
 

 

SOLICITARE DE SELECTARE OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT ANRE 

 

Către  CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL (OSD) 

 

Domnul/Doamna _________________________________, identificat(ă) prin BI/CI ___, seria ____ nr. 

___________________, eliberat/eliberată la data de ___________ de ________________, CNP 

______________________________, domiciliat(ă) în _____________________, str. ___________________ nr. _____, 

bl. ____, sc. ___, et. __, ap. ___, judeţul/sectorul ___________________, cod poştal ___________, tel. 

_____________________, adresă de email                                                              , cont bancar nr. 

_____________________________________, deschis la Banca __________________________________, persoană 

fizică (PF), denumit în continuare solicitant, 

sau    

Asociaţia de locatari/proprietari din ____________________, înregistrată la __________________ cu nr. _________, 

cod fiscal _______________, cod poştal __________, telefon _________________,                                                               adresă 

de email                                                              , cont bancar nr. ______________________________, deschis la Banca 

________________________, reprezentată legal prin ___________________, în calitate de _____________________, 

denumită în continuare solicitant, 

sau 

 ____________________________, cu sediul în ________________, str. ___________________ nr. _____, 

judeţul/sectorul __________________, cod poştal __________, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

sub nr. __________________, certificat de înregistrare fiscală nr. ______________________, telefon _______________, 

fax _______________, adresă de email                                                              , cont bancar nr. 

__________________________________, deschis la Banca _______________________, reprezentată legal prin 

____________________________, în calitate de _________________________, persoană juridică (PJ), denumită în 

continuare solicitant, 

sau 

Persoană fizică autorizată (PFA), Întreprinderea Individuală (II), Întreprinderea Familială (IF), Instituţia Publică 

(IP), _______________________________________, cu sediul în ___________________, str. ___________________ 

nr. _____, judeţul/sectorul __________________, cod poştal __________, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului sub nr. ____________________, certificat de înregistrare fiscală nr. ________________________, tel. 

_______________, adresă de email                                                               ____________________________________, 

cont bancar nr. _______________________________________, deschis la Banca _______________________, 

reprezentată legal prin ____________________________, în calitate de _________________________, denumită în 

continuare solicitant,  

 

Având în vedere: 

➢ Avizul tehnic de racordare nr. ___________din data de___________________ emis de OSD; 

➢ prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD), aprobat prin 

Ordinul ANRE nr. 7/2022, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Prin prezenta vă solicit ca lucrările necesare realizării racordării la SD a imobilului situat în localitatea 

_______________________________, strada _______________________________, nr. _______, județ 

_____________________, să fie încredințate operatorilor economici/verificatorului de proiecte, selectați de 

mine/subscrisa, după cum urmează: 

 

I. Lucrările de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale  

A. Să fie realizate de OEP, VP, OEE – selectați de mine/subscrisa, în baza contractelor de lucrări încheiate cu 

aceștia, după cum urmează: 

a) Operatorul Economic pentru Proiectare (OEP) ____________________________________________, cu sediul 

social în localitatea ____________________________________, str. ______________________, nr. _________, județul 

_________, înregistrată la ORC sub nr_________, CUI ________________________, tel. ___________________, adresă 

e-mail ____________________________, autorizația ANRE tip PDSB nr. ______________________, emisă la data 

___________________________; 

 

b) Verificatorul de proiecte (VP) ___________________________________________, tip VGd, atestat emis de ANRE 

nr. _________________________________, la data de ___________________________; 

c) Operatorul Economic pentru Execuție (OEE) ____________________________________________, cu sediul 

social în localitatea ____________________________________, str. ______________________, nr. ___, județul, 



 
_______________, înregistrată la ORC sub nr.  ____________________, CUI ________________________, tel. 

___________________, adresă e-mail ____________________________, autorizația ANRE tip EDSB nr. 

______________________, emisă la data ___________________________; 

B. Să fie realizate prin intermediul OSD, de către OEP, VP, OEE – selectați de mine/subscrisa, după cum urmează: 

a) Operatorul Economic pentru Proiectare (OEP) ____________________________________________, cu sediul 

social în localitatea ____________________________________, str. ______________________, nr. ___, județul, 

