
CERERE DE RACORDARE 

la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 

 
Către TULCEA GAZ S.A., 
 

SECŢIUNEA 1 
Datele de identificare ale solicitantului 

 
1. Denumirea/Numele şi prenumele: ...................................................................................  
2. Adresa sediului social/domiciliului*): localitatea ........................, str. .......................... 
nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ...., judeţul ................., codul poştal ..................., 
telefon ..........................,  e-mail ..............................                                       
3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la                                
sistemul de distribuţie a gazelor naturale*): localitatea .....................,str. ............................ 
nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ........,  judeţul ......................, codul poştal ....................                                                          
4. Adresa de corespondenţă*): localitatea ......................, str. .......................... nr. ...., bl. 
...., sc. ....., et. ....,ap. ..., judeţul ..................., codul poştal .....................    
5. Reprezentant legal/Mandatar: ..............................................., identificat prin 
buletin/carte de identitate seria ..... nr. ................, eliberat(ă) de .........................la data 
............, domiciliat în localitatea ......................., str. ................................ nr. ....., bl. ....., 
sc. ....., et. ....., ap. .....,  
 judeţul/sectorul ...................., codul poştal ......................., telefon ......................., fax 
........................., e-mail ............                                                              
 *) În situaţia în care adresa este aceeaşi, se completează o singură dată informaţiile 
solicitate.                                                   
 6. Tip solicitant: 
 [ ] nou; 
 [ ] existent 
 [ ] persoană fizică; 
 [ ] persoană juridică; 
 [ ] grup de persoane fizice/juridice; 
 [ ] concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, unitatea                    
administrativ-teritorială şi/sau asocierea acesteia, care solicită racordarea la un sistem de 
distribuţie existent de gaze naturale pentru înfiinţarea sistemului/sistemelor de distribuţie a 
gazelor naturale sau înfiinţarea reţelei de distribuţie inteligentă a gazelor naturale, în 
conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a 
populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2020, sau pentru dezvoltarea unui SD în 
localităţile care au fost incluse în actele adiţionale la contractele de concesiune a 
serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, încheiate conform art. 104 
alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare (Lege); 
[ ] unitatea administrativ-teritorială şi/sau asocierea acesteia, precum şi asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară care solicită: 
    - racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuţie a gazelor naturale noi, ce fac 
parte din proiecte de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, 
modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, în 



conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile art. 104 alin. (2^1) din Lege; 
    - extinderea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cu 
prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2020. 
7. 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. 
8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin: 
 [ ] 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 OSD; 
 [ ] de către OEP şi OEE selectaţi de solicitant; 
 [ ] de către OSD; selecţia OEP şi OEE se realizează de către solicitant. 
 
 

SECŢIUNEA a 2-a 
Informaţii privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 

 
 
1. Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD) din localitatea .................... 
aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului.........................,judeţul ..............................., a: 
 [ ] locului/locurilor de consum situat/situate în localitatea .........................., str. .............. 
nr. ...., bl. ......, sc. ..... ap. ......, judeţul .............................; 
 [ ] sistemului de distribuţie închis amplasat în localitatea ........................... aparţinătoare 
comunei/oraşului/municipiului ..................., judeţul ........................; 
 [ ] sistemului de distribuţie a gazelor naturale nou-amplasat în localitatea ....................... 
aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ........................... judeţul ................................; 
 [ ] magistralei directe necesare alimentării cu gaze naturale a locului de consum situat în 
localitatea ....................................................... aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului 
..........................., judeţul .................................. 
2. Precizări privind racordarea: 
 [ ] ............................................................. 
3. Solicitarea de emitere a unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării studiului de 
fezabilitate privind înfiinţarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale în localitatea 
............................. aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului .................................., 
judeţul ........................ 
 
 
 
 



SECŢIUNEA a 3-a 
Parametri tehnici de funcţionare în condiţii de siguranţă a obiectivului pentru care se 

solicită racordarea 

 
 
    - debitul solicitat de gaze naturale: .............. m3/h; 
    - aparatele consumatoare de combustibili gazoşi: ..................... 
 

SECŢIUNEA a 4-a 
Alte cerinţe specifice 

 
1. ...............................................................; 
2. ................................................................ 
 
 

SECŢIUNEA a 5-a 
Documentele anexate cererii 

 
    Anexez cererii de racordare următoarele documente justificative (menţionate mai jos, 
după caz): 
    1. ....................................................................................................................................; 
    2. ....................................................................................................................................; 
    3. 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: 
1. mandat - în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară 
prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru: 
 a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la 
sistemul de distribuţie a gazelor naturale sau a avizului tehnic de principiu; 
 b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor 
naturale; 
2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor în 
situaţia în care soluţia tehnică de racordare impune racordarea la o/un conductă de 
distribuţie/racord/staţie de reglare-măsurare/staţie de reglare/staţie de măsurare/post de 
reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), bun proprietate certă a 
terţilor. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi 
despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiţia făcută de aceştia. 
 
