
ANUNȚ privind 

Bransamentul si extinderea retelei de gaze naturale in 
Comuna Provita de Jos 

Cetatenii din comuna Provita de Jos interesati sa se racordeze la reteaua de gaze naturale 

trebuie sa urmeze urmatoarele etape prevazute de Regulamentul privind racordarea la sistemul de 

distribuție a gazelor naturale aprobat de ANRE prin Ordinul nr.178/2020: 

Tot ce trebuie să faceti in calitate de consumator casnic ca să va branşati este: 

SA DEPUNETI O CERERE DE RACORDARE (FORMULAR TIP ANEXAT), ÎNSOȚITĂ DE 

DOCUMENTELE DE PROPRIETATE PENTRU TEREN SI CONSTRUCTIE SI CARTE DE IDENTITATE A 

PROPRIETARULUI (COPII) 

NU se plateste tarif de analiza 

NU se platesc lucrarile 

Distrigaz Sud Retele SRL va face toate demersurile in numele dvs (solutii si avize technice, 

proiectare, autorizatie de construire)  

 

Important! 

Distrigaz Sud Retele SRL are obligația să racordeze toți solicitanții/ clienti casnici, în 

termen de 90 zile de la data emiterii autorizației de construire; 

Distrigaz Sud Retele SRL va suporta costul lucrarilor, nu dumneavoastra, pe care la va recupera din 

tarifele de distribuţie platite de toti consumatorii din reteaua sa, nu doar de dumneavoastra; 

Nota: În cazul clientului final non-casnic (ex. societati comerciale), Distrigaz Sud Retele SRL are 

obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de 

extindere și branșare până la 2500 metri; 

Etapele procesului de racordare sunt de lunga durata, conform schemei anexate si 

planurilor de inves:ții si eșalonărilor lucrărilor de racordare la retea – a se vedea procedura de pe 

site-ul: https://www.distrigazsud-retele.ro/wp-content/uploads/2020/11/Procedura-

privind-esalonarea-lucrarilor-de-racordare-la-SD-operate-de-Distrigaz-Sud-Retele.pdf 

Inainte de executia lucrarilor de extindere/ racordare veti primi odata cu ATR (Avizul Tehnic de 

Racordare) si contractul de racordare standard pe care il veti incheia cu Distrigaz Sud Retele SRL. 

 



 

 
 



Branșament nou

Redimensionări branșament/ P.R.M./S.R.M.

Separare dintr-un branșament comun (ramificat)

CERERE DE RACORDARE
LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE 
Nr.__________/data_______________ 
CLC:___________________________

Date de identificare ale solicitantului

Solicitant

Mandatar

Parametri tehnici

Nr. 
crt.

Denumire aparat Nou* Existent** Debitul nominal
(Nm3/h)

Nr. aparate 
(buc)

Se 
desființează
Da Nu

1
2
3

Total nr. aparate/debit existent

Total nr. aparate/debit schimbat

Debit de gaze

*   Aparatele de utilizare solicitate vor respecta instrucțiunile de montaj date de producător și reglementările în vigoare.
** Aparatele de utilizare existente au fost instalate în baza rezervărilor de capacitate anterioare și documentațiilor tehnice aprobate. 

 Persoană fizică               Persoană juridică               Asociație              Dezvoltator imobiliar      

     

Informații privind adresa locului de consum pentru racordarea la sistemul de distribuție (S.D.)

Nume și prenume:  Reprezentant legal:

Adresa BI/sediu str.: nr.: bloc: sc.: ap.:
Localitate: Județ: BI/CI seria: nr.:
CNP/CUI:      Telefon: Email:
Cont bancar: Deschis la:

     Client nou                       Client existent
     Racordarea la S.D. a gazelor naturale a locului de consum situat în localitatea:
Str.: Nr.: Bl.: Sc.: Ap.: Județul:

     Racordarea S.D. închis amplasat în: Localitatea: Str.: Județul:

     Racordarea la S.D. a G.N. din: Localitatea: Str.: Județul:
      Precizări privind racordarea:

Extindere conductă cu un branșament

Extindere conductă cu branșamente 
multiple

Nume și prenume:  Reprezentant legal:

Adresa BI/sediu str.: nr.: bloc: sc.: ap.:

Localitate: Județ: BI/CI seria: nr.:
CNP/CUI:      Telefon: Email:

REȚELE

FD - 002 - 1001            C2 Intern

Instalație de utilizare nouă

Separare din I.U. unică bloc

Suplimentare debit instalat

Modificare I.U. 

Instalație de utilizareBranșamentConductă și branșament

DEