Nr. înregistrare la OSD ..................................

S.C.

S.A.

Data înregistrare la OSD ...............................

Solicitare de selectare
1. Tip solicitant
a. ☐ Persoană fizică ☐ Persoană juridică ☐ Asociație locatari ☐ Grup persoane fizice/juridice ☐ UAT
b. Declar că: ☐ sunt dezvoltator imobiliar ☐ nu sunt dezvoltator imobiliar
2. Date identificare solicitant
Denumire/Nume
și
prenume
....................................................................,
CUI/CNP
..............................................................., CIF .................................. cu adresa de domiciliu/sediu social:
în localitatea ........................................................, strada .................................................... numărul
............ bloc ........ scară ............. etaj ......... apartament ........... județ.................................... cod poștal
....................... telefon ...................................... e-mail ........................................................................, cont
bancar nr. ..........................................................................., deschis la Banca ...........................................,,
3. Reprezentant legal/ Mandatar (dacă este cazul) ......................................................................
identificat prin buletin/ carte de identitate, seria .......... numărul ......................., eliberat(ă) de
……………………........
la
data
........................,
domiciliat
în
localitatea
........................................................, strada ...................................................., numărul ...........,. bloc
........, scară ............. etaj ......... apartament ........... județ.................................... cod poștal .......................
telefon ...................................... e-mail ........................................................................, cont bancar nr.
........................................................................, deschis la Banca ..............................................,
4. Adresa de corespondență doar dacă diferă de adresa de domiciliu de la pct. 2. localitatea
........................................................ stradă ......................................................................... număr ..............
bloc .................. scară ................. etaj ................. apartament .................. județ .........................................,
denumit în continuare solicitant,
5. Având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., și a ofertei
tarifului de racordare eliberate de dumneavoastră şi în conformitate cu prevederile Regulamentul privind
racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, pentru racordarea la sistemul de
distribuție a gazelor naturale a imobilului/obiectivului amplasat în localitatea
........................................................, str. ........................................................................., nr. ...................,
județul ..............................................., vă comunicăm faptul că pentru:
Pentru realizarea lucrărilor:
☐Extindere conductă cu un branșament nu există conductă de gaze naturale în fața imobilului
☐Extindere conductă cu mai multe branșamente nu există conductă de gaze naturale în fața
imobilelor
☐Branșament din conductă existentă există conductă de gaze naturale în fața imobilului
☐Obţinerea avizului tehnic de principiu/racordareînființarea/ dezvoltarea unui nou sistem de
distribuție
Aleg varianta ca racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare se realizează de:
☐

OEP şi OEE selectaţi de solicitant;

☐

OSD; selecţia OEP şi OEE se realizează de către solicitant.

☐

OSD; selecţia OEP şi OEE se realizează de către OSD, caz în care acceptați oferta tarifului

racordare, și ne restituiți oferta semnată de dumneavoastră.
Art. 1. - (1) Despăgubirea sumei finanţate de solicitant, viitor client final casnic, pentru realizarea
instalaţiei de racordare este până la limita valorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin.
(1) lit. d2) din Lege, respectiv 2.125,00 lei fără TVA.
(2) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) se realizează de către OSD:
- în tranşe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de
utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului;
În cazul în care alegeți ca racordarea să fie realizată de către OSD, iar tariful de racordare
depășește limita valorii medii a unui racord, respectiv 2.125,00 lei fără TVA, solicitantul va achita către
OSD diferența.
În cazul în care tariful de racordare nu depășește limita valorii medii a unui racord, respectiv
2.125,00 lei fără TVA, despăgubirea prevăzută la alin. (1) va fi egală cu valoarea tarifului de racordare.
Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică:
a)

solicitantului, viitor client final noncasnic;

b)

dezvoltatorului ansamblului rezidenţial;

c)
concesionarului serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, unităţii
administrative - teritoriale şi/sau asocierii acestora, care solicită racordarea la un SD existent pentru
înfiinţarea sistemului/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale sau înfiinţarea reţelei de distribuţie
inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de
racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2020, sau pentru dezvoltarea unui SD în localităţile care au
fost incluse în actele adiţionale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate publică de
distribuţie a gazelor naturale, încheiate conform art. 104 alin. (6) din Lege;
d)
unităţii administrativ - teritoriale şi/sau asocierii acestora, precum şi asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară care solicită:
(i)
racordarea la SD a unor obiective/conducte de distribuţie a gazelor naturale noi, ce fac
parte din proiecte de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării
şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile
art. 2 lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 104 alin. (21) din Lege;
(ii)
extinderea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale, în conformitate cu
prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 214/2020;
e)
solicitantului, pentru instalaţia de racordare necesară racordării unei magistrale directe.
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II.

Pentru varianta aleasă vă comunic, pentru fiecare lucrare în parte, şi următoarele:

a)

obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele

abilitate/autorităţile competente se realizează în numele OSD de operatorul economic autorizat ANRE
pentru proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor natural (denumirea OEP) . . . . . …. . . . . . . . . . . . . .
...............
b)

proiectarea instalaţiei de racordare se realizează de operatorul economic autorizat ANRE pentru

proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale (denumirea OEP) . . . . .......................... . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numarul autorizaţiei ................................. data autorizaţiei.................................
c)

execuţia instalaţiei de racordare se realizează de operatorul economic autorizat ANRE pentru

execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale (denumirea OEE) . ............................ . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . numarul autorizaţiei ................................. data autorizaţiei ..................................
III.

Lucrările de proiectare, execuţie, recepţie tehnică a instalaţiei de racordare va fi până la data:
....................................

III. Pentru varianta aleasă vă comunic şi valorile componentelor de tarif rezultate în urma negocierii
cu operatorul economic autorizat ANRE, pentru proiectarea şi execuţia racordului:
Component
Descriere
lei fără
lei cu
a
TVA
TVA
Componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor
pentru dobândirea certificatului de urbanism, a avizelor şi a
T(D)
acordurilor/autorizaţiilor
emise
de
organismele
abilitate/autorităţile competente, precum şi a autorizaţiei de
construire a instalaţiei de racordare, aceasta fiind stabilită de
OSD sau comunicată de solicitant;
Componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor
T(P)
legate de proiectarea instalaţiei de racordare

T(V)

T(E)

T(U)

Componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor
legate de verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic
a/al instalaţiei de racordare, conform prevederilor art. 160 alin.
(1) şi alin. (3) lit. a) din Lege aceasta fiind stabilită de OSD;
Componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor
legate de execuţia instalaţiei de racordare aceasta fiind stabilită
de OSD sau comunicată de solicitant;
Componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor
legate de urmărirea lucrărilor, recepţia şi de punerea în
funcţiune a instalaţiei de racordare acesta fiind stabilită de
OSD.
TOTAL

50,00

566,06

59,5

673,61
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În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Regulament, vă informez că valoarea
totală pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la sistemul de distribuție, așa cum a fost
negociată cu OE, și care urmează să o achit către acesta este de: ................................lei (fără TVA)
dintre care:

- ............................... lei (fără TVA) pentru racord și
- ............................... lei (fără TVA) pentru conducte din care:
- ..................... lei (fără TVA)
- ..................... lei (fără TVA) obținere avize și autorizații
- ..................... lei (fără TVA) valoarea C+M

Costurile activităţilor prestate de OSD în valoare totală de: 616,06 lei fără TVA, respectiv
733,11 lei cu TVA din care:
-

Componenta T(U) - componenta tarifului de racordare la SD aferenta costurilor legate de urmărirea
lucrărilor, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare stabilită de OSD: 566,06 lei fără
TVA, respectiv 673,61 lei cu TVA.
Componenta T(V) - Componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor legate de verificarea
documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare, conform prevederilor art. 160 alin.
(1) şi alin. (3) lit. a) din Lege, stabilită de OSD: 50,00 lei fără TVA, respectiv 59,50 lei cu TVA .
Componentele tarifului de racordare la SD aferent activităţilor prestate de OSD, în baza
LOSD, nu se negociază și vor fi achitate separat către S.C. GAZ VEST S.A.
În situaţia în care solicitantul, viitor client final casnic, alege ca activităţile de proiectare şi
execuţie a instalaţiei de racordare să fie realizate de OEP şi/sau OEE selectaţi/selectat de acesta, alţii
decât OSD, solicitantul achită:
- către OEP şi/sau OEE valoarea componentelor tarifului de racordare la SD
aferente activităţilor prestate de aceştia,
către OSD valoarea componentelor prestate de acesta.
Totodată, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul
penal privind falsul în declaraţii.
Semnătură solicitant: .........................................
Semnătură OEP desemnat .....................................

Data: . . . . ............... . . . . .
Semnătură OEE desemnat .....................................
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