
INFORMATII PRIVIND PROCESUL DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A 

GAZELOR NATURALE 

 

Ordinul ANRE nr. 18/2021 pentru aprobarea  Regulamentului privind racordarea la 

sistemul de distributie a gazelor naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 

17.03.2021, reglementeaza noile conditii  si termene in care se realizeaza activitatea de 

racordare. 

 

I. INFORMATII GENERALE ( extras din Ordin ANRE 18/2021): 

- Etapele procesului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale  

    a) depunerea şi înregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD însoţită de documentele 
prevăzute la art. 8 alin. (2) 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; 
    e) OSD emite şi transmite solicitanţilor contractul de racordare, conform modelului prevăzut 
în anexa nr. 4; 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 OS 
 
 - OSD are obligatia efectuarii activitatilor necesare racordarii viitorilor clienti casnici si  
clienti noncasnici, a caror  instalatie de extindere si bransare este de pana la 2.500 
metri. In cazul in care lungimea instalatiei de extindere si bransare este peste 2.500 m, 
OSD finanteaza conducta si clientul noncasmic finanteaza instalatia de racordare.  
 
- Lucrarile necesare racordarii pot fi realizate si prin intermediul operatorlor economici 
selectati de solicitanti, urmand ca OSD sa ramburseze cheltuielile in transe anuale 
egale, intr-un interval de 5 ani de la punerea in functiune a instalatiei de utilizare 



 
II. Informatiile ce trebuie prevazute in contractul de racordare la sistemul de 

distributie ( obligatii, termene ) 
 

 
- in termen de 30 de zile de la primirea unei cereri de racordare complete si corecta, OSD 
emite ATR , insotit de oferta de contract de racordare; 
- solicitantii au obligatia de a returna contractul de racordare semnat in termen de 10 zile de la 
data primirii; 
-  solicitantii au obligatia de a pune in functiune instalatia de utilizare a gazelor naturale intr-un 
interval de maximum 180 de zile de la data  punerii in functiune a instalatiei de racordare; in 
cazul nerespectarii acestei obligatii, vor plati catre OSD o penalitate de 0,5 % din valoarea 
lucrarilor, pe zi de intarziere; 
-  solicitantii viitori clienti noncasnici a caror  instalatie de extindere si bransare este de pana la 
2.500 m, au obligatia sa utilizeze locul de consum si sa pastreze destinatia acestuia pe o 
perioada de 5 ani de la data punerii in functiune; in caz contrar, vor restitui OSD 
contravaloarea  lucrarilor de proiectare si executie a instalatiei de racordare, proportional cu 
perioada ramasa neutilizata, in mod gradual, printr-o conventie incheiata cu OSD; 
- punerea in functiune a obiectivului/conductei, respectiv a instalatiei de racordare se 
realizeaza in termen de 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire. 
 
     

Ordinul ANRE nr. 18/2021 pentru aprobarea  Regulamentului privind  de racordare la 

sistemul de distributie este publicat si poate fi consultat integral pe pagina de internet 

www.tulceagaz.ro, sectiunea racordare. 

 

 

 

http://www.tulceagaz.ro/

