„Drepturile consumatorilor”, formalism şi birocraţie: Stan impotriva Apa Nova
Autoritatea publică în materie (Autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor)
tratează de multe ori (de cele mai multe ori, după experienţa proprie) birocratic, formal şi
cu prea puţin respect faţă de drepturile legale ale consumatorilor sesizările acestora. Şi
bineînţeles că producătorii înşişi de bunuri şi furnizorii de servicii, incurajati de o asa
atitudine, fac acest lucru cu atât mai mult.
În trei dintre zilele lunii iunie 2010, la blocul în care locuiesc apa rece a curs cu rugină.
Pe 15 iunie, am reclamat telefonic faptul Societăţii Apa Nova – unde mi s-a spus că
situaţia se datora unor lucrari care se făceau la conductele de distributie a apei din zonă şi
că respectivele lucrări se vor finaliza în cursul zilei a treia, pe16 iunie.
Deşi n-am formulat vreo sesizare (privind cu înţelegere situaţia respectivă), pe data de 17
iunie, când se ştia bine că problemele se rezolvaseră deja, am primit vizita unor
reprezentanţi ai Apa Nova, care au „prelevat probe” de apă din locuinţă. Iar câteva zile
mai târziu am primit „buletinele de analiză” şi un răspuns scris (pe care nu-l cerusem)
cum că – bineînţeles! – „sesizarea mea” (pe care n-o făcusem) „nu se confirma”. Am
răspuns şi eu, pe măsură, reprezentanţilor Apa Nova.
Mai jos pot fi văzute actele la care mă refer.

----- Original Message ----From: Valerian Stan
To: consumator@apabucur.ro
Sent: Monday, June 07, 2010 2:59 PM
Subject: referinta dvs ANB S-8868; 266524-15/02.06.2010
Stimata doamna Mihaela Constantinescu,
Va multumesc pentru scrisoarea dvs mentionata la Subject.
Sesizarea mea "nu s-a confirmat", cum spuneti dvs, pentru ca angajatii dvs au "prelevat
esantioanele" de apa pe 17.06.2010, deci la doua zile de la data la care eu am facut
sesizarea (15.06.2010).
Pe data de 14 si 15.06.2010, apa rece a curs la domiciliul meu cu rugina. Atunci cand,
pe 15.06.2010, am sunat la Apa Nova sa reclam aceasta situatie am fost informat ca faptul
se datora unor lucrari pe care Societatea dvs le realiza la conductele de distributie a apei
din zona Haiducului, relativ aproape de blocul in care locuiesc, si ca aceste lucrari se vor
finaliza in cursul zilei de 16.06.2010. Asadar, angajatii dvs au "prelevat esantioanele" la o zi
dupa ce lucrarile au fost finalizate si cand stiau bine ca apa nu ne mai era furnizata cu
rugina.
V-am facut aceste precizari nu pentru ca as mai avea ceva de reclamat sau pretins
Societatii dvs, ci doar pentru a va spune ca nu am avut dificultati in a intelege din ce cauza
sesizarea mea "nu s-a confirmat".
Va doresc noi si importante succese in activitate!
Valerian Stan

