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C E R E R E    D E     R A C O R D A R E 

la sistemul de distribuție a gazelor naturale 
 

Către: CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA S.R.L. 
 

SECŢIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului 

1. Denumirea/Numele și prenumele: ________________________________________________________,  

2. Adresa sediului social/domiciliului*: localitatea _________________________, str. _________________, 

nr. ___, bl. ___, sc. __, et. __, ap. __, județul ___________, codul poștal __________, telefon 

_____________________ (obligatoriu), e-mail _______________________________________ (obligatoriu); 

3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor 

naturale:  localitatea _________________________, str. _________________, nr. ___, bl. ___, sc. __, et. __, 

ap. __, județul ___________, codul poștal __________; 

4. Adresa de corespondență*): localitatea _________________________, str. _________________, nr. ___, 

bl. ___, sc. __, et. __, ap. __, județul ___________, codul poștal __________; 

5. Reprezentant legal/Mandatar: ________________________________, identificat prin buletin/carte de 

identitate seria ____, număr ___________, eliberat/ă de ______________________________, la data 

___________, domiciliat în localitatea _________________________, str. _________________, nr. ___, bl. 

___, sc. __, et. __, ap. __, județul ___________, codul poștal __________, telefon: ____________________, 

fax: ____________________, e-mail ____________________________________________; 

*) În situația în care adresa este aceeași, se completează doar o singură dată informațiile solicitate. 

6. Tip solicitant: 

□ client nou □ client existent 

□ persoană fizică □ persoană juridică 

□ 

□ 

grup de persoane fizice/juridice                           □    asociație de locatari/proprietari 

sunt dezvoltator imobiliar                                    □    nu sunt dezvoltator imobiliar 

7. Răspunsul CPL Concordia la prezenta cerere: 

□ se transmite prin poșta electronică la adresa de 

email a solicitantului sau a mandatarului; 

□ se ridică personal de solicitant sau de mandatar 

de la sediul CPL Concordia. 

8. Comunicarea solicitantului cu CPL Concordia Filiala Cluj România SRL se realizează prin: 

□ se transmite prin poşta electronică 

la adresa de e-mail a solicitantului 

sau a mandatarului 

□ se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul 

social sau de la punctul de lucru CPL Concordia 

□ Telefon, sms, fax □ Alte căi de comunicare 

    

9. Solicitantul, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată (PFA), întreprinderea 

individual (II), întreprinderea familială (IF) sau instituţia publică (IP), bifează modalitatea de realizare a 

instalaţiei de racordare la SD a imobilului/obiectivului menţionat la pct. 3, şi anume: 

□ de către OSD - CPL Concordia; □ de către OEP, VP şi/sau OEE selectaţi de solicitant; 

□ de către OSD - CPL Concordia; selecția OEP, VP și OEE se realizează de către solicitant; 

1. Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor (SD) din localitatea ___________________________, 

aparținătoare comunei/orașului/municipiului ____________________________, județul, ____________, a 

SECȚIUNEA a 2-a Informații privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale 
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locului/locurilor de consum situat/situate în localitatea _______________________, str. __________________, 

nr. __, bl. __, sc. __, ap. ___, județul _______________; 

  Notă: Imobilul/imobilele pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD): 

 este/sunt construit(e) 

 nu este/sunt construit(e), dar există autorizație de construire, atașată prezentei cereri 

2. Precizări privind racordarea: 
 Racord din conductă existentă 

(există conductă de gaze naturale în fața/dreptul 

imobilului) 

 Execuție instalație de utilizare 

(există racord de gaze naturale) 

 Extindere conductă cu un singur racord 

(nu există conductă de gaze naturale în fața/dreptul 

imobilului) 

 Modificarea instalației de utilizare existentă 

(suplimentarea debitului aprobat sau modificarea 

instalației de utilizare existente - contor existent) 

 Extindere conductă cu mai multe racorduri 

(nu exista conductă de gaze naturale în fața/dreptul 

imobilului) 
 

