
Către , 

SC DISTRIGAZ VEST SA  ORADEA                                                          Nr inregistrare la OSD 

Str. Anghel Saligny nr. 8, Oradea, Judetul Bihor 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................................., identificat prin buletin/cartea de 

identitate....... seria …….... nr. .............., eliberat/eliberată la data de ................. de ..............................., cod numeric personal 

.............................................., domiciliat(ă) în ..........................., str. .................................... nr. …......, bl. …....., sc. ......., et. 

...., ap. …..., judeţul/sectorul ..........................., codul poştal .............., telefon ..................., cont bancar nr. ................................ 

deschis la Banca ..................., persoană fizică, în calitate de solicitant, sau  

Asociaţia de locatari/proprietari din ......................, înregistrată la ................................, cu nr. ………........, cod fiscal 

......................., cod poştal .............., telefon ......................, cont bancar nr. ........................... deschis la Banca 

.........................................., reprezentată legal prin ..........................................., în calitate de……........................................, în 

calitate de solicitant, sau  

Societatea ....................................................................................., cu sediul în .........................................., str. 

.............................................. nr. ..............., judeţul/sectorul .........................., cod poştal ……............., înregistrată la oficiul 

registrului comerţului cu nr. ..........................., cod unic de înregistrare ............................, telefon ......................, fax 

................., cont bancar nr. ................................................., deschis la Banca ........................................., reprezentată legal prin 

..........................................................................., în calitate de ..............................................., persoană juridică, în calitate de 

solicitant, 

 

având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. ................... din data de ....................., eliberat de dumneavoastră şi în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, vă comunic faptul că in vederea 

proiectarii si executarii instalatiei de racordare, şi/sau, după caz, extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de 

distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la sistemul de distributie, respectiv a racordului si/sau a 

SRM/SR/SM/PRM/PR/PM aferent/aferentă imobilului/obiectivului amplasat în localitatea ....................................................., 

str. ............................................................... nr. ………....., judeţul ................................, acestea sa fie realizate de:  

□ OEP , VP si OEE selectati de solicitant 

□ OSD; selectia OEP, VP si OEE se realizeaza de solicitant. 

Avizele / autorizatiile in numele OSD se vor obtine de catre: 

□ solicitant 

□ OEP  

 

Informaţii cu privire la OEP şi/sau OEE care proiectează, pot/poate obţine certificatul de urbanism, precum şi 

avizele/acordurile/autorizaţiile emise de organismele abilitate/autorităţile competente şi/sau execută instalaţia de racordare 

şi/sau, după caz, extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare 

realizării racordării la SD: 

Operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuţie al gazelor naturale (OEP) 

……………………………….., tip autorizaţie …………….. valabilă de la data de ………………. până la data de 

………………., cu sediul în …………….., str. ……………………….., nr……, telefon …….…………., e-mail 

……………………………, număr de înmatriculare …………………………….. 

Operatorul economic autorizat ANRE pentru executia sistemelor de distribuţie al gazelor naturale (OEE) 

………….…………………….., tip autorizaţie …………….. valabilă de la data de ………………. până la data de 

………………., cu sediul în …………….., str. ……………………….., nr……, telefon ………………., e-mail 

……………………………, număr de înmatriculare ………………….………….. 

Informaţii cu privire la VP, care verifică tehnic proiectul aferent instalaţiei de racordare şi/sau, după caz, extinderii 

şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD: 

Numele si prenumele………………………………………………….., atestat ANRE tip VGd………………. 

nr…………………………. 

 

Termenul total pentru execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 90 de 

zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele 

abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a 

racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD 

de către OEE respectiv de ……………… zile.  



Termenul total pentru execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/ 

conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD este de maximum 180 de zile de la data 

obţinerii autorizaţiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile 

competente care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului este de 

maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE respectiv de ………………zile. 

  Termenul total pentru proiectarea, execuţia, recepţia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale aferente 

locului de consum al solicitantului, viitor client final casnic sau noncasnic, este de: 

  a) ……………….. (maximum 30) de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit 

în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; 

  b) …………………(maximum 90) de zile de la data încheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce 

urmează să fie construit şi în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. 

Valoarea componentelor tarifului de racordare la SD, aferentă activităţilor prestate de OEP şi/sau OEE negociate 

este de:  

Compo- 

nenta 

Explicatii Valoare 

(fara TVA) 

Valoare 

    TVA 

Valoare 

(cu TVA) 

T(D) componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor 

pentru dobândirea certificatului de urbanism, a avizelor şi a 

acordurilor/autorizaţiilor emise de autorităţile/ organismele 

abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a instalaţiei de 

racordare 

  

 

 

 

 

T(P) componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor 

legate de proiectarea instalaţiei de racordare 

   

T(E) componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor 

legate de execuţia instalaţiei de racordare (mai putin postul de 

reglare), din care: 

 

 

 

 

 

- c(s)– costul standard    

- c(m) – costul mediu pentru………………. m.    

- L(s) – costuri atipice/componenete speciale    

- C(p) – costuri desfaceri / refaceri    

T(V) valoarea activităţii prestate de VP pentru verificarea tehnică a 

proiectului aferent instalatiei de racordare necesare realizării 

racordării la SD 

   

 TOTAL    

 

 

Nota: Conform Ordinului ANRE nr. 9//2022: 

   - Tariful de racordare la SD se calculează de OSD cu formula  T = T(D) + T(P) + T(V) + T(E) + T(U) [lei], asa cum 

sun ele definite in Ordin si oferta de contract de racordare 

              - Valoarea medie a unui racord pentru clientii casnici este de 2.125,00 lei fara TVA care este valoarea maxima 

finantata de catre OSD si se calculeaza cu formula: Vm = T(D) +   T(P) + T(V) + c(s) + c(m) + T(U) 

Valoarea activităţilor prestate de OEP, VP şi/sau OEE pentru extinderea şi/sau redimensionarea 

obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, este de: 

Explicatii Valoare 

(fara TVA) 

Valoare 

    TVA 

Valoare 

(cu TVA) 

Costuri pentru dobândirea certificatului de urbanism, a avizelor şi a 

acordurilor/autorizaţiilor emise de autorităţile/organismele abilitate, precum 

şi a autorizaţiei de construire a pentru extinderea şi/sau redimensionarea 

obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesară 

realizării racordării la SD 

  

 

 

 

 

Costuri legate de proiectarea extinderii şi/sau redimensionarea 

obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesară 

realizării racordării la SD 

   

Costurilor legate de execuţia extinderii şi/sau redimensionarea 

obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesară 

realizării racordării la SD 

 

 

 

 

 

Valoarea activităţii prestate de VP pentru verificarea tehnică a proiectului 

aferent extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de 

distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD 

   

TOTAL    



Declar ca voi pune la dispoziţia OSD pe baza de proces verbal documentele justificative privind costurile finale ale instalaţiei de 
racordare/conductei, evidenţiate în mod distinct pe componentele aferente, fizic si electronic conform machetei puse la dispozitie de catre 
OSD, in cadrul solicitarii de selectare, plus valoarea activitatilor de dirigentie de santier, cu maximum 5 zile înainte de data programării 
punerii în funcţiune a racordului. Modul de decontare al instalatiilor de racordare din cadrul contractelor de prestari servicii, va 
respecta macheta pusa la dispozitie de catre OSD. 
 

    Semnătură solicitant: .................................. Data: .......................  


