
 

 

PROCEDURA PENTRU RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE 

 

 

1. Scop 

Procedura reglementează și stabiliște etapele și condițiile de racordare la sistemul de distribuție a 

gazelor naturale. Lucrările aferente racordării prevăzute de prezenta procedură vor fi finanțate de 

operatorul de distribuție în limita capacității de finanțare disponibile pentru astfel de lucrări, iar 

acele lucrări care nu pot fi executate având în vedere depășirea capacității de finanțare disponibile, 

vor fi executate la un moment ulterior, sub rezerva obținerii unei suplimentării a capacității de 

finanțare. În situația finanțarii de către solicitant a costurilor, rambursarea lor de către operator se 

va face în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani. 

 

2. Domeniu de aplicare 

Procedura se aplică solicitărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale. 

 

3. Definiții/ Prescurtări 
a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; 

b) ATR - avizul tehnic de racordare este avizul emis de operatorul sistemului de distribuție a gazelor 

naturale, la cererea unui solicitant, care conține condițiile tehnice de racordare la sistemul de 

distribuție a gazelor naturale, pentru racord, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, și/sau după caz pentru 

realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării; 

c) ATP - avizul tehnic de racordare de principiu, este avizul emis de operatorul sistemului de distribuție a 

gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține condițiile tehnice de realizare a instalațiilor de 

extindere necesare racordării; 

d) CF – client final; 

e) OE – operatorul economic autorizat ANRE; 

f) PM - postul de măsurare; 

g) PR - postul de reglare a gazelor naturale; 

h) PRM - postul de reglare-măsurare a gazelor naturale; 

i) SD - sistemul de distribuție a gazelor naturale; 



j) SM - stația de măsurare 

k) SR - stația de reglare a gazelor naturale; 

l) SRM - stația de reglare-măsurare a gazelor naturale; 

m) OSD - operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale; 

n) UAT – unități administrativ teritoriale; 

o) dezvoltator al ansamblului rezidențial – solicitantul viitor client noncasnic, care efectuează toate operaţiunile 
imobiliare în vederea construirii, finalizării şi predării către clienții finali cu care a încheiat o 
convenție/antecontract/contract, a unor locuinţe, precum şi coordonarea surselor de finanţare necesare 
realizării acestor operaţiuni; 

p) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările 

ulterioare; 

q) instalație de racordare - ansamblul format din racord şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM; r)Norme 

tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare 

cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei nr. 89/2018; 

r) punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la 

obiectivele/conductele părți componente ale SD; 

s) punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de intalația de utilizare a 

solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) din Lege; 

t) racord – conducta definită în conformitate cu art. 100 pct. 76 din Lege; 

u) racordare - ansamblul activităților necesare realizării/redimensionării și punerii în funcțiune a 

obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare, după caz; 

v) solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-e), care adresează 

OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD; 

w) tarif de analiză a cererii - plata efectuată de solicitant, după caz, pentru activitățile întreprinse de OSD 

în vederea analizării cererii de racordare la SD, respectiv pentru separarea dintr-o instalație de 

utilizare comună existentă de gaze naturale; 



 

4. Descrierea procesului de racordare 

Pentru realizarea racordării la SD a solicitanților se parcurg următoarelor etape: 

a) Solicitantul depune cererea de racordare cu următoarele documente: 

– documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra 

terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate 

obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea; 

– documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei 

fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OSD; se 

depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul 

de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru 

persoanele juridice și, după caz, mandatul; 

– alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea 
cererii. 

b) Cererile de racordare transmise de solicitanți se centralizeaza de către DESIGN PROIECT 
S.R.L. și stau la baza lucrărilor de racordare la SD; 

c) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD se calculează de OSD și este achitat de 
solicitanți, cu excepția solicitanților viitori clienți casnici. 

