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R E G U L A M E N T  
pentru agrearea operatorilor economici pentru execuția de 

branșamente de alimentare cu apă și racorduri de canalizare 
în rețelele administrate de Operatorul regional ACET S.A. Suceava 

 
 

 
 
1. SCOP 
 
 Scopul acestui regulament este stabilirea condițiilor de acordare a agrementului 
pentru operatorii economici autorizați (persoane fizice sau juridice) pentru execuția 
branșamentelor de alimentare cu apă și racordurilor de canalizare în rețelele administrate 
de Operatorul regional ACET S.A. Suceava. 
 Agrementele acordate au ca obiect activitățile de execuție a branșamentelor de 
alimentare cu apă și racorduri de canalizare în rețelele aflate în administrarea ACET S.A. 
Suceava. 
 În scopul respectării reglementărilor tehnice, a normativelor de execuție a lucrărilor 
de alimentare cu apă și de canalizare în vigoare și a Regulamentul serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare, branșamentele de alimentare cu apă și racordurile de canalizare în 
rețelele aflate în administrarea ACET S.A. Suceava vor fi executate exclusiv de operatori 
economici agreați în condițiile prezentului regulament. 
 
 
2. DOMENIUL DE APLICARE  

 
 Prezentul regulament se aplică operatorilor economici autorizați (persoane fizice sau 
juridice) care solicită agrementarea în vederea desfășurării activităților de execuție a 
branșamentelor de alimentare cu apă și racordurilor de canalizare în rețelele aflate în 
administrarea Operatorului regional ACET S.A. Suceava. 
 
 
3. CONDIȚII DE AGREARE 
 

Agrearea / agrementul este acea aprobare / acord încheiat între Operatorul regional 
al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare ACET S.A. Suceava și un operator economic 
autorizat (persoane fizice sau juridice) în vederea desfășurării activităților de execuție a 
branșamentelor de alimentare cu apă și racordurilor de canalizare în rețelele aflate în 
administrarea Operatorului regional ACET S.A. Suceava. 

Agrearea executanților de către Operatorul Regional ACET S.A. Suceava este un 
proces deschis oricăror operatori economici autorizați și presupune îndeplinirea de către 
aceștia a tuturor condițiilor specifice privind realizarea branșamentelor și/sau racordurilor 
utilizatorilor la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare. 
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Astfel, operatorii economici care doresc să execute branșamente de apă și/sau 
racorduri de canalizare la rețelele aflate în administrarea și operarea ACET S.A. trebuie să 
cunoască și să respecte procedurile legale și procedurile specifice de execuție a 
branșamentelor și racordurilor, inclusiv regulile cu privire la securitatea și sănătatea în 
muncă. 

Pentru obținerea agreării, operatorii economici trebuie să transmită Operatorului 
ACET S.A. Suceava următoarele documente în copie conformă cu originalul: 

1. Cerere (formular ACET); 
2. Certificat Constatator eliberat de ORC – domeniul de activitate al firmei trebuie 

să fie de execuție lucrări de instalații sanitare; 
3. Certificat de înmatriculare/înregistrare a operatorului economic la Oficiul 

Registrului Comerțului; 
4. Certificat de Atestare Fiscală de la Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice, fără datorii; 
5. Certificat de Atestare Fiscală privind impozitele și taxele locale de la Direcția de 

taxe și impozite, fără datorii; 
6. Bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu financiar încheiat / Declarația 200 pentru 

anul anterior și Declarația 220 pentru anul în curs, avizate ANAF; 
7. Lista principalelor lucrări executate (experiența în domeniu), declarație pe 

propria răspundere; 
8. Cel puțin 2 scrisori de recomandare/certificare a lucrărilor executate, eliberate 

și semnate de către beneficiarii acestora. Cel puțin o lucrare de execuție 
extindere rețea de apa și/sau canalizare sau 5 branșamente/racorduri executate 
în ultimii 3 ani; 

