GHIDUL
CLIENTULUI C.A.S.S.A.

Servicii civilizate pentru o
comunitate civilizata
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Cuvant inainte
Stimate Client,
Acest material a fost conceput pentru a veni in ajutorul -in principal- a Asociatiilor
de Proprietari/Locatari. cea mai semnificativa categorie de Clienti din zona administrata
de Compania de Apa SOMES S.A. (C.A.S.S.A.) din judetele Cluj si Salaj si care
beneficiaza pe baza de contract de serviciile noastre. Cea mai mare parte a
particularitatilor relatiei contractuale explicate in acest material este insa valabila pentru
toate categoriile de clienti care beneficiaza, pe baza de contract, de serviciul de
alimentare cu apa si colectare/epurare ape uzate.
Continutul acestui material a fost elaborat pe baza prevederile legale in vigoare in
prezent in domeniul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare (adoptate in
perioada 2006-2007) si a noului Regulament al serviciului de alimentare cu apa şi de
canalizare aprobat de ADI (Asociaţia Regionala Pentru Dezvoltarea Infrastructurii din
Bazinul Hidrografic Someş-Tisa care actioneaza pentru si in numele autoritatilor locale
actionari ai Companiei) prin Hotararea nr. 12/27.09.2010 cu modificarile ulterioare.
Ghidul cuprinde o serie de lamuriri, recomandari, prevederi legale conexe,
informatii utile si extrase de acte normative care se refera direct sau indirect la relatia
contractuala dintre C.A.S.S.A. si Clienti sau care pot oferi un ajutor in a solutiona unele
din problemele mai frecvente cu care se confrunta administrarea condominiului din
punctul de vedere al relatiei contractuale cu serviciul public de alimentare cu apa si
colectare-epurare.
Acest ghid se impune in mod particular in contextul in care, incepand din luna
Octombrie 2010, a intrat in vigoare noul Regulament al serviciului si noul Contract de
prestare adoptat pe baza Regulamentului-cadru national elaborat de ANRSC –
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
Incepand cu Octombrie 2010 se deruleaza treptat procesul de inlocuire a contractelor
existente cu noul model si, desi nu exista diferente fundamentale intre prevederile
acestora, ele ar trebui bine cunoscute, in particular de Clientii nou preluati incepand cu
Iulie 2006 din municipiile si orasele din judetele Cluj si Salaj .
In acest context, trebuie facuta o precizare de principiu foarte importanta. Si
anume ca, in cazul Asociatiilor de Proprietari/Locatari, inclusiv noua legislatie, noul
Regulament si Contract reafirma faptul ca relatia contractuala dintre operator si Client
este incheiata cu Asociatia in ansamblu, reprezentata de un imputernicit, si NU intre
Companie si utilizatorii finali - detinatorii de apartamente din condominiu. Pe cale de
consecinta factura - de exemplu - se emite Clientului detinator de bransament, deci
Asociatiei/Comitetului si nu titularilor de apartamente.
De aceea, pe de o parte, C.A.S.S.A. nu are dreptul sa se amestece in treburile
interne ale Asociatiilor, iar pe de alta parte, pe cale de consecinta, o parte din continutul
acestui material pe care noi l-am compilat aici (cel referitor la functionarea
Asociatiilor/Comitetelor de proprietari/ locatari) trebuie privit strict cu titlu de
recomandari.
Nu este mai putin adevarat faptul ca, in timp ce pe baza cadrului legal existent,
Asociatiile sunt singurele abilitate in a decide asupra problemelor interne, pentru o buna
functionare interna si o corecta relatie cu C.A.S.S.A., aceste decizii trebuie luate cu
respectarea prevederilor legale in vigoare. O hotarare a Adunarii generale a Asociatiei de
Proprietari/Comitetului de Locatari in privinta, de exemplu, a repartizarii pe apartamente
a facturii C.A.S.S.A., nu poate sa nu tina seama de dispozitiile legale in vigoare
referitoare la acest aspect.
Constituirea si functionarea Asociatiilor de Proprietari/Locatari a insemnat nu
numai aparitia unor ”proprietati private” (intr-adevar, blocul sau condominiul este azi,
practic, o suma de proprietati private si cote indivize), dar si aparitia unor
responsabilitati noi, atat pentru fiecare membru al Asociatiei cat si pentru cei care, in
numele membrilor, gestioneaza problemele comune - Adunarile Generale, comitetele,
presedintii, administratorii de bloc, imputernicitii locatarilor.
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Astfel, de exemplu, dupa cum vom arata si mai departe, retele de apa-canal
numite interioare sunt exclusiv in proprietatea/administrarea Asociatiilor de
Proprietari/Locatari, care sunt obligate prin lege sa le repare si intretina in mod
corespunzator. Acest simplu aspect nu priveste, asa cum s-ar parea, doar Asociatia, dar
se rasfrange si asupra relatiei cu Compania.
Compania de Apa SOMES SA a facut investitii enorme in ultimii ani, din surse
proprii, bugetare si din co-finantari ale Uniunii Europene, pentru reabilitarea, extinderea
si modernizarea retelelor publice de apa-canal, in final pentru servicii cat mai bune si o
calitate deosebita a apei potabile livrate. Putini stiu probabil faptul ca, in pofida
investitiilor masive din ultimii ani in reteaua de apa-canal, apa potabila din Cluj este
printre trei cele mai ieftine dintre toate orasele si municipiile din Romania care au
beneficiat de programe de investitii in infrastructura de mediui, ramanand insa printre
cele mai bune din tara din punctul de vedere al calitatii. Noile investitii preconizate vor
imbunatati in continuare calitatea apei, mediului si serviciilor in intreaga arie
administrata din judetele Cluj si Salaj .
Astfel de exemplu, este remarcabil faptul ca doar dupa un an de la preluare in aria
administrata de CASSA, trei orase din judetul Salaj care anterior aveau alimentare cu
apa dupa un program zilnic (intre 5 si 20 ore), azi au apa 24/7.
Insa toate aceste eforturi raman zadarnice daca, de exemplu, Asociatiile nu isi
repara sau intretin la randul lor instalatiile interioare si din aceasta cauza, apa livrata de
C.A.S.S.A. la bransamentul blocului (condominiului) la parametrii de calitate aliniati la
standardele Europene, ajunge uneori la robinetul familiilor cu o culoare sau gust
improprii.
Ramane faptul ca pentru o buna relatie, bazata pe respect si reciprocitate, intre
C.A.S.S.A. si clientii sai, fiecare partener al relatiei contractuale are - si trebuie sa
respecte - atat drepturi cat si indatoriri. Modul cum fiecare dintre noi intelegem si
aplicam acest lucru nu este doar o problema de moment sau care priveste doar pe
cativa, ci va afecta si viitorul nostru.
Prin specificul acestui serviciu public, de alimentare cu apa si de colectare-epurare
ape uzate, ceea ce facem noi azi (furnizori de servicii si consumatori) se va rasfrange si
asupra generatiilor urmatoare si mai ales, asupra mediului inconjurator si sanatatii
comunitare, pe care avem cu totii datoria de a le proteja si pastra. Modul cum irosim sau
consumam rational aceasta resursa - care nu este inepuizabila - apa potabila, modul in
care gestionam, cu totii si fiecare, problema apelor uzate menajere, vor avea un impact
atat asupra prezentului dar mai ales asupra viitorului.
soc. Victor-Lucian Croitoru
Sef Dept. Comunicare&Clienti
SECTIUNEA I
PREZENTARE GENERALA C.A.S.S.A.
Cine suntem noi?
Compania de Apa SOMES SA functioneaza sub acest nume incepand cu 1 ianuarie
2005, prin reorganizarea fostei Regii Autonome Judetene Apa-Canal (RAJAC) Cluj,
continuand o traditie de mai bine de 119 ani de la data atestarii documentare a
alimentarii cu apa potabila in sistem institutionalizat in Cluj Napoca (1892).
In prezent, Compania deserveste peste trei sferturi de milion de locuitori cu
resedinta stabila din patru municipii, patru orase si peste 165 localitati rurale din
judetele Cluj si Salaj (Aug 2014), fiind primul si printre cei mai mari operatori regionali
licentiati din Romania care a depasit granitele administrative ale judetului propriu. Alte si
alte localitati rurale continua sa fie preluate in sistem.
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Aria urbana deservita - extinsa incepind cu 1 Iulie 2006 la nivel regional cuprinde Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Huedin, Zalau, Simleul Silvaniei, Cehu Silvaniei si
Jibou.
Lungimea totala a retelelor publice de apa administrate in cele doua judete
depaseste 2.621 Km, iar a celor de canalizare, 1.201 km (date Aug 2014). Procentul de
contorizare la nivel de imobil in aria regionala este de peste 99%.
Compania are sediul central in Cluj-Napoca si patru sucursale, una judeteana
(pentru judetul Salaj) si trei municipale (Dej, Gherla si Huedin).
Ce facem noi?
In esenta,
 preluam (cumparam) apa bruta din sursele de suprafata si subterane si o
tratam si purificam la Statiile de Tratare a Apei, prin procese complexe pentru
a indeplini conditiile de potabilitate stabilite prin actele normative in vigoare,
aliniate la standardele Europene,
 o transportam si o distribuim clientilor, parte prin pompare, prin reteaua de
aductiuni, magistrale si conducte ce formeaza sistemul public, dupa care
 preluam apele uzate menajere, industriale si meteorice prin sistemul de
canalizare si
 le transportam la Statiile de Epurare (o parte prin pompare) unde le supunem
unor procese la fel de complexe de purificare si epurare pentru atinge
parametrii care permit deversarea lor in emisar, astfel incat mediul sa nu aiba
de suferit.
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Cum au fost folositi banii?
Starea tehnica a retelelor de apa-canal si a dotarilor aferente in anul 1991 (retele,
pe alocuri cu vechime de 30, 50 chiar 100 de ani), necesitatea conformarii la standardele
de mediu ale UE iar incepand cu 2006 starea extrem de precara a retelelor din noile
orase preluate odata cu regionalizarea, au impus investitii majore pentru reabilitarea,
modernizarea si extinderea acestora.
Totalul investitiilor atrase de C.A.S.S.A. in principal prin co-finantari ale Uniunii
Europene, in perioada de dupa 1990, trece de 340 Milioane de EURO, ceea ce face din
compania noastra unul din cei mai mari investitori din zona judetelor Cluj si Salaj.
Astfel, prin Programul MUDP II, derulat intre 1997 – 2002 in municipiul ClujNapoca, in valoare de 38,5 Milioane USD, s-a reabilitat reteaua de apa pe 90 de strazi in
lungime de 45,67 km, s-au infiintat 5,8 km de noi retele de apa si s-a reabilitat reteaua
de canalizare pe 60 de strazi in lungime de 65,6 km.
Programul ISPA (2004-2010) in valoare de 61,5 Milioane Euro a fost destinat si el
in mare parte extinderii si reabilitarii retelelor de apa si canalizare in Cluj-Napoca, avand
insa si o componenta de infiintare de retele de canal in localitatile rurale din amonte. Prin
acest program s-a realizat:
- extinderea retelei de apa cu 34 de km pe 76 de strazi din Cluj-Napoca;
- reabilitarea retelei de apa in lungime de 32 km pe 62 de strazi;
- infiintarea de 224 de statii de hidrofor automate in blocurile P+8 – P+10
din municipiu;
- adoptarea lacului Tarnita ca sursa de apa bruta a zonei deservite, cu
construirea unei microhidrocentrale;
- modernizarea statiei de tratare Gilau;
- realizarea unui canal colector cu diametrul de 2,2m in lungime de 1,08
km de la strada Iasilor pana la P-ta Stefan cel Mare;
- infiintarea de 48 km de noi retele de canal pe 126 de strazi din ClujNapoca;
- inlocuirea a 23,5 km de retele de canal pe 22 de strazi din zona Aurel
Vlaicu Sud si Nord;
- realizarea de 35,5 km de canalizare in cinci zone rurale din amonte.
Programul SAMTID a fost primul destinat modernizarii retelei de apa in localitatile
urbane preluate dupa regionalizare (Zalau, Jibou, Simleul Silvaniei, Cehu Silvaniei, Dej,
Gherla, Huedin), care aveau infrastructura intr-o stare dezastruoasa. S-a derulat in
perioada 2005-2008, a avut o valoare de 14,1 Milioane EUR si a dus (in principal) la
inlocuirea a 112 km de retele de apa in localitatile mentionate.
Proiectul POS Mediu co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondurile de
Coeziune postaderare se deruleaza in perioada 2008-2015, are o valoare totala de 196,9
Milioane Euro si vizeaza modernizarea si extinderea surselor si retelelor de apa, a
retelelor de canalizare si statiilor de epurare din cele opt municipii si orase deservite de
Companie in din judetele Cluj si Salaj.
In total, 306 km de retele de apa si canalizare au fost infiintate sau reabilitate pe
494 de strazi din cele opt orase, s-au modernizat complet opt statii de epurare, o statie
de tratare a apei, trei surse, 21 de statii de pompare apa uzata, 11 statii de pompare
apa potabila, s-au infiintat sau reabilitat 14 rezervoare etc.
TOATE aceste programe de investitii atrase de Compania de Apa SOMES in scopul
modernizarii infrastructurii si deci a calitatii apei, serviciilor si mediului, au fost
constituite in proportie de cca. trei sferturi din sume nerambursabile de la Uniunea
Europeana (bani care nu trebuie dati inapoi si care deci nu trebuie suportati de
populatie) dar totodata fiecare din aceste programe a trebuit sa fie co-finantat si prin
cate un credit bancar (maxim 25% din valoarea proiectului), care trebuie rambursat.
De aceea plata facturilor de catre clienti este foarte importanta deoarece din
acesti bani se constituie ratele care trebuie inapoiate institutiilor financiare internationale
care au creditat Compania in cadrul programelor de investitii.
Avem clienti care au asteptat zeci de ani pentru a putea avea apa curenta si
canalizare in casa. Multi alti clienti au asteptat cu nerabdare ca reteaua de apa si de
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canalizare sa fie reabilitata. Cu totii trebuie sa fim solidari si sa intelegem ca astfel de
investitii impun o contributie din partea tuturor. Cu atat mai mult cu cat noi suportam
doar o mica parte din valoarea acestor lucrari care sub nici o forma nu ar fi putut fi
realizate din bugetul autoritatilor publice sau din sursele proprii ale Companiei. Dealtfel,
atragerea acestor investitii a beneficiat de sprijinul constant al Consiliului Judetean Cluj
(actionarul majoritar al CASSA) si tuturor celorlalte autoritati publice din aria deservita
de noi in judetele Cluj si Salaj.
Va solicitam in continuare sprijinul pentru a putea colecta in bune conditii valoarea
facturilor emise clientilor si astfel sa putem sa onoram creditele asumate pentru cofinantarea tuturor acestor investitii.
SECTIUNEA A II - A
PREVEDERI LEGISLATIVE
A. Cadrul legislativ
Organizarea, functionarea si activitatea serviciilor de alimentare cu apa si colectareepurare, precum si raporturile acestora cu Clientii sunt stipulate in principal in
urmatoarele acte normative:
 LEGEA Nr. 51 din 8 martie 2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice, publicata in MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 21 martie 2006;
 LEGEA Nr. 241 din 22 iunie 2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare, publicata in MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 29 iunie 2006;
 ORDINUL ANRSC (Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile
publice de gospodarie Comunala) nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in
MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2007;
 ORDINUL ANRSC nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea
Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2007;
 Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile
 LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.
458/2002 privind calitatea apei potabile
 Hotararea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei si a
energiei termice la populatie,institutii publice si agenti economici + NORMATIV-CADRU
din 23 decembrie 1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie,
institutii publice si agenti economici + Ordinul MLPAT Nr. 29/N/1993 pentru
aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la
populatie, institutii publice si agenti economici
 ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii
de solutionare a petitiilor
 LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 Hotararea nr.12/2010 a Asociatiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii din
Bazinul Hidrografic Somes-Tisa de aprobare a Regulamentului serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare al CASSA cu modificarile ulterioare
De asemenea, anumite aspecte ale relatiei operator-clienti se regasesc si in legislatia
specifica asociatiilor de proprietari, respectiv:
 LEGEA nr. 230 din 6 iulie 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea
asociatiilor de proprietari, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie
2007;
 HOTARARE nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si
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functionarea
asociatiilor
de
OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.

