
CERERE DE RACORDARE
LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE 
Nr.__________/data_______________ 
CLC:___________________________

REȚELE

FD - 584 - 1001 

DEPUNE ONLINE   https://racordaresd.distrigazsud-retele.ro

Tip solicitant:

     Client nou          Client existent

     Persoană fizică      Persoană juridică      Dezvoltator imobiliar      Asociație de proprietari

     UAT/ADI *      Alt concesionar      Persoană fizică autorizată      Întreprindere familială

     Grup de persoane fizice/juridice         Instituție publică         Întreprindere individuală

Tip racordare:

     Extindere conductă cu un branșament         Branșament nou

     Extindere conductă cu branșamente multiple      Redimensionare branșament/PRM/SRM    

     Suplimentarea debitului instalat          Separare dintr-un branșament comun (ramificat)

     Instalație de utilizare nouă      Separare din IUGN unică a blocului

     Racordarea la SD a unor obiective/conducte de 
     distribuție a GN noi, ce fac parte din proiecte de  
     investiții publice de interes zonal/regional destinate 
     înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, 
     a SD * *

     Modificare IUGN cu menținerea debitului instalat

     Racordarea unui nou SD la cel operat de către DGSR * *

     Extinderea rețelelor de distribuție inteligentă a GN * *

** Doar pentru tip solicitant: UAT/ADI/Alt concesionar

Aviz tehnic de principiu:
       Doresc  obținerea  avizului tehnic  de  principiu necesar înființării  unui  sistem de distribuție nou  sau  pentru elaborarea 
       studiului  de  fezabilitate  pentru  dezvoltarea  sistemului de distribuție din localitatea care a fost inclusă în actul adițional 
       la  contractul de  concesiune  a  serviciului  de  utilitate  publică  de  distribuție  a  gazelor naturale,  în  localitatea / satul 
       …………………..............................................................................aparținătoare/aparținător comunei/orașului/municipiului 
       .................................................................., județul ...............................................................................................................

Solicitant (secțiune dedicată datelor clientului)

Mandatar/Împuternicit

Nume și prenume:  Reprezentant legal:

Adresa domiciliu/sediu str.: nr.: bloc: sc.: ap.:
Localitate: Județ/Sector: BI/CI seria: nr.:
CNP/CUI:  Telefon: Email:
Cont bancar: Deschis la:

Nume și prenume:  Reprezentant legal:

Adresa domiciliu/sediu str.: nr.: bloc: sc.: ap.:

Localitate: Județ/Sector: BI/CI seria: nr.:

CNP/CUI: Telefon: Email:

*   UAT (Unitate Administrativ Teritorială); ADI (Asociație de Dezvoltare Intercomunitară)
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Presiune Medie               Presiune Redusă            Presiune Joasă
Regim de presiune pentru instalația de utilizare*:

* În cazul în care în cerere nu este specificat regimul de presiune dorit, pentru instalația de utilizare va fi adoptată Presiune Joasă (0,025 bar).

Adresa  de corespondență:
Str.: nr.: bloc: sc.: ap.:

Localitate: Județ/Sector:

Nr. 
crt.

Denumire aparat Nou Existent Debitul nominal
(mc/h)

Nr. aparate 
(buc)

Se 
desființează
Da Nu

1
2
3

Total nr. aparate/debit existent

Total nr. aparate/debit schimbat

 Distrigaz Sud Rețele                            OEP, VP și/sau OEE * *                                Distrigaz Sud Rețele dar cu OEP, VP și/sau OEE* *  
                                                              selectați de solicitant                                  selectați de solicitant

Realizarea lucrărilor necesare racordării la SD a gazelor naturale a imobilului/obiectivului se stabilește conform opțiunii                   
exprimate în contractul de racordare încheiat între părți, conform Ordinului 7/2022, cu modificările și completările ulterioare.

       E-mail        Call Center                           Curierat/Registratură                         Fax
       Biroul Recepție Clienți

      în format electronic, la adresa de e-mail indicată                  în format fizic, ridicat personal de la sediul Distrigaz Sud Rețele

Potrivit legislației în vigoare, în vederea soluționării cererii tale vom prelucra date cu caracter personal. Pentru mai multe 
informații poți consulta Nota Generală de Informare cu privire la Protecția datelor cu caracter personal, disponibilă pe site-ul                             
www.distrigazsud-retele.ro, în secțiunea dedicată Protecției datelor cu caracter personal, precum și la sediile companiei. 