_______________, înregistrată la ORC sub nr.  ____________________, CUI ________________________, tel. 

___________________, adresă e-mail ____________________________, autorizația ANRE tip PDSB nr. 

______________________, emisă la data ___________________________; 

b) Verificatorul de proiecte (VP) ___________________________________________, tip VGd, atestat emis de ANRE 

nr. _________________________________, la data de ___________________________; 

c) Operatorul Economic pentru Execuție (OEE) ____________________________________________, cu sediul 

social în localitatea ____________________________________, str. ______________________, nr. ___, județul, 

_______________, înregistrată la ORC sub nr.  ____________________, CUI ________________________, tel. 

___________________, adresă e-mail ____________________________, autorizația ANRE tip EDSB nr. 

______________________, emisă la data ___________________________; 

 

II. Lucrările necesare realizării instalației de racordare, aferente imobilului/obiectivului 

 

A. Să fie realizate de OEP, VP, OEE – selectați de mine/subscrisa, în baza contractelor de lucrări încheiate cu 

aceștia, după cum urmează: 

 

a) Operatorul Economic pentru Proiectare (OEP) ____________________________________________, cu sediul 

social în localitatea ____________________________________, str. ______________________, nr. ___, județul, 

_______________, înregistrată la ORC sub nr.  ____________________, CUI ________________________, tel. 

___________________, adresă e-mail ____________________________, autorizația ANRE tip PDSB nr. 

______________________, emisă la data ___________________________; 

b) Verificatorul de proiecte (VP) ___________________________________________, tip VGd, atestat emis de ANRE 

nr. _________________________________, la data de ___________________________; 

c) Operatorul Economic pentru Execuție (OEE) ____________________________________________, cu sediul 

social în localitatea ____________________________________, str. ______________________, nr. ___, județul, 

_______________, înregistrată la ORC sub nr.  ____________________, CUI ________________________, tel. 

___________________, adresă e-mail ____________________________, autorizația ANRE tip EDSB nr. 

______________________, emisă la data ___________________________; 

 

B. Să fie realizate prin intermediul OSD, de către OEP, VP, OEE – selectați de mine/subscrisa, după cum urmează: 

a) Operatorul Economic pentru Proiectare (OEP) ____________________________________________, cu sediul 

social în localitatea ____________________________________, str. ______________________, nr. ___, județul, 

_______________, înregistrată la ORC sub nr.  ____________________, CUI ________________________, tel. 

___________________, adresă e-mail ____________________________, autorizația ANRE tip PDSB nr. 

______________________, emisă la data ___________________________; 

b) Verificatorul de proiecte (VP) ___________________________________________, tip VGd, atestat emis de ANRE 

nr. _________________________________, la data de ___________________________; 

c) Operatorul Economic pentru Execuție (OEE) ____________________________________________, cu sediul 

social în localitatea ____________________________________, str. ______________________, nr. ___, județul, 

_______________, înregistrată la ORC sub nr.  ____________________, CUI ________________________, tel. 

___________________, adresă e-mail ____________________________, autorizația ANRE tip EDSB nr. 

______________________, emisă la data ___________________________; 

 

În conformitate cu varianta pentru care am optat, vă comunic următoarele: 

1. a. Certificatul de urbanism, avizele și autorizaţiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de construire 

a lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale și instalației de 

racordare, vor fi obținute în numele CPL Concordia Filiala Cluj România SRL prin OEP selectat până la data de 

__________________;1  

 
           1 OEP selectat este obligat să asigure întocmirea documentaţiei tehnice complete în vederea depunerii şi obţinerii certificatului de 

urbanism, după caz, în termen de maximum 10 zile de la încheierea convenţiei tehnice.  

           OEP selectat este obligat să asigure întocmirea documentaţiei tehnice complete în vederea depunerii şi obţinerii 

acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru instalaţia de racordare montată în domeniul public, în termen de  maximum 20 

de zile de la încheierea convenţiei tehnice. 