 Modificarea instalației de utilizare existentă 

(suplimentarea debitului aprobat sau modificarea 

instalației de utilizare existente și montarea de contor/ 

contoare suplimentar/e) 

 

SECȚIUNEA a 3-a Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru 

care se solicită racordarea 
Nr. 

crt. 
Denumire aparat utilizare 

combustibili gazoși 
Nou* Existent** 

Putere / 

Debit 

nominal 

(KWh / 

Nmc/h) 

Nr. 

aparate 

(buc) 

Se desființează 

Da Nu 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Total: putere sau debit solicitat (nou); nr. aparate noi 

 

   

Total: putere sau debit existent; nr. aparate existente 

 

  

Total: putere sau debit anulat; nr. aparate dezafectate 

 

  

Total: putere sau debit aprobat; nr. de aparate aprobate 

 

   

Numărul total de apartamente din imobil*** 

 

 

Notă: 

*Aparatele de utilizare solicitate (noi) vor respecta instrucțiunile de montaj date de producător și 

reglementările legale în vigoare; 

**Aparatele de utilizare existente au fost instalate în baza documentațiilor tehnice aprobate; 

***În cazul scărilor de bloc/blocurilor/imobilelor cu mai multe apartamente, se va menționa numărul total de 

apartamente existente (indiferent dacă sunt sau nu alimentate cu gaze naturale și sunt sau vor fi deservite din 

același racord/branșament de gaz); 
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SECȚIUNEA a 4-a Alte cerințe specifice 

Regim de presiune/presiunea de funcționare a instalației/instalațiilor de utilizare, solicitată***: 

□ Presiune Medie □ Presiune Redusă □ Presiune Joasă 

***În cazul în care în cerere nu este specificat regimul de presiune sau presiunea dorită, la care va 

funcționa instalația de utilizare, OSD va adopta regimul de Presiunea Joasă (0,025 ÷ 0,030 bar). 

 

SECȚIUNEA a 5-a Documente anexate cererii 

Anexez cererii de racordare următoarele documente (menționate 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 mă angajez să prezint OSD – CPL Concordia Fliliala Cluj România SRL, la solicitarea 

acestuia, documentele în original.   

 
A. Documente comune: 

1. mandat - în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar* este necesară prezentarea mandatului prin 

care acesta este împuternicit pentru: 

a) susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare (ATR) la sistemul de distribuție a 

gazelor naturale; 

b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare la sistemul de distribuție; 

* se va anexa copie după B.I./C.I. a solicitantului și  a mandatarului. 

2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor în situația în care soluția tehnică 

de racordare impune racordarea la o/un 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 certă a terților. Acordul 

solicitantului reprezintă actul autentic (declarație notarială) prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari 

pentru partea ce îi revine din investiția făcută de aceștia – conform modelului de declarație notarială pus la dispoziție 

de OSD-CPL. 

3. actul de constituire a dreptului de trecere pe proprietate privată (cale de acces) pentru amplasarea conductei de 

distribuție a gazelor din care se va alimenta imobilul, după caz – conform modelului pus la dispoziție de OSD-CPL. 

4. pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din 

scările 1:1.000; 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

5. pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe 

ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către Biroul de Cadastru 

și Publicitate Imobiliară. 

6. 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. 

7. fișele tehnice ale aparatelor de utilizare solicitate, după caz, din care să rezulte debitul/puterea solicitat/ă pentru 

fiecare apparat de utilizare în parte. 

B. Documente specifice, în copie conformă cu originalul: 

1. Pentru solicitantul - Persoană fizică: 

a) copia B.I. /C.I. solicitant (proprietar și/sau chiriaș); 

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv 

Extras de carte funciară valabil (nu mai vechi de 30 de zile sau declarație privind situația juridică a imobilului – 

conform modelului pus la dispoziție de OSD-CPL)/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; 
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c) 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; 

d) alte documente, în copie sau original, solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de 

racordare la SD (ex: adeverință emisă de registrul agricol/biroul de impozite și taxe al autorității publice locale; 

certificat de înregistrare fiscală, copie B.I./C.I. și acordurile coproprietarilor menționați în Extrasul de carte funciară, 

după caz etc); 

