau sco~i de sub daramatuzri, dupa acordarea primului ajutor, 

sunt transportati la punctele de adunare a ranitilor. 

g)la punctele de adunare a ranitilor, se completeaza masulile de plim-ajutor aplicate la locul de 

interventie ~i se stabilesc ordinea de urgenta ~i modul de transport la forrnatiunile sanitare cu 

personal calificat, in primul rand sunt transportati ranitii gray, in special cei cu leziuni ale vaselor 

mali, cu sau rura garou, cei cu leziuni toracico-abdominale, cei cu arsuri sau ~ocati, dupa ce Ii s

au aplicat masuri simple pentru combaterea ~ocului. 

La punctele de adunare a ranitilor se asigura aprovizionarea fonnatiilor care actionem in 

raionul de interventie, cu materiale sanitare consumabile, cu brancarde ~i apa de baut. 

Comandantul formatiunii sanitare, poate conduce personal activitatea unui punct de 

adunare a ranitilor, sau poate numi pe unul din loctiitorii sai pentru indeplinirea acestei 

funetii . 

In cazul cand s-a actionat ill teren infectat sau presupus infectat, dupa terrninarea activitatii, 

personalul formatiunii, executa decontaminarea partiala sau totala, decontaminarea 

echipamentului ~i materialelor din inzestrare ~i se organizeaza suprvegherea medicala a 
-"-" 

personalului care a fost supus infectarii sau iradierii peste dozele admise. 

Pentru executarea actiunilor pe timpul noptii, trebuie sa se studieze, daca este posibil, 

cu atentie, pe lumina, raioanele ~i obiectivele de interventie in care se actioneaza ~i sa se 

marcheze cu mijloace luminoase locurile unde sunt raniti, punctele de adunare a ranitilor ~i 

caile de afluire catre punctele de prim-ajutor medical, triaj ~i evacuare, deta~amentele de 

prim-ajutor medico-chirurgical sau spitale, 

La executarea actiunilor pe timp de iama, formatiunile sanitare vor lua masuri pentru 

scurtarea pe cat posibil a timpului de transport a ranitilor, acoperirea acestora in timpul 

transportului cu paturi sau haine ~i administrarea de bauturi calde (ceai) celor care nu au 

contraindicatii . 



lO.Grupa sanitar- veterinara 

a) este destinata pentru acordarea primului ajutor sanitar-veterinar animalelor ranite sau
 

infectate in urma situatiilor de urgenta ~i efecctuarii analizelor de laborator.
 

b) grupa sanitar-veterinara aetioneaza independent sau in cooperare cu alte formatiuni de
 

specialitate, pentru:
 

-acordarea ajutorului sanitar-veterinar animalelor (pasarilor) ranite, infectate, sau bolnave. 

- executarea tratarii animalelor in cazul infectarii radioactive,cu substante toxice de lupta 

sau cu agenti patogeni 

La analiza situatiei, comandantul formatiunii sanitar-veterinare stabile~te: 

-numarul ~i locul animalelor (pasarilor) care necesita ajutor sanitar-veterinar sau trebuie 

sacrificate 

-locul de dispunere a punctelor pentru tratarea animalelor. 

-directiile de evacuare a animalelor rapnite, infectate, bolnave, spre locurile de tratare 

~i ajutor sanitar-veterinar. 

-locurile de unde trebuie recoltate probe. 

-masuri de carantina in caml infectarii cu agenti patogeni. 

La primirea ordinului de interventie, comandantul formaliunii, i~i insu~e~te misiunea, 

analizeaza situatia ~i indica; 

-locul ~i numarul aproximativ al animalelor ranite, infectate, sau bolnave. 

