
 

 
 

Sinteza etapelor procesului de acces la sistemul de distribuțțțție a gazelor naturale 

 

I. Solicitantul transmite la OSD cererea si anexa  pentru încheierea contractului de distribuţie a 

gazelor naturale sau pentru modificarea unui contract de distribuţie a gazelor naturale existent, după 

caz,  insotita de urmatoarele documente:  

- copia actului de identitate/certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului; 

- documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv; 

- copia licentei de furnizare a gazelor naturale  ( pentru solicitantii care au calitatea de furnizor de gaze naturale ), 

prin una dintre urmatoarele modalitati: posta, fax, posta electronic sau se depune direct la sediul 

societatii. 

 

II. Operatorul sistemului de distribuţie verifică documentaţia depusă de solicitant şi în cazul în care 

constată că cererea pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale sau pentru 

modificarea unui contract de distribuţie a gazelor naturale existent, nu este completată corect şi/sau 

documentele ce o însoţesc nu sunt complete, notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum      

5 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând datele şi 

documentele lipsă şi/sau cele care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în 

acest scop 

 

III. Solicitantul completează cererea în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării 

trimisă de OSD. În situaţia în care solicitantul nu transmite completările solicitate în termenul 

prevazut anterior,  OSD notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 

împlinirea termenului, cu privire la faptul că cererea sa a fost clasată din motivul "Documentaţie 

incompletă". 

 

IV. În termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii complete pentru încheierea 

contractului de distribuţie a gazelor naturale, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin 

notificare, OSD are obligaţia să transmită solicitantului contractul de distribuţie a gazelor naturale în 

două exemplare semnate. Solicitantul are obligaţia de a returna OSD un exemplar semnat, în termen 

de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.  Contractul de distribuţie se încheie pentru 

o durată de timp egală cu durata contractului de furnizare încheiat pentru locul de consum respectiv. 



Transmiterea contractului de distribuţie a gazelor naturale reprezintă acordarea accesului la 

SD 
 

IV. Operatorul SD emite refuzul de acces la SD numai in conditiile prevazute la art. 149 alin. (1) din 
Legea nr. 123/2012 si il comunica solicitantului in termen de 10 zile de la data primirii unei cereri 
complete. 


