
2. Informațiile ce trebuie prevăzute în contractul de racordare la sistemul de distribuție: 

Raportat la contractul de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale, acesta se încheie între 

OSD și solicitanti. 

Pentru solicitantii viitori clienti finali casnici, OSD efectuează toate lucrările necesare racordării la sistemul 

de distributie. Lucrările necesare racordării pot fi realizate şi prin intermediul OE selectaţi de solicitantii 

viitori clienti casnici, urmând ca OSD să ramburseze cheltuielile efectuate în tranșe anuale egale, într-un 

interval de 5 ani de la punerea în functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale. 

Pentru solicitantii viitori clienti finali noncasnici pentru care în urma stabilirii solutiei tehnice, lungimea 

instalatiei de extindere și branșare este de până la 2.500 metri, OSD finantează lucrările și efectuează 

activitătile necesare racordării, prin operator economic desemnat. 

În cazul în care lungimea instalatiei de extindere și branșare este de peste 2.500 metri, OSD finantează 

lucrările necesare realizării obiectivului/conductei iar solicitantii, viitori clienti finali noncasnici, finantează 

lucrările necesare instalatiei de racordare. Solicitantii viitori clientii finali noncasnici, pot finanta lucrările 

necesare realizării instalatiei de extindere prin intermediul OE selectat de aceştia, urmând ca OSD să 

ramburseze cheltuielile efectuate cu instalatia de extindere în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani 

de la punerea în functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale. 

Solicitantul, viitor client final noncasnic, pentru care în urma stabilirii solutiei tehnice, lungimea instalatiei 

de extindere și branșare este de până la 2.500 metri,  are obligatia să utilizeze locul de consum și să 

păstreze destinatia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în functiune a instalatiei de 

racordare. În cazul în care solicitantul nu își îndeplinește această obligatie, trebuie să restituie operatorului 

de distributie contravaloarea lucrărilor de proiectare și executie a instalatiei de racordare, proportional cu 

perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, printr-o conventie încheiată cu OSD. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările 

și completările ulterioare, operatorul de distributie sau operatorul de transport și de sistem nu poate refuza 

racordarea la sistem.Termenul de extindere și/sau branșare a consumatorilor nu poate depăși termenul 

de 90 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire. 

În situatia eliberării cu întârziere de către autoritătile administrative a autorizatiei de construire, precum 

şi a altor avize şi aprobări necesare executiei lucrării de racordare, din cauze ce nu depind de OSD sau de 

solicitant, durata de executie se decalează corespunzător. 

 