-misiunile formatiunii ~i modul de indeplinire a acestora 

-locurile pentru tratarea animalelor ~i modul de executare a acesteia, in caml infectarii cu 

substante toxice de lupta sau agenti patogeni.
 

c) in cazul producerii unoI' zone de distrugeri masive, de incendii, inundatii sau de infectare,
 

formatiunea sanitar-veterinara executa scoaterea animalelor (pasarilor) in afara limitei de
 

pericol, acorda primul ajutor sanitar-veterinar in ordinea gravitatii ~i, la indicatiile
 

personalului de specialitate, face sacrificarile de necesitate.
 

d)in cazul raionului infectat cu agenti patogeni sau suspect de infectare, comandantul
 

formatiunii ia urmatoarele masuri:
 

-raporteaza resonsabilului cu probleme sanitar-veterinare situatia creata. 

-asigura recoltarea probelor din raionul infectat (apa, furaje, produse animale, produse 

vegetale) ~i Ie trimite la laboratorul sanitar-veterinar sau la laboratorul sanitar cel mai 



apropiat. 

-organizeaza masurile de Iimitare ~i lichidare a focarului creat, execuHind, la ordinul 

responsabilului cu probleme sanitar-veterinare sau din proprie initiativa dezinfectia 

grajdurilor, terenurilor.mijloacelor de transport ~i a animalelor, dezinfectia furajelor ~i a apei 

folosite de animale, imunizarea animalelor (pasarilor) ~i stabilirea regimului de intrebuintare 

a carnii animalelor infectate. 

Pe timpul executarii tratarii animalelor, comandantul formatiunii, urmare~te ca tratarea sa 

se execute corect ~i asigura materialele necesare pentru punctele de tratare. 

La terminarea misiunii, comandantul formatiunii sanitar-veterinare, raporteaza despre 

indeplinirea misiunii ~i deplaseaza personalul, tehnica ~i celelalte materiale la locul de 

adunare fixat 

11. Laboratorul sanitar-veterinari 

a) este 0 formatiune de specialitate subordonata Directiei pentru Agricultura ~i Dezvoltare 

Rurala de la judet, incadrata cu medici veterinari, tehnicieni veterinari. Este destinat pentru 

executarea examenelor de laborator, parazitologice, anatomopatologice, ~i cimice privind 

animalele ~i produsele alimentare de origine animala ~i pentru a Iua primele masuri 

antiepizootice in raionul infectat cu agenti patogeni. 

Laboratorul sanitar-veterinar actioneaza, deb regula in afara zonei infectate b) in caml atacului 

cu arma biologica, sau declan~erii de imboinaviri in masa a animalelor, personalullaboratorului 

se deplaseaza in focarele infectate in vederea organizarii primelor masuri antiepizootice ~i 

recoltarii unor probe pentru analize. 
",.~' 

SeftI1laboratorului estze obligat:
 

-sa conduca activitatea laboratorului.
 

-sa execute in timpul cel mai scurt analizele de laborator cerute de pre~edintele comitetului
 

local pentru situatii de urgenta ~i sa comunice rezultatul acestor analize. 

-sa ia masuri de trimitere in focarele infectate a personalului laboratorului, in vederea 

luarii primelor antiepizootice ~i recoltarii de probe. 

12 Formapunile de deblocare-salvare 

a) pot actiona independent sau in cooperare cu alte formaliuni de specialitate sau cu formatiuni 

primite ca i'ntarire pentru indeplinire urmatoarelor misiuni: 

-crearea cailor de acces spre locurile de interventie pentru formatiuni ~i tehnica din dotare. 



-scoaterea ~i salvarea victimelor de sub daramaturi, din adaposturile blocate sau avariate, 

asigurarea cu aer a adaposturilor blocate. 

-salvarea de la inaltimi a victimelor surprinse in cladirile avariate, danlmarea sau sprij 

inirea zidurilor care ameninta cu prabu~irea. 

-evacuarea ranitilor ~i infectatilor la punctele de acordare a primului ajutor medical, 

la deta~amentele de prim ajutor medico-chirurgical, sau la unitatile spitalice~ti. 