Data Semnătură solicitant

Declar că:

Parametrii tehnici privind racordarea la SD:

Alte cerințe specifice:

Modalitatea de realizare a racordării la SD a gazelor naturale a imobilului/obiectivului:

Solicitantul/mandatarul va primi răspunsul Distrigaz Sud Rețele:

Comunicarea solicitantului cu Distrigaz Sud Rețele se realizează prin:

Datele cu caracter personal

În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate 
informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale. De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la 
solicitarea acestuia, documentele în original.

Locul de consum pentru care solicit racordarea la sistemul de distribuție are destinația de locuință, gazele naturale urmând a fi 
utilizate numai pentru desfășurarea activităților casnice. În cazul în care intenționez să utilizez gazele naturale pentru consum 
noncasnic, voi notifica în scris Distrigaz Sud Rețele, înainte cu minimum 30 de zile calendaristice.

Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită: 
     Racordarea la SD a gazelor naturale a locului de consum situat în localitatea:
Str.: Nr.: Bl.: Sc.: Ap.: Județ/Sector:

     Racordarea SD închis amplasat în: Localitatea: Comună/Oraș: Județ/Sector:

     SD nou amplasat în: Localitatea: Comună/Oraș: Județ:
     Magistrală directă amplasată în: Localitatea: Comună/Oraș: Județ:
      Precizări privind racordarea:

** OEP (Operator economic autorizat A.N.R.E. pentru proiectarea S.D.); 
    VP (Verificator de proiecte atestat A.N.R.E., tip VGd); 
    OEE (Operator economic autorizat A.N.R.E. pentru execuția S.D.).
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Copia actului de identitate (B.I./C.I) al proprietarului și/sau chiriașului; 

Copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extrasul de 
carte funciară valabil/autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat 
de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

În cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea 
racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

Autorizația de construire imobil, însotiță de piesele desenate, vizate spre neschimbare, care au intrat în componența 
documentației tehnice depuse la obținerea acesteia, dacă actul de proprietate este doar pentru teren;  

Planul de încadrare în zonă;

Planul de situație la scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând inventarul punctelor de pe perimetrul 
corpului de proprietate, în sistem de coodonate Stereografic 1970 (după caz); plan de situație 1:2000, în vederea stabilirii 
soluției tehnice de racordare la SD a gazelor naturale;

Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune 
racordarea la o conductă de distribuție/racord/stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-
măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), proprietate a terților, conform art. 108, alin. 2, lit. a1 din Legea nr. 
123/2012. Acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să-l despăgubească 
pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută;

Mandatul (în situația în care solicitantul este reprezentat de mandatar) prin care solicitantul este împuternicit pentru: susținerea 
tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și/sau pentru 
ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare, conform modelului pus la dispoziție în site;

Anexa 1.

PERSOANĂ FIZICĂ / GRUP DE PERSOANE FIZICE

Copia actului de constituire a asociației; 

Copia certificatului de înregistrare fiscală;

Schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară și nivel) 
sub formă de plan sau o descriere a acestuia;

Autorizația de construire imobil, însotiță de piesele desenate, vizate spre neschimbare, care au intrat în componența 
documentației tehnice depuse la obținerea acesteia, dacă actul de proprietate este doar pentru teren;  

Planul de încadrare în zonă;

Planul de situație la scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând inventarul punctelor de pe perimetrul 
corpului de proprietate, în sistem de coodonate Stereografic 1970 (după caz); plan de situație 1:2000, în vederea stabilirii 
soluției tehnice de racordare la SD a gazelor naturale;

Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune 
racordarea la o conductă de distribuție/racord/stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-
măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), proprietate a terților, conform art. 108, alin. 2, lit. a1 din Legea nr. 
123/2012. Acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să-l despăgubească 
pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută;

Mandatul (în situația în care solicitantul este reprezentat de mandatar) prin care solicitantul este împuternicit pentru: susținerea 
tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și/sau pentru 
ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare, conform modelului pus la dispoziție în site;

Anexa 1.

ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI
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Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/certificatului de înregistrare fiscală;

Copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:
- extrasul de carte funciară valabil/autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/
donație/certificat de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili
gazoși;
- în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea
racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

După caz, copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un 
sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis;

Autorizația de construire imobil, însotiță de piesele desenate, vizate spre neschimbare, care au intrat în componența 
documentației tehnice depuse la obținerea acesteia, dacă actul de proprietate este doar pentru teren;  

Planul de încadrare în zonă; Planul de situație la scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând inventarul 
punctelor de pe perimetrul corpului de proprietate, în sistem de coodonate Stereografic 1970 (după caz); plan de situație 
1:2000, în vederea stabilirii soluției tehnice de racordare la SD a gazelor naturale;

Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune 
racordarea la o conductă de distribuție/racord/stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-
măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), proprietate a terților, conform art. 108, alin. 2, lit. a1 din Legea nr.  
123/2012. Acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să-l despăgubească 
pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută;

Mandatul (în situația în care solicitantul este reprezentat de mandatar) prin care solicitantul este împuternicit pentru: susținerea 
tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și/sau pentru 
ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare, conform modelului pus la dispoziție în site;

Anexa 1.

PERSOANĂ JURIDICĂ / GRUP DE PERSOANE JURIDICE

Documentul emis de Consiliul Local al Unității Administrativ-Teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de 
distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori ai localității/satului în care urmează să fie înființat sistemul de distribuție a 
gazelor naturale, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.;

Copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem nou 
de distribuție a gazelor naturale sau pe care se amplasează extinderea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale 
necesar/necesare realizării racordării la SD;

Planul de încadrare în zonă; Planul de situație la scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând inventarul 
punctelor de pe perimetrul corpului de proprietate, în sistem de coodonate Stereografic 1970 (după caz); plan de situație 
1:2000, în vederea stabilirii soluției tehnice de racordare la SD a gazelor naturale;

Mandatul (în situația în care solicitantul este reprezentat de mandatar) prin care solicitantul este împuternicit pentru: susținerea 
tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și/sau pentru 
ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare, conform modelului pus la dispoziție în site;

Anexa 1.

CONCESIONARUL SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE DISTRIBUȚIE A 
GAZELOR NATURALE, UAT, ADI

FD - 584 - 1001
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Informații cu privire la debitul și presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare imobil/construcție din cadrul ansamblului 
rezidențial;

Certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru imobilul/construcția ce urmează a se 
edifica, în termen de valabilitate, în copie;

Planul de situație, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcțiile noi sau pentru 
construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de 
amplasament a acestora, din care să rezulte precis poziția imobilului/construcției;

Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, în situația în care acesta a fost solicitat 
prin certificatul de urbanism, în copie;

În situația în care dezvoltatorul ansamblului rezidențial este o persoană fizică este necesară transmiterea copiei actului de 
identitate al acesteia, iar în situația în care este o persoană juridică este necesară transmiterea certificatului de înregistrare la 
Registrul Comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;

Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, imobilului și/sau clădirii pentru care 
se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea viitorului client final casnic sau noncasnic este 
necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații de racordare;

Acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune 
racordarea la o conductă de distribuție/racord/stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-
măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), proprietate a terților, conform art. 108, alin. 2, lit. a1 din Legea nr. 
123/2012. Acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să-l despăgubească 
pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută; 

Mandatul (în situația în care solicitantul este reprezentat de mandatar) prin care solicitantul este împuternicit pentru: susținerea 
tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și/sau pentru 
ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare, conform modelului pus la dispoziție în site;

Anexa 1.

NOTĂ: 
Pentru încheierea contractului de racordare, dezvoltatorul ansamblului rezidențial trebuie să depună în copie la OSD și 
autorizația de construire în termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale.

DEZVOLTATOR DE ANSAMBLU REZIDENȚIAL

Documentul emis de Consiliul Local al Unității Administrativ-Teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de distribuție 
a gazelor naturale, numărul de locuitori, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.;

Mandatul (în situația în care solicitantul este reprezentat de mandatar) prin care solicitantul este împuternicit pentru: susținerea 
tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și/sau pentru 
ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare, conform modelului pus la dispoziție în site.

SOLICITARE EMITERE AVIZ TEHNIC DE PRINCIPIU 
NECESAR ELABORĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE PRIVIND
ÎNFIINȚAREA UNUI SD A GAZELOR NATURALE
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