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Document privat, emis de Apa Nova București S.A. (denumită mai jos "ANB''). Documentul se adreseaz
caracter personal. Dacă ați primit sau accesat acest document din gre
Aveți responsabilitatea protejării conținutului acestui document, iar distribuirea, modificarea sau divulgarea sa neautorizat
organizatorice pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Detalii despre prelucr
Condiții“. 

 

NORMATIV DE CON

DOCUMENTE NECESARE EMITERII ACORDULUI DE PRELUARE

 

Pentru solicitarea Acordului de Preluare, utilizatorul va depune la 

următoarele:  

A) Dovada achitării taxei de solicitare Acord de Preluare în valoare de 
RO33BRDE450SV01059614500 

B) Cerere privind emiterea Acordului de Preluare însu
al societății, conform modelului 

C) Memoriul de Prezentare și Declara
Declarație”; 

D) Copie Certificat Constatator, emis de Camera de Comer
aferent punctului de lucru pentru care se solicit

E) Planul de prevenire și combatere a polu
întocmit conform metodologiei de elaborare a acestuia, semnat 
legal al unității, conform modelului 
Combatere a Poluărilor Accidentale a Re

F) Schița rețelei interioare de canalizare cu figurarea racordurilor sau punctelor de prelevare 
după caz, a instalațiilor de preepurare ale titularului de contract 
rețelei interioare de canalizare;

G) Schema flux a instalațiilor d
achiziționare și montare; 

H) Autorizația de Gospodărire a Apelor, Notificarea de func
sau conservare, pentru utilizatorul care de

I) Dovezi privind colectarea, valorificarea, eliminarea de
exploatare a rețelei de canalizare, de epurare 
petroliere, ape uzate cu conținut de substan
respectiv Formularele de expedi
1061/2008, cu modificările și complet

J) Avizul sanitar emis de Direc
nr.188/2002, cu modificările ș

K) Documentul care să ateste dreptul de folosin
Acordului de Preluare, conform modelului 

 

ă mai jos "ANB''). Documentul se adresează exclusiv destinatarului și poate conține informa
i primit sau accesat acest document din greșeală, vă rugăm să ne anunțați de urgență la numărul *7777 (tarif normal), apoi să

inutului acestui document, iar distribuirea, modificarea sau divulgarea sa neautorizată este interzisă.  ANB implementeaz
 cu caracter personal. Detalii despre prelucrările de date se găsesc pe www.apanovabucuresti.ro, sec

 

NORMATIV DE CONȚINUT 

DOCUMENTE NECESARE EMITERII ACORDULUI DE PRELUARE

Pentru solicitarea Acordului de Preluare, utilizatorul va depune la Apa Nova Bucure

rii taxei de solicitare Acord de Preluare în valoare de 700 lei fără TVA, în contul 
RO33BRDE450SV01059614500 (chitanță, ordin de plată); 
Cerere privind emiterea Acordului de Preluare însușită sub semnătură de reprezentantul legal 

, conform modelului „Cererea privind emiterea Acordului de Preluare”

și Declarație, conform modelului „Memoriul de Prezentare 

Copie Certificat Constatator, emis de Camera de Comerț și Industrie - Registrul Comer
aferent punctului de lucru pentru care se solicită Acord de Preluare;  

i combatere a poluărilor accidentale a rețelei de canalizare publice, 
tocmit conform metodologiei de elaborare a acestuia, semnat și însușit de reprezentantul 

ii, conform modelului „Metodologie de Elaborare a Planului de Prevenire 

rilor Accidentale a Rețelei de Canalizare Municipale”; 
elei interioare de canalizare cu figurarea racordurilor sau punctelor de prelevare 

iilor de preepurare ale titularului de contract și ale celorlalț
elei interioare de canalizare; 

țiilor de preepurare, prospecte instalații de preepurare, dovezi 

rire a Apelor, Notificarea de funcționare sau Procesul Verbal de casare 
sau conservare, pentru utilizatorul care deține sursa de apă subterană, în copie; 
Dovezi privind colectarea, valorificarea, eliminarea deșeurilor rezultate din procesele de 

elei de canalizare, de epurare și tehnologice: grăsimi, uleiuri, șlamuri, produse 
ținut de substanțe periculoase etc. încheiate cu societ

respectiv Formularele de expediție/transport deșeuri întocmite conform prevederilor O.U.G. 
și completările ulterioare;  

Avizul sanitar emis de Direcția de Sănătate Publică pentru unitățile specificate în Ordinul 
și completările ulterioare - NTPA 002, art. 6;  

 ateste dreptul de folosință dat de titularul de contract în vederea emiterii 
Acordului de Preluare, conform modelului „Drept de folosință”. 

ine informații confidențiale și date cu 
rul *7777 (tarif normal), apoi să îl distrugeți sau să îl ștergeți. 

.  ANB implementează măsuri tehnice și 
w.apanovabucuresti.ro, secțiunea “Termeni și 
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Document privat, emis de Apa Nova București S.A. (denumită mai jos 
caracter personal. Dacă ați primit sau accesat acest document din gre
Aveți responsabilitatea protejării conținutului acestui document, iar distribuirea, modificarea sau divulgarea sa neautorizat
organizatorice pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Detalii despre prelucr
Condiții“. 

L) Ultimele 3 Rapoarte de Încercare lunare, emise de un laborator acreditat, pentru indicatorii 
analizati, pentru fiecare cămin de racord sau sec
uzate în rețeaua publică de canalizare.

Toate documentele solicitate sunt obligatorii

 

NOTĂ:  

1. Înregistrarea documentației se va face numai dup
de Preluare.  

2. Documentele precizate se vor depune în format electronic prin e
relatii.clienti@apanovabucuresti.ro
aferentă documentului conform prezentului normativ: exemplu: Nume Societate_ C_memoriu 
tehnic etc. 

3. Solicitările care nu conțin documentele prev
Normativ de Conținut, nu se vor înregistra 

4. Modelele de documente specificate la punctele B,
https://www.apanovabucuresti.ro/servicii/consultanta/formulare

5. Acordul de Preluare se emite numai în format electronic în termen de 15 zile lucr
perioadă de valabilitate de maxim
vigoare, corespunzătoare situa

6. În cazul în care apar neclarit
solicita informații suplimentare sau se poate efectua 
situației prezentate.  

7. În urma analizei documenta
documente sau informații suplimentare.
completare în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, solicitarea Acordului de Preluare 
își pierde valabilitatea, fiind necesar
normativ de conținut, inclusiv achitarea unei noi taxe de solicitare Acord de

8. Termenul de valabilitate al Acordului de
cronologic cel mai apropiat al documentelor ce stau la baza emiterii acestuia: Contractul de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap
închiriere, Autorizația de Gospod
îndeplinit. 

9. Dreptul de folosință în vederea solicit
când solicitarea se face de c
contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap

 

ă mai jos "ANB''). Documentul se adresează exclusiv destinatarului și poate conține informa
i primit sau accesat acest document din greșeală, vă rugăm să ne anunțați de urgență la numărul *7777 (tarif normal), apoi să

inutului acestui document, iar distribuirea, modificarea sau divulgarea sa neautorizată este interzisă.  ANB implementeaz
 cu caracter personal. Detalii despre prelucrările de date se găsesc pe www.apanovabucuresti.ro, sec

ltimele 3 Rapoarte de Încercare lunare, emise de un laborator acreditat, pentru indicatorii 
ămin de racord sau secțiune de control prin care sunt evacuate apele 

 de canalizare. 

sunt obligatorii.  

ției se va face numai după achitarea taxei de solicitare a Acordului 

Documentele precizate se vor depune în format electronic prin e-mail la adresa: 
relatii.clienti@apanovabucuresti.ro, denumite individual cu numele unității, urmat de litera 

 documentului conform prezentului normativ: exemplu: Nume Societate_ C_memoriu 

țin documentele prevăzute la punctele A, B, C, D, E, F din prezentul 
inut, nu se vor înregistra și se va notifica utilizatorul în consecin

Modelele de documente specificate la punctele B, C, E, K se regăsesc la adresa 
https://www.apanovabucuresti.ro/servicii/consultanta/formulare-documente. 
Acordul de Preluare se emite numai în format electronic în termen de 15 zile lucr

 de valabilitate de maximum 2 ani, în cazul conformării la prevederile legale în 
toare situației existente la punctul de lucru.  

În cazul în care apar neclarități sau neconcordanțe în cadrul documentației depuse, se pot 
ii suplimentare sau se poate efectua o verificare în teren în vederea clarific

În urma analizei documentației depuse, pot fi solicitate în completarea dosarului 
ții suplimentare. În cazul în care nu se va da curs solicit

e în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, solicitarea Acordului de Preluare 
i pierde valabilitatea, fiind necesară depunerea unei noi documentații, conform prezentului 

inut, inclusiv achitarea unei noi taxe de solicitare Acord de Preluare.
Termenul de valabilitate al Acordului de Preluare nu va putea depăși termenul de valabilitate 
cronologic cel mai apropiat al documentelor ce stau la baza emiterii acestuia: Contractul de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare sau, după caz

ia de Gospodărire a Apelor, termenul de finalizare al m

 în vederea solicitării Acordului de Preluare este unic și se prezint
face de către un utilizator declarat al rețelei interioare, altul decât titularul 

contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

ine informații confidențiale și date cu 
oi să îl distrugeți sau să îl ștergeți. 

.  ANB implementează măsuri tehnice și 
sesc pe www.apanovabucuresti.ro, secțiunea “Termeni și 

ltimele 3 Rapoarte de Încercare lunare, emise de un laborator acreditat, pentru indicatorii 
iune de control prin care sunt evacuate apele 

 achitarea taxei de solicitare a Acordului 

mail la adresa: 
ții, urmat de litera 

 documentului conform prezentului normativ: exemplu: Nume Societate_ C_memoriu 

F din prezentul 
i se va notifica utilizatorul în consecință. 

ăsesc la adresa 

Acordul de Preluare se emite numai în format electronic în termen de 15 zile lucrătoare, pe o 
rii la prevederile legale în 

ției depuse, se pot 
o verificare în teren în vederea clarificării 

iei depuse, pot fi solicitate în completarea dosarului și alte 
În cazul în care nu se va da curs solicitării de 

e în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, solicitarea Acordului de Preluare 
ii, conform prezentului 

Preluare. 
i termenul de valabilitate 

cronologic cel mai apropiat al documentelor ce stau la baza emiterii acestuia: Contractul de 
ă caz, Contract de 

rire a Apelor, termenul de finalizare al măsurilor de 

i se prezintă atunci 
elei interioare, altul decât titularul 

i de canalizare.  


