
ANEXA 1
la regulament

                                                                CERERE
                               de racordare la conducta de alimentare din amonte
                                                               - model -
Către ................

SECŢIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului:

1 Denumirea: ............. 
2 Adresa sediului  social:  localitatea ......,  str.  ......  nr....,  bl.  ...,   sc. .....,  et.  ......,  ap. ...,

jude ul ......, codul po talțul ......, codul poștal ștal
telefon ......, fax ......, e-mail ....... 

3 Adresa de coresponden ă: localitatea ......, str. ...... nr. bl. ...,  sc. ....., et. ......, ap. ...,țul ......, codul poștal
jude ul ......, codul po talțul ......, codul poștal ștal
telefon ......, fax ......, e-mail ...... 

4 Număr unic de înregistrare la Oficiul National al Registrului  Comer ului:…………….. țul ......, codul poștal
5 Reprezentantul legal: ..........., identificat prin buletin/ carte de identitate seria ...... nr. ...,

eliberat/ă de ...... la data, domiciliat în localitatea......, str. ...... nr. bl. ...,  sc. ....., et. ......,
ap. ..., jude ul ......, codul po talțul ......, codul poștal ștal

6 Datele de contact ale reprezentantului legal: telefon ......, fax ......,  e-mail ...................... 
7 Contul bancar ......................... 
8 Banca .................................... 
9 Tipul solicitantului 

a nou: 
b existent: 

sau 
10 Numele i prenumele solicitantului/mandatarului: ...................... ștal

11 Adresa domiciliului: localitatea ......, str. ...... nr. ...,bl. ...., sc. ....., et. ......, ap. ......, jude ulțul ......, codul poștal
......, codul po tal ștal

telefon ......., fax ......., e-mail ....... 
12 Adresa de coresponden ă: localitatea ......, str. ...... nr. ...,bl. ...., sc. ....., et. ......, ap. ......,țul ......, codul poștal

jude ul ......, codul po tal … telefon ......, fax ......, e-mail ......... țul ......, codul poștal ștal
13 Reprezentantul  legal:  ......,  identificat  prin  buletin/carte de identitate seria .....  nr.  .....

eliberat/ă de ......  la data .........,   domiciliat  în localitatea ......,  str.  ......  nr.  ....,  bl.  ....,
sc. ....., et. ......, ap. ......, jude ul ......, codul po tal țul ......, codul poștal ștal

14 Datele de contact ale reprezentantului legal: telefon ......,fax .....,e-mail ....... 
15 Contul bancar ................... 
16 Banca ........................... 

SECŢIUNEA 2. Informa ii privind obiectivul pentru care se solicită racordareațul ......, codul poștal

1 Denumirea: ..................
2 Amplasamentul: .....................
3 Abrogat.
4 Abrogat.
5 Scurtă descriere a amplasamentului:

...............................................................................................



6 Scopul racordării:
.............................................................................................. 

7 Scurtă descriere a obiectivului:
...............................................................................................

SECŢIUNEA 3. Parametri tehnici de func ionare în condi ii de siguran ă a obiectivului pentruțul ......, codul poștal țul ......, codul poștal țul ......, codul poștal
care se solicită racordarea

- Debit..... m^3/h 
- Presiune: 
● Minimă: ...............bar (Pa); 
● Maximă: ...............bar (Pa); 

SECŢIUNEA 4. Condi ii de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate / preluate în/dințul ......, codul poștal
conducta de alimentare din amonte

1 Compozi ia chimică a gazelor naturale:țul ......, codul poștal
2 Punctul de rouă al apei: ..... °C; 
3 Punctul de rouă al hidrocarburilor:....°C; 
4 Valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: ....

kcal/mc; 
5 Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: .... °C; 
6 Con inutul de impurită i mecanice: ....... g/mc. țul ......, codul poștal țul ......, codul poștal

SECŢIUNEA 5. Alte cerin e specifice țul ......, codul poștal

1. Perioada estimată de func ionare a obiectivului ……țul ......, codul poștal

SECŢIUNEA 6. Documente anexate cererii

a documente de  identificare  ale  solicitantului  i,  după  caz,  ale  persoanei  fizice/juridiceștal
mandatate de acesta    să îl reprezinte în rela ia cu operatorul CA, în copie, respectiv:țul ......, codul poștal
I. actul de identitate, pentru solicitan ii persoane fizice; țul ......, codul poștal

II. certificatul  de  înregistrare  la  Oficiul  National  al  Registrului  Comer ului,  pentruțul ......, codul poștal
solicitan ii      persoane juridice;țul ......, codul poștal

III. mandatul.
b documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosin ă asupra terenului/terenurilor i/țul ......, codul poștal ștal

sau  construc iei pentru care se solicită racordarea la CA, în copie;țul ......, codul poștal
c după caz, autoriza iile prevăzute de Lege pentru solicitan ii care doresc racordarea în CA;țul ......, codul poștal țul ......, codul poștal
d alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sus inerea cererii;țul ......, codul poștal
e declara ie pe propria răspundere care să ateste faptul că documentele transmise anteriorțul ......, codul poștal

operatorului CA nu au suferi modificări i sunt valabile la data depunerii cererii de racordare,ștal
după caz, cu identificarea clară a acestora;

f declara ie pe propria răspundere referitoare la autenticitatea datelor i la conformitatea cuțul ......, codul poștal ștal
originalul a copiilor documentelor anexate;

g date privind necesitatea modificării racordului i/sau a SRM/SM/PRM/PM i/sau actualizăriiștal ștal
ATR în termenul de valabilitate, înso it de documente care să sus ină cererea, după caz,țul ......, codul poștal țul ......, codul poștal
doar în situa iile prevăzute la art. 7 lit. b)din Regulamentul privind racordarea la conducta dețul ......, codul poștal
alimentare  din  amonte,  aprobat  prin  Ordinul  pre edintelui  Autorită ii  Na ionale  deștal țul ......, codul poștal țul ......, codul poștal
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016. 



Data: .......... 

Reprezentantul legal: ................................

(Se specifică numele i prenumele în clar.)ștal

 Semnătură