2. Pentru solicitantul - Asociație locatari/proprietari: 

a) copia B.I./C.I. reprezentantului legal sau reprezentantului desemnat de locatari (conform modelului pus la dispoziție 

de OSD – CPL); copia actului de constituire a asociației; copia certificatului de înregistrare fiscală, după caz; 

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al asociației de locatari/proprietari asupra imobilului/ 

blocului, respectiv Extras de carte funciară valabil (nu mai vechi de 30 de zile sau declarație pe propria răspundere, 

privind situația juridică a imobilului – model OSD - CPL); 

c) 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; 

d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de racordare la SD. 

3. Pentru solicitantul - Persoană juridică: 

a) copie după B.I./C.I. a reprezentantului legal; copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 

și/sau copia Certificatului de înregistrare fiscală; 

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv: 

    (i) Extras de carte funciară valabil (nu mai vechi de 30 de zile sau declarație pe propria răspundere privind situația 

juridică a imobilului – model OSD - CPL))/autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de 

închiriere/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare 

de combustibili gazoși; 

    (ii) 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; 

c) alte documente, în copie, solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de racordare la 

SD (ex: Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului și/sau Statutul persoanei juridice sau alt document 

din care să rezulte calitatea de reprezentant legal autorizat să semneze documentele/contractele emise de OSD; 

autorizație de funcționare; documente de înființare, după caz; etc); 

d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de racordare la SD. 

4. Pentru solicitantul - Dezvoltator al ansamblului rezidențial: 

a) copie după B.I./C.I. a reprezentantului legal; 

b) informaţii cu privire la debitul/puterea şi presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare imobil/bloc de 

locuințe/construcţie din cadrul ansamblului rezidenţial; 

c) certificatul de urbanism eliberat în vederea emiterii autorizației de construire pentru imobilul/construcția ce urmează 

a se edifica, în termen de valabilitate, în copie certificată; 

d) 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, din care să rezulte precis poziţia imobilului/construcţiei; 

e) 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; 

f) în situaţia în care dezvoltatorul ansamblului rezidenţial este o persoană fizică este necesară transmiterea copiei 

actului de identitate al acesteia, iar în situaţia în care este o persoană juridică este necesară transmiterea Certificatului 

de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului, Certificatului de înregistrare fiscală și/sau a altor autorizaţii legale de 

funcţionare emise de autorităţile competente, după caz; 

g) 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 client final casnic 

sau noncasnic este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii de racordare; 

h) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de racordare la SD (ex: 

Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului și/sau Statutul persoanei juridice sau alt document din care 

să rezulte calitatea de reprezentant legal autorizat să semneze documentele/contractele emise de OSD; declarație 

notarială privind păstrarea numerotării apartamentelor, după caz; etc). 
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* Pentru încheierea contractului de racordare, dezvoltatorul ansamblului rezidențial trebuie să depună la CPL, în 

copie, și Autorizația de construire, în termen de valabilitate, pentru ansamblul de blocuri de locuințe și/sau de 

locuințe individuale. 

5. Pentru grupul de persoane fizice/juridice care solicită racordarea la SD existent sau nou: 

a) documentele prezentate la pct. 1-3, după caz, aferente fiecărei persoane din grup; 

b) alte documente solicitate de OSD / depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de racordare la SD. 

 

Prin semnarea prezentei cereri confirm primirea unui exemplar al Notei de informare cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea lecturării, ce conține printre altele, informații referitoare 

la scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, drepturile mele, măsuri de securitate, reclamații, etc.  