-participa la deblocarea comunicatiilor (strazilor) de daramaturi ~i tehnica deteriorata sau 

alte obstacole in scopul asigurarii deplasarii sau aprovizionarii populatiei 

-participa la refacerea capacitatilor de productie ~i a construqiilor avariate potrivit profilului 

~i posibilitati!or formatiilor 

Subunitatile de deblocare-salvare, cu tehnica din inzestrare, participa la construirea sau 

amenajarea adaposturilor de proteqie civila 

b) comandantul formatiunii, dupa primirea misiunii, analizeaza situatia, executa recunoa~terea 

~i da ordinul de interventie, organizeaza cooperarea ~i conduce actiunile subordonatilor. 

La analiza situatiei comandantul formatiunii de deblocare-salvare stabilqte: 

-lungimea portiunilor de cai de comunicatii distruse, blocate sau avariate, locul de dispunere 

in raionul de interventie ~i modul de identificare a acestora. 

-victimele surprinse sub daramaturi sau la inaltimi, ziduri care prezinta pericol de prabu~ire 

-gradul de avariere a retelelor de energie electrica, gaze, petroliere, apa, canalizare. 

-nevoile de asigurare cu apa a populatiei 

-posibilitatile de actiune a formatiilor ~i a mijloacelor tehnice. 

-dispozitivul de interventie ~i itinerariile de patrundere la locurile de aqiune, 

-durata de interventie. 

-masurile ce se impun pe timp de noapte, iama sau in alte conditii deosebite. 

-masuri de securitate a lucrului 

Pe timpul executarii recunoa~terii obiectivului de interventie, comandantul precizeaza 

misiunile formatiunii ~i organizeaza cooperarea. 

c) dupa darea ordinului de interventie, comandantul formatiunii coordoneaza ~i verifica 

des:fa~urarea formatiunii pentru ducerea actiunilor, urmare~te ~i sprij na aqiunile personalului din 

subordine, raporteaza despre stadiul indeplinirii misiunii, starea fortelor ~i mijloacelor ~i ia 

masuri pentru executarea misiunii la termenul stabilit 



L 

d) comandantul trebuie sa acorde 0 atentie deosebita realizarii ~i mentinerii cooperarii intre 

formatiunile proprii, cu f0l1ele ~i mijloacele primite in sprijin sau ca intarire, cu celelalte
 

formatiuni de specialitate ~i formatiuni care actioneaza In raionul de interventie.
 

Cooperarea cu formatiunile N.B.C. pentru decontaminarea cailor de acces in raionul de interventie
 

~i pentru decontaminarea formatiunulor de deblocare-salvare.
 

Cooperarea cu formatiunile sanitare, de crucea ro~ie ~i alte formatiuni se organizeaza pentru:
 

scoaterea ranitilor ~i infectatilor de sub danlmaturi, din raioanele putemic contaminate; salvarea
 

de la inaltimi ~i din adapostUlile blocate sau avariate a ranitilor ,transportul ranitilor, infectatilor,
 

bolnavilor la formatiunile medicale.
 

Cooperarea cu formatiunile pirotehnice se organizeaza pentru prevenirea ~i protectia cetatenilor ~i
 

a personalului fonnatiilor, impotriva pericolului exploziilor, crearea cailor de acces ~i daramarea
 

'-....-. unor elemente de construetii care prezinta pericol de prabu~ire, e) actiunile de deblocare se 

desta~oara, de regula, in urmatoarea ordine: 

- se stabile~te legatura cu persoanele blocate (daca nu s-a realizat acest lucru de catre 

formatiunile de cercetare-cautare). 

- se determina daca cei blocati au aer ; in caz de necesitate, se iau masuri urgente, care sa asigure 

aceasta prin crearea unor accese ~i strapungerea zidurilor, podelei sau acoperi~ului; inlaturarea 

daramaturilor camte pe gurile de aerisire ~i ie~irile de rezerva. 