 
 

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, DESIGN PROIECT S.R.L. 

evaluează cererea, verificând conținutul acesteia și documentele ce o însoțesc. În cazul în 

care se constată că cererea de racordare nu este completată corect și/sau dacă documentele 

ce o însoțesc nu sunt complete, DESIGN PROIECT S.R.L. notifică solicitantul în termen de 5 

zile și prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD, indicând datele și 

documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor 

informațiilor necesare în acest scop. În cazul în care solicitantul nu completează cererea de 

racordare și/sau documentele ce o însoțesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea 

acesteia, cererea de racordare se clasează din motivul „Documentație incompletă“, fără 

restituirea tarifului de analiză. 

 

5. Stabilirea soluției de racordare 
 În termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor  ce o 

însoțesc, corecte și complete, DESIGN PROIECT stabilește soluția tehnică pentru realizarea 

racordării. La stabilirea soluției, OSD are în vedere cel puțin următoarele aspecte: 

– limitele capacităților de distribuție a gazelor naturale și regimurile tehnologice și   

necesitatea                      menținerii calității serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru 

utilizatorii SD; 

– prevederile Normelor tehnice; 

– posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul 

obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în situația în care OSD primește 

simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la SD prin 



această conductă; 

Echipamentele de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida se 

achiziționează și se montează de OSD. 

 

6. Proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei, respectiv a 

instalației de racordare 

– Emitere ATR conform modelului 

– OSD emite și transmite solicitanților, contractul de racordare, conform modelului; DESIGN 

PROIECT declanșează procesul concurențial de licitație a lucrărilor de racordare, după 

semnarea contractului de racordare de către solicitant; 

– În termen de 60 zile de la desemnarea OE pentru realizarea lucrărilor necesare racordării, 

OE desemnat este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice 

complete în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și 

acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru 

obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, respectiv pentru instalația de racordare. 

– După obținerea documentelor, OE desemnat depune documentația completă în vederea 

obținerii autorizației de construire pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, 

respectiv acordul/autorizația admnistratorului drumului pentru instalația de racordare, în 

termen de maximum 30 zile. 

– În situația în care solicitantul finanțează lucrările necesare racordării, activitățile de obținere 

avize/autorizații/acorduri se realizează de către acesta, se solicită și se obțin în numele 

OSD. 

 

7. Avizul tehnic de racordare 

În baza soluției tehnice, DESIGN PROIECT întocmește ATR și este însoțit și de o ofertă de contract 

de racordare pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD. 

ATR se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OSD în format  

fizic și electronic, pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR 

pentru același racord, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare, la adresa de 

corespondență indicată în cererea de racordare. 

ATR este însoțit obligatoriu de schița cu soluția tehnică de racordare la SD. 

ATR emis de OSD stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic 

necesară/necesar execuției obiectivului/conductei, a instalației de racordare, respectiv a 

instalației de utilizare gaze naturale, după caz. 

Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații: 

a) la emiterea unui nou ATR pentru aceeași instalație de racordare; 

b) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare; 

c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de 

racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin 



hotărâre judecătorească definitivă; 

d) la clasarea cererii de racordare, conform art. 32 alin. (2); 

e) la rezilierea contractului de racordare la SD. 

 

8. Contractul de racordare 

      Contractul de racordare se transmite de OSD împreună cu ATR. 

După semnarea contractului între OSD și solicitant, în termen de 60 zile OSD desemnează 

OE  în regim concurențial, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (11) din Lege 

În situația în care nu se se depune nici o ofertă de realizare a lucrărilor de racordare, în regim 

concurențial, în termen de cinci zile de la încheierea acestui proces, OSD notifică solicitantul 

în legătură cu necesitatea selectării unui OE; 

Lucrările necesare racordării efectuate prin OE selectat de către solicitant se realizează în 

baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea clauzelor minime obligatorii prevăzute 

în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

96/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor 

în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor 

naturale, cu modificările ulterioare. 

Solicitanții au obligația de a returna contractul de racordare semnat în termen de zece zile de la 

data primirii. În situația în care solicitantul nu transmite contractul de racordare în termenul 

prevăzut  și nici nu solicită cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea termenului, un termen de 

prelungire, OSD clasează cererea de racordare în termen de 30 de zile și notifică solicitantul în 

legătură cu aceasta în termen de 2 zile lucrătoare. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


