S.C. PROGAZ P&D S.A.
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Anexa 1
la regulament
Nr______/________________
CERERE DE RACORDARE
la sistemul de distributie a gazelor naturale
- PERSOANE JURIDICE –
CATRE: PROGAZ P&D S.A. (OSD)
SECȚIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului
1. Denumirea: _______________________________________________________________________,
2. Adresa sediului social*: localitatea ________________________,str. _________________________,
nr. ______, bl. _________, sc. ________, et. _____, ap. _______, judeṭul ________________________,
codul poṣtal _______________, telefon ________________,e-mail_____________________________;
3. Adresa imobilului / obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuṭie a gazelor
naturale*: localitatea: _____________________, str. ______________________________, nr._______,
bl. ___, sc. _____, et. ___, ap. ___, judeṭul: ____________________, codul poṣtal ________________;
4. Adresa de corespondenṭă*: localitatea _______________________, str._______________________,
nr. ____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap._____, judeṭul __________________, codul poṣtal ______;
5. Reprezentant legal / Mandatar: ________________________________________________________,
identificat prin buletin/carte de identitate seria _______ număr ___________, eliberat/ă de__________,
la data ______________, domiciliat în localitatea ____________________,str. ___________________,
nr. _____, bl. ____, sc. ____, ap. ______, judeṭul/sectorul ________________codul poṣtal __________,
telefon ____________________, fax:__________________, e-mail____________________________;
(*) În situaṭia în care adresa este aceeaṣi, se completează doar o singură dată informaṭiile solicitate.
6. Tip solicitant:
 nou;
 existent.
7. Răspunsul OSD la prezenta cerere:
 se transmite prin poṣtă la adresa de domiciliu/loc de consum a solicitantului sau la adresa andatarului;
 se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD;
8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:
 poṣtă electronică;
 fax;
 personal la sediul OSD;
 telefon, sms;
 alte căi de comunicare;
9. Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informaṭiilor cu privire la datele de contact ṣi adresa
locului de consum, solicitantul:
 este de acord cu publicarea;
 nu este de acord cu publicarea.
10. Solicitantul bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare racordării la sistemul de distribuţie
a gazelor naturale a imobilului/obiecivului menţionat la pct. 3, şi anume:
 de către operatorul de distribuţie a gazelor naturale;
de către operatorul economic autorizat ANRE, selectat de către solicitant.
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SECŢIUNEA a 2 a. Informaṭii privind racordarea la sistemul de distribuṭie a gazelor naturale
1. Racordarea la sistemul de distribuṭie a gazelor naturale (SD) din localitatea_____________________,
aparṭinătoare comunei/oraşului/municipiului______________________, judeṭul ________________, a:
 locului de consum situat în localitatea ________________________, str. _____________________,
nr. ______, bl. _, sc. _, et._, ap._, judeṭul __________________;
 sistemului de distribuṭie închis amplasat în localitatea ___________________________,aparṭinătoare
comunei/orasului/municipiului ____________________________, judeṭul _______________________;
 sistemului de distribuṭie a gazelor naturale amplasat în localitatea____________________________,
aparṭinătoare comunei/oraṣului/municipiului ____________________, judeṭul ____________________;
2. Precizări privind racordarea:
 _________________________________________________________________________________;
SECŢIUNEA a 3 a. Parametri tehnici de funcṭionare în condiṭii de siguranṭă a obiectivului pentru
care se solicită racordarea
1. Debit de gaze naturale solicitat: _______ mc/h şi lista aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
Aparate de utilizare

Nr. buc.