- se lntrerupe alimentarea retelelor de apa, gaze, sau termoficare avariate , care trec pe langa 

sau prin adapostul blocat ~i pun ill pericol viata oamenilor blocati. in caz de necesitate, se 

scoate apa din subsol ~i se iau masuri pentru aerisirea spaliilor blocate. 

- se asigura alimentarea cu energie electrica a mij loacelor de deblocare-salvare, filtroventilatie 

~i pentru iluminarea locurilor Intunecoase, pe timpul ducerii actiunilor de deblocare-salvare. 

- se lnlatura daramaturile peste intrari; daca daramaturile sunt mari ~i nu pot fi inlaturate 

repede, se executa treceri printre daramaturi, sau galerii pana la principalele intrari; prin 

trecerile realizate, pana la terminarea deblocarii, se transmit celor aflati lnauntru, aer, alimente 

apa medicamente. 

- se intezice accesul cetatenilor unde s-a acumulat 0 cantitate mare de gaze in urma avarierii 

retelelor de alimentare, se instituie un regim special in locurile respective ~i se lucreaza cu 

mijloace de protectie individuala; se interzice folosirea focului ~i a lucrului cu materiale care 

provoaca scantei; se inlatura avariile, se aerise~te putemic locul respectiv; se verifica aerisirea 



spatiilor eu ajutorul aparaturii din Inzestrare.
 

f) interventia In putul, eoleetorul sau distribuitorul de gaze se face numai de ditre persoane
 

special pregatite ~i eehipate eu aparate izolante ~i alte materiale de proteetie adeevate,
 

respeeffind normele de tehniea seeurita!ii muncii prevazute pentru asemenea situatii.
 

g) mijloaeele tehniee din dotarea formatiilor de debloeare-salvare se folosese potrivit normelor
 

existente In situatii normale
 

La salvarea ranitilor de sub daramaturi se interzice folosirea mijloacelor tehnice grele. 

13. Grupa tehnica 

a) poate aetiona independent sau In eooperare eu alte formatiuni speeializate, In funetie de 

earaeteml ~i amploarea urmarilor situatiei de urgenta, pentru Indeplinirea urmatoarelor misiuni: 

-loealizarea ~i Inlaturarea avariilor la retelele de apa, gaze, eanalizare. 

-asigurarea alimentarii eu apa potabila a formatiilor ~i a populatiei 

-asigurarea eu aer a eetatenilor din adaposturile bloeate. 

- evaeuarea apei din interiorul adaposturilor, subsolurilor ~i din mntanile inundate. 

-asigurarea Intretinerii ~i funetionarii mijloaeelor tehniee din dotare 

b)formatiunea tehniea, In funetie de mijloaeele din Inzestrare, partieipa la amenajarea 

adaposturilor de proteetie civila 

c) aetiunile tehniee de Inlaturare a avariilor la retelele de alimentare eu apa gaze, eleetriee, 

eanalizare, se executa potrivit normelor ~i regulilor stabilite de catre organele de specialitate 

respective 

14.Formapunea logistica 

a) aetioneaza ill eadrul raioanelor de ae1iune a formatiilor speeializate, pentru liehidarea ~i 

Inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta, eu misiunea de a Ie asigura materialele ~i tehniea 

neeesare interventiei, asigurarea eu hrana ~i asigurarea odihnei In vederea eontinuarii luerului 

pe timp Indelungat, preeum ~i asigurarea transportului ranitilor, 

sinistratilor , ~i a tuturor eategoriilor de materiale. 

b) In eadrul seetoarelor de ae1iune a formatiilor speeializate, formatiunile de logistiea se dispun 

ill raioane de logistiea, unde organizeza: 