    B. Documente specifice, în copie conformă cu originalul: 
1. Pentru solicitantul persoană fizică: 
 a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului; 
 b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru 
locul de consum, respectiv extrasul de carte funciară valabil/autorizaţia de construire/actul 



de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donaţie/certificat de moştenitor 
etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de 
combustibili gazoşi; 
 c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului 
proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de 
distribuţie a gazelor naturale; 
 d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării 
cererii de racordare la SD. 
2. Pentru solicitantul - asociaţie de locatari/proprietari: 
 a) copia actului de constituire a asociaţiei; 
 b) copia certificatului de înregistrare fiscală; 
 c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul 
apartamentelor pe fiecare scară şi nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia; 
 d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării 
cererii de racordare la SD. 
3. Pentru solicitantul persoană juridică: 
 a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de 
înregistrare fiscală; 
 b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru 
locul de consum, respectiv: 
  (i) extrasul de carte funciară valabil/autorizaţia de construire/actul de vânzare-
cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de moştenitor etc. pentru 
imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; 
  (ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului 
proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de 
distribuţie a gazelor naturale; 
 c) 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; 
 d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării 
cererii de racordare la SD. 
4. Pentru solicitantul - dezvoltator al ansamblului rezidenţial: 
 a) informaţii cu privire la debitul şi presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare 
imobil/construcţie din cadrul ansamblului rezidenţial; 
 b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru 
imobilul/construcţia ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie; 
 c) 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; 
 d) 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; 
 e) 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; 



 f) 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; 
 g) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării 
cererii de racordare la SD. 
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: 
 a) 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.; 
 b) 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; 
 c) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării 
cererii de racordare la SD. 
6. Pentru solicitantul persoană juridică care solicită racordarea la SD existent a unei 
magistrale directe: 
 a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului, pentru persoana fizică, sau copia 
certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare 
fiscală, pentru persoana juridică; 
 b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă a locului de consum 
deservit de magistrala directă, respectiv: 
  (i) autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de 
închiriere/donaţie/certificat de moştenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se 
amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; 
  (ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului 
proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de 
distribuţie a gazelor naturale; 
 c) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării 
cererii de racordare la SD. 
7. Pentru solicitantul care doreşte emiterea unui aviz tehnic de principiu necesar elaborării 
studiului de fezabilitate privind înfiinţarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale: 
 a) 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.; 
 b) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării 
cererii de racordare la SD. 
8. Pentru grupul de persoane fizice/juridice care solicită racordarea la SD existent sau nou: 
 a) documentele prezentate la pct. 1 - 3, după caz, aferente fiecărei persoane din grup; 
 b) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării 
cererii de racordare la SD. 
 
    Semnătura solicitantului: .............................. 
    Data: .................................. 



 
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 TULCEA GAZ S.A., cu sediul social in Tulcea, str. Isaccei nr. 73,   inregistrata la O.R.C 
Tucea cu nr.               J36/235/2003, CUI 15480128, in calitate de operator al sistemului de distributie a 
gazelor naturale  in municipiul Tulcea ( OSD ) 

    in vederea  realizarii serviciilor si activitatilor necesare  pentru  racordarea la sistemul  

distributie a gazelor naturale. 

  In acest sens: 

���� sunt de acord   ���� nu sunt de acord  

ca datele mele personale (nume, prenume, adresa, data nasterii, cetatenia, etnia, CNP, imagine, numar de 
telefon, stare civila, date privind detinerea locului de consum precum si orice alte date cu caracter 
personal prevazute de reglementarile legale in vigoare din sectorul gazelor naturale,  sa fie colectate, 

prelucrate si stocate  in vederea  stabilirii raporturilor juridice/relatiilor contractuale dintre  
subsemnatul(a) si TULCEA GAZ  S.A. 

���� sunt de acord   ���� nu sunt de acord  

cu privire la comunicarea directa dintre subsemnatul(a) si  TULCEA GAZ S.A. in vederea divulgarii, 
prelucrarii sau transmiterii datelor cu caracter personal. 
 Am fost informat(a) cu privire la faptul ca unele date personale pot fi transmise catre alte persoane fizice 
sau juridice, autoritati publice, agentii sau alte organisme care prelucreaza datele cu caracter personal, in numele 
OSD sau pentru  OSD,  fiind necesar pentru indeplinirea obligatiilor legale ale acestuia.  

 Am fost informat(a) ca OSD asigura pastrarea confidentialitatii datelor personale si respectarea 
dreptului la protectia vietii private,  in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 
a acestor date, precum si cu legislatia romana in domeniu. 
 Am luat la cunostinta ca refuzul sau retragerea consimtamantului pentru prelucrarea datelor 
personale, astfel cum este specificat mai sus, precum si refuzul de furniza datele personale necesare, 
determina imposibilitatea prestarii serviciilor solicitate si stabilirii relatiilor contractuale, TULCEA GAZ 
S.A.  fiind absolvita de orice culpa in acest caz.   
  Conform  legislatiei aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, mi s-a comunicat 
ca  am dreptul  de a solicita accesul la datele mele personale, rectificarea datelor, stergerea datelor,  
restrictionarea prelucrarii, portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta  la prelucrarea datelor  precum si 
dreptul de a-mi retrage consimtamantul, in masura in care acestea nu contravin legii.  
 Am fost informat(a) ca pentru exercitarea acestor drepturi ma pot adresa cu o cerere scrisa, datata 
si semnata, care se va transmite in format fizic  la sediul OSD din loc. Tulcea,  str. Isaccei nr. 73, jud 
Tulcea,  sau in format electronic, la adresa de e-mail  dpo@tulceagaz.ro. 
 
SOLICITANT 

 
NUME SI PRENUME _________________________________________________________________ 
 
SEMNATURA  
 
Data:   

 


