
 
 
Nr.............../data: .............................                                                                               Anexa 4: Ord. 32/2017 
 

 
NOTIFICARE 

Către, 
Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale (OSD) - NORD GAZ S.R.L. Rădăuți. 
Sediul: str. 1 Mai, nr. 4-6, 725400, loc. Rădăuți, jud Suceava 
Solicitantul are obligația de a transmite prezenta Notificarea în termen de 15 Zile lucrătoare de la 

data primirii Avizului Tehnic de Racordare (ATR), în cazul în care alege alți Operatori Economici (OE) 
autorizați ANRE,  pentru realizarea racordului. 

 
Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................................................., identificat prin 
                                                                        (numele şi prenumele solicitantului) 

 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 ......................................, cont bancar nr. .............................................. deschis la 
Banca ............................................., persoană fizică, în calitate de solicitant, 

sau 
Asociația de locatari/proprietari din ..........................................................., înregistrată la 

.........................................., cu nr. ........................, cod fiscal ........................., cod poștal ..............., telefon 

..............................., cont bancar nr. ........................................ deschis la Banca ............................., reprezentată legal 
prin ........................................................................, în calitate de ................................................., în calitate de solicitant, 

sau 
Societatea ..................................................................................... cu sediul în .........................., 
                                                 (denumirea solicitantului) 

str. ................................................................... nr. ....., județul/sectorul ........., cod poștal ..................., înregistrată la 
oficiul registrului comerțului cu nr. .............., cod unic de înregistrare ........................, telefon .............................., 
fax ..............................,, cont bancar nr. ......................................., deschis la Banca ..............................., reprezentată 
legal prin .............................................., în  
calitate de ............................................, persoană juridică, în calitate de solicitant, 
 
având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. .................. din data de .........................., eliberat de 
dumneavoastră şi 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 nr. 32/2017, vă comunic faptul că pentru: 
 
I. Realizarea extinderii de conductă: 
 naturale, renunț/renunțăm la solicitarea de racordare; 
- nu sunt/suntem de acord cu propunerea de contract – ofertă transmisă. 
- realizarea extinderii conductei de gaze naturale va fi executată de către un operator economic OE, 
autorizat ANRE, selectat de mine/noi. 
|_| accept/acceptăm continuarea investiției pentru realizarea extinderii conductei de gaze naturale; 
|_| nu accept/nu acceptăm continuarea investiției pentru realizarea extinderii conductei de gaze 
 
Datele de identificare a OE autorizat ANRE, ales pentru realizarea extinderii de conductă și/sau 
a instalației de racordare: 
- Denumire OE proiectare și/sau execuție..................................................................................... ......... 
- Nr....................../data autorizației ANRE.............................valabilă până la data de:........................ . 
- Adresă/sediu:...................................................................................................... .................................. 
- cod de înregistrare fiscală.................................................................................................. ................... 
- Nr. reg. registru comerțului................................................................................................................. 
- Cont IBAN.................................................................................................................... ....................... 
- Reprezentant legal: ..............................................................................................................................  
- Date contact (tel., fax, email, etc.):....................................................................................... ............... 
 
II. Realizarea racordului și/sau a stației/postului de reglare măsurare/postului de 
reglare/postului de măsurare aferent/aferentă: 
Imobilul/obiectivul amplasat în localitatea: mun. Rădăuți, str. ............................................................, nr................, 
bl............., sc........... 
 



 
 

1. certificatul de urbanism, avizele şi autorizațiile emise de organismele abilitate, precum şi 
autorizația de construire a racordului şi/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de 
măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, în numele OSD, vor 
fi obținute de subsemnatul, până la data de .................................... Documentația pentru obținerea 
Autorizației de Construire necesară racordării va fi depusă la Autoritate Locală până la data 
de......................................... (Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii 
contractului de racordare); 

 
2. documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului şi/sau a/al stației de reglare-

măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de 
reglare/postului de măsurare va fi întocmită/întocmit de operatorul economic 
...........................................................................................,nr./data ...................................... 

                       (denumirea) 
autorizației emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), până la 
data de .........................................; 

 
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al racordului şi/sau a/al stației de 

reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de 
reglare/postului de măsurare va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE 
...................................................................................................................................................,  

(numele şi prenumele) 
nr. atestat ANRE/dată ................................................................, până la data de ................................; 

 
4. execuția racordului şi/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare 

va fi realizată de operatorul economic ..................................................................................................,  
                                                                                                                 (denumirea) 

nr./data ................................................. autorizației emisă de ANRE, până la data de ......................... 
Valorile componentelor tarifului de racordare negociate cu Operatorii Economici selectați pentru 
prestarea serviciilor sunt: 

Nr. 
ctr

. 

Tip 
tarif 

Componenta tarifului 

valoar
ea fără 
 TVA 
(lei) 

valoa
re  

TVA 
(lei) 

valoare 
totală  

cu TVA 
(lei) 

1 T(A) 
Componenta aferentă obținerii: certificat de urbanism, 

avize, autorizație de construire, taxe, etc 
0 0 0 

2 T(P) Costuri de proiectare a instalației de racordare    
3 T(V) Costuri de verificare a documentației tehnice/proiectului    

4 

c(s) 
Costul standard pentru branșament PE - Cst    
Costul standard pentru branșament OL - Cst    

c(m) 
Costul unitar pentru branșament PE - Cm    
Costul unitar pentru branșament PE -  Cm    
Costul unitar pentru branșament OL -  Cm    

C(P) 
Costurile cu execuția lucrărilor care țin de refacerea 

terenului: desfacere și refacere carosabil și/sau trotuare, 
etc - Cp 

   

Total execuție branșament Cb= c(s)+c(m)+C(P)    
C(s) Costuri cu execuția PRM/SRM/PR/SR/PM/SM - Cs    
T(E) Total execuție racord T(E) = Cb+ Cs    

5 T(U) 
Costuri urmărirea lucrărilor, recepția tehnică și p.i.f a 

instalației de racordare 
0 0 0 

 
TOTAL GENERAL    

Notă: 1. Valoarea fiecărei componente aferente activității de racordare nu va depăși valoarea 
componentei aprobată de ANRE prin Ordinul 165/2018; 
              2. Completările în notificare se vor face lizibil. 
 
Semnătură solicitant: .................................................................. Data: .................................. 