proprietari publicat in MONITORUL

O serie de aspecte conexe privind calitatea apei, mediului, sanatatea publica etc. se
regasesc in alte acte normative si vor fi tratate in acest material.
B. Raporturile C.A.S.S.A. - Clienti (utilizatori)
din perspectiva actelor normative in vigoare
Vom prezenta in continuare extrase si prevederi continute in diferitele acte
normative in vigoare in prezent, care reglementeaza sau fac referire - direct sau indirect
- la aspecte care tin de relatia dintre serviciile de alimentare cu apa si de canalizare si
utilizatori, sau care fac precizari privind drepturile si/sau obligatiile cetatenilor in
probleme conexentarii cu apa/canalizarii, mediului, sanatatii comunitare etc.
Trebuie precizat ca o mare parte dintre aceste precizari se refera la Asociatiile de
Proprietari/Locatari, de regula categoria de clienti cu cea mai mare complexitate a
problemelor.
1. Cine este “Client” (“Beneficiar”, “Utilizator”) al Companiei?
Trebuie facuta o distinctie importanta intre Clientii (Beneficiarii, Utilizatorii)
operatorului de alimentare cu apa/canalizare si asa numitii “utilizatori finali” (sau
beneficiari finali).
Clientul/Beneficiarul Companiei de Apa SOMES este acea persoana fizica, juridica
sau Asociatie care sunt titulari de contract de furnizare si primesc factura emisa de
Companie.
Intr-o Asociatie de Proprietari, Clientul este blocul in ansamblu (asociatia),
reprezentat de presedinte sau administrator. Factura se emite Asociatiei sau persoanei
care este presedinte/administrator. Comitetele de locatari care nu au personalitate
juridica – fie dintr-un bloc (condominiu) fie dintr-o incinta (curte interioara) unde se afla
mai multe locuinte – sunt asimilate Asociatiilor de locatari.
Client este si titularul de contract de la case private individuale sau dintr-o curte
cu mai multe locuinte, dar care are bransament separat, precum si persoanele juridice
(firmele) care isi desfasoara activitatea in spatiul comercial al unor imobile (blocuri) dar
care au bransament separat.
Proprietarii de apartamente din condominii denumiti utilizatori sau beneficiari finali
NU sunt clienti ai companiei: nu detin contract si nu primesc factura individuala. Acesta
este si cazul locuitorilor din locuintele dintr-o curte interioara care nu au bransament
separat.
Conform art.27 alin (1) din Legea 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare, modificata prin OUG 13/2008, “Are calitatea de utilizator individual
al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare orice persoana fizica sau juridica ce
deţine, in calitate de proprietar ori cu drept de folosinţa dat de proprietar, un imobil
avand branşament propriu de apa potabila sau racord propriu de canalizare şi care
beneficiaza de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare incheiat
in nume propriu”.
Aliniatul (3) al art.27 defineste ”utilizatorii serviciului de alimentare cu apa şi de
canalizare, care pot fi:
a) operatori economici;
b) instituţii publice;
c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice (case private_- n.n.);
d) utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate
juridica.
Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare admite
posibilitatea teoretica ca locuitorii din apartamentele de bloc (utilizatorii/beneficiarii
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finali) sa poata deveni Clienti (titulari de contract) “daca exista condiţii tehnice
pentru delimitarea/separarea instalaţiilor intre utilizatori”.
In conditiile legislatiei in vigoare, care stipuleaza ca operatorii de apa/canal (cum
este Compania de Apa SOMES) sunt administratori ai retelelor publice si ca atare ca
limita de proprietate este la nivelul bransamentului de apa/racordului de canalizare care
de regula este pozitionat pe domeniul public (deci in afara blocurilor), si tinand cont de
prevederile aceleiasi legislatii care stipuleaza ca retelele denumite “interioare” – care
incep dupa caminul de bransament de apa (in sensul de curgere al apei), respectiv dintre
caminul de racord de canalizare si bloc – sunt in proprietatea privata a locatarilor,
contractarea serviciilor de apa/canalizare cu titularii de apartamente din
blocuri/condominii se poate realiza doar in conditiile construirii – de catre si pe cheltuiala
locatarilor – a unui bransament separat la limita de proprietate (impreuna cu
respectarea altor catorva conditii cumulative).
Aceasta ar presupune ca locatarii sa realizeze pe bani proprii (fiind vorba de
modificarea unor retele aflate pe proprietate privata, in interiorul blocului) cate o
conducta separata de apa de la apartament pana la caminul de bransament din strada
unde este limita de proprietate cu retelele publice. La limita, pozitionarea contoarelor de
bransament pentru apartamente s-ar putea accepta sa fie spatiul comun de la parter sau
subsol. O asemenea solutie ar fi posibila doar daca TOTI locatarii dintr-un bloc ar dori sa
faca acest lucru concomitent, devreme ce pentru fiecare individualizare de acest gen sar cere de catre operator acordul tuturor celorlalti locatari si daca la blocul respectiv, la
momentul solicitarii, nu ar exista nici un debit catre compania de apa. Reiteram ca toate
costurile ar trebui suportate de locatari, in conditiile legii si regulamentului. Este evident
insa ca in blocurile cu mai mult de patru etaje, 1-2 scari, acest lucru devine extrem de
dificil din punct de vedere tehnic.
2. Definitii
Redam in continuare cateva definitii din din Legea nr.241/2006 a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare si din Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu rol
explicativ pentru stabilirea atributiilor Companiei si situarea in relatia cu clientii.
Alimentarea cu apa potabila
Pentru economie, vom desemna in continuare prin ”AP/L”, Asociatia de
Proprietari/Locatari. Comitetele de locatari din imobilele, altele decit blocuri, cu mai
multe apartamente sint asimilate.
Operatorii (cum este si C.A.S.S.A.) administreaza retelele publice de alimentare
cu apa, iar limita de proprietate intre retelele publice si asa numitele ”retele interioare”
(in administrarea/proprietatea clientilor) se afla la nivelul caminului de bransament
(acolo unde se afla contorul de bransament).
Reteaua publica de distributie a apei - este definita ca parte a sistemului
public de alimentare cu apa alcatuita din reteaua de conducte, armaturi si constructiianexe, care asigura distributia apei la 2 sau la mai multi utilizatori independenti;
Sistemul public de alimentare cu apa cuprinde ca si componenta, bransamentul pana
la punctul de delimitare.
Bransamentul de apa - este partea din reteaua publica de alimentare cu apa,
care asigura legatura dintre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei
incinte sau a unei cladiri. Bransamentul deserveste un singur utilizator. Bransamentul
pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartin retelei publice de
distributie, indiferent de modul de finantare a executiei. Deoarece - conform definitiei
legale de mai sus - bransamentul deserveste un singur utilizator, rezulta ca in
baza cadrului legal existent, operatorii nu pot avea drept clienti pe utilizatorii
finali din apartamentele unui bloc sau condominiu care - evident - nu pot avea
un bransament individual (decat in cazuri particulare pe care le vom detalia).
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Finantarea executiei bransamentului se asigura fie de operator, fie de utilizator,
in functie de amplasamentul punctului de delimitare a instalatiilor.
Contorul de bransament - este definit ca aparatul de masurare a volumului de
apa consumat de utilizator, care se monteaza pe bransament intre doua vane-robinete,
la limita proprietatii utilizatorului; contorul este ultima componenta a retelei publice de
distributie in sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantitatii de apa
consumata, in vederea facturarii.
Condominiu (cladire-bloc de locuinte) - proprietatea imobiliara formata din
proprietati individuale, formata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea
de locuinte si proprietatea comuna indiviza. Poate fi definit condominiu si un tronson cu
una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate
delimita proprietatea comuna;
In cazul condominiilor cu destinatie de locuinta existente, separarea si
individualizarea consumurilor se fac prin montarea repartitoarelor debitmetrice sau prin
alta modalitate stabilita prin hotarare a asociatiei de proprietari. Cheltuielile aferente
individualizarii consumurilor vor fi suportate de coproprietarii condominiului, operatorul
avand numai obligatia montarii contorului principal de bransament la nivelul
limitei de proprietate;
ATENTIE! Legal, NU constituie retele publice:
- retelele interioare de utilizare aferente unei cladiri de locuit cu mai multe apartamente,
chiar daca aceasta este in proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;
- retelele aferente unei incinte proprietate privata sau unei institutii publice pe care se
afla mai multe imobile, indiferent de destinatie, despartite de zone verzi si alei interioare
private;
- retelele aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces si spatiile verzi
sunt proprietate privata, chiar daca aceasta este administrata de mai multe persoane
juridice;

Instalatiile interioare de apa - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau
in administrarea utilizatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre reteaua
publica si instalatia interioara de utilizare a apei, si care asigura transportul apei preluate
din reteaua publica la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare;
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Punctul de delimitare - locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in
administrarea utilizatorului se branseaza la instalatiile aflate in proprietatea sau in
administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigura
identificarea pozitiei de montare a dispozitivelor de masurare-inregistrare a
consumurilor, stabilirea apartenentei instalatiilor, precum si precizarea drepturilor,
respectiv a obligatiilor ce revin partilor cu privire la exploatarea, intretinerea si repararea
acestora.
Contorul de bransament - aparatul de masurare a volumului de apa consumat
de utilizator, care se monteaza pe bransament intre doua vane - robinete la limita
proprietatii utilizatorului; contorul este ultima componenta a retelei publice de distributie
in sensul de curgere a apei.
Colectarea apelor uzate (canalizarea)
Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de
canalizare se face prin caminul de racord, care este prima componenta a retelei
publice, in sensul de curgere a apei uzate;
In mod similar cu retelele de alimentare cu apa, avem o serie de definitii care
delimiteaza atributiile C.A.S.S.A. de cele ale AP/L - Clientilor si in privinta retelelor de
canalizare.
Este important de retinut ca serviciul de canalizare nu se limiteaza la preluarea
apelor uzate menajere/industriale de la clienti ci presupune o activitate complexa care
cuprinde:
- colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de
epurare;
- epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;
- colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a
apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora;
- evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate
din activitatile prevazute mai sus;
- evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor;
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Reteaua publica de canalizare - parte a sistemului public de canalizare,
alcatuita din canale colectoare, camine, guri de scurgere si constructii-anexe care
asigura preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai
multi utilizatori independenti. Sistemele publice de canalizare cuprind, ca si componenta,
racordurile de canalizare ca si punct de delimitare si preluare.
Racordul de canalizare - partea din reteaua publica de canalizare care asigura
legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si reteaua publica de
canalizare, inclusiv caminul de racord; partile componente ale unui racord se precizeaza
in regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor de alimentare cu apa si
de canalizare. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine
retelei publice de canalizare;
NU constituie retele publice:
- retelele interioare de utilizare aferente unei cladiri de locuit cu mai multe apartamente,
chiar daca aceasta este in proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;
- retelele aferente unei incinte proprietate privata sau unei institutii publice pe care se
afla mai multe imobile, indiferent de destinatie, despartite de zone verzi si alei interioare
private;
- retelele aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces si spatiile verzi
sunt proprietate privata, chiar daca aceasta este administrata de mai multe persoane
juridice;
Instalatii interioare de canalizare - totalitatea instalatiilor aflate in
proprietatea sau in administrarea utilizatorului, care asigura preluarea si transportul apei
uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord din reteaua publica.
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C. PREVEDERI ALE UNOR ALTE ACTE NORMATIVE
1. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile modificata prin
Legea 311/2004.
Reglementeaza calitatea apei potabile (apa destinata consumului uman) si
stabileste valorile (limitele) pe care trebuie sa le indeplineasca parametrii de calitate ai
apei potabile.
Trebuie precizat faptul ca parametrii de calitate ai apei prevazuti in acest act
normativ, respectati de C.A.S.S.A., sunt nu numai aliniati standardelor Europene dar, in
cazul unora dintre parametrii, limitele impuse azi pentru Romania, trebuie atinsi de
Statele Membre ale Uniunii Europene de abia in anul 2013.
Valorile admise pentru cativa din principalii parametrii sunt prezentati in
continuare (Anexa 1 la L.458/2002, Anexa 1 la L.311/2004 si Noua Directiva a Apei nr.
98/83 din 1998 a Comisiei Europene privind calitatea apei destinata consumului uman):

Nr. Parametrii
crt. determinaţi

UM

1.

Turbiditate

NTU

Valoarea
medie
anuala
in sistemul
CASOMES
1,36

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pH
Duritate
Clor rezidual total
Cloruri
Indice de permanganat
Amoniu
Azotiţi
Azotaţi
Numǎr de colonii la 37
°C
Bacterii coliforme
Escherichia coli
Enterococi
Plumb*

unit.pH
°G
mg/l
mg/l
mg [O]/l
mg/l
mg/l
mg/l

6,98
2,21
0,38
4,16
1,34
0
0
1,99

nr/ml

Corespunde

nr/100 ml
nr/100 ml
nr/100 ml
µg/l

0
0
0
3,35

10.
11.
12.
13.
14.

Limita admisa
conf. Legii 458/2002 şi
311/2004

Metoda de analiza

5

SR EN ISO 7027/2001

6,5 9,5
5
0,5
250
5
0,5
0,5
50
Nici o modificare
anormalǎ
0
0
0
25

SR ISO 10523/97
ISO 6059/1984
SR EN 7393-1 2002
SR ISO 9297 2001
SR EN ISO 8467 2001
SR ISO 7150-1 2001
SR EN 26777 2002
SR ISO 7890-1 1998
SR EN ISO 6222/2004
SR EN ISO 9308-1/2004
SR EN ISO 9308-1/2004
SR EN ISO7899-2/2002
SR EN ISO 15586/2004

* Legea 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile prevede o
concentratie maxima admisa pentru Pb de 10 µ/l cu mentiunea: respectarea in practica a valorii se va realiza in
maximum 15 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in primii 5 ani acceptandu-se o valoare de 25 µ/l. Legea a
fost publicata in M.O. la 30 Iunie 2004.

In acelasi act normativ mai gasim o serie de prevederi importante, si anume:
- Calitatea apei potabile este corespunzatoare cand valorile stabilite pentru
parametri sunt in conformitate cu prevedrile art.5, in urmatoarele puncte de
prelevare a probelor: la robinetul consumatorului si la punctul de intrare in
cladire, in cazul apei potabile furnizate prin reteaua de distributie (ART. 6 alin. (1)
lit.a).
- Dar - subliniere deosebit de importanta - alin. (2) precizeaza ca daca in situatia
prevazuta la alin. (1) lit. a) se constata ca valorile parametrilor nu se incadreaza
in valorile stabilite pentru parametri din cauza sistemului de distributie
interioara sau a modului de intretinere a acestuia, se considera ca au fost
indeplinite obligatiile ce revin producatorului, respectiv distribuitorului.
- Monitorizarea calitatii apei potabile se asigura de catre producator, distribuitor si
de autoritatea de sanatate publica judeteana
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-

Producatorii
de
apa
potabila
distribuita prin sistem public trebuie
sa asigure accesul populatiei la datele privind calitatea apei potabile produse, sa
permita inspectia de catre reprezentantii populatiei la orice ora acceptabila, la cel
putin un birou de relatii cu publicul, sa afiseze programul si numarul de telefon la
care se pot obtine date despre calitatea apei potabile produse si distribuite (art.
11 (6) ).

Compania de Apa SOMEŞ S.A. (C.A.S.S.A.) preleveaza zilnic apa, in scopul
analizei calitaţii, din 46 de puncte alese aleatoriu din intreg sistemul de distribuţie, iar la
Staţia de Tratare a apei Gilau calitatea apei este monitorizata permanent. Rezultatele
determinarilor pentru principalii parametri fizico-chimici, bacteriologici si micro-biologici
sunt postate zilnic pe site CASSA – www.casomes.ro – la sectiunea ”Descarca buletinul
de calitate a apei”. Calitatea apei este monitorizata aleatoriu de catre Directia de
Sanatate Publica. Istoric, nu s-a inregistrat vreo abatere de la parametrii legali de
calitate ai apei care sa afecteze potabilitatea acesteia.
Compania de Apa SOMES cumpara apa bruta de la Apele Romane (sau
Hidroelectrica in cazul lacului Tarnita). Incepand cu 2009, sursa de baza de apa bruta
folosita pentru potabilizare este lacul Tarnita, lacurile Gilau si Somesul Cald precum si
sursa subterana Floresti fiind surse de rezerva.
Din luna Iunie 2011, municipiul Dej a inceput sa fie alimentat cu apa din sursa
Tarnita, respectiv statia de tratare Gilau, urmare a finalizarii unei investitii in cadrul
proiectului POS Mediu care a avut ca si obiectiv prelungirea aductiunii existente GilauGherla pana la Dej. S-a eliminat astfel situatia unica existenta pana la aceasta data, prin
care municipiul Dej era alimentat cu apa de la statia de tratare apartinand unei firme
private(Combinatul).
In cursul perioadei 2008 – 2015 a proiectului POS Mediu se realizeaza Studiul de
Fezabilitate pentru aductiunea Gilau – Salaj, prin care se intentioneaza alimentarea cu
apa a intregului judet Salaj din sursa Tarnita. Constructia propriuzisa a aductiunii se va
realiza intr-o etapa ulterioara de investitii, astfel incat si locuitorii Salajului – judet cu o
problema cronica de apa potabila – sa beneficieze de aceiasi apa de buna calitate ca si
clujenii.
2. Hotararea de Guvern nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea
si functionarea asociatiilor de proprietari
Are o serie de prevederi importante care, desi se refera la problemele interne ale
administrarii Asociatiilor de Proprietari/Locatari (desemnate in continuare AP/L), au
relevanta si asupra relatiei cu C.A.S.S.A..
Datorita faptului ca societatea noastra nu are dreptul de a se amesteca in
problemele interne ale Asociatiei, aceste prevederi legale sunt prezentate aici doar
pentru a reaminti faptul ca hotararile adunarilor generale ale AP/L nu pot fi luate in afara
cadrului legal in vigoare. Intre aceste prevederi sunt si cele care stipuleaza ca:
Art. 19, (1) Comitetul executiv, format dintr-un numar de 3-11 membri stabiliţi
de adunarea generala dintre membrii asociaţiei de proprietari, asigura ducerea la
indeplinire a hotararilor adunarii generale şi acţioneaza operativ in legatura cu:
b)constatarea prin inspecţii periodice şi stabilirea masurilor necesare care sa asigure
funcţionarea in bune condiţii a parţilor comune ale condominiului, a construcţiilor şi
instalaţiilor, precum şi in locuinţe sau in spaţiul cu alta destinaţie decat cea de locuinţa,
cu respectarea prevederilor art. 23 lit. f) din Statutul asociaţiei de proprietari (anexa nr.
2), pentru a constata daca instalaţiile sunt in stare buna de funcţionare şi nu
produc pierderi prin neintreţinerea corespunzatoare a acesteia, constatari care se vor
inscrie intr-o fişa de inspecţie care se va depune la preşedintele asociaţiei de proprietari;
Art. 22, (3) Administratorul asigura managementul de proprietate al
condominiului prin:
j)inspectarea, in conformitate cu prevederile art. 23 lit. f) din Statutul asociaţiei de
proprietari (anexa nr. 2), referitor la drepturile proprietarilor din condominiu, a

15
proprietaţii
individuale
in
vederea inlaturarii defecţiunilor aparute la
instalaţiile de folosinţa comuna şi a eliminarii pierderilor care determina
creşterea nejustificata a cheltuielilor asociaţiei de proprietari. Daca se constata
defecţiuni la instalaţiile aparţinand proprietaţii individuale - apartament sau spaţii cu alta
destinaţie decat cea de locuinţa -, se inştiinţeaza proprietarul asupra obligaţiei acestuia
de a remedia defecţiunile;
Art. 23 Proprietarii, pe langa drepturile şi indatoririle prevazute la cap. V şi VI din
modelul statutului asociaţiei de proprietari cuprins in anexa nr. 2, au şi urmatoarele
drepturi şi obligaţii:
B.Obligaţii:
b)sa intreţina in bune condiţii spaţiile şi instalaţiile comune din interiorul şi din exteriorul
condominiului - casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, faţade,
poduri, acoperişuri, scari exterioare, ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apa,
de canalizare, instalaţii de incalzire centrala şi de preparare a apei calde, instalaţii
electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor,
instalaţii de antena colectiva, telefonie şi altele asemenea - şi sa ia masuri pentru
repararea şi menţinerea in stare de siguranţa şi de funcţionalitate a condominiului;
Art. 33 (1) Asociatiile de proprietari constituite in condominii cu mai multe scari
pot sa isi monteze contoare de apa pe fiecare scara in parte, pentru defalcarea
consumului. Consumurile inregistrate de aceste contoare pot fi utilizate la repartizarea
facturii pe fiecare scara. Diferentele fata de consumul inregistrat de contorul de
bransament se repartizeaza fiecarei scari in cote-parti egale, in baza conventiei scrise
dintre asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire. Consumurile
inregistrate de contoarele montate in aval de contorul de bransament nu fac obiectul
contractului de furnizare a serviciului si nu determina obligatii ale asociatiei de
proprietari catre furnizorul serviciului respectiv.
Art. 34 (Repartizarea facturii de apa/canal daca nu exista contoare de
apartament-n.n.) Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care
locuiesc in condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor
dispozitive de masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care
locuiesc sau desfasoara activitati in cladire in luna pentru care se calculeaza
lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece, calda si canalizare;
combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrica utilizata pentru
functionarea instalatiilor comune; colectarea deseurilor menajere, vidanjare.
Art. 40 (Repartizarea facturii de apa daca toate apartamentele sunt
contorizate – n.n.)(1) Daca sunt intrunite conditiile prevazute in actele normative in
vigoare cu privire la asigurarea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentru
apa sau incalzire, atunci repartizarea acestor utilitati se stabileste prin decizie a
comitetului executiv al asociatiei de proprietari, printr-un regulament propriu care
trebuie sa cuprinda prevederi cu privire la modul de citire, de calcul si de repartizare a
contravalorii consumurilor respective.
(2) Daca toate proprietatile individuale din condominiu au sisteme proprii de
inregistrare a consumurilor, asociatia de proprietari poate stabili modul de plata a
cheltuielilor pe baza de conventie cu caracter individual, considerat ca un serviciu
suplimentar, diferit de contractul de furnizare a serviciului, incheiat cu furnizorul
serviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor serviciului respectiv. In toate cazurile,
plata consumurilor proprii nu scuteste niciun proprietar de la plata contributiei
la cheltuielile comune.
Art. 41 (1) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza in functie de
indexul repartitoarelor de costuri, conform normei tehnice si metodologiei elaborate de
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
NOTA: In baza prerogativelor atribuite prin art. 21 alin. (2) lit. e) din Legea
serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si art. 16 alin (2) lit. b) din Legea
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, ANRSC este abilitata sa adopte normele
metodologice de facturare si repartizare pe proprietari individuali a consumului total
inregistrat la nivelul bransamentului condominiului.
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Art.
60
Compartimentele specializate din cadrul aparatului propriu al
consiliilor locale vor acţiona pentru:
b)indrumarea şi sprijinirea asociaţiei de proprietari pentru indeplinirea de catre acestea
a obligaţiilor ce le revin pentru intreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din
condominiu;
RECOMANDARI
ale Companiei de Apa SOMES SA pentru impartirea consumului de apa al unei
asociatii in situatiile in care doar o parte din apartamente sunt contorizate
individual.
Deoarece noua legislatie privind functionarea Asociatiilor nu indica o metoda concreta
de impartire a consumului de apa in aceasta situatie si deoarece in astfel de cazuri NU se
pot aplica normele de pausal pentru apartamentele necontorizate (este interzisa
aplicarea normelor de pausal acolo unde imobilul este contorizat la nivel de
bransament), Compania noastra face urmatoarea propunere, strict cu titlul de
recomandare:
1. Se calculeaza suma consumurilor tuturor apartamentelor contorizate;
2. Se imparte suma respectiva la numarul de persoane care au locuit in acele
apartamente in perioada facturata - rezulta un consum mediu/persoana;
3. Se aplica aceasta medie/persoana la apartamentele necontorizate, prin inmultirea
consumului mediu/persoana cu numarul de persoane care au locuit in
apartamentele necontorizate in perioada facturata. Rezulta un consum total al
apartamentelor necontorizate;
4. Se aduna suma consumurilor apartamentelor contorizate cu suma astfel calculata
de la apartamentele necontorizate - rezulta un total consum Asociatie in perioada
facturata.
5. Se compara acest consum total cu consumul indicat de factura lunara emisa de
Companie. Daca consumul total al Asociatiei - calculat in modul de mai sus - este
mai mic decat consumul indicat de factura CASSA, diferenta se imparte
proportional cu numarul total de persoane care au locuit in condominiu in perioada
de facturare.
Daca o Asociatie agreaza aceasta propunere si o considera buna (corecta), ea va
trebui adoptata prin Hotarare a adunarii generale, conform legislatiei privind
functionarea Asociatiilor. Comitetele sau Asociatiile de locatari (fara personalitate
juridica) pot fi asimilate Asociatiilor de proprietari din acest punct de vedere.
3.Legea nr. 230/2007 privind infiintarea,
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Art. 50 (1) Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice
proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei
de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
(2)Actiunea asociatiei de proprietari este scutita de taxa de timbru.
Art. 51 (1)Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar
asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din
condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru
sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari,
dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost
facute.
Art. 56 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neluarea de catre proprietari, de catre asociatia de proprietari sau de catre comitetul
executiv al asociatiei de proprietari a tuturor masurilor necesare pentru repararea si
mentinerea in stare de siguranta a cladirii si a instalatiilor comune aferente (ascensor,
hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, de incalzire centrala, de
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preparare si distribuire a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale
termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva,
telefonie etc.) pe toata durata existentei acestora;
4. Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la
normele legale de igiena si sanatate publica, cu modificarile ulterioare, contine si
urmatoarele prevederi:
Art. 5 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.800
lei:
c) neasigurarea de catre proprietarii cladirilor sau de catre persoanele fizice si juridice
care distribuie apa pentru consum uman a intretinerii instalatiilor interioare de
distribuire a apei, astfel incat sa nu se modifice calitatea acesteia si sa nu fie afectata
starea de sanatate a consumatorilor;
Art. 8 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000
lei:
e) neremedierea operativa de catre proprietarii imobilelor a avariilor instalatiilor de
apa si canal din incinta acestora si neevacuarea apelor ce se acumuleaza in
subsolurile imobilelor.
Art.9. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 2000 lei:
d) indepartarea de catre persoane fizice si juridice a apelor uzate fecaloid-menajere si
industriale in alte locuri decat in reteaua de canalizare sau, in lipsa acestora, in
instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate;
f) neracordarea instalatiei de canalizare interioara a locuintelor de catre
proprietarii acestora la reteaua publica de canalizare, acolo unde exista retea,
sau neasigurarea colectarii apelor uzate fecaloid-menajere in instalatii proprii;
5. Ordonanta Nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr.
98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele legale de
igiena si sanatate publica
Art. 11 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei
la 80.000.000 lei: b) neefectuarea epurarii apelor uzate inaintea deversarii lor in bazine
naturale; r) neindepartarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele neracordate
la un sistem de canalizare prin evacuarea acestora prin fose septice vidanjabile
proiectate, executate, amplasate, exploatate si intretinute conform normelor in
vigoare, precum si deversarea lor in locuri neautorizate in acest scop."
6. Ordinul Nr. 29/N/1993 al MLPAT pentru aprobarea Normativului-cadru
privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si
agenti economici
Stabilirea consumurilor de apa potabila la utilizatorii necontorizati se face
conform baremurilor stabilite in regim pausal (art 3.3.1.) prin Anexa 1.
Conform Anexei 1 la normativul-cadru si Listei de baremuri orientative pentru
determinarea in sistem pausal a consumurilor de apa pe categorii de consumatori,
consumurile normate sunt:



Pentru imobilele cu instalatii interioare de apa si canalizare, cu preparare locala
a apei calde menajere - 6,3 mc/persoana/luna.
Pentru imobilele cu instalatii centrale de incalzire a apei (puncte si centrale
termice) in care este inclus si consumul de apa calda - 8,4 mc/persoana /luna.
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Baremuri pentru alte situatii specifice se pot consulta din actul normativ susmentionat.
Atragem insa atentia administratorilor AP/L ca, in conformitate cu alin (1), art.
50 din HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari,
determinarea in pausal a consumurilor pe fiecare tip de consumator se poate aplica doar
"In cazuri exceptionale, in lipsa contoarelor de inregistrare a consumului de apa la
intrarea in reteaua de alimentare a condominiumului, la bransament".
7. Ordinul nr. 88/2007
pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi
de canalizare emis de ANRSC
ART. 139, (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in
cazul intrarii sub presiune a reţelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la
reţeaua de canalizare. (2) Pe legaturile prevazute pentru golirea subsolurilor la
canalizare, in vederea evacuarii apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu
apa şi de canalizare in cazul unor defectiuni, se vor monta de catre utilizatori vane şi
clapete contra refularii.
SECTIUNEA A III - A
ASPECTE MAI DES INTALNITE IN RELATIA CU ASOCIATIILE DE
PROPRIETARI/LOCATARI
Vom aborda aici unele probleme care apar mai des in relatia dintre Compania de
Apa SOMES ca si operator si Clienti - administratiile asociatiilor de Proprietari/locatari,
imputernicitii locatarilor si clientii persoane fizice (de la case).
C.A.S.S.A. a publicat si publica periodic in presa materiale care incearca, pe baza
cadrului legal existent, clarificarea acestor probleme. O parte din aceste materiale
reprezinta strict recomandari din partea C.A.S.S.A., devreme ce privesc probleme
interne ale asociatiei (cum este de exemplu repartizarea cheltuielilor aferente facturii de
apa), unde Compania nu are competenta. Aceste materiale sunt repetate periodic,
prezentate pe portalul Companiei, afisate la sediu si distribuite reprezentantilor AP/L la
sediul Companiei. Vom include in continuare toate acele materiale care fac referire la
aspecte ale relatiei dintre noi - Furnizorul - si dumneavoastra - Clientul.
1. Calitatea apei.
Toate investitiile derulate sau atrase de Companie in ultimii ani in reabilitarea,
modernizarea si extinderea retelelor de apa si de canalizare au in final scopul asigurarii
unei calitati a apei la parametrii europeni pentru comunitatea pe care o deservim si a
unui impact minim asupra mediului inconjurator.
Ca rezultat al investitiilor facute, in special din fonduri comunitare, procesul
tehnologic de tratare a apei si in mod particular metodele de monitorizare si analiza a
apei potabile distribuite de C.A.S.S.A. precum si echipamentele de laborator folosite sunt
conforme standardelor romanesti si ale Uniunii Europene. Dealtfel una din pre-conditiile
importante luate in considerare de Uniunea Europeana in vederea acordarii finantarilor
catre C.A.S.S.A. a fost tocmai calitatea apei.
C.A.S.S.A. preleveaza zilnic apa, in scopul analizei calitatii, din cca. 46 de puncte
aleatoare din intreg sistemul de distributie, iar la Statia de Tratare a apei Gilau, probele
sunt prelevate la nevoie aleator din ora in ora, zi si noapte, sapte zile pe saptamana. Apa
este analizata atat din punctul de vedere al parametrilor fizico-chimici cat si al celor
microbiologici si bacteriologici.
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Conform
prevederilor
legale, analizele efectuate regulat de Companie
prin laboratoarele proprii, sunt dublate de cele ale organismelor de sanatate publica
abilitate (Directiile de Sanatate Publica , Directiile Sanitar-Veterinare).
NU ne putem permite sa facem greseli privind un aspect atat de important cum
este sanatatea a aproape trei sferturi de milion de oameni - copii, femei, barbati - cat
numara populatia deservita azi de noi.
Buletinul zilnic de calitate al apei este postat si pe site-ul oficial al companiei –
www.casomes.ro - si prezinta atat limitele legale pentru principalii parametrii de calitate
ai apei potabile, cat si valorile rezultate din analiza probelor de apa distribuita clujenilor.
De asemenea, clientii C.A.S.S.A., populatia si reprezentantii populatiei in general,
pot obtine zilnic de Luni pana Vineri, intre orele 08,00 - 09,00, informatii despre
calitatea apei produse si distribuite in sistemul zonal administrat de Companie, la
telefon: 591.444 interior 110.
Trebuie reamintit insa, conform Art. 5 din Legea Nr. 458/2002 privind calitatea
apei potabile, ca daca valorile parametrilor de calitate a apei nu se incadreaza in valorile
stabilite prin respectivul act normativ datorita sistemului de distributie interioara
sau a modului de intretinere a acestuia, se considera ca obligatiile ce revin
distribuitorului (C.A.S.S.A.) au fost indeplinite.
Conform Art. 56, alin.1, lit.a) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea,
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, "Constituie contraventii
urmatoarele fapte:a) neluarea de catre proprietari, de catre asociatia de proprietari sau
de catre comitetul executiv al asociatiei de proprietari a tuturor masurilor necesare
pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta a cladirii si a instalatiilor comune
aferente (…. instalatii de alimentare cu apa, de canalizare….) pe toata durata existentei
acestora;
C.A.S.S.A. nu este responsabila pentru deteriorarea calitatii apei furnizate
dincolo de bransament(in sensul de curgere a apei), urmare a neindeplinirii de catre
utilizator a obligatiilor legale privitoare la intretinerea instalatiilor interioare de distributie
a apei.
Retelele interioare de multe ori vechi sau din materiale depasite, in special daca
nici nu sunt intretinute/reparate/schimbate, nu vor face decat sa altereze proprietatile
apei care este livrata la intrarea in condominiu.
C.A.S.S.A. este obligata sa livreze apa potabila la parametrii stabiliti prin lege,
Asociatiei de Proprietari/Locatari, adica la bransamentul condominiului (blocului).
Orice lucrare efectuata de dumneavoastra pe retelele interioare (montare de
contoare de apartament, microcentrale etc.) care are loc cu oprirea apei, va fi urmata
inerent de aparitia, pentru un timp, a unei ape care poate fi tulbure sau colorata din
cauza starii precare a retelelor interioare, si care turbulenta sau culoare nu este din vina
C.A.S.S.A.
In toate cazurile in care dumneavoastra veti face Companiei sesizari privind
calitatea apei, vom interveni prompt pentru a preleva si analiza probe de apa atat de la
nivelul bransamentului ce deserveste condominiul cat si de la robinetele din apartament.
In ultimii doi ani insa, in toate cele patru cazuri de acest gen semnalate, s-a dovedit ca
apa livrata de C.A.S.S.A. populatiei a corespuns parametrilor legali si ca aspectul tulbure
sau colorat al apei de la robinet care a fost reclamat, s-a datorat exclusiv unor probleme
pe retelele interioare, de a caror intretinere - repetam - este responsabila Asociatia.
2. „Diferentele de consum”
O alta problema care revine ades in discutie si constituie subiectul unei bune parti
din petitiile pe care le adresati C.A.S.S.A., este cea a „diferentelor de consum”, respectiv
a diferentelor dintre suma contoarelor de apartament (individuale) si inregistrarile
contorului de bransament (al Companiei).
Contorizarea individuala a consumului de apa in condominii (blocuri de locuinte) a
adus o serie de efecte pozitive, dar si cateva confuzii in randul Asociatiilor de
Proprietari/Locatari (A.P./L.) privitoare la repartizarea consumurilor. Ne vom referi in
continuare doar la consumul de apa rece in condominii.
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Trebuie reamintita o prevedere legala de principiu: Clientul (abonatul)
C.A.S.S.A. este A.P./L in ansamblul ei, ca persoana juridica, si nu consumatorul
individual din apartamentele condominiului. Ca urmare, Compania factureaza consumul
de apa inregistrat la contorul de bransament. In toate situatiile, contoarele
individuale au in cel mai bun caz, rolul de repartitoare orientative de consum in
interiorul A.P./L. si nu de indicator strict al obligatiilor individuale de plata.
Se adauga si un alt aspect si anume situatia in care doar o parte din
apartamentele din bloc sunt contorizate, ceea ce duce la disputa in privinta modalitatii
de repartizare corecte pentru fiecare tip de consumator (contorizat si ne-contorizat).
Modul de repartizare a consumului/cheltuielilor in interiorul condominiului este
responsabilitatea exclusiva a A.P./L., pe baza unor principii stipulate in acte normative,
pe care le-am trecut deja in revista, C.A.S.S.A. neavand dreptul de a se amesteca in
problemele interne ale Asociatiilor.
De cele mai multe ori, diferentele dintre contorul de bransament si suma
contoarelor de apartament, pot rezulta in principal din unul sau dintr-o combinatie a
urmatorilor factori, fara ca acestia sa fie limitativi:










Clasa de precizie inferioara a contoarelor de apartament comparativ cu contorul de
branşament. Contoarele de bransament ale CASSA au de regula clasa C (cea mai
inalta) sau B (intermediara) de precizie, in timp ce mare parte din contoarele de
apartament, au clasa de precizie A (cea mai slaba) sau cel mult B. Aceasta inseamna
ca apometrul CASSA inregistreaza cea mai mare parte a cantitatii de apa ce trece
spre utilizator, in timp ce contoarele de apartament, de precizie inferioara, pot
permite, de exemplu, ca pe un robinet ne-etans sa curga chiar fire subtiri de apa fara
sa fie inregistrate. La fel la un vas WC;
Tipurile de contoare de apartament nu sint de acelasi tip (firma) intre ele si nu sint de
acelasi tip cu contorul de bransament;
Desele cazuri ivite in practica demonstreaza ca pierderile de apa pe instalatiile
interioare pot, prin cumulare, sa fie semnificative, fara a fi inregistrate de
contoarele de apartament. Ele pot fi cauzate de avarii ale sistemului de distributie
interioara sau de instalatii ne-etanse. De exemplu, un singur fir de apa cu diametrul
de doar 2 mm care scapa pe un singur robinet sau vas WC ne-etanse - neinregistrat
de contorul de apartament - poate duce la o pierdere de pana la 18 mc (!) pe luna.
Pentru comparatie, o persoana consuma teoretic in medie doar cca. 3-4 mc de apa
rece intr-o luna.
Nerespectarea cu strictete a pozitiei de montare a contoarelor de apartament indicata
de producator (de regula, orizontal cu ecranul in sus pentru clasele B si vertical
pentru cele de clasa A). Un contor instalat chiar usor inclinat duce la alterarea
suplimentara a corectitudinii inregistrarii consumului, prin incadrarea in clase de
precizie inferioare.. Cea mai mica deviere a pozitiei de montare, determina cresterea
semnificativa a acestui debit de pornire, insemnand ca o mult mai mare cantitate de
apa trebuie sa treaca prin contor pana cand acesta incepe sa inregistreze. Aceasta
inseamna cantitati de apa care nu sunt inregistrate pe contoarele individuale dar, prin
cumulare, sint inregistrate de contorul de bransament.
Decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de bransament de catre CASSA. si
data citirii contoarelor de apartament.
Consumuri abuzive ale unor locatari care altereaza intentionat inregistrarea contorului
propriu de apa. Intre practicile cele mai des intalnite in acest sens se regasesc
umplerea vanei sau a rezervorului WC cu un firicel de apa care nu este inregistrat de
contorul de apartament si apoi folosirea acesteia pentru diversele scopuri
gospodaresti; blocarea contorului de apartament prin diverse metode sau chiar
inversarea pozitiei lui de montare etc. Toate aceste consumuri abuzive sunt insa
inregistrate, prin insumare, pe contorul de bransament, singurul rezultat fiind
amplificarea suplimentara a diferentelor (deja existente datorita ne-etanseitatii
instalatiilor interioare) dintre suma contoarelor de apartament si contorul C.A.S.S.A.
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Clasa de precizie a contoarelor
Contoarele de branşament au clasa de precizie C - cea mai inalta - iar cele de apartament sunt, de
regula, de clasa A (cea mai proasta) sau maxim B. Contorul de clasa A este conceput şi garantat de catre
constructor pentru a „porni” inregistrarea corecta incepand de la cca. 60 l/ora, cel de clasa B de la cca. 30
l/ora, iar cel de clasa C de 15 l/ora (daca sunt montate corect). De aici rezulta o serie de concluzii:
- ca orice consum dintr-un apartament care este mai mic de 30 l/ora sau 60 l/ora, nu este inregistrat corect
de contorul interior dar este inregistrat corect de contorul de branşament. De exemplu, un vas WC ne-etanş
care pierde un firicel de apa cu grosimea de doar 1,5 mm, se traduce printr-un debit de cca. 18 l/ora care nu
va fi inregistrat de contorul de apartament (18 l/ora este mai mic decat 60 sau 30 l/ora) dar va fi inregistrat
de contorul de branşament care incepe sa inregistreze la 15 l/ora;
- ca, de exemplu, practicile incorecte ale unor cetaţeni (despre care noi aflam de la administratorii de bloc)
de a stoca apa in vana cu regim de funcţionare a robinetelor sub limita debitului de pornire al
contorului de apartament (se umple vana cu un firicel de apa) fac ca aceste consumuri sa nu fie sesizate de
contorul de apartament, dar vor fi inregistrate de contorul de branşament.
- ca, de exemplu, daca patru apartamente dintr-un bloc au concomitent un consum cu un debit de 10 l/ora,
aceste consumuri nu vor fi contorizate (corect) de apometrele de apartament (10 l/ora este mai mic decat
debitul de pornire al contorului de apartament de clasa A sau B cu 60 sau 30 l/ora) dar vor fi contorizate de
cel de branşament: 4 x 10 l/ora = 40 l/ora care este mai mare decat debitul de pornire de 15 l/ora al
contorului de clasa C.
Pozitia de montare a contoarelor (influenţeaza puternic clasa de precizie, respectiv debitul
de pornire)
Fabricanţii contoarelor garanteaza clasa de precizie cu condiţia respectarii poziţiei de montaj
indicate. Pentru ca un contor sa funcţioneze in clasa de precizie indicata, el trebuie montat perfect orizontal,
cu cadranul (sticla) in sus. Orice alterare a pozitiei de montaj duce la decaderea clasei de precizie: daca un
contor de apartament de clasa de precizie B este montat inclinat sau vertical (uneori chiar o diferenţa de 10
grade este suficienta), el va "cadea" in clasa de precizie A - cea mai proasta - deci el nu va inregistra la un
debit de pornire de 30 l/ ora ci de la 60 l/ora. In acest caz, diferenţa de clasa de precizie faţa de contorul de
branşament (clasa C - 15 l/ora) creşte foarte mult.
Din cauze obiective sau subiective, peste 90 % din contoarele de apartament sunt montate incorect
(deci nu in poziţie orizontala, cu cadranul in sus).
In multe condominii (blocuri), contoarele de apartament nu sunt toate de acelaşi tip şi aceiaşi clasa
de precizie (intre ele) şi nu sunt de acelaşi tip şi clasa de precizie cu contorul de bransament care este de
clasa de precizie C, montat conform normelor tehnice.