9. Documente care să facă dovada dreptului de proprietate și/sau a drepturilor 
depline și continue de utilizare a acestora pe o durata cel puțin egală cu cea a 
duratei pentru care se solicită agrearea (minim 24 de luni) a următoarelor 
echipamente:  

a. aparat de sudură cap la cap,  
b. aparat de sudură prin electrofuziune, 
c. aparat de sudură electrică, 
d. aparat de sudură autogen, 
e. mașină de tăiat rosturi beton/asfalt, 
f. mai compactor, 
g. mini - buldoexcavator, 

10. Agrementele tehnice pentru aparatele de sudură în polietilenă și verificarea 
acestora; 

11. Extras REVISAL avizat de I.T.M. cu evidențierea explicită a specializărilor 
angajaților pentru a face dovada forței de muncă de care dispune operatorul 
comercial care solicită agrementul inclusiv contracte de colaborare pentru 
personal; 

12. Responsabil de lucrare – inginer/subinginer/maistru (contract de muncă 
înregistrat la ITM); 

13. Responsabil Tehnic cu Execuția (Copie atestat ISC, contract de muncă 
înregistrat la ITM); 

14. Sudor autorizat pentru polietilena, oțel, autogen (copie act autorizare, contract 
de muncă înregistrat ITM); 

15. Instalator certificat apă/canal (copie certificat competență, contract de muncă 
înregistrat ITM); 

16. Autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă. 
Plan de prevenire și protecție pentru lucrările de execuție branșamente 
alimentare cu apă și racorduri canalizare; 

17. Actul de certificare a sistemului de calitate conform standardului ISO 9001; 
18. Declarația de însușire și asumare a respectării procedurii de branșare 

/racordare (Formular ACET); 

https://acilfov.ro/wp-content/uploads/2021/03/0_210210_POC-15_Procedura-de-bransare-racordare.pdf
https://acilfov.ro/wp-content/uploads/2021/03/0_210210_POC-15_Procedura-de-bransare-racordare.pdf
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 Documentele, semnate și ștampilate de către solicitant pe fiecare pagină, se vor 
îndosaria în ordinea solicitată în regulament și se vor depune cu OPIS la registratura ACET 
S.A. situată în mun. Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 5, jud. Suceava, pentru evaluarea 
acestora. 

Comisie de agreare, stabilită prin dispoziția Directorului General, analizează dacă 
documentația depusă de solicitant corespunde prevederile acestui regulament. Comisia 
poate verifica veridicitatea datelor înscrise în documente. Dacă datele înscrise în 
documentație nu corespund realității constituie motiv pentru neacordarea agreării. 

După verificarea documentației și a eventualelor datorii față de ACET S.A. Suceava, 
comisia de agreare întocmește un Raport de validare prin care se propune acordarea / 
neacordarea / amânarea agreării, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, 
asigurând transmiterea răspunsului către solicitant. 

Operatorii economici aflați în procedura de insolvență sau de faliment nu pot solicita 
agrearea pentru execuția lucrărilor de branșamente apă, racorduri de canalizare menajeră 
în rețele aflate în administrarea ACET S.A.. 

Dacă documentația nu este completă acest lucru i se va comunica în scris 
solicitantului. Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării nu vor fi puse la dispoziția 
comisiei documentele solicitate, cererea de agreare va fi respinsă. 

După acceptarea dosarului de agreare, solicitantul va lua cunoștință de condițiile 
impuse de Operatorul Regional ACET S.A. Suceava prin punerea la dispoziție a procedurilor 
operaționale și instrucțiunilor în vigoare. 

 
Durata de valabilitate a agreării este de 24 de luni de la data emiterii raportului 

de validare. 
 
Dacă cererea este respinsă de către comisia de agreare, se va întocmi răspunsul 

către solicitant, prin care i se aduc la cunoștință motivele ce au condus la respingerea 
acordării agrementului.  

Agrearea se poate retrage oricând de către Operatorul regional ACET S.A. Suceava, 
daca se constată, pe durata valabilității acesteia, la un moment dat, neîndeplinirea uneia 
dintre condițiile de agreare. 

Un operator economic căruia i s-a retras agrementul de execuție nu mai poate 
depune un nou dosar în vederea obținerii unui nou agrement timp de 24 de luni. 

În cazul în care operatorul economic nu va executa lucrări pe perioada de valabilitate 
a agreării, acesta nu va mai putea solicita o noua agreare timp de 24 de luni. 

 