Debit nominal [mc/h]

SECŢIUNEA a 4 a. Alte cerinṭe specifice
1.__________________________________________________________________________________
SECŢIUNEA a 5 a. Documente anexate cererii
Anexez cererii de racordare următoarele documente (menṭionate mai jos, după caz):
1.
__________________________________________________________________________________;
2.
__________________________________________________________________________________;
3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declaraţii, declar că toate
informaţiile şi documentele ce însoţesc prezenta cerere sunt corecte şi reale. De asemenea, ma angajez
sa prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele in original.
Documente comune
1. mandat - în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea
mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:
a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de
distribuţie a gazelor naturale;
b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;
2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluţia
tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de distribuţie/racord/staţie reglare-măsurare/staţie
reglare/staţie măsurare/post reglare-măsurare/post reglare/post măsurare existent(ă), proprietate a
terţilor. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe
proprietari
pentru partea ce îi revine din investiţia făcută de aceştia.
3. adeverinta rol pentru locul de consum, in original;
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4. plan de situatie vizat de OJCPI (sc. 1:500, 2 ex.);
5. plan de incadrare in zona, cu stampila „vizat spre neschimbare” pe care sa fie marcata locatia dvs;
6. autorizatie de construire, certificat de urbanism pentru imobil.
7. extras de carte funciara (exemplar original) pentru drumul de acces, in termen de valabilitate la data
depunerii (dupa caz);
8. extras de carte funciara (exemplar original) pentru imobilul pentru care se face solicitarea, in termen de
valabilitate la data depunerii (dupa caz).
Documente specifice, în copie conformă cu originalul:
Persoană fizică:
a) copia B.I./C.I. proprietar și/sau chiriașului;
b) copie (legalizata, dupa caz) a documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului
pentru
locul
de
consum,
respectiv
actul
de
vânzare-cumpărare/contractul
de
închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/etc., pentru imobilul/imobilele în care se amplasează
aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;
c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului imobilului
pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
Asociație de locatari/proprietari:
a) copia actului de constituire a asociaţiei;
b) copia certificatului de înregistrare fiscală;
c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul apartamentelor pe
fiecare scară şi nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia.
Persoană juridică:
a) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/ certificat de înregistrare fiscală;
b) copie (legalizata, dupa caz) a documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului
aferent obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, respectiv:
(i) autorizatia de construire/ actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de
moştenitor/etc pentru impbilul/imobilele in care se amplaseaza aparatele consumatoare de combustibili
gazosi;
(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului
imobilului pentru realizarea racordarii locului de consum la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru
care se solicită racordarea;
c) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosinţă a terenului pe care se va
constitui un sistem de distribuţie a gazelor naturale sau un sistem de distribuţie închis.

Dezvoltator al ansamblului rezidențial:
a) informații privind debitul și presiunea solicitată pentru fiecare imobil/construcție, conform
prevederilor Normelor tehnice ;
b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru
imobilul/construcția ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;
c) planul de situaţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru
construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile
existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament a acestora, în coordonate din care să
rezulte precis poziţia imobilului/construcției.
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d) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a
fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
e) copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului sau a altor autorizaţii
legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;
f) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, imobilului
şi/sau clădirii pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea
viitorului utilizator, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii de
racordare;
g) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.

Data……………………………….

Semnătura solicitantului………………..

Având în vedere ca începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date devine aplicabil entităţilor care prelucrează
date personale ale cetăţenilor Uniunii Europene, vă informăm în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe care o
efectuăm în cadrul activității obișnuite a societății noastre. Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi includ numele,
adresa, e-mailul și numărul de telefon ale dumneavoastră. Am obţinut datele dumneavoastră în mod direct de la dvs. PROGAZ P&D SA
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim de a aduce la îndeplinire contractele încheiate
cu dumneavoastră sau de a analiza cererile și solicitările dvs. În subsidiar, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza
intereselor noastre legitime atunci când dorim să vă contactăm și când dorim să transmitem către dvs. răspunsuri și /sau informari. Pentru
aducerea la îndeplinire a acestor scopuri, datele dvs. nu vor face niciodată obiectul unor procese decizionale automate sau al creării de
profiluri. Nu vom transfera datele dvs. cu caracter personal în afara Uniunii Europene decât cu respectarea cerințelor legale aplicabile.
Informaţii suplimentare referitoare la protecţia datelor în cadrul Progaz P&D S.A puteţi obţine vizitând site-ul nostru official
http://www.progazpd.ro/images/pdf/politica_de_confidentialitate/politica_confidentialitate.pdf
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