
ANEXA 1 
 la regulament
    
                                                                  CERERE 

    pentru încheierea/modificarea contractului de acces la conductele de alimentare din amonte
                                                                   - model –

                                        Către ........................(denumirea producătorului/OCA)
                                                                                                       

1 Numele i prenumele/Societatea .........................(denumirea și prenumele/Societatea .........................(denumirea 
solicitantului)...........................
    adresa/sediul social*): localitatea ............................., 
jude ul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
po tal ......................, telefon .........................., fax ........................., e-mail ....................., și prenumele/Societatea .........................(denumirea 
înregistrată la oficiul registrului comer ului cu nr. ..........................., cod unic de țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
înregistrare.................... .................., cod IBAN nr. ........................................., deschis 
la ............................................, reprezentată prin: ...............(nume, prenume, 
func ie)..............țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 

    sau

2 Subscrisa ........................................... cu sediul social*) în: localitatea ..........................., 
jude ul/sectorul ..........................., str. .............................. nr. ......., et. ...., ap. ......., cod țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
po tal ................, telefon ....................., fax ....................., e-mail ................., înregistrată și prenumele/Societatea .........................(denumirea 
la oficiul registrului comer ului cu nr. ...................., cod unic de țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
înregistrare .................................., cod IBAN nr. .........................., deschis 
la .........................., titular al Licen ei de distribu ie a gazelor naturale nr. .......... din data țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
de ........................., reprezentată prin: .....................................
    (numele, prenumele, func ia) țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 

   sau

3 Primăria (Municipiului/Ora ului/Comunei)/Asocierea de dezvoltare intercomunitară ......, și prenumele/Societatea .........................(denumirea 
cu sediul în ................................, str. ........................ nr. …….., jude ul/sectorul .........., țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
cod po tal ............, înregistrată la ........ cu nr. ......................., cod unic de și prenumele/Societatea .........................(denumirea 
înregistrare/cod de identificare fiscală ......................., telefon .........., fax .........., cont 
bancar nr. .........., deschis la Banca ..................................., reprezentată legal 
prin .................................., în calitate de ..............................., persoană juridică, 
denumită în continuare solicitant,

 vă solicit:
încheierea contractului de acces la CA, pentru punctul de predare/preluare în/din CA/locul de 
consum prevăzut în anexa la prezenta cerere, în baza Avizului tehnic de racordare (ATR) 
nr. .........din data.............., a Procesului-verbal de recep ie la terminarea lucrărilor pentru racord,țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
pentru conductele i pentru echipamentele necesare măsurării calită ii gazelor naturale, a și prenumele/Societatea .........................(denumirea țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
volumului acestora i asigurării odorizării (SRMP), după caz, nr. ...... din data de ........... i a și prenumele/Societatea .........................(denumirea și prenumele/Societatea .........................(denumirea 
Contractului de furnizare a gazelor naturale nr. ...... din data de ......... (în cazul clien ilor țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
racorda i direct la CA)țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 

    sau
modificarea Contractului de acces la CA nr. ........ din ..........., începând cu data de ................. iși prenumele/Societatea .........................(denumirea 
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până la data de ...................................., pentru următorul punct de predare/preluare din CA, 
identificat prin coordonatele: ............................. .

4 Condi iile minime de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate/preluate în/din țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
CA:
    a) compozi ia chimică a gazelor naturale; țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
    b) punctul de rouă al apei: ..... °C; 
    c) punctul de rouă al hidrocarburilor: ....°C; 
    d) valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la 
volum: .... kWh/mc (în condi ii standard);țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
    e) temperatura maximă admisă a gazelor naturale: .... °C; 
    f) con inutul de impurită i mecanice: ....... g/mcțul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 

5 Anexez prezentei copia procesului-verbal de recep ie la terminarea lucrărilor pentru țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
racord, pentru conducte i pentru echipamentele necesare măsurării calită ii gazelor și prenumele/Societatea .........................(denumirea țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
naturale, a volumului acestora i asigurării odorizării, precum i copia contractului de și prenumele/Societatea .........................(denumirea și prenumele/Societatea .........................(denumirea 
furnizare, după caz.

6 Adresa de coresponden ă a solicitantului*): localitatea ..........................., țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
jude ul/sectorul ..................., str. ........................ nr. .........., et. ........., ap. ..........., cod țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
po tal...............și prenumele/Societatea .........................(denumirea 

7 Tip solicitant:
    [] nou;
    [] existent.

8 Solicit răspunsul la prezenta cerere prin:
    [] posta electronică;
    [] posta;
    [] fax;
    [] personal la sediul producătorului/OCA;
    [] telefon, SMS;
    [] alte căi de comunicare: ................................................ .

9 Comunicarea solicitantului cu producătorul/OCA se realizează prin:
    [] posta electronică;
    [] posta;
    [] fax;
    [] personal la sediul OSD;
    [] telefon, SMS;
    [] alte căi de comunicare: ................................................... .

    În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declara ii, declarțul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
că  toate  informa iile  i  documentele  ce  înso esc  prezenta  cerere  sunt  corecte  i  reale.  țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod și prenumele/Societatea .........................(denumirea țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod și prenumele/Societatea .........................(denumirea 
    De  asemenea,  mă  angajez  să  prezint  producătorului/OCA,  la  solicitarea  acestuia,
documentele în original.

    Data .........................
    Solicitant ............................

    *) În cazul în care adresa este aceea i, se completează o singură dată informa iile solicitate. și prenumele/Societatea .........................(denumirea țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
    
ANEXA 1 
la cerere

Date privind punctul de predare/preluare în/din CA sau locul de consum pentru care se solicită 
încheierea/modificarea contractului de acces la conductele de alimentare din amonte*
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┌─────────────────────────────────────┐
 Denumirea solicitantului             
├─────────────────────────────────────┤
 Amplasamentul punctului de predare/ preluare în/din CA                     
 
├─────────────────────────────────────┼┤
 Adresa locului de consum (localitate, jude /sector, stradă, țul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 
 nr., bloc, apartament)     
├─────────────────────────────────────┼┤
 Codul locului de consum (CLC)        
├─────────────────────────────────────┼┤
 Denumirea furnizorului               
├─────────────────────────────────────┼┤
 Numărul i data contractului de accesși prenumele/Societatea .........................(denumirea 
 la CA, după caz                      
├─────────────────────────────────────┼┤
 Numărul i data contractului de      și prenumele/Societatea .........................(denumirea 
 furnizare încheiat cu clientul final 
├─────────────────────────────────────┼┤
 Durata contractului de furnizare (de la data de ……….........
 i până la data de ...........................)                 și prenumele/Societatea .........................(denumirea 
├─────────────────────────────────────┼┤
 Debitul de gaze naturale (m^3/h)     
├─────────────────────────────────────┼┤
 Capacitate solicitată (MWh/h)        
├─────────────────────────────────────┼┤
 Presiunea (bar)                      
├─────────────────────────────────────┼┤
 Calitatea gazelor naturale           
└─────────────────────────────────────┴┘

    Cantită i de gaze naturale estimate a fi vehiculate prin conductele de alimentare din amontețul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod 

┌────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬

 Perioadă de consum  │││││││││││││Total│

 - lună -            │││││││││││││     │
├────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼

│Cantitate (MWh)     │││││││││││││     │
└────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴─────┘

    * Se completează câte un formular pentru fiecare punct de predare/preluare sau loc de 
consum.
    ----
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