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Către S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. 

 

 

CERERE 

                                                                    

Pentru agreerea societăţii comerciale/ persoanei fizice autorizate care doreste sa desfăşoare 

activităţi de execuţie branşamente apă şi/sau racorduri canalizare în reţelele publice administrate de 

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. 

                                                                 

                                                                    

 

Solicitant (SC/PF autorizată) ......................................................................, cu sediul în 

localitatea................................................................., strada........................................................... 

nr..............., judeţul............................., cod poştal........................, telefon................................., 

fax...................................., email: ................................, cod fiscal..........................................., 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ....................................................., 

CUI...................................... cont nr. ......................................................, deschis la 

....................................................., reprezentată prin ......................................................... avand 

functia de ............................................................ solicită agreerea pentru a executa lucrări 

branşamente apă şi/ sau racorduri canal în reţelele administrate de  S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. 

 

Mă oblig ca, în situaţia obţinerii agrementului, să respect întocmai prevederile procedurilor 

Companiei S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., legislaţia şi normativele în vigoare cu modificările 

ulterioare, sub sancţiunea anulării agrementului fără notificare prealabilă.  

 

Anexăm dosarul conţinând documentele solicitate pentru agreere.   

 

1. Cerere tip – solicitare agrement, 

2. Certificat Constatator eliberat de ORC – domeniul de activitate al firmei trebuie sa fie de 

executie lucrari de instalatii, 

3. Certificat de inmatriculare a agentului economic la Oficiul Registrului Comertului, 

4. Certificat Fiscal, 

5. Lista principalelor lucrari executate (experienta in domeniu) si/sau Scrisori de recomandare/ 

certificare a lucrarilor eliberate de catre Beneficiarii acestora. Cel putin o lucrare de executie 

retele de apa si canalizare sau 5 bransamente/racorduri executate in ultimii 5 ani, 

6. Documente care sa faca dovada functionalitatii si dreptului de proprietate  si/sau drepturilor 

depline si continue de utilizare pe o durata cel putin egala cu cea a duratei pentru care se 

solicita agreerea (minim 24 de luni) a cel putin urmatoarelor echipamente: aparat de sudura 

cap la cap, aparat de sudura prin electrofuziune, aparat de sudura electrica, aparat de sudura 

autogen, masina de taiat beton/asfalt, mai compactor, buldoexcavator, echipament de foraj 

orizontal, 

7. Agremente tehnice pentru  aparatele de sudura in polietilena si verificarea acestora de catre 

entitati abilitate in domeniu, 

8. Contract cu un laborator autorizat pentru incercari probe grad de compactare teren, 
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9. Extras REVISAL emis de I.T.M. cu evidentierea explicita a specializarilor angajatilor pentru 

a face dovada fortei de munca de care dispune agentul comercial care solicita agrementul sau 

contracte de colaborare pentru personal, 

10. Responsabil de lucrari – inginer/subinginer studii superioare (diploma+CV), maistru contract 

de munca sau de colaborare, 

11. Responsabil Tehnic cu Executia – Copie atestat, CV, contract de munca/dovada colaborarii 

pe durata agreerii – Domeniile 2.1 si 9.1, 

12. Sudor autorizat pentru polietilena – copie autorizare, contract de munca sau de colaborare, 

13. Declaratia de insusire si asumare a respectarii procedurii de bransare /racordare a Apa Ilfov 

precum si a Regulamentului serviciilor, 

14. Dovada achitarii taxei de Agreere. 

 

 

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul (a) .......................................................................................... îmi exprim în mod expres 

consimţământul ca S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. să folosească datele mele cu caracter personal, puse la 

dispoziţie, în relaţii comerciale pentru întocmirea documentelor ce vizează relaţiile comerciale şi 

arhivarea ulterioară a documentelor. Am înţeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter 

personal poate conduce la imposibilitatea prestării serviciilor de către S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.  

 

 

 

Data                                                                                                Ştampilă şi semnatură solicitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


