
Nr. Inregistrare OSD........./.................................. 
 
 

SOLICITARE SELECTARE OPERATOR ECONOMIC 
(RACORD GAZE NATURALE) 

 
Către: 
Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale – OSD – S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. 
Sediul: IAȘI, Str. MINERVEI, Nr. 10, Jud. IAȘI 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata, _______________________________________________________ ____________ , 
identificat prin buletin/carte de identitate ______, seria _______ număr ____________, 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, 
 

având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. ______ din data de __________________ eliberat de OSD 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 

solicit ca realizarea lucrarilor necesare racordarii (obtinere certificat urbanism, avize/autorizatii,etc, proiectarea si 

executia racordului) la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru imobilul amplasat în localitatea 

_____________________, str. ________________________________ nr. ________, judeţul ____________ sa 

fie incredintata operatorului economic autorizat A.N.R.E pentru proiectarea instalatiei de racordare  

S.C. ___________________________________ (denumit in continuare OEP), respectiv operatorului economic 

autorizat A.N.R.E pentru executia instalatiei de racordare S.C. _____________________________________ 

(denumit in continuare OEE); 

Totodata va informez ca am luat la cunostinta cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la procesul de 

racordare: 

1. certificatul de urbanism, avizele şi autorizaţiile emise de organismele abilitate, precum şi autorizaţia de 

construire/acordul/autorizatia administratorului drumului pentru obiectivele necesare racordarii la sistemul de 

distributie, vor fi obtinute de catre OEP, în numele S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. si sunt in valoare de 

_______________________ lei (fara TVA); 

Documentația pentru obţinerea autorizaţiei de construire necesară racordării va fi depusă la autorităţile locale in 

termen de 5 zile de la data returnarii de catre OSD a acesteia. 

2. documentaţia tehnică/proiectul tehnic pentru executia lucrarilor prevazute in Avizul tehnic de racordare 

mentionat anterior va fi întocmită/întocmit de operatorul economic (OEP) S.C. __________________________, 

nr./data _____________________ autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei (ANRE), va fi depusă/depus la S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. in termen de 30 zile de la data obtinerii 

ultimulul aviz in vederea verificarii de catre verificatorul de proiecte al S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. si este in 

valoare de _______________________lei (fara TVA); 

3. execuţia racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare va fi realizată de 

operatorul economic (OEE) S.C. _________________________________ nr./data ___________________ 

autorizaţiei ANRE, si este in valoare de _________________________lei (fara TVA); 

Termenul pentru executia racordului este de 90 zile de la data obtinerii autorizatiei de construire/ultimul document 

emis de organismele abilitate, care permite inceperea lucrarilor, din care termenul pentru receptia si punerea in 

functiune a racordului si a PRM este de 18 zile de la data notificarii terminarii lucrarilor transmise OSD de catre 

OEE 

 

 

Semnătură solicitant: ________________________ Data: _______________ 