¹’ OEP selectat este obligat să asigure întocmirea documentaţiei tehnice complete în vederea depunerii şi obţinerii avizelor şi/sau a 

acordurilor/ autorizaţiilor emise de organismele abilitate/autorităţile competente, în termen de maximum 10 zile de la obţinerea 

certificatului de urbanism sau a acordului/autorizaţiei administratorului drumului.  



 
b. Acordul/autorizația administratorului drumului aferent/ă racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației 

de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, vor fi obținute în 

numele CPL Concordia Filiala Cluj România SRL prin OEP selectat până la data de __________________;¹’ 

2. Documentaţia tehnică/proiectul lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de 

distribuție, respectiv a/al racordului, după caz, va fi întocmită/întocmit de OEP selectat până la data de 

_________________; 2 

3. Documentația pentru obținerea autorizației de construire aferentă lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a 

obiectivului/conductei de distribuție și instalație de racordare, va fi depusă la autoritățile locale până la data de 

______________; 3 

4. Execuția lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, 

și/sau a racordului va fi realizată de OEE selectat până la data de __________.4  

 

De asemenea, vă informez că am luat la cunoștință prevederile Ordinului ANRE nr. 7/2022, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel: 

- OEP selectat va solicita şi obţine în numele OSD toate avizele/autorizaţiile pentru realizarea extinderii şi/sau 

redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, 

respectiv a instalaţiei de racordare. 

- La întocmirea proiectului pentru autorizarea executării/ proiectului tehnic aferent extinderii şi/sau redimensionării 

obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, precum şi/sau a celui 

aferent instalaţiei de racordare se respectă condiţiile tehnice prevăzute în ATR, respectiv în avizele/acordurile/autorizaţiile 

emise de organismele abilitate/autorităţile competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OEP selectat este obligat să elaboreze proiectul/proiectele tehnic/tehnice sau proiectul/proiectele pentru autorizarea executării 

lucrării/lucrărilor şi să îl/să le depună la VP, în vederea verificării tehnice a proiectului, în termen de maximum 30 de zile de la data 

obţinerii ultimului/ultimei aviz/acord/autorizaţii; 

 
2 OEP selectat este obligat să depună proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor, însoţit/însoţite de referatul/referatele 

de verificare, în vederea obţinerii acordului administratorului drumului/autorizaţiei de construire, după caz, pentru instalaţia de 

racordare şi/sau extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării 

la SD, în termen de maximum 5 zile de la data preluării acestuia/acestora de la OSD; 

OEP selectat este obligat să depună la OSD documentele aferente execuţiei instalaţiei de racordare şi/sau a extinderii/ redimensionării 

obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv proiectul/proiectele 

tehnic/tehnice sau proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrării/lucrărilor şi detaliile de execuţie, în termen de maximum 5 

zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. 

 
3 OEP selectat este obligat să depună proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor, însoţit/însoţite de referatul/referatele 

de verificare, în vederea obţinerii acordului administratorului drumului/autorizaţiei de construire, după caz, pentru instalaţia de racordare 

şi/sau extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în 

termen de maximum 5 zile de la data preluării acestuia/acestora de la OSD; 

 
4 (1) Termenul total pentru execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 90 de zile de la data 

obţinerii autorizaţiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente 

care permit începerea lucrărilor, din care termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM 

este de maximum 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmise OSD de către OEE.  

(2) Termenul total pentru execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/ conductei de 

distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD este de maximum 180 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de 

construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente care permit începerea 

lucrărilor, din care termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului este de maximum 18 zile de la data notificării terminării 

lucrărilor transmise OSD de către OEE. 

 



 
 

 

 
Nota:  

* componenta T(U) aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi de punerea în funcţiune a 

conductei, nu poate fi negociată de solicitant cu operatorul economic ales. 

 

       

III. Valoarea activităților prestate de OEP, VP și OEE pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/ conductei 

de distribuție a gazelor naturale este în sumă de _______________________lei, fără TVA, după cum urmează:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentele aferente activităților prestate de 

OEP, VP și OEE, pentru extinderea și/sau redimensionarea conductei 

Preț, 

   fără  TVA [lei] 

TD 

C(D, E) - componenta aferentă costurilor  pentru dobândirea certificatului de 

urbanism, a avizelor şi a acordurilor/autorizaţiilor emise de 

autorităţile/organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire; 
 

C(D,OS) - costurile proprii ale OEP prilejuite de dobândirea documentelor cuprinse 

în componenta C(D,E). 
 

