Informatii prevazute in contractul de racordare la SD
Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pe care le realizează
OSD sunt:
-

-

preluarea și procesarea documentelor, altele decât cele aferente tarifului de analiză;
obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum
și a autorizației de construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de
măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;
proiectarea racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de
măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;
verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic de către un verificator de proiecte atestat de
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);

-execuția racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM
- urmărirea lucrărilor privind execuția racordului și/sau a stației de reglaremăsurare/stației de reglare/stației de măsurare;
- recepția tehnică și punerea în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare
măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglaremăsurare/postului de reglare/ postului de măsurare;
Termene asumate prin contractul de racordare:
OSD:
(2) Termenele asumate de OSD prevăzute prin contract sunt următoarele:
a) recepția tehnică a racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în 3 zile lucrătoare de la data primirii
notificării din partea OE care a executat; acest termen este corelat și cu cel de punere în funcțiune a
racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM prevăzut la lit. b);
b) 4 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat
racordul și/sau SRM/SR, în vederea punerii în funcțiune a acestora;
c) OSD poate stabili comasarea celor două termene prevăzute la lit. a) și b).
Solicitant:
Solicitantul are obligația să solicite prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE punerea
în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen de maxim 180 zile de la punerea în
funcțiune a racordului.
(4).

În cazul în care solicitantul client final noncasnic ce se încadrează în prevederile art. 148 alin. (3)

din Lege nu respectă obligația de a utiliza locul de consum și de a păstra destinația acestuia pe o perioadă de
5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare acesta are obligația de a restitui OSD
contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației racordare, proporțional cu perioada rămasă
neutilizată.
(5).

Contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare care se restituie OSD,

prevăzută la alin. (4) reprezintă diferența dintre valoarea de inventar a instalației respective și valoarea
amortizării reglementate a instalației de racordare înregistrate până la data constatării neîndeplinirii
obligației utilizatorului.

Obligatiile OSD
OSD are obligația:
a) să întreprindă activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2):
b) să plătească solicitantului penalitățile stabilite în Standardul de performanță pentru
serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările
și completările ulterioare;
Obligațiile solicitantului
(1)

Solicitantul

are

obligația

să

asigure

contravaloarea

racordului

și

SRM/SM/SR/PRM/PM în termenele stabilite în prezentul contract, în situațiile finanțării
de către acesta a acestor obiective.
(2).
(3).

Solicitantul are obligația respectării prevederilor art. 148 alin. (4) și (5) din Lege.
Solicitantul are obligația să solicite prin intermediul unui operator economic

autorizat ANRE punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen
de maxim 180 zile de la punerea în funcțiune a racordului.
(4).

În cazul în care solicitantul client final noncasnic ce se încadrează în prevederile

art. 148 alin. (3) din Lege nu respectă obligația de a utiliza locul de consum și de a păstra
destinația acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de
racordare acesta are obligația de a restitui OSD contravaloarea lucrărilor de proiectare și
execuție a instalației racordare, proporțional cu perioada rămasă neutilizată.
(5).

Contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare care se

restituie OSD, prevăzută la alin. (4) reprezintă diferența dintre valoarea de inventar a
instalației respective și valoarea amortizării reglementate a instalației de racordare
înregistrate până la data constatării neîndeplinirii obligației utilizatorului.

