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Etapele procesului de racordare la rețelele publice de distribuție a apei și de canalizare 
 

Pentru a beneficia de serviciile de apă și canalizare este necesar sa te racordezi la rețelele publice printr-un 

branșament și racord. 

 

Etapele realizării branşamentului/ racordului: 

1. obținere aviz de principiu 

2. obținere certificat de urbanism 

3. realizare proiect și obținerea avizului tehnic de branșare/ racordare ANB 

4. încheiere contract de execuție (ANB urmând să obțină toate avizele necesare eliberării autorizației de 

construire) 

5. execuție și recepționare lucrări 

6. încheiere contract de furnizare servicii apa/ canalizare 

 

 

IMPORTANT! 

Executarea lucrărilor de conectare la rețelele publice de apa/canal se realizează respectând în totalitate 

prevederile legale și cele din avizul tehnic emis de Apa Nova Bucuresti S.A.. 

Încălcarea acestora atrage sancționarea conform prevederilor, inclusiv desființarea acestora. 

 

În situaţia în care (după emiterea avizului tehnic şi obţinerea autorizaţiei de construire) decideţi să executaţi 

lucrarea cu o altă firmă este necesar să: 

a) încheiați un contract de consultanţă pentru execuţia de lucrări de branşamente de apă şi/sau de 

racorduri de canalizare cu Apa Nova Bucureşti; 

b) încheiaţi un contract cu aceasta în care să se specifice explicit că lucrarea executată respectă 

cerinţele necesare în vederea recepţionării de către Apa Nova Bucureşti şi că firma respectivă 

începe lucrarea numai după obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

Obținerea Avizul de principiu 
Pentru obţinerea avizului de principiu este necesară depunerea următoarelor documente la Centrul Relaţii 

Clienţi din str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2 (amplasat la intersecţia străzii Barbu Văcărescu cu bulevardul 

Lacul Tei) și achitarea taxei aferente: 

• o copie a documentului de proprietate/ care atestă dreptul de folosință/ o copie după hotărârea 

judecătorească de constituire a Asociaţiei de Proprietari; 

• o copie a documentului de identitate, pentru persoane fizice; 

• o copie a Certificatului Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului şi/ sau a Certificatului  de 

Înregistrare Fiscală, pentru persoane juridice; 

• Două copii a planului cadastral 1:500 (anexă la Certificatul de urbanism) pe care să fie poziţionată 

proprietatea sau traseul rețelei edilitare (gaze, electrice, RADET, Telefonie, etc), având lungimea 

corespunzătoare actelor depuse; 

• O copie a planului de încadrare în zonă, scara 1:2000, (anexă la Certificatul de urbanism), pe care să 

fie poziţionată proprietatea sau traseul rețelei edilitare (gaze, electrice, RADET, Telefonie, etc), 

având lungimea corespunzătoare actelor depuse; 

• inventar de coordonate tip STEREO 1970 sau STEREO LOCAL (al punctelor de contur, certificat de 

firmă de cadastru autorizat);  

• pentru persoane juridice este necesară o copie a Autorizaţiei de funcţionare spaţiu comercial; 

• copie de aviz de amplasament (pentru construcţiile noi); 

• prezentarea tuturor condiţiilor din pliantul privind separarea consumului de apă a apartamentelor din 

condominii, acolo unde este cazul;  

• prezentarea acordului scris din partea tuturor proprietarilor din condominiu (se va preciza şi numărul 

total de apartamente). 

 



Planurile cadastrale se obţin de la Oficul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti din B-dul Expozitiei 

nr. 1A, sector 1. 

După analiza documentelor depuse, solicitantul este informat în legătură cu posibilităţile tehnice de branşare/ 

racordare a imobilului la reţeaua de apă/ canalizare. 

Dacă avizul de principiu este “pozitiv” se trece la următoarea etapă pentru execuţia branşamentului. 

Dacă avizul de principiu este “negativ” demersul solicitantului se opreşte aici. 

Avizul se eliberează solicitantului sau unui împuternicit al acestuia, cu prezentarea documentului eliberat în 

acest scop şi însoţit de copia documentului de identitate a împuternicitului. 

 

3. Avizul tehnic de branşare/ racordare şi proiectul 
 

După primirea avizului de principiu (pozitiv) pentru executarea unui branşament/ racord, este necesară 

solicitarea emiterii avizului tehnic şi întocmirii proiectului. Este necesară depunerea următoarelor 

documente: 

• o copie a documentului de identitate;  

• o copie a Certificatului Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului şi/ sau Certificat Înregistrare 

Fiscală, pentru persoane juridice;  

• o copie a Certificatului de Urbanism pentru execuţie branşament/ racord eliberat de Primaria locală  

• Două copii a planului cadastral 1:500 (anexă la Certificatul de urbanism) pe care să fie poziţionată 

proprietatea sau traseul rețelei edilitare (gaze, electrice, RADET, Telefonie, etc), având lungimea 

corespunzătoare actelor depuse; 

• O copie a planului de încadrare în zonă, scara 1:2000, (anexă la Certificatul de urbanism), pe care să 

fie poziţionată proprietatea sau traseul rețelei edilitare (gaze, electrice, RADET, Telefonie, etc), 

având lungimea corespunzătoare actelor depuse; 

• proiectul instalaţiei interioare cu viza unui verificator atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice;  

• o copie după avizul de principiu şi planul de cadastru cu reţelele publice trasate (anexă la avizul de 

principiu);  

• breviar de calcul al necesarului de debit de apă sau declaraţie cu privire la felul şi numărul obiectelor 

sanitare pentru o corectă dimensionare a branşamentului /a racordului; 

• proiectul noilor instalaţii sanitare întocmit de un proiectant de specialitate şi ştampilat de un 

verificator atestat MDRA-specialitatea instalaţii interioare. 

• în cazul separărilor mai sunt necesare: 

− acordul părţilor privind realizarea noului branşament/ racord; 

− acord notarial de utilizare în comun a racordului de canalizare (acolo unde este cazul); 

− protocol semnat de către titularul de contract referitor la datorii în care să fie menţionat modul 

convenit asupra repartizării sumelor şi modul de plată al acestora către Apa Nova Bucureşti; 

− protocol în cazul separării alimentării cu apă şi utilizarea racordului comun. 

Achitarea contravalorii serviciilor de proiectare este necesară să se realizeze la data depunerii documentaţiei 

precizate mai sus. 

Avizul se eliberează solicitantului sau unui împuternicit al acestuia, cu prezentarea documentului eliberat în 

acest scop şi însoţit de copia BI/CI a împuternicitului. 

 

 

4. Execuţia branşamentului/ racordului 
 

4.1 Execuţia branşamentului / racordului cu Apa Nova Bucureşti 

 

4.1.1 Semnarea contractului de execuţie şi a contractului de furnizare servicii de alimentare cu 

apă şi de canalizare 

După primirea avizului tehnic şi a devizului estimativ al lucrării, solicitantul se prezintă la Apa Nova 

Bucureşti pentru ridicarea proiectului. Devizul estimativ are un termen de valabilitate clar menţionat. Pentru 

execuţia lucrării cu societatea noastră este necesar ca solicitantul să achite 50% din valoarea devizului 

estimativ urmând să semneze şi un contract de execuţie prin care se mandatează Apa Nova Bucureşti să 



execute lucrarea. Diferenţa de plată a executării lucrărilor se va achita după semnarea recepţiei, pe baza 

facturii emise. 

Prin încheierea contractului de execuţie, Apa Nova Bucureşti obţine în numele solicitantului autorizaţia de 

construire şi avizele cerute de autorităţile locale prin certificatul de urbanism. 