TP 
T(P) - componenta aferentă costurilor legate de proiectarea extinderii și/sau 

redimensionării obiectivului/conductei de distribuție. 
 

Tv 
T(v) - componenta aferentă costurilor legate de verificarea documentaţiei 

tehnice/proiectului tehnic  
 

TE 
T(E) - componenta aferentă costurilor legate de execuţia extinderii și/sau 

redimensionării obiectivului/conductei de distribuție . 

 

 

TOTAL, lei fără TVA  

 



 
IV. Valoarea aferentă activităților prestate de OEP, VP și OEE pentru racordul/branșamentul de gaz este în sumă de 

_______________________lei, fără TVA, după cum urmează:  

 

 

Unde: T (E) = C (ER) + C (P) + C (ES) 

• C (ER) - reprezintă costurile aferente execuţiei racordului; 

➢ C (ER) = c_(s) + c_(m) * (l_(r) – l_min) + Ls, 

➢ c_(s) - costul standard pentru execuţia unui racord; 

➢ c_(m) - costul unitar pentru execuţia fiecărui metru de racord care depăşeşte lungimea minimă a 

racordului luată în calcul la stabilirea costului standard (care depășește 1,0 metri); 

➢ l_(r) - lungimea racordului exprimată în metri (conform ATR); 

➢ l_min - lungimea minimă a racordului luată în calculul tarifului de racordare la SD; 

➢ l_min = 1,0 ml; 

➢ Ls - costurile ocazionate de lucrări/componente speciale; 

• C (P) – reprezintă costurile cu execuţia lucrărilor care ţin de refacerea pavajului/terasamentului, desfacerea sau 

refacerea carosabilului şi/sau a trotuarelor etc.; 

Notă: 

1. Componenta T(E) nu cuprinde costurile cu achiziția și execuția SRM/SR/SM/PRM/PR/PM (C(ES)); 

2. Componenta T(U) aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi de punerea în funcţiune a 

instalaţiei de racordare, nu poate fi negociată de solicitant cu operatorul economic ales. 

 

Atașez prezentei notificări contractul/contractele de prestări servicii nr. ……. / …………….. încheiat/e cu OEP/VP/OEE 

selectați de solicitant.  

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 pun la dispoziţia CPL 

Concordia Filiala Cluj România SRL, la solicitarea acestuia, contractul de prestări servicii în original.   

 

Data: _______________ 

Semnătură solicitant: _____________  

Componentele tarifului de racordare aferente activităților prestate de 

OEP, VP și OEE, pentru racordul / branșamentul de gaz 

 

UM 
Cantitate 

Preț unitar, 

fără  TVA [lei] 

Preț  

fără  TVA [lei] 

Dobandirea 

avizelor 

instalației de 

racordare 

C(D, E) - componenta tarifului de racordare la SD aferentă 

costurilor  pentru dobândirea acordurilui / autorizaţiei emise de 

administratorul drumului; 

 

lei 

 

 

 

C(D,OS) - costurile proprii ale OEP prilejuite de dobândirea 

documentelor cuprinse în componenta C(D,E). 

 

lei 

 
 

 

Proiectarea 

instalației de 

racordare 

T(P) - componenta tarifului de racordare la SD aferentă 

costurilor legate de proiectarea instalaţiei de racordare 

 

lei 

 

 

 

Verificarea 

instalației de 

racordare 

T(v) - componenta tarifului de racordare la SD aferentă 

costurilor legate de verificarea documentaţiei 

tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare 

 

lei 

 

 

 

Execuția 

instalației de 

racordare 

T (E) 

C(ER) – costurile aferente execuției racordului 

c (s) buc. 1,0 
 

 

 

c 

(m) 
m 

   

Ls lei    

C_(P) - costurile cu execuţia lucrărilor care ţin de 

refacerea pavajului/terasamentului, desfacerea sau 

refacerea carosabilului şi/sau a trotuarelor etc.; 

 

lei 

   

Ls - costuri ocazionate de lucrari/ componente 

speciale, costurile cu execuţia lucrărilor care ţin de 

refacerea pavajului/terasamentului, desfacerea sau 

refacerea carosabilului şi/sau a trotuarelor si a tuburilor 

de protectie. 

 

lei 

 

 

 

TOTAL lei (fără TVA)  