-punete de aprovizionare eu materiale
 

-punete de hranire ~i asigurare eu apa
 



-puncte de odihna 

-puncte de colectare a ajutoarelor 

In raioanele de logistica se dispun ~i mijloacele de transport care care deservesc 

formatiunile de logistica ~i alte nevoi ale fonnatiilor specializate; formatiunile de logistica 

organizeaza puncte de adunare a tehnicii deteriorate, unde grupa tehnica poate efectua mici 

reparatii la mijloacele locale ~i tehnica deteriorata, in raport cu posibilitatile existente in 

cadrul acestor puncte locale. 

c) raioanele de logistica se stabilesc de catre comitetullocal pentru situtii de urgenta prin 

hotanlrea pre~edintelui comitetului pentru situatii de urgenta (~eful protectiei civile), 

in funetie de situatie, teren ~i dispozitivul de aetiune al formatiilor specializate, raioanele 

de logistica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- sa fie cat mai aproape de formatiunile pe care Ie deservesc.
 

- sa fie in apropierea drumurilor de aprovizionare ~i evacuare, ~i sa dispuna de cai de acces.
 

- sa dispuna de posibiliffiti prin care sa poata amenaja adaposturi pentru personal,
 

autovehicule ~i materiale. 

- sa ofere conditii de asigurarea incarcarii ~i descarcarii materialelor. 

- sa dispuna de surse apropiate de apa cu debit suficient 

Raionul de logistica, va fi condus de catre responsabilul cu probleme de logistica,sau de caire 

o alta persoana competenta numita de catre ~eful proteqiei civile (pre~edintele comitetului
 

local pentru situatii de urgenta).
 

d) deplasarea formatiilor de logistica, se executa in scopul asigurarii cu materiale ~i tehnica
 

a fonnatiilor specializate care actioneaza pentru limitarea ~i inlaturarea urmarilor situa~iei
 

de urgenta.
 

De regula, fonnatiunile de logistica urmeaza formatiunile de interventie. Ele trebuie sa fie
 

pregatite pentru executarea deplasarii in oricemoment spre sectoarele sau raioanele de
 

actiune pe care tl'ebuie sa Ie desel'veasca.
 

Deplasarea formatiilor de logisticS. se executa pe mijloace de transport auto, hipo, sau pe jos,
 

in cadrul coloanelor ~i dupa regulile stabilite pentru formatiunile specializate.
 

15. La Divelul mUDicipiilor ~i ora~elor, se VOl' organiza ~i alte fonnatiuni: energetice,
 

protectie N.B.C, instalatii ~i altele stabilite de qtre Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta
 

al Judetului GOlj.
 



CAPITOLUL IV. COORDONAREA, CONTROLUL SIINDRUMAREA
 

SERVICIULill 

Art.14 Primarul conform prevederilor art. 14 din Legea 307/2006 asigura conducerea, 

controlul si 'indrumarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta. " Primarul are 

urmatoarele obligatii principale: 

a)asigura elaborarea planului de analiza si acoperire a riscuriJor si aplicarea acestuia; 

b)asigura respectarea criteriilor de performanta pentru constituirea serviciului de 

urgenta voluntar si elaborarea regulamentului de organizare si functionare al 

acestuia; 

c)coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz de incendiu la nivelul 

unitatii administrativ-teritoriale, asigura participarea la interventie a serviciului voluntar 

de urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea interventiei, pana la stingerea 

incendiului ori pana la sosirea fortelor inspectoratului; 

d)asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe 

timpul adunarilor sau al manifestarilor publice; 

e)asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor la 

constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii 

administrativ-teritoriale, precum si la institutiile publice; 

f)dispune verificarea indeplinirii masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si 

acordurile pe care Ie emite; 

g) asigura realizarea si mentinerea in stare de functionare a cailor de acces, a 

sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu; 

h) organizeaza si executa, prin serviciul de urgenta voluntar, controlul respectarii 

regulilor de aparare impotriva incendiilor la gospodariile cetatene~ti; informeaza 

populatia cu privire la modul de comportare si de interventie in caz de incendiu; 

