
S.C. S.A. 

Cod abonat ...............................                                                            Nr. înregistrare ...............................   
 
C.L.C. ......................................                                                             Data. înregistrare ...............................   
Aceste informatii se completeaza de S.C. GAZ VEST S.A. 

 
Cerere de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale  

 

☐Extindere conductă cu un branșament 

 nu există conductă de gaze naturale în fața 
imobilului  

☐ Extindere conductă cu mai multe 

branșamente 
 nu există conductă de gaze naturale în fața 
imobilelor  

☐ Branșament din conductă existentă  

există conductă de gaze naturale în fața imobilului  

☐ Instalație de utilizare cu contor nou 

 există branșament realizat  

☐ Modificări instalații de utilizare existent 

 se modifică debitul aprobat sau traseul instalației  

☐ Obţinerea avizului tehnic de 

principiu/racordare 
înființarea/ dezvoltarea unui nou sistem de 
distribuție 

 
 Datele de identificare ale solicitantului 

1. Tip client  
a. ☐ Client nou ☐ Client existent  

b. ☐ Persoană fizică ☐ Persoană juridică ☐ Asociație locatari ☐ Grup persoane fizice/juridice ☐ UAT  

c. Declar că: ☐  sunt dezvoltator imobiliar ☐  nu sunt dezvoltator imobiliar  

2. Date identificare solicitant  
Denumire/Nume și prenume .................................................................... cu adresa de  domiciliu/sediu 
social: în localitatea ........................................................, strada .................................................... numărul 
............ bloc ........ scară ............. etaj ......... apartament ........... județ.................................... cod poștal 

....................... telefon ...................................... e-mail ........................................................................, cont 
bancar nr. ........................................................................, deschis la Banca .............................................., 
3. Reprezentant legal/ Mandatar (dacă este cazul) ...................................................................... 
identificat prin buletin/ carte de identitate, seria .......... numărul  .......................,  eliberat(ă) de 
……………………........ la data ........................, domiciliat în localitatea 
........................................................, strada ....................................................,  numărul ...........,. bloc ........, 
scară ............. etaj ......... apartament ........... județ.................................... cod poștal ....................... telefon 

...................................... e-mail ........................................................................,  cont bancar nr. 

........................................................................, deschis la Banca .............................................., 
 4. Adresa de corespondență (doar dacă diferă de adresa de domiciliu de la pct. 2) localitatea 
........................................................ stradă ......................................................................... număr .............. 
bloc .................. scară ................. etaj ................. apartament .................. județ .........................................    
5. Răspunsul OSD la prezenta cerere: 

☐ se transmite prin poşta electronică la adresa de e-mail a solicitantului sau a mandatarului; 

☐ se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD. 

☐ se transmite prin poștă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa 

mandatarului; 
    8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin: 
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☐ poştă electronică; 

☐ fax; 

☐ personal la sediul OSD; 

☐telefon, sms; 

 ☐alte căi de comunicare. 

    9. Solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, bifează modalitatea de realizare a 
instalaţiei de racordare la SD a imobilului/obiectivului menţionat la pct. 3, şi anume: 

☐ de către S.C. GAZ VEST S.A. prin societate autorizată ANRE selectată de OSD; 

☐  de către societate autorizată ANRE, selectată de solicitant; 

☐  de către S.C. GAZ VEST S.A. prin societatea selectată de solicitant. 

 Informaţii privind racordarea la S.D. a gazelor naturale 
Se dorește:  

☐ racordarea locului de consum (imobilul) situat în localitatea ................................................, strada 

..........................................., numărul ..........., bloc ........., ap. ..........., județ ............................. . 
 Declar că imobilul pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale:  

            ☐  nu este construit încă; se va construi în baza autorizației de construire atașată prezentei cereri  

           ☐ este construit  

☐ obţinerea avizului tehnic de principiu/racordare în baza căruia se elaborează studiul de 

fezabilitate/proiectul tehnic necesar înfiinţării unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale sau 
dezvoltării unui sistem de distribuție (SD) în localitatea care a fost inclusă în actul adiţional la contractul 
de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie gazelor naturale, în localitatea/satul a 
................................... aparţinătoare/ aparţinător comunei/ oraşului ....................................., 
judeţul.......................................  

☐  racordarea pentru alte situații (solicitanți precizați la art. 2 din Regulament racordare, de ex. sistem de 

distribuție închis, magistrală directă) în localitatea ................................................ aparținătoare 
comunei/orașului................................. județul ........................................... 

 Informații privind aparatele consumatoare de gaze naturale 
Debit de gaze naturale solicitat (mc/h) și lista aparatelor consumatoare de combustibili gazoși 

Nr. crt. Denumire aparat Nou* Existent** 
Debit 

nominal 
(mc/h) 

Nr. 
aparate 

(buc) 

Se desființează 

Da Nu 

1               

2               

3               

4               

5               

Total debit/buc             

*Aparatele  solicitate vor respecta instrucțiunile de montaj date de producător și reglementările în vigoare. 
** Aparatele  existente au fost instalate în baza rezervărilor de capacitate și a documentelor anterioare.  

 Alte cerinţe specific 
Regim de presiune pentru instalația de utilizare:  

☐  Presiune medie (pm)    ☐  Presiune redusă (pr)  ☐   Presiune joasă  (pj) 

 Documentele anexate cererii 
    Anexez cererii următoarele documente justificative (se va bifa, după caz): 
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 ☐ În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declaraţii, declar că toate 

informaţiile şi documentele ce însoţesc prezenta cerere sunt corecte şi reale. 
    De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original. 
    A. Documente comune: 

☐ Copia actului de identitate / Act de constituire a asociației/ Certificatului de înregistrare, după caz.  

☐ Copia documentelor care atestă dreptul de proprietate / folosință al solicitantului pentru locul de 

consum:  ☐ extrasul de carte funciară valabil  

        ☐ autorizația de construire a imobilului, dacă actul de proprietate este doar  pentru teren.                                                                                                                                     

☐autorizația de construire/ actul de vânzare-cumpărare/ contractul de chiriere/ donație/ certificat 

de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de 
gaze naturale.  

☐ În cazul contractelor de închiriere / comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului 

imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale.  

☐ Act care atestă dreptul de proprietate/ folosință a terenului pe care se constituie un sistem de distribuție 

închis.  

☐ Mandat – în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar, împuternicit pentru susținerea 

tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție, respectiv 
ridicarea răspunsului operatorului de distribuție la cererea de racordare (pentru depunerea a două sau mai 
multe cereri simultan, grupul de solicitanți va avea un mandatar desemnat).  

☐ Schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară si numărul apartamentelor 

pe fiecare scară și nivel) – sub formă de plan sau o descriere a acestuia (document valabil doar pentru 
asociațiile de proprietari).  

☐ Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor, dacă soluția 

tehnică de racordare impune racordarea la o conductă - proprietate a terților de (conductă /racord/stație de 
reglare-măsurare/ post de reglare- măsurare existente). Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin 
care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută de 
aceștia.  

☐ Acordul de uz și servitute de la proprietarii drumului (cale de acces privată) pentru amplasarea 

conductei și/ sau branșamentului– ce se vor realiza pentru racordarea imobilului.  

☐ Dovada achitării tarifului de verificare a cererii. 

☐ Alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de racordare 

la SD. 
   B. Documente specifice, în copie conformă cu originalul: 
2. Pentru solicitantul - asociaţie de locatari/proprietari: 
☐ copia actului de constituire a asociaţiei; 

☐ copia certificatului de înregistrare fiscală; 

3. Pentru solicitantul persoană juridică: 

☐ copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală; 

☐ după caz, copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosinţă a terenului pe 

care se constituie un sistem nou de distribuţie a gazelor naturale sau un sistem de distribuţie închis; 
4. Pentru solicitantul - dezvoltator al ansamblului rezidenţial: 
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☐ informaţii cu privire la debitul şi presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare imobil/construcţie 

din cadrul ansamblului rezidenţial; 

☐ certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru 

imobilul/construcţia ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie; 

☐ planul de situaţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru 

construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente 
care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament a acestora, din care să rezulte precis poziţia 
imobilului/construcţiei; 

☐ planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, în situaţia în care 
acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie; 

☐ actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, imobilului 
şi/sau clădirii pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea 
viitorului client final casnic sau noncasnic este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de 
instalaţii de racordare;  

☐ În situaţia în care dezvoltatorul ansamblului rezidenţial este o persoană fizică este necesară 

transmiterea copiei actului de identitate al acesteia, iar în situaţia în care este o persoană juridică este 
necesară transmiterea certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de 
funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;  
5. Pentru solicitantul - concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor 
naturale, unitate administrativ - teritorială şi/sau asociere a acesteia, asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară: 
☐ documentul emis de consiliul local al unităţii administrativ - teritoriale prin care se comunică 

înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, numărul de locuitori ai localităţii/satului în care 
urmează să fie înfiinţat sistemul de distribuţie a gazelor naturale, numărul de viitori clienţi finali casnici 
şi/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.; 

☐ copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosinţă a terenului pe care se 

constituie un sistem nou de distribuţie a gazelor naturale sau pe care se amplasează extinderea 
obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD; 
7. Documente specifice pentru solicitantul care doreşte emiterea unui aviz tehnic de 
principiu/racordare necesar elaborării studiului de fezabilitate/proiectului tenhic privind înfiinţarea 
unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale sau dezvoltării unui SD în localitatea care a fost 
inclusă în actul adiţional la contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a 
gazelor naturale:  

☐ documentul emis de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale prin care se comunică înfiinţarea 
sistemului de distribuţie a gazelor naturale, numărul de locuitori, numărul de viitori clienţi finali casnici 
şi/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc. 
 8. Pentru grupul de persoane fizice/juridice care solicită racordarea la SD existent sau nou: 

☐ documentele prezentate la pct. 1 - 3, după caz, aferente fiecărei persoane din grup; 
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 Prin semnarea prezentei cereri confirm că:  
• Sunt informat de faptul că cererea de racordare depusă este considerată incompletă dacă nu este achitat 
tariful de analiză al cererii, în caz contrar, cererea de racordare va fi clasată cu motivul ”documentație 
incompletă".  
• Sunt informat de faptul că solicitantul are, în principal, următoarele obligaţii: 
      a) viitorul client final casnic să achite către OSD diferenţa dintre tariful de racordare la SD şi valoarea 
medie a unui racord, precum şi valoarea suplimentară rezultată în urma regularizării costurilor instalaţiei 
de racordare; 
      b) viitorul client final noncasnic/ dezvoltatorul ansamblului rezidenţial/concesionarul serviciului de 
utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale/UAT/solicitantul instalaţiei de racordare necesare 
racordării unei magistrale directe etc. să achite către OSD tariful de racordare la SD şi valoarea 
suplimentară rezultată în urma regularizării costurilor instalaţiei de racordare, în situaţia în care aceasta 
există; 
      c) să achite către OEP şi/sau OEE valoarea componentelor tarifului de racordare la SD aferente 
activităţilor prestate de aceştia, în situaţia în care aceste activităţi nu sunt prestate prin intermediul OSD.  
• Sunt informat asupra faptului că pot încheia un contract de prestării servicii în vederea realizării 
racordării cu orice operator economic autorizat ANRE , ales de mine. 
 • Sunt informat asupra faptului că atunci când pentru realizarea racordării este necesară efectuarea 
lucrărilor de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale 
necesar/necesare realizării racordării la SD. OSD poate: 

a) suporta finanţarea acesteia, în totalitate, în situaţia în care realizarea lucrărilor este prevăzută ca 
obligaţie prin contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale  

b) să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor în cadrul zonei concesionate, în limitele planurilor 
anuale de investiţii şi în condiţii de eficienţă economică, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) 
din Lege, iar prin derogare solicitantul poate asigura finanţarea extinderii şi/sau redimensionarea 
obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD. 
 • Sunt informat de faptul că am obligația de a finanța și realiza punerea în funcțiune a instalației de 
utilizare în termenele precizate mai jos, în mod contrar am obligația de a plăti către operatorul de 
distribuție o penalitate conform prevederilor din contractul de racordare: 
          a) 30 de zile de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare la SD, pentru imobilul construit 
în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; 
         b) 90 de zile de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare la SD, pentru imobilul ce 
urmează să fie construit şi în care urmează să se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili 
gazoşi. 
 
 

Declaratie de informare si de acceptare a operatiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal 

Subsemnatul(a) _________________________________________, in calitate de SOLICITANT, 
declar ca am fost informat (a) cu privire la operatiunile privind prelucrarea datelor cu caracter personal si 
la categoriile de date personale care sunt colectate si prelucrate in cadrul activitatilor derulate de 
Societatea S.C. GAZ VEST  S.A. 

 
    Semnătura solicitantului: . . . . . . . . . . .. . . . .  

  
   Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Anexa  la cererea de racordare la sistemul de distribuție 

1. Există conductă de gaze naturale prin fața proprietății tale? 

☐ Da         ☐ Nu          ☐ Nu știu 

2. Proprietățile învecinate sunt alimentate cu gaz? 

☐ Da,       ☐ stânga            ☐ dreapta           ☐ vizavi 

☐ Nu 

Specificați numărul imobilului învecinat alimentat cu gaze naturale: ………….. 

3. Care este tipul de teren aferent drumului (străzii), respectiv trotuarului din fața proprietății? 
 

 

5. Te rugăm să treci lungimile aproximative pentru categoriile de teren 

 Dimensiune stradă : ......... m 

 Dimnesiune trotuar:  ......... m  

 Dimensiune spațiu verde:  ......... m  
 Distanța de la limita de proprietate la conducta de distribuție gaze naturale (răsuflători): conducta se 

va reprezenta pe desenul de mai jos --------Ge---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

!IMPORTANT: Firida nu se poziționează sub ferestre, în dreptul căminelor altor utilități, stâlpilor, 
copacilor sau a altor obstacole. 

Drum (stradă):   ☐ beton/asfalt ☐          pietriș/ pavele ☐                 spațiu verde/ pământ ☐ 
 
 

Trotuar:            ☐ beton/asfalt ☐           pietriș/ pavele ☐                 spațiu verde/ pământ ☐ 
 