Exista o impresie gresita in rindul unora dintre Clientii nostri conform careia
Compania ar fi ”aprobat” la un moment dat contoarele de apartament. Realitatea este ca
pe baza cadrului legal existent la un moment dat, C.A.S.S.A. a trebuit sa avizeze firmele
de contorizare (si nu contoarele comercializate sau instalate de aceste firme, nici tipul
nici modul lor de instalare) in sensul de a se asigura ca aceste firme aveau instalatori
autorizati care sa nu afecteze retelele interioare.
Desi Compania de Apa SOMES NU face verificari in apartamentele utilizatorilor finali
(in interiorul Asociatiilor/condominiilor), acum catva timp la solicitarea expresa a
Protectiei Consumatorului, s-a efectuat o verificare la una din Asociatiile Client al
Companiei, cu acordul si in prezenta conducerii acesteia si a titularilor de apartamente.
Concluziile verificarii au fost comunicate Protectiei Consumatorului si consideram ca
sunt exemplificative si doveditoare realitatii cauzelor aratate in acest material si care
genereaza diferentele de consum.
Aceste fenomene consideram ca pot fi generalizate pentru o buna parte din
blocurile/condominiile din zona administrata de CASSA.
In continuare prezentam aceste concluzii cu sublinierea faptului ca verificarea
respectiva a fost una extraordinara, societatea noastra ca administrator al retelelor
publice neavand in obiectul ce activitate astfel de interventii.
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Ce poate face Asociatia in acest caz si ce poate face Compania?
De cele mai multe ori, Clientii banuiesc ca de vina pentru aceste diferente sint
contoarele de bransament.
Desi este extrem de rara situatia in care un contor de bransament defect incepe
sa inregistreze mai mult (in defavoarea Clientului), Clientii au la dispozitie posibilitatea
de a solicita Companiei in mod expres, verificarea metrologica a contorului de
bransament.
Legal, contoarele sint verificate o data la 7 ani (Ordinul nr. 148/2012pentru
aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal
L.O. - 2012).
Daca Clientul doreste o verificare metrologica in acest interval, are posibilitatea de
a adresa o solicitare expresa in acest sens Companiei. Contorul va fi demontat si trimis
unei firme independente.
Conform Art.2.6.5. (1) din Normativul-cadru din 1993 privind contorizarea apei si
a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici aprobat prin Ordinul
29/1993 al MLPAT, “In cazul verificarilor facute la cererea abonatului, acesta va trebui
sa suporte cheltuielile ocazionate de verificare, daca se dovedeste ca aparatul
inregistreaza corect sau daca inregistreaza in favoarea abonatului. Daca se dovedeste ca
aparatul nu functioneaza corect sau inregistreaza in favoarea distribuitorului, cheltuielile
vor fi suportate de acesta”.
3. Pierderile de apa pe retelele interioare ale AP/L
Inainte de a aborda aceasta problema, trebuie sa repetam un lucru care a fost
afirmat de nenumarate ori. Ocazional au loc avarii pe retelele publice de alimentare cu
apa (administrate de C.A.S.S.A.). Pana la remedierea acestor avarii, uneori se produce
scurgerea unor cantitati de apa. Utilizatorii nu platesc pe factura aceste cantitati de apa,
devreme ce ele au loc pe retelele publice si deci, nu trec prin contorul de bransament
aferent fiecarui condominiu.
Cauze ce genereaza pierderi de apa
Pierderile de apa pe retelele interioare, uneori insemnate, sunt cele care, de
cele mai multe ori, reprezinta cauza diferentelor dintre suma contoarelor individuale si
contorul C.A.S.S.A., cel pe baza caruia se factureaza consumul AP/L .
Dupa generalizarea contorizarii la nivel de apartament, consumul specific al unei
persoane se situeaza in jurul a 3,5 - 4,5 mc/persoana/luna.
Pierderile mentionate pot fi uneori considerabile, depasind, in unele cazuri cu mult
chiar, consumul teoretic normal pentru o persoana.
Cateva exemple:
 Un singur robinet ne-etans sau un vas WC care scapa o singura picatura pe
secunda, vor duce la o pierdere de apa de 0,5 mc/luna;
 Un singur robinet sau vas WC care scapa 30 de picaturi in 10 secunde, vor duce
deja la o pierdere lunara de 2,23 mc apa!;
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In fine, daca firul de apa care se scurge
datorita unui singur robinet sau vas WC
defecte este de 3 mm grosime, pierderea lunara poate depasi 26,2 mc !!, mai
mult decat echivalentul consumului teoretic normal de apa a PATRU persoane timp
de o luna.

Daca luam cazul unui condominiu (bloc) cu o medie de 40 de apartamente si in
fiecare din aceste apartamente, un singur robinet care pierde o picatura pe secunda, si
respectiv un vas WC care pierde un fir de apa de doar 1mm grosime timp de 10
secunde, poate rezulta o pierdere pentru Asociatie de 282,2 metri cubi/luna !
Studiul de mai jos detaliaza cuantificarea pierderilor posibile de apa pe instalatiile
interioare, datorita lipsei de etanseitate a robinetelor, vaselor WC etc.
Aceste exemple de pierderi au fost calculate pentru diferite situatii, in functie de
cantitatea de apa (numarul de picaturi sau grosime fir apa) pe intervalul de timp (10
secunde).
NICIUNA din aceste pierderi nu sunt, de regula, sesizate (evidentiate) de
contoarele individuale (de apartament). De regula, ele sunt insa inregistrate, prin
insumare, de contorul de bransament (dupa care se factureaza, conform legii, consumul
abonatului – AP/L).
In concluzie, sumele care se platesc lunar pentru pierderi interioare, pot fi
economisite daca se face o investitie initiala si se pun la punct toate instalatiile
interioare.
La pierderile datorate ne-etanseitatii instalatiilor interioare, se pot adauga cele
generate de clasa de precizie inferioara a contoarelor de apartament, de pozitia gresita
de montare a acestora, de consumurile abuzive ale unor locatari care incearca sa le
altereze inregistrarile etc
In vederea minimizarii pierderilor de apa pe retelele interioare, CASSA face
urmatoarele recomandari:
 intretinerea, repararea si mai ales etansarea tuturor instalatiilor interioare
(conducte, robinete, vase WC etc.) pentru eliminarea pierderilor;
 citirea contoarelor din apartamente doar in prezenta unui delegat imputernicit al
A.P./L.
 verificarea, cu ocazia citirilor, a contoarelor de apartament pentru depistarea
corectitudinii modului de instalare si functionare, a existentei sau a unor eventuale
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semne vizibile de deteriorare a
integritatii sigiliilor, a existentei
verificarii metrologice;
 efectuarea citirii contoarelor individuale in concordanta cu data, anuntata, a citirii
contorului de bransament;
 consemnarea rezultatelor citirii contoarelor de apartament intr-o fisa de citire
pastrata la delegatul imputernicit al A.P./L.
 elaborarea de catre adunarea generala a A.P./L. a unei hotarari privitoare la
criteriile de repartizare a consumului de apa, in conformitate cu normele legale
mentionate.
ATENTIE! Contoarele de apartament sunt supuse acelorasi reglementari ca si cele
de pe retelele publice. Aceasta inseamna ca la fiecare trei ani (cel putin) si contoarele de
apartament trebuie verificate.

4. De ce schimba C.A.S.S.A. contoarele de bransament?
Contoarele montate la blocuri pana in 1989 au fost proiectate pentru obiceiurile de
consum ale populatiei din acea perioada, cand o persoana consuma in medie cca. 350 400 litri/om/zi. Aceasta situatie s-a mentinut pana aproape de anul 2000.
Dupa acest an, odata cu generalizarea contorizarii la nivel de apartament,
consumul specific a scazut, ajungand azi la cca. 150 litri/om/zi. Datorita acestui consum
mult mai redus, in anumite perioade ale zilei, nu mai trece suficienta apa prin contorul
de bransament pentru a pune in miscare mecanismul de inregistrare (pentru a se atinge
debitul de pornire al contorului) si astfel Asociatiile consuma apa necontorizata.
Din acest motiv, Compania a trecut, oriunde este posibil, la inlocuirea contoarelor
cu unele de diametru mai mic si mai sensibile, adaptate noului mod de consum. In plus,
modernizarea continua a aparatelor de contorizare, prin inlocuirea vechilor contoare
(uzate fizic si moral) cu unele noi (mult mai performante) nu demonstreaza altceva decit
dorinta de imbunatatire permanenta a serviciilor oferite clientilor.
Aceasta inlocuire a facut totodata ca unele Asociatii sa constate cresterea
diferentelor de consum intre suma contoarelor de apartament si contorul de
bransament: acesta din urma inregistreaza mult mai precis, chiar si cantitatile mici de
apa care se consuma in bloc (condominiu) pe cand multe contoare de apartament
prezinta deficientele aratate anterior in acest material ceea ce duce la alterarea
acuratetii inregistrarii lor.
In cadrul procesului de modernizare si de reducere a costurilor, se apropie rapid
de finalizare procesul de dotare a contoarelor de bransament aferente (deocamdata)
blocurilor, cu module radio. Aceasta inseamna ca citirea contoarelor nu se mai face
manual, prin deschiderea fiecarui camin si citirea vizuala a contorului, ci prin
transmiterea automata a citirilor fie catre aparate speciale mobile care trec pe strada fie
direct catre sediul Companiei.
Acest sistem prezinta o serie de avantaje atat pentru clienti cat si pentru
furnizorul de servicii:
- Permite citirea exacta a consumului de apa din luna respectiva, de la distanta,
fara a-i mai deranja pe locatari;
- Garanteaza citirea lunara deoarece nu necesita intrarea in caminele de
bransament si se elimina astfel sincopele generate de imposibilitatea citirii (camine aflate
pe proprietate privata sau in subsoluri, camine blocate de zapada, autovehicule parcate
etc.);
- Reduce timpii procesului de citire al contoarelor;
- Elimina greseala umana din procesul de citire al contoarelor si de prelucrare a
datelor;
Modulele radio montate pe noile contoarele sau pe cele existente care au fost preechipate in acest sens, rezista in conditii de inghet sau de inundatii si sunt protejate
impotriva posibilelor influente ale campurilor magnetice externe, eliminandu-se astfel
erorile de citire.
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In vederea depistarii din timp a unor eventuale supraconsumuri generate de
posibile avarii pe portiunile de retea dintre contorul de bransament si locuinta,
personalul compartimentul de resort al Companiei va monitoriza lunar citirile efectuate si
va notifica Clientii in cazul constatarii abateri semnificative de la media lunilor
precedente.
RECOMANDAM cu insistenta Clientilor nostri sa NU incerce citirea contoarelor
prin accesul in caminul de bransament in lipsa personalului Companiei, deoarece pot
avaria si deregla modulele radio montate pe contoare, fiind astfel afectata precizia citirii.
Cum acest sistem nu mai permite prezenta reprezentantului Asociatiei la citire,
pentru a veni in sprijinul administratorilor de bloc care doresc sa cunoasca cat mai
curand consumul determinat, CASSA posteaza pe site-ul propriu – www.casomes.ro in primele zile ale lunii, lista tuturor citirilor pe luna precedenta, la rubrica “Noutati”.
5. Limitele de propietate
Conform misiunii incredintate de actionari - autoritatile locale din aria deservita Compania administreaza retelele publice de alimentare cu apa si de colectare-epurare.
Sunt extrem de putine activitatile pe care Compania este abilitata sa le presteze,
contra cost, pe retelele interioare de apa-canal.
Caminul de bransament in cazul apei si caminul de racord in cazul canalizarii
reprezinta limita de proprietate dintre sistemul public pe care CASSA are obligatia de a-l
intretine si unde va interveni fara costuri pentru clienti si retelele interioare, in
proprietatea/administrarea Clientilor.
De regula, in cazul retelei de apa, problema limitei de proprietate (la nivelul
caminului de bransament) este clara. Chiar si aici insa se impune o precizare. Desi legal
contorul de bransament este ”ultima componenta a retelei publice” ceea ce ar insemna
ca reteaua de apa denumita ”interioara” incepe de la olandeza (armatura) de dupa
contor, datorita faptului ca ansamblul constructiei caminului de bransament este in
administrarea operatorului, se admite ca tot ceea ce este in caminul de bransament este
in administrarea acestuia, astfel ca reteaua ”interioara” aflata in proprietatea clientului
incepe de la peretele exterior al caminului de bransament.
Aceasta inseamna ca o avarie in caminul de bransament revine ca si obligatie de
reparatie Companiei. De asemenea, consumul de apa rezultat in urma unei avarii in
caminul de bransament, va fi suportat de operator.
Sunt situatii in care problema precizarii exacte a limitei de proprietate in cazul
retelelor de canalizare aferente blocurilor este problematica. In schema de mai jos este
figurata reprezentarea situatiei celei mai generale in cazul condominiilor.
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Desi legislatia defineste retelele de canalizare
aflate
in
proprietatea
/
administrarea clientilor (a Asociatiilor) drept “retele interioare”, aceasta nu inseamna ca
ele sunt doar acelea din interiorul (subsolul) blocurilor. Intreaga retea de canalizare din
exteriorul blocului, care uneste caminele intermediare (de regula fiecare corespunzand
unei scari) pana la caminul de racord (in sensul de curgere a apei uzate) este tot retea
interioara si ca atare responsabilitatea intretinerii si repararii revine Asociatiei.
Daca exista dubii in legatura cu punctul de delimitare, clientii au posibilitatea de a
solicita in scris companiei obtinerea planului de situatie al retelei aferente blocului, cu
marcarea limitei de proprietate.
In cazul retelelor interioare de canalizare, CASSA presteaza contra cost servicii
de vidanjare si de vizualizare a interiorului conductelor de canalizare (daca sunt suficient
de mari in diametru) cu robot cu camera video (fiind vorba de prestari de servicii pe
retele proprietate privata).
Recomandam cu insistenta administratorilor/presedintilor de bloc sa NU plateasca
serviciile de vidanjare pe retelele interioare (care se executa contra cost) direct
personalului care executa lucrarea. Acesta nu are posibilitatea de a emite chitanta si de
multe ori tariful oficial este mai mic decat ceea ce eventual ati plati direct lor.
Contravaloarea lucrarii se va incasa pe factura oficiala emisa de Companie, pe baza
situatiei de lucrari.
6. Lipsa presiunii apei
Dispeceratul Companiei dispune de monitorizare automata a presiunilor din
reteaua publica de distributie a apei potabile. Ca urmare, in situatii de avarii pe reteaua
publica Compania cunoaste de regula zonele unde sint probleme cu presiunea si va lua
masurile ce se impun.
De cele mai multe ori insa, lipsa presiunii la unele apartamente dintr-un bloc, in
particular la etajele superioare se datoreaza unor cauze independente de parametrii
tehnici ai apei furnizate de Companie la nivelul bransamentului.
Din nou trebuie reamintit faptul ca societatea noastra are obligatia de a furniza
apa la o presiune necesara (consultati copia dvs. din Contractul de prestare a serviciului)
la nivelul bransamentului. Aceasta presiune este astfel calculata incat sa asigure apa,
in conditii normale, la toate etajele. Cu atat mai mult cu cat problema presiunii apei la
etajele superioare ale tuturor blocurilor inalte P+8 – P+12 (din Cluj-Napoca) a fost
solutionata prin programul de modernizare ISPA, in urma dotarii acestor blocuri cu statii
proprii, automate, de hidrofor.
Dimensiunile bransamentelor ce deservesc condominiile, a conductelor din retelele
interioare si in consecinta debitele necesare pentru a asigura alimentarea cu apa potabila
in bune conditii a acestor cladiri, au fost proiectate tinanduse cont de instalatiile clasice
de consum de apa rece: robinete si vase WC.
S-a tinut cont de asemenea de faptul ca apa calda menajera si incalzirea se
realizau (la momentul construirii majoritatii actualelor blocuri vechi) prin retele interioare
distincte de cele de alimentare cu apa potabila.
Astfel, de exemplu, presiunea necesara la nivelul bransamentului unui imobil de 4
etaje si 2 scari, pentru a se asigura in bune conditii alimentarea cu apa potabila (rece) a
intregului imobil, este de cca. 2 bari.
In conditiile inmultirii microcentralelor de apartament, bransamentul si reteaua
interioara de apa potabila a imobilului sunt supuse unei solicitari suplimentare de debit
fata de nivelul proiectat, devreme ce nevoile de apa calda sunt realizate acum prin
incalzirea apei reci. Se adauga la aceasta recomandarile distribuitorilor de astfel de
microcentrale catre beneficiari, de a se asigura pentru aceste instalatii o presiune de 1-2
bari (fata de cca. 0,5 bari cat indica de regula prospectele fabricantului).
Aceasta face ca, uneori, microcentralele de la etajele superioare sa nu beneficieze
de presiunea (debitul) recomandate.
C.A.S.S.A. nu este responsabila de lipsa debitului/presiunii la microcentralele de
apartament, cu atat mai mult cu cat toate Avizele eliberate de Companie (in perioada
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in care legislatia a impus eliberarea unui astfel de document si de catre furnizorul
de apa rece) pentru montarea de microcentrale, conditionau buna functionare ulterioara
a sistemului de re-dimensionarea retelelor interioare, tocmai pentru a putea face
fata noilor necesitati de debit.
Textul avizului prevenea: ”In cazul in care bransamentul si coloanele imobilului nu
pot sa asigure si debitul suplimentar de apa necesar pentru prepararea apei calde in
centralele termice individuale, veti contribui financiar la redimensionarea acestor
instalatii”.
Din cunostintele noastre practic nici o Asociatie (bloc) nu a procedat la
redimensionarea retelelor interioare de apa rece, avand ca rezultat posibile probleme de
debit/presiune, in special la etajele superioare.
Compania nu poate creste presiunea pe retelele publice ca sa compenseze aceste
deficiente ale retelelor interioare deoarece exista riscul ca retelele altor clienti din zona
sa nu faca fata presiunii prea mari.
7. Refularea apelor uzate in subsolul utilizatorului
Conform art. 139 (1) si (2) din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pentru a nu se
produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in cazul intrarii sub presiune a retelei
publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reteaua publica de canalizare.
Suplimentar, utilizatorul este obligat a monta, pe legaturile prevazute pentru
golirea subsolurilor la canalizarea publica (pe instalatiile interioare de canalizare), vane
si clapete contra refularii.
Reamintim si in acest context de obligatia - amintita deja - a Asociatiilor de a
intretine si repara instalatiile de alimentare cu apa si de canalizare, pentru mentinerea
in stare de siguranta si de functionalitate a condominiului.
In cazul nerespectarii acestor prevederi legale, C.A.S.S.A. nu este responsabila
pentru eventualele pagube/efecte produse de astfel de refulari.
8. Canal-meteo
Apele meteorice (precipitatiile) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate
in sistemul public de canalizare impreuna cu apele uzate menajere. Tarifarea acestui
serviciu tine cont nu doar de preluarea in sistemul de canalizare ci si de faptul ca
impreuna cu apele uzate trebuie epurate inainte de a fi redate mediului inconjurator.
O mare parte din tariful serviciului de preluare – epurare ape uzate si
meteorice pe care Dumneavoastra il platiti pe facturi, este reprezentat tocmai
de costurile necesare procesului complex de epurare a acestora.
Conform Art. 48 (1) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de
analizare aprobat prin Hotararea nr. 12/27.09.2010 a ADI (Asociatia Regionala pentru
Dezvoltarea Infrastructurii in Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, care actioneaza in numele
si pentru autoritatile publice actionari ai Companiei in aria de operare) pe baza
prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare
aprobat prin Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 emis de Autoritatea Nationala de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala,
“Cantitatea de apa meteorica preluata la reţeaua de canalizare se determina prin
inmulţirea cantitaţii de apa meteorica, comunicata de A.N.M. pentru luna anterioara
facturarii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, dovedite de
fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR EN 1846–2:2006,
conform formulei:

Q p  S    ip

unde
S-suprafaţa totala construita şi neconstruita, dovedita de utilizator,
 - coeficient echivalent de scurgere care ţine cont şi de durata ploii,
ip - cantitatea de precipitaţii lunara comunicata de A.N.M.
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sunt:

Coeficienţii echivalenţi de scurgere şi

durata a ploii, pe tipuri de consumatori,

a) 0,20 pentru consumatori de tip casnici (imobile unifamiliale);
b) 0,70 pentru asociaţii de proprietari/locatari (imobile multifamiliale);
c) 0,60 pentru consumatori de tip agent economic sau instituţii bugetare;
d) 0,50 pentru domeniul public”.
9. Cantitatea de ape uzate facturata
Cantitatea de ape uzate menajere preluate pentru canalizare-epurare este de 100
% din apa potabila consumata.
Facturarea serviciului de canalizare/epurare in proportie de 100% din apa
consumata este o prevedere a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor
publice de alimentare cu apa şi de canalizare (Cluj) avizat de ANRSC şi aprobat de
autoritaţile locale acţionari ai companiei, in baza Regulamentului-cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare aprobat prin Ordinul
nr. 90/2007 al ANRSC.
Ratiunea de baza pentru care se procedeaza astfel este cea conform careaia, deşi
o mica parte a apei consumate nu ajunge la canalizare, multe alte substanţe lichide şi
solide - bauturi, detergenţi, alimente etc.- se adauga la apele evacuate.
Incepand cu 1.05.2010, in baza Hotararii nr.8/22.04.2010 a ADI - Asociatia
pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Bazinul Hidrografic SOMES - TISA, care reprezinta si
autoritatile locale actionari ai CASSA, facturarea apelor uzate in zona rurala deservita se
face in proportie de 80% din apa consumata.
10. Taxa speciala locala
Taxa speciala care figureaza pe factura C.A.S.S.A. a unora dintre clientii nostri din
judetele Cluj si Salaj, a fost stabilita de catre Consiliile locale respective, pentru perioade
determinate, suplimentar faţa de pretul apei. C.A.S.S.A. a fost incredinţata de catre
aceste autoritati doar cu colectarea acestei taxe, sumele fiind insa livrate intr-un cont
extrabugetar al Primariei respective, care este cea care decide (in consultare cu
Compania) asupra destinaţiei acestor bani. Evident, aceşti bani pot fi folosiţi doar pentru
lucrari de modernizare/extindere a reţelelor de apa - canal.
11. Ajustarea/majorarea preturilor/tarifelor
Urmare
a
conditionalitatilor
prevazute
prin
Memorandumurile
de
Finantare/Acordurile de Imprumut cu diferitele instituitii financiare internationale de la
care noi am solicitat credite pentru co-finantarea Programelor de investitii (MUDP II,
SAMTID, ISPA, POS Mediu) care au fost atrase pentru modernizarea si extinderea
infrastructurii de apa-canal, conditionalitati care prevad obligativitatea ajustarii anuale
atat a pretului apei potabile cat si a tarifului de canalizare-epurare cu influentele
indicelui preturilor de consum (inflatia) precum si in termeni reali, Compania de Apa
SOMES solicita anual ANRSC (Autoritatii Nationale de Reglementare) avizarea noile valori
ale pretului apei potabile si tarifului pentru colectarea/epurarea apelor uzate.
Totodata, in vederea atingerii dezideratului unui mediu cat mai curat in folosul
comunitatii si al generatiilor urmatoare, se impun modernizari masive ale statiilor de
epurare capabile sa asigure respectarea unor criterii deosebit de severe stabilite la
nivelul Uniunii Europene din punctul de vedere al calitatii apelor epurate deversate in
emisar. Costurile de modernizare si operare ale statiilor de epurare si retelelor de
canalizare vor deveni din aceasta cauza mai mari decat cele privind tratarea apei pentru
potabilizare. In consecinta, Memorandumurile/Acordurile de Finantare mentionate
prevad obligativitatea ca tarifele de canalizare sa reflecte costurile economice reale ale
prestarii acestui serviciu, ceea ce a obligat compania noastra sa aplice un plan de
crestere treptata (anuala) a tarifului astfel incat incepand cu Iulie 2013 acesta sa
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respecte sus-mentionata conditionalitate ceea ce va insemna probabil ca va ajunge
mai mare decat pretul unui metru cub de apa.
Odata obtinut avizul ANRSC, ajustarea/majorarea preturilor/tarifelor este supusa,
aprobarii ADI, care actioneaza in numele autoritatilor publice din aria deservita de
Companie in judetele Cluj si Salaj si, cel tarziu la 1 Iulie a fiecarui an, intra in vigoare.
CASSA anunta public, prin mass-media si postare pe site-ul propriu, atat intentia
de ajustare a preturilor/tarifelor cat si intrarea in vigoare efectiva a acesteia. Ajustarile
de pret/tarif se produc de regula incepand cu 1 Iulie a fiecarui an. In cazul in care s-a
obtinut in timp util atat avizul ANRSC cat si aprobarea ADI, anuntul de intentie se
publica incepand cu luna Mai, iar anuntul de intrare in vigoare a noilor preturi/tarife, in
jurul datei de 1 Iulie.
Temeiul legal al noilor preturi/tarife este inscris in josul facturii.
12. Anuntarea intreruperilor
Compania de Apa SOMES este confruntata cu doua categorii de lucrari care pot
presupune intreruperea temporara a apei.
In cazul avariilor la retelele publice de apa, pe care Compania nu le poate
prevedea, in particular in cazul avariilor de amploare, de multe ori se impune oprirea
rapida a alimentarii cu apa pe retelele publice in scopul evitarii producerii de pagube
proprietatilor si in consecinta anuntarea intreruperii apei nu mai este posibila. In cazul
avariilor de mai mica importanta a caror remediere poate fi amanata cu cateva ore,
interventia este programata de regula pentru a doua zi si un anunt este postat pe site-ul
CASSA – www.casomes.ro – la rubrica “Noutati”. In masura timpului disponibil, chiar
si in aceste situatii se incearca anuntarea prin mass-media si/sau afisare la blocuri sau
case.
In cazul lucrarilor programate de modernizare/reparatie a retelelor de care se stie
in prealabil, intreruperile se anunta cu cu 24 pana la 72 de ore inainte, prin mass-media,
afisare si postare pe site.
Atat in cazul avariilor cat si in cazul lucrarilor programate, puteti obtine relatii
despre intervalul aproximativ al intreruperii de la serviciul Dispecerat care are program
non-stop.
In cazul tuturor lucrarilor de interventie la retelele de apa, personalul CASSA are
obligatia ca inainte de reluarea furnizarii apei sa spele portiunea de retea respectiva cu
apa de la hidranti, astfel ca utilizatorii sa nu primeasca apa tulbure. Este totusi
recomandat ca dupa orice intrerupere a alimentarii cu apa, dupa revenirea acesteia sa
lasati apa sa curga la robinet citeva minute.
13. Procedura de debransare in situatia de neplata a facturii
In baza prevederilor noii Legi nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare, care a intrat in vigoare din 21 Martie 2007, s-au modificat termenul de
scadenta si de plata a facturilor emise de Companie. Aceasta modificare a intrat in
vigoare incepand cu factura pentru consumul lunii Martie 2007.
Facturile se emit lunar, pentru o perioada de consum de o luna, cel tarziu in 15
zile de la sfarsitul perioadei de consum facturate.
Compania de Apa SOMES depune toate eforturile pentru a putea emite facturile –
in particular pentru Asociatii – cat mai repede, dar depindem de comunicarea transmisa
noua de catre Regia de Termoficare a apei CT (a apei reci folosite pentru incalzire/apa
calda menajera) care figureaza pe factura emisa de noi.
Termenul de scadenta este de 15 zile. Clientii sunt obligati sa achite
contravaloarea serviciului de care au beneficiat in acest termen. INSA, clientii au un
termen de 30 de zile suplimentare fata de data scadentei – adica pot plati factura in
15+30 de zile de la data emiterii facturii, fara penalitati. Atentie ! Pentru Clientii care
platesc prin O.P. data platii este data certificarii viramentului de banca platitorului si li se
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recomanda sa vireze banii cu citeva zile lucratoare inainte de trecerea termenului
de plata.
Penalitatile - in prezent de 0,04% pe zi din valoarea ramasa neachitata - se
calculeaza (se datoreaza) incepand cu prima zi dupa data scadentei, adica incepand cu
a 16-a zi dupa data emiterii facturii, daca ati depasit termenul de 15+30 zile de la data
emiterii.
Conf. art. 62, lit. d) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de
canalizare aprobat prin Hotararea ADI nr.12/27.09.2010, Operatorul are dreptul “sa
intrerupa sau sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa, in
condiţiile legii, cu notificare prealabila, la utilizatorii care nu şi-au achitat facturile, la
termenele inscrise in factura, conform reglementarilor legale in vigoare. Aceleaşi masuri,
inclusiv desfiinţarea branşamentelor/racordurilor, se pot lua faţa de utilizatorii
clandestini, daca aceştia nu au indeplinit condiţiile impuse de operatori pentru intrarea in
legalitate”.
Atentie! Un utilizator clandestin este si acela caruia i-a expirat contractul sau a
devenit nul si nu a dat curs invitatiei de a reintra in legalitate.
Procedura de debransare in caz de neplata respecta urmatoarele etape:
1. Se emite factura
2. Termenul maxim de plata (fara penalitati este de 45 (15+30) zile de la data emiterii;
3. In caz de neplata in acest termen, timp de alte 30 de zile se percep majorari de
intarziere (penalitati);
4. Dupa aceste 30 zile ( 75 zile in total de la emiterea facturii), se emite o
notificare/somatie/invitatie la conciliere;
5. La 5 zile lucratoare de la emiterea somatiei, se poate inchide apa, cu demontarea
contorului;
6. Pentru debransare/rebransare sunt percepute tarife;
7. Rebransarea se va face la plata integrala a debitului sau la asumarea si semnarea
unui angajament ferm de plata esalonata a debitului, concomitent cu plata facturilor
curente.
14. Explicarea Facturii

32
1. Data emiterii facturii. De la aceasta
care este de 15 zile.

data incepe “termenul de scadenta”

2. Cod Abonat. Este un indicativ individual pentru fiecare client. Ne ajuta sa va
identificam rapid. Clientii care achita factura prin banci, sunt rugati sa treaca acest
cod si numarul facturii pe O.P.
3. Termenul de scadenta si de plata. Termenul de scadenta este de 15 zile. Conform
Legii nr. 241/2006, incepand cu 21 Martie 2007, clientii sunt obligati sa achite
contravaloarea serviciului de care au beneficiat în acest termen. INSA, clientii au un
termen de 30 de zile suplimentare fata de data scadentei – adica pot plati factura in
15+30 de zile de la data emiterii facturii, fara penalitati. Atentie ! Pentru Clientii care
platesc prin O.P. data platii este data certificarii viramentului de banca platitorului.
4. Datele de identificare Client. Daca sufera modificari, va rugam luati legatura cu
Biroul Contracte pentru operarea lor sau incheierea unui nou contract.
5. Date privind consumul si perioada facturata:
Index 2: consumul indicat de contorul de bransament la ultima citire
Index 1: consumul indicat de contor la citirea (luna) anterioara.
Diferenta (Index 2 – Index 1) da consumul -in metri cubi- pentru perioada
facturata.
Perioada de consum este trecuta pe factura sub forma (de ex.) 01/02 – 28/02,
adica de la 1 la 28 Februarie.
6. Denumirea serviciilor:
Apa retea – apa (rece) potabila furnizata in perioada de facturare.
Apa CT (la blocuri) – apa folosita la prepararea apei calde menajere (datele de consum
ne sunt furnizate de RAT).
Canal – cantitatea de ape uzate menajere preluate la canalizare pentru evacuare si
epurare. Reprezinta 100% din apa consumata. Desi o mica parte a apei consumate nu
ajunge la canalizare, multe alte substante lichide si solide -bauturi, detergenti, alimente
etc- se adauga la apele evacuate.
Canal meteo – precipitatiile care cad pe suprafetele construite si neconstruite, preluate
in sistemul de canalizare si epurate. Se calculeaza dupa o formula stabilita prin legislatie
şi se facturează lunar prin aplicarea tarifului stabilit pentru canalizare-epurare.
Taxa speciala – se percepe doar pe teritoriul localitatilor ale caror consilii locale au
aprobat astfel de taxe. Se colecteaza de catre CASSA dar se vireza Primariei care decide
utilizarea ei.
Penalitati - in prezent de 0,04% pe zi din valoarea ramasa neachitata. Se calculează
(se datorează) incepand cu prima zi dupa data scadentei, adica începand cu a 16-a zi
dupa data emiterii facturii, daca ati depasit termenul de 15+30 zile de la data emiterii.
De exemplu, daca ati platit factura la o zi dupa cele 15+30 de zile, adica in a 46-a zi de
la emitere, veti plati penalitati pentru 30 + 1 zile s.a.m.d.
Pentru a evita penalitati, clientilor care platesc cu O.P. li se recomanda sa vireze banii cu
citeva zile lucratoare inainte de trecerea termenului de plata.
7. Tarif. Reprezinta contravaloarea serviciilor prestate, pe unitatea de masura, in
vigoare la data emiterii facturii.
8. Total plata. Este suma totala pe care o aveti de plata conform facturii curente,
pentru toate serviciile prestate de companie, taxa speciala stabilita de autoritatea locala
si eventualele penalitati.
Penalitatile si taxa speciala (acolo unde exista) nu sunt, legal, incluse in baza de
impozitare.
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9.

Temeiul
legal
al preturilor/tarifelor/taxelor - Pe facturi
se trec actele normative si Hotararile autoritatilor publice, respectiv ale ADI (Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara care actioneaza in numele autoritatilor publice) care au
reglementat/aprobat preturile/tarifele/taxele in vigoare. Toate tarifele ce intra in vigoare
au in prealabil avizul ANRSC (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul
Serviciilor de Gospodarie Comunala).
Cand si cum se emite factura? Perioadele citirilor pentru determinarea consumurilor
aferente facturilor nu se modifica. Facturile se emit lunar, pentru o perioada de consum
de o luna, cel tarziu in 15 zile de la sfarsitul perioadei de consum facturate. Compania de
Apa SOMES depune toate eforturile pentru a emite factura cat mai repede dupa
efectuarea citirii contoarelor dar depindem de Regia de Termoficare care trebuie sa ne
transmita consumul de apa CT (apa rece folosita pentru prepararea apei calde
menajere).

Programul casieriilor

15. Plata facturii

Luni – Vineri intre orele 08,00 – 18,00.
Programul din perioada sarbatorilor legale este anuntat in prealabil prin presa.
Modalitati de plata








Direct la casieriile Companiei
La casierii-incasatori de teren ai C.A.S.S.A. identificati prin legitimatii
Prin virament bancar din contul curent personal
Prin virament din contul Asociatiilor
Cu cardul, la P.O.S.-ul de la sediul Companiei
Varsaminte in numerar direct la BCR, BT, fara comision (Asociatiile de
Proprietari/Locatari)
La A.T.M.-urile apartinand BCR Cluj
Daca factura nu ajunge

Fiecare client stie cam in ce perioada sosesc facturile. Daca nu primiti o factura,
nu este un motiv de neplata. Sunati la Companie sau Sucursale, cereti Birourile de
Facturare si solicitati o copie a facturilor.
Birou Facturare Cluj-Napoca: 0264 - 591.444 int.130
Suc.Salaj: 0260-650474
Suc. Dej: 0264-222.292
Suc.Gherla: 0264 – 241.915
Suc.Huedin: 0264- 353.034
Incepand cu anul 2014, pe pagina web a societatii este postat un modul
de VIZUALIZARE A FACTURILOR. In acest fel va puteti informa asupra sumelor
datorate chiar daca factura, din motive obiective, a intarziat.
16. Servicii complementare contra cost
Compania de Apa SOMES presteaza contra cost o serie de activitati/lucrari pe
retelele interioare, in limita timpului si resurselor disponibile ramase dupa indeplinirea
obligatiilor pe retelele publice.
Aceste servicii includ, dar nu sunt limitate la: vizualizarea retelelor de canalizare
cu robot cu camera video (reteaua trebuie sa aiba min 60 mm diametru interior pentru
camerele video manuale si min. 300 mm pentru robotul teleghidat), detectarea
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pierderilor cu aparatura electronica fara sapatura (functioneaza doar in spatii
deschise), analize de laborator, vidanjari, curatari de canalizari, inchirieri de diverse
utilaje s.a.m.d. Tarifele pentru aceste servicii se pot consulta pe site sau la sediul
CASSA.
17. Avertizare de securitate
In urma recrudescentei cazurilor de escrocare a unor cetateni de catre presupusi
angajati ai Companiei de Apa SOMES, societatea noastra face urmatoarele precizari:
Compania de Apa SOMES S.A. (C.A.S.S.A.) nu executa nici un fel de lucrari fie la reteaua de alimentare cu apa fie la cea de canalizare - in apartamentele din blocuri
sau in interiorul caselor private.
In cazuri exceptionale, in care este necesar accesul angajatilor CASSA in
apartamente sau case in vederea verificarii unor sesizari (de exemplu prelevare de probe
de apa pentru analize), aceasta se va face pe baza legitimatiei de serviciu care este de
tip card bancar iar in cazul Asociatiilor de proprietari/locatari, de regula in prezenta
presedintelui/administratorului de bloc. Recomandam de asemenea ca, in cazul in care
exista suspiciuni sa fie solicitata si cartea de identitate pentru confruntare.
In nici o situatie angajatii Companiei nu au dreptul sa ceara bani pentru
presupuse prestatii efectuate in apartamente sau case. In cazul blocurilor, facturile
pentru consumul de apa si eventualele prestari de servicii de tip vidanjare sunt de
competenta presedintelui/administratorului iar in cazul caselor private, casierii-incasatori
ai societatii sunt de regula cunoscuti, se identifica prin legitimatia tip card si - la cerere carte de identitate iar pentru sumele primite emit chitante pe care figureaza datele de
identificare ale Companiei de Apa SOMES.
Prevenim inca o data pe aceasta cale cetatenii sa nu se lase pacaliti de presupusi
angajati ai Companiei care solicita sume in schimbul prestarii unor servicii de "verificari",
"dezinfectii" etc. pe reteaua de apa sau canalizare.

###

ABREVIERI FOLOSITE
AP/L
HG
L.
OG
OUG
CASSA
ANRSC
ADI

Asociatie de Proprietari/Locatari
Hotarare de Guvern
Lege
Ordonanta Guvernului
Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Compania de Apa Somes S.A.
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilitati Publice
Asociaţia Regionala Pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul
Hidrografic Someş-Tisa
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