
Alte informatii privind procesul de racordare prevazute in Ordinul ANRE nr. 

18/10.03.2021 si in contractul de racordare la sistemul de distributie 

Etapele procesului de racordare la sistemul de distributie: 

a) depunerea şi înregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD însoţită de documentele 

prevazute şi achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;  

b) evaluarea cererii de racordare;  

c) stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea racordării;  

d) emitere ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr 18/2021; 

 e) OSD emite şi transmite solicitanţilor contractul de racordare, conform modelului prevăzut 

în anexa nr. 4 la Ordinul nr 18/2021; OSD declanşează procesul concurenţial de licitaţie a 

lucrărilor de racordare, după semnarea contractului de racordare de către solicitant;  

f) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de 

organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a obiectivului/conductei 

necesar/necesare racordării, respectiv a acordului administratorului drumului pentru instalaţia 

de racordare în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către OE 

desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;  

g) proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de 

racordare de către OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant; 

 h) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei 

necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare prin intermediul verificatorilor 

de proiecte atestaţi ANRE, selectaţi de OSD sau solicitant, conform prevederilor legale;  

i) execuţia obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare prin 

intermediul OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;  

j) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei 

necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare;  

k) recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, 

respectiv a instalaţiei de racordare de către OSD 

• Cererile de racordare transmise de solicitanti sunt centralizate de catre OSD si stau 

la baza realizarii lucrarilor de racordare la sistemul de distributie. OSD este obligat sa 

finanteze lucrarile de investitii necesare racordarii in ordinea primirii, inregistrarii si 

prelucrarii cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic. 

In termen de 5 zile lucratoare de la primirea cererii de racordare OSD evalueaza , verifica 

cererea,  documentele depuse si notifica solicitantul. 



OSD informeaza solicitantul asupra obligativitatii acestuia de a pune in functiune IU a 

gazelor naturale intr-un interval de maximum 180 zile de la punerea in functiune a instalatiei 

de racordare solicitata. 

• Stabilirea solutiei tehnice de racordare de catre OSD se realizeaza in termen de cel 

mult 30 de zile de la primirea cererii de racordare si documentelor ce o insotesc. 

• OE desemnat pentru realizarea lucrarilor necesare racordarii asigura intocmirea si 

depunerea documentatiei tehnice complete in vederea obtinerii certificatului de 

urbanism, a avizelor si acordurilor emise de organele abilitate in termen de 60 de 

zile  . 

OE desemnat depune documentatia completa in vederea obtinerii autorizatiei de 

construire pentru obiectivul/conducta necesara racordarii, respectiv 

acordul/autorizatia administratorului drumului pentru instalatia de racordare in 

termen de maxim 30 de zile.  In situatia in care costurile aferente activitatilor de 

proiectare, verificare a documentatiei tehnice/proiectului tehnic, precum si cele de 

executie ale obictivului/conductei necesar/necesara racordarii sunt finantate de 

solicitant, nivelul cheltuielilor ce se ramburseaza nu poate depasi minimul dintre 

oferta OSD prevazuta in contractul de racordare si valoarea negociata de solicitant cu 

OE selectat, precizata de solicitant in contractul de racordare. Cheltuielile se vor 

rambursa de catre OSD in transe anuale egale intr-un interval de 5 ani de la punerea in 

functiune a IU a gazelor naturale. Termenul de extindere si/sau bransare a 

consumatorilor nu poate depasi termenul de 90 de zile 

In situatia eliberarii cu intarziere de catre autoritatile administrative a autorizatiei de 

construire, precum si altor avize si aprobari necesare executiei lucrarii durata de 

executie se decaleaza corespunzator. 

• Avizul tehnic de racordare(ATR) este inctomit de OSD in baza solutiei tehnice. 

Odata cu emiterea ATR, OSD comunica solicitantului posibilitatea ca acesta sa 

finanteze realizarea lucrarilor, cu rambursarea cheltuielor conform prezentului 

regulament si transmite oferta de contract de racordare pentru realizarea lucrarilor 

necesare racordarii la sistemul de distributie. 

• Contractul de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale se incheie intre 

operatorul sistemului de distributie (OSD) si solicitant, intra in vigoare la data 

semnarii de catre ambele parti si isi produce efectele incepand cu data incheierii sale 

si pana la punerea in functiune a obiectivului. 

Lucrarile necesare racordarii efectuate prin OE selectat de catre solicitant se 

realizeaza in baza unui contract de prestari servicii, cu respectarea Ordinului ANRE 

96/2018. Solicitantul transmite OSD contractul incheiat cu OE selectat impreuna cu 

contractul de racordare  semnat in termen de 10 zile de la data primirii contractului de 

racordare. 

Obligații și drepturi prevazute in contractul de distributie 

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; 

c) punerea  în funcțiune  a obiectivului/conductei  necesare  racordării  la sistemul  de distribuție, 
respectiv a instalației de racordare în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulament. 

OSD are dreptul: 

a)   să  propună  solicitantului  încheierea  actului  adițional  la  contractul  de  racordare  pentru 
situațiile prevăzute în prezentul contract; 

b)  să verifice anual până la data de 1 mai, îndepliniriea obligației clientului non casnic de a utiliza 
locul de consum și de a păstra destinația acestuia în conformitate cu prevederile art.148 alin. (4) 
din Lege; 

c)   să primească contravaloarea instalației de racordare pentru situația nerespectării de către 
clientul noncasnic a prevederilor art. 148 alin. (4) din Lege; 

d)  să primească de la solicitantul client noncasnic contravaloarea obiectivelor/conductelor și a 
instalației de racordare în situația în care acesta solicită racordarea la SNT, după punerea în 
funcțiune a instalației de racordare în SD. 

(2) În situația în care solicitantul nu achită sumele prevăzute la art. 17 alin. (1) în termen de 60 zile de la 
data scadenței OSD este îndreptățit să suspende prezentul contract, prin transmiterea unei notificări. 

(3) În situația întârzierilor  la plată din vina solicitantului  termenul de finalizare a lucrărilor  se 
prelungește cu perioada de întârziere, prin act adițional la contractul de racordare. 

Solicitantul are obligatia: 

(1) să  asigure  contravaloarea  obiectivului/conductei necesare  racordării  la sistemul  de 
distribuție,  respectiv  a instalației  de  racordare  în termenele stabilite în prezentul contract, în 
situațiile finanțării de către acesta a acestor obiective. 

(2) respectării prevederilor art. 148 alin. (4) și (5) din Lege. 

 

(3)  să solicite  prin  intermediul  unui operator  economic  autorizat ANRE realizarea și punerea 
în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen de maximum 180 zile de la 
punerea în funcțiune a instalației de racordare. 

 

(4).      În cazul în care solicitantul viitor client final noncasnic prevăzut la art. 148 alin. (3) din Lege 
nu respectă obligația de a utiliza locul de consum și de a păstra destinația acestuia pe o perioadă 
de5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare, acesta are obligația de a 
restitui în mod gradual printr-o convenție încheiată cu OSD contravaloarea lucrărilor de 
proiectare şi execuţie a instalaţiei racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată. 

 

Solicitantul are dreptul: 

a) să fie racordat la sistemul de distribuție a gazelor naturale în condițiile stabilite în prezentul 
contract; 

b) să-i fie puse în funcțiune obiectivul/conducta,  respectiv  instalația  de racordare în 
termenele prevăzute în Lege. 