Odată cu semnarea contractului de execuţie, solicitantul semnează şi contractul de furnizare servicii de 

alimentare cu apă şi de canalizare. Acesta intră în vigoare după semnarea recepţiei lucrărilor şi devizului post 

execuţie. 

 

4.1.2 Recepţia şi punerea în funcţiune a branşamentului/ racordului 

După finalizarea lucrărilor, solicitantul este invitat să participe la efectuarea recepţiei. Procesul verbal de 

recepţie şi devizul post execuţie se semnează pe teren (la adresa branşamentului/ racordului executat). După 

semnarea recepţiei lucrărilor şi a devizului post execuţie, contractul de furnizare apă şi canalizare intră în 

vigoare, iar solicitantul devine clientul Apa Nova Bucureşti. 

 

4.2 Execuţie branşament/ racord cu altă firmă specializată 

 

4.2.1 Semnarea contractului de consultanţă şi a contractului de furnizare servicii de alimentare 

cu apă şi canalizare 

 

După primirea avizului tehnic şi a proiectului, solicitantul trebuie să contacteze şi să încheie un contract de 

execuţie branşament/ racord cu o firmă specializată. Aceasta execută lucrarea şi  reprezintă solicitantul în 

relaţia cu Apa Nova Bucureşti pe toată durata efectuării lucrării, inclusiv la recepţia branşamentului/ 

racordului. 

Firma specializată aleasă pentru executarea lucrării trebuie să se prezinte împreună cu solicitantul la sediul 

Apa Nova Bucureşti pentru încheierea contractului de consultanţă şi să achite contravaloarea aferentă 

acesteia. 

Odată cu încheierea contractului de consultanţă, solicitantul semnează şi contractul de furnizare servicii de 

alimentare cu apă/ de canalizare. Acesta este validat de Apa Nova Bucureşti şi intră în vigoare după trei zile 

de la recepţionarea lucrării. 

 

Pentru încheierea contractului de consultanţă sunt necesare următoarele documente: 

• contractul de execuţie încheiat între solicitant şi firma specializată; 

• copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comeţului şi/ sau Certificat Înregistrare Fiscală al 

firmei specializate; 

• copie autorizaţie de construire pentru execuţia lucrării; 

• copii ale tuturor avizelor necesare obţinute. 
 

4.2.2 Ordinul de începere a lucrărilor 
 

Firma specializată solicită în scris la Apa Nova Bucureşti ordinul de începere a lucrărilor. 

Apa Nova Bucureşti emite ordinul în maximum 3 zile. 

Lucrările pentru care nu s-a solicitat şi nu s-a obţinut ordinul de începere al lucrărilor sunt considerate 

ilegale. Beneficiarul şi executantul acestor lucrări suportă consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

4.2.3 Închiderea apei pentru realizarea conectării la reţea (dacă este cazul) 

 

În cazul în care din proiect rezultă că realizarea conectării la reţeaua publică nu se poate executa decât prin 

închiderea apei, firma specializată solicită acest lucru la Apa Nova Bucureşti şi achită cheltuielile aferente 

operaţiunii. 

Contravaloarea conectării este achitată la data cererii. 

 

4.2.4 Montarea buclei de măsură 

 

După finalizarea lucrării, firma specializată se prezintă la Apa Nova Bucureşti pentru a solicita procurarea şi 

montarea buclei de măsură. 



Procurarea şi montarea buclei de măsură pe branşament este realizată exclusiv de Apa Nova Bucureşti, în 

urma depunerii solicitării scrise şi achitării contravalorii aferente de către firma specializată. 

 

4.2.5 Recepţia lucrărilor 

 

Firma specializată solicită la Apa Nova Bucureşti efectuarea recepţiei lucrării şi prezintă cartea construcţiei 

completă. 

Solicitantul branşamentului/ racordului este informat în legătură cu data programată pentru recepţie şi 

punerea în funcţiune a lucrării. 

Contractul de furnizare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare intră în vigoare după trei zile de la 

semnarea recepţiei lucrărilor, din acel moment solicitantul devenind clientul Apa Nova Bucureşti. 

