
   

 

 

 

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. 
OPERATOR REGIONAL DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 

 

               551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA   

                J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677 

                   Cont RO43RNCB0231070372030001 – BCR MEDIAŞ    E-mail:office@apatarnavei.ro 
www.apatarnavei.ro 

  

 
 

 

Comunicat de presă 

 
           Mediaș, 20.07.2022 

 
Folosiți apa eficient și rațional!  

  

  

  Având în vedere situația specială pe care o traversează țara noastră, cauzată de perioada secetoasă, 

dar ținând cont și de prognozele pentru perioada imediat următoare, precum și de recomandările la nivel 

național pentru evitarea risipei de apă, compania Apa Târnavei Mari face un apel insistent către clienții 

din aria de deservire să folosească apa din rețeaua publică în mod eficient și rațional, doar în scop 

potabil și menajer (apă pentru băut, igienă corporală și igiena locuinței). În același timp, facem un apel 

către clienții care desfășoară activități agricole sau de grădinărit, să reducă la minim utilizarea apei 

potabile din rețeaua publică pentru activitățile lor și să folosească pentru aceste lucrări apa din sursele 

proprii (fântâni, puțuri).  

 

Avem încredere că toți clienții din aria de deservire vor avea o abordare cât se poate de 

responsabilă în privința consumului de apă, astfel încât să fie evitate situații de restricționare a 

furnizării apei potabile, sau situații în care anumiți consumatori să fie privați de a avea o cantitate 

minimă de apă pentru băut, igienă, sau nevoi casnice. 

  

 În conformitate cu prevederile contractuale, Regulamentul de organizare și funcționare a 

serviciului și legislația în vigoare - Ordinul nr.88/2007 al Autoritatății Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, „utilizatorul este obligat: să asigure folosirea eficientă şi 

raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe 

persoană, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în 

vigoare; să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor”. 
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