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Modul de recunoaștere și decontare de către OSD  a cheltuielilor efectuate de către 
solicitanți pentru racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 

 

Potrivit legislației aplicabile, respectiv: 

 Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările 
și completările ulterioare (art.138 lit. d1) d2), art. 148 alin. 1, art. 151) 

 Ordinul ANRE nr. 7/2022 - REGULAMENT privind racordarea la sistemul de 

distribuţie a gazelor naturale 

 ORDINUL ANRE nr. 9/2022 – METODOLOGIE de calcul al tarifelor aferente 
procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor 
naturale şi de determinare a valorii medii a unui racord 

În cazul clienţilor casnici, al persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale, al 
întreprinderilor familiale şi al instituţiilor publice contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a 
celor de proiectare realizate de către operatori economici  (OEP) autorizați ANRE, aleși de 
solicitant, se suportă integral de către operatorul de distribuţie  (OSD) până la limita valorii medii 
a unui racord, aşa cum este ea stabilită pe baza unei metodologii aprobate de ANRE.  

Solicitantul poate suporta financiar contravaloarea lucrărilor de racordare şi de proiectare, 
urmând să fie despăgubit de către operatorul de distribuţie (OSD)  pe baza documentelor 
justificative anexate dererii de decontare până la limita contravalorii medii a unui racord, conform 
reglementărilor ANRE.  

Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de 
distribuţie de la momentul punerii în funcţiune, prin efectul legii. 

În valoarea medie a racordului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare.  

 

Decontarea de către OSD  a cheltuielilor de racordare 

În situația în care solicitantul a finanțat integral contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv 
valoarea lucrărilor realizate de OSD, suma care va fi rambursată solicitantului se stabilește ca 
fiind minimul dintre valoarea finanțată de acesta, fără a  se include TVA și valoarea de 2.125 lei, 
care nu conține TVA. 

În situația în care solicitantul a finanțat doar contravaloarea lucrărilor de racordare prestate 
de OEE și OEP, mai puțin valoarea lucrărilor care revin întotdeauna în sarcina OSD, suma care 
va fi rambursată solicitantului se stabilește ca fiind diferența dintre minimul dintre valoarea medie 
a unui racord (2.125 lei) și valoarea finală, fără TVA a tarifului de racordare și valoarea lucrărilor 
executate de OSD 
 
În cazul în care valoarea lucrărilor executate de OSD, fără TVA este mai mare de 2.125 lei, 
solicitantul va suporta diferența de cost care depășește  valoarea de 2.125 lei. 
 
IMPORTANT! 

 Suma care va fi rambursată solicitantului nu poate să depășească valoarea medie a unui 
racord, în valoare de 2.125 lei 

 Suma rambursată solicitantului nu va include TVA, chiar dacă valoarea totală a lucrărilor 
de racordare incluzând TVA este mai mică decât valoarea de 2.125 lei. 
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Abrevieri 

OSD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale 

OEP- operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor 
naturale, sistemelor de distribuţie închise, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de 
producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune 
sau pentru proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie 
închise, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce 
funcţionează în regim de înaltă presiune, după caz 

OEE- operatorul economic autorizat ANRE pentru execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor 
naturale, sistemelor de distribuţie închise, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de 
producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune 
sau pentru execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie închise, 
precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează 
în regim de înaltă presiune, după caz 

Solicitant Racordare la SD- persoana fizică/juridică sau grupul de persoane fizice/juridice care 
adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD 