 

 

Semnătura solicitantului: ________________________________; 

 

Data: ________________________;      
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Anexa 1 - la cererea de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale privind stabilirea soluției de 

alimentare 

Stimate solicitant, 

Pentru stabilirea soluției de racordare la sistemul de distribuție, vă rugăm să ne furnizați următoarele informații: 

Natură teren 
spațiu verde =   m macadam /pietriș = m 

pavaj = m asfalt = m 

beton =  m piatră cubică = m 

 

 

 

 

 

 

 

                 ............. m 

                                                                                                     

 Ge Ge      Ge Ge          

          

         Str./drum ...........................                                                                          

 

      ---- Ge ------   Conductă distribuție gaze naturale existentă 

 

 

1. Vă rugăm sa ne indicați în  cu „x” poziția dorită a postului de reglare/ reglare-măsurare (firida) în una 

dintre căsuțele din schiță. 

2. Vă rugăm să completați numărul de imobil al vecinilor din stânga/dreapta, conform nomenclatorului stradal. 

3. Vă rugăm sa indicați regimul juridic al strazii/drumului unde e situat imobilul, respectiv aleii/drumului de 

acces la imobilul pentru care se solicită racordarea la SD.  

 public  privat  nu știu   

4. Vă rugăm să ne precizați tipul și natura terenului pe care se va monta racordul/branșamentul de gaz aferent 

imobilului, după cum urmează: 

Drum/stradă:  pământ/macadam  pietriș/pavele  beton  asfalt 

Trotuar:  pământ/spațiu 

verde 

 pietriș/pavele  beton  asfalt 

5. Vă rugăm să completați dimensiunile (aproximative), după cum urmează:  

Lățime drum/stradă L1 = .............. m; 

Lățime spațiu verde L2 = .............. m; (0 dacă nu există) 

Lățime trotuar   L3 = .............. m; (0 dacă nu există) 

Important: Postul de reglare/de reglare-măsurare (firida) nu se poziționează sub ferestre, în dreptul căminelor 

altor utilități, stâlpilor, copacilor sau a altor obstacole. 

 

                           

Nr. 

 

Nr. 

Imobilul 

Nr.  
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ACORD 

cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal 

 

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL, societate înregistrată la ANSPDCP cu notificarea nr 

4991, prelucrează şi stochează datele personale furnizate de dumneavoastră în scopul desfăşurării activităţii de distribuţie 

şi furnizare a gazelor naturale. În acest sens, vă informează că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 

2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date (denumit în continuare ”Regulament”) va fi aplicat în toate statele membre ale Uniunii 

Europene. 

Prin semnarea prezentului, clientul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către CPL 

Concordia Filiala Cluj România SRL și împuterniciții acesteia, fiind aplicabile prevederile Regulamentului. Scopul 

colectării datelor de către CPL Concordia Filiala Cluj România SRL este în legătură cu derularea și executarea 

tuturor activităților pe care aceasta le întreprinde – executarea contractelor, colectare de debite, recuperări 

creanțe, servicii de comunicare electronică, distribuire de corespondență. Durata stocării datelor personale colectate 

este în concordanță cu durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele legale de arhivare. 

Conform legislaţiei în vigoare, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la portabilitate, dreptul la rectificare şi 

restricţionarea prelucrării. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea 

datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la CPL CONCORDIA 

FILIALA CLUJ ROMÂNIA, însoţită de o copie a actului de identitate. 

 

În vederea încheierii și executării unui contract cu CPL Concordia Filiala Cluj România SRL, este 

obligatorie furnizarea de către client a datelor cu caracter personal. În cele ce urmează, vă rugăm bifați opțiunea 

aleasă de Dvs: 

⃝ Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale 

⃝ Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor personale 

Subsemnatul____________________________________________, identificat cu ______ seria ____ nr._____________,  

eliberată de __________________, la data de __________, având CNP ________________________, domiciliat în 

localitatea _____________________________, strada ____________________________, nr. ________, bl. ________, 

sc. _________, ap. _______, judeţ _________________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, 

conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că sunt de acord ca CPL CONCORDIA 

FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL să prelucreze şi să stocheze datele cu caracter personal furnizate, în conformitate cu 

prevederile legale. De asemenea, declar că am înţeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal 

conduce la imposibilitatea încheierii/executării de contracte cu CPL Concordia Filiala Cluj România SRL. 

 

Data ______________________________________ 

 

Nume, prenume ______________________________ 

 

Semnătură ___________________________ 

 