i) asigura incadrarea serviciului de urgenta voluntar cu personal atestat in 

conditiile legii, precum si pregatirea profesionala si antrenarea acestuia; 

j) asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta 

voluntare si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor; 

k) asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare, potrivit normelor, cu mijloace 

tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice, 



CAPITOLUL IV. COORDONAREA, CONTROLUL SI INDRUMAREA
 

SERVICIULill 

Art.14 Primarul conform prevederilor art. 14 din Legea 307/2006 asigura conducerea, 

controlul si Indrumarea serviciului voluntar pentru situalii de urgenta. " Primarul are 

urmatoarele obligatii principale: 

a)asigura elaborarea planului de analiza si acoperire a riscurilor si aplicarea acestuia; 

b)asigura respectarea criteriiJor de performanta pentru constituirea serviciului de 

urgenta voluntar si elaborarea regulamentului de organizare si functionare al 

acestuia; 

c)coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz de incendiu la nivelul 

unitafij administrativ-teritoriale, asigura participarea la interventie a serviciului voluntar 

de urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea interventiei, pana la stingerea 

incendiului ori pana la sosirea fortelor inspectoratului; 

d)asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe 

timpul adunariJor sau al manifestarilor publice; 

e)asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor la 

constructiile si instalatiiJe tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii 

administrativ-teritoriale, precum si la institutiiJe publice; 

f)dispune verificarea 'indeplinirii masurilor stabiJite prin avizele, autorizatiiJe si 

acorduriJe pe care Ie emite; 

g) asigura realizarea si mentinerea m stare de functionare a caiJor de acces, a 

sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu; 

h) organizeaza si executa, prin serviciul de urgenta voluntar, controlul respectarii 

regulilor de aparare impotriva incendiilor la gospodariile cetatene~ti; informeaza 

populatia cu privire la modul de comportare si de interventie in caz de incendiu; 

i) asigura 'incadrarea serviciului de urgenta voluntar cu personal atestat m 

conditiile legii, precum si pregatirea profesionala si antrenarea acestuia; 

j) asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta 

voluntare si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor; 

k) asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare, potrivit normelor, cu mijloace 

tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice, 



carburanti, lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie, 

inclusiv hrana si antidotul pentru participantii la interventiile de lunga durata; 

1) informeaza de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si 

stingerea, cu forte si mijloace proprii, a oricarui incendiu pe raza unitatii 

administrativ-teritoriale, iar in termen de 3 zile lucratoare completeaza si trimite 

acestuia raportul de interventie; 

m) analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva 

incendiilor si asigura completarea acesteia, conform normelor in vigoare; 

n) comunica de indata inspectoratului scoaterea si repunerea din/in functiune a 

oricarei autospeciale de interventie, precum si, in scris, dotarea cu autospeciale de 

interventie noi; 

0) asigura, prin mijloacele avute la dispozitie, desfa~urarea activitatilor de 

informare si educatie antiincendiu a populatiei; 

p) analizeaza si solutioneaza petitiile cetatenilor in problema apararii impotriva 

incendiilor; 

q) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege pentru apararea impotriva 

incendiilor a comunitatii locale."
 

Art 15. (1) Activitatea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta'va fi analizata de Consiliul
 

Local anual cu prilejul finalizarii controalelor ~i dupa producerea unor incendii.
 

(2) Analiza se des:fa~oara pe baza de raport sau informare intocmita serviciul voluntar pentru 

situatii de urgenta ~i va contine in principiu urmatoarele probleme: 

a)implementarea noilor prevederi legale; 

b)stadiulindeplinirii masurilor stabilite; 

c)deficientele constatate; 

d)concluzii din activitatea de instruire ~i pregatire a personalului prin aplicatii ~i 

exercitii de interventie; 

e)relatiile cu terti privind apararea impotriva incendiilor; 

f)asigurarea dotarii, calitatea ~i functionarea mUloacelor tehnice de prevenire ~i 

stingere a incendiilor; 

g)eficienta activitatilor des:fa~urate de structurile cu atributii in domeniul apararii 

impotriva incendiilor; 



h) propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii. 

(3) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaza intr-un proces-verbal, iar deciziile 

care se iau se aproba printr-o hotanlre care se difuzeaza persoanelor interesate. 

CAPITOLUL V GESTIONAREA PA TRIMONIUL SERVICIULUII 

(Modul de finantare, dotare exploatare, intretinere, evidenta ~i control al patrimoniului 

serviciului) 

CAPITOLUL VI PREGA.TIREA PERSONALULUl SERVICIULUI 

Art. 17 (1) Conform prevederilor Legii nr. 307/2006 cu modificarile ~i completarile 

ulterioare, art. 14lit.i " i) asigura ineadrarea servieiului de urgenta voluntar eu 

personal atestat in eonditiile legii, preeum si pregatirea profesionala si antrenarea 

aeestuia", primarul asigura pregatirea profesionala, antrenarea ~i perfectionarea 

personalului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta , precum ~i elaborarea ~i 

actualizarea planurilor de interventie. 

(2)Organizarea pregatirii profesionale a tuturor membrilor serviciului voluntar pentru situatii 

de urgenta se realizeaza prin aplicaW, exercitii, practice ~i antrenamente desfa~urate in 

sectorul de competenta la institutiile publice cu sali aglomerate sau cu incaperi cu aglomerari 

de persoane ,1a agentii economici de interes local cu risc ridicat ~i mare de incendiu precum ~i 

la constructiile care apartin patrimoniului national precum ~i in spatii special amenajate in 

acest soop. 

(3) Durata lunara de pregatire a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta se stabile~te 

astfel:
 

a)pentru pompierii voluntari 4 ore constand in aplicatii practice.
 

b)pentru pompierii pe functii operative,
 

- 8 ore la pregatirea de specialitate.
 

- 21 ore la pregatirea fizica generala ~i specifica.
 



CAPITOLUL VII DISPOZITII FINALE 

Art. 18 Organizarea, incadrarea si functionarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta 

nu poate. fi schimbata decat in conditiile aparitiei unar noi prevederi legale si cu aprobarea 

Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Lt.Col. Dumitru Petrescu" al Judetului Garj. 

Art.19 Despre introducerea in dotarea'unitatii a unar utilaje de interven1ie noi, va fi informat ~i 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgen1a "Lt.col. Dumitru Petrescu" al judetului Garj . 

Art. 20 Scoaterea din fllnetiune a autospecialei de interven1ie va fi comunicata la 

dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgen1a. 

Art. 21 Prezentul regulament de organizare ~i fllnetionarea Serviciului voluntar pentru situa1ii 

de urgen1a a fost aprobat in ~edin1a Consiliului Local> din localitatea Rovinari 

din data de 

Poate fi modificat ~i completat prin act adi1ional numai cu aprobarea Consiliului Localla 

propunerea primarului. 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE
 
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de
 

10 mp teren situat in orasul Rovinari - fosta piata
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
-Cererea nr.3990/24.02.2009 a d-nei Lupulescu Petronela Lacramioara; 
-Proiectul de hotarare initiat de catre viceprimar - Chiyu Laurentiu; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei de Urbanism; 
-Prevederile Legii nr.50/1991, republicata; 
-Prevederile Legii nr.21911998 privind regimul concesiunilor ; 
-Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica Sl regimul juridic al 

acesteia; 
-Codul Civil; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

republicata; 
HOT ARASTE: 

Art.I. Aproba inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 10 mp teren situat 
in orasul Rovinari - fosta piata. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, 
Viceprimarul orasului Rovinari, Serviciul Patrimoniu si Compartimentul Juridic din cadrul 
institutiei. 

NR2-~ 

Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 26.02.2009 cu un numar 
de 17 voturi pentru. 
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