 

 
5. Obligaţiile Apa Nova Bucureşti prin încheierea contractului de consultanţă sunt următoarele: 

• să supravegheze lucrările de construcţie şi instalaţiile executate de constructor (branşament apă/ 

racord canal); 

• să participe la verificarea lucrărilor ascunse, când este solicitat de constructor şi la recepţia lucrărilor; 

• să verifice calitatea materialelor şi concordanţa cu certificatele de calitate şi agrementele tehnice; 

• să urmărească întocmirea cărţii construcţiei; 

• să convoace membrii comisiei de recepţie la data programată. 

 

6. Obligaţiile solicitantului prin semnarea contractului de consultanţă sunt următoarele: 

• să aducă la cunoştinţa societăţii Apa Nova Bucureşti data începerii lucrării; 

• să depună la sediul Apa Nova Bucureşti toate documentele solicitate; 

• să execute lucrarea conform proiectului, standardelor în vigoare şi prevederilor legale; 

• să plătească toate serviciile de consultanţă; 

• să solicite în scris ordinul de începere a lucrărilor; 

• să solicite în scris prezenţa Apa Nova Bucureşti la acoperirea lucrării de execuţie branşament/ 

racord, în vederea verificării eventualelor lucrări “ascunse”. În situaţia în care Apa Nova Bucureşti 

nu a fost solicitată în acest sens, eventualele avarii apărute nu se vor remedia decât în baza unui 

deviz întocmit de societatea noastră şi achitat de beneficiarul lucrării; 

• să solicite în scris închiderea apei în vederea conectării la reţeaua publică (dacă este cazul); 

• să achite contravaloarea sistării furnizării apei; 

• să solicite în scris montarea buclei de măsură şi să plătească contravaloarea aferentă acesteia 

• să solicite în scris recepţia imediat după finalizarea lucrărilor. 

 

7. Obligaţiile Apa Nova Bucureşti prin încheierea contractului de execuţie sunt următoarele: 

• să obţină în numele solicitantului avizele impuse prin certificatul de urbanism, de la furnizorii de 

utilităţi; 

• să solicite autorizaţia de construire; 

• să execute lucrările de branşament/ racord în conformitate cu prevederile proiectului, a detaliilor şi a 

caietului de sarcini, a standardelor şi a prescripţiilor tehnice în vigoare; 

• să aducă stratul rutier la starea iniţială, în situaţia în care strada nu se mai află în garanţia societăţii 

care a executat modernizările rutiere; 

• să predea beneficiarului, în termen de 15 zile de la recepţia lucrărilor, un dosar complet ce va conţine 

avizul şi proiectul Apa Nova Bucureşti, autorizaţia de construire, procesul verbal de recepţie a 

lucrărilor şi contractul de furnizare a serviciilor de apă şi de canalizare; 

• să transmită beneficiarului, prin poştă, factura ce va cuprinde diferenţa de plată a executării lucrărilor 

conform devizului post execuţie. 

 

Obligaţiile solicitantului prin semnarea contractului de execuţie sunt următoarele: 

• să achite la data semnării contractului de execuţie un avans de 50% din valoarea estimată a lucrării 

de branşament/ racord  



• să depună actele solicitate 

• să plătească sumele comunicate la datele sau în termenele stabilite 

• să elibereze amplasamentul lucrării 

• să respecte termenele etapelor de parcurs, comunicate de Apa Nova Bucureşti 

• să nu împiedice în niciun moment execuţia lucrării 

• să fie prezent personal sau prin reprezentant legal, pe parcursul execuţiei lucrărilor, la adresa lucrării 

• să execute instalaţiile interioare conform proiectului de instalaţii interioare şi standardelor în vigoare 

şi fără a afecta în vreun mod reţeaua publică 

• să achite contravaloarea facturii emise pentru diferenţa de cost a lucrărilor executate, în termenul 

scadent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


