
Număr de înregistrare OSD .......... din .............. 

 

 
SOLICITARE SELECTARE OPERATOR ECONOMIC 

(RACORD GAZE NATURALE) 

 
 

Către 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (Operator al sistemului de distribuție gaze naturale – OSD) 
Sucursala Tîrgu-Mureș 
Biroul Distribuție și Furnizare Gaze Naturale 

 
Subsemnatul/a/Subscrisa ......................................................................................, identificat/ă 
prin: 

 

buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. ............................., eliberat/eliberată la data de 
......................... de .............................., cod numeric personal 
...................................................., domiciliat(ă) în ....................., str. 
.....................................................  nr.  .....,  bl.  ......,  sc.  .....,  et.  ....,  ap.  ...., județul/sectorul 
....................., codul poștal .........., telefon ................................., e-mail 
.........................................., solicitant de racordare la sistemul de distribuție, persoană fizică, 

 
SAU 

 

cod fiscal ......................., înregistrată la ................................, cu sediul în ....................., str. 
................................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., județul/sectorul ....................., codul poștal 
.........., telefon ................................., e-mail .............................................., cont bancar IBAN nr. 
.................................................... deschis la Banca ....................................................., 
reprezentată legal prin ..................................................., în calitate de ....................................., 
solicitant de racordare la sistemul de distribuție, Asociație de locatari/proprietari, 

 
SAU 

 

cod unic de înregistrare .............................., înregistrată la O.N.R.C. cu nr. J...../............/......., 
cu sediul în ...................., str. ............................................. nr. ..........., județul/sectorul ............, 
cod poștal ................., telefon ..............................., e-mail ................................................., cont 
bancar IBAN nr. .................................................., deschis la Banca  ......................................., 
reprezentată  legal  prin  ..........................................,  în  calitate  de  ......................................, 
solicitant de racordare la sistemul de distribuție, persoană juridică, 

 

având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. .................... din data de ................, eliberat 
de către OSD și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul 
de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 7/23.02.2022 (denumit în continuare 
Regulament), vă solicit ca realizarea tuturor lucrărilor necesare racordării la sistemul de 
distribuție   a   gazelor  naturale   pentru   imobilul   amplasat   în   localitatea   ................., str. 
................................. nr. ......, bloc ...................., scara ....................., județul/sectorul .......... să 
fie încredințată operatorului economic autorizat A.N.R.E. .......................................... (denumit 
în continuare "OEE" sau “OEP”). 

 
Totodată vă informez că am luat la cunoștință cu privire la următoarele aspecte referitoare 

la procesul de racordare: 
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum 

și autorizația de construire/acordul/autorizația administratorului drumului pentru 



obiectivele necesare racordării la sistemul de distribuție, vor fi obținute de către OEP, 
în numele S.N.G.N. ROMGAZ S.A., iar documentația pentru obținerea autorizației 
construire//acordului/autorizației administratorului drumului și/sau a avizului de execuție 
va fi depusă la autoritățile locale de către OEP, cu respectarea legislației în domeniul 
gazelor naturale și în domeniul construcțiilor. 

2. documentația tehnică pentru execuția lucrărilor prevăzute în Avizul tehnic de racordare 
menționat anterior va fi întocmită de OEP și va fi depusă la OSD; 

3. verificarea documentației tehnice pentru realizarea lucrărilor prevăzute în Avizul tehnic 
de racordare menționat anterior va fi efectuată de către un verificatorul de proiecte 
atestat de ANRE; 

4. execuția lucrărilor necesare racordării la sistemul de distribuție a imobilului pentru care 
s-a emis Avizul tehnic de racordare menționat anterior va fi efectuată de OEE selectat. 

 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Regulament, vă informez că valoarea totală 
pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la sistemul de distribuție, așa cum a fost 
negociată cu OEP și OEE, este de ............ lei, la care se adaugă T.V.A. conform legislației în 
vigoare. 

 
De asemenea menționez că sunt de acord cu rambursarea cheltuielilor în conformitate cu 

prevederile legale și confirm, în conformitate cu dispozițiile art. 326 din Codul penal privind 
falsul în declarații, că toate informațiile din prezenta Solicitare și Mandatul anexat sunt corecte 
și reale. De asemenea mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în 
original. 

 

 
Solicitant  Operator Economic desemnat 

Semnătură  Denumire operator 

  
Nume reprezentat legal și semnătură 

 

Data întocmirii 

 
 
 
 
 
 
 
 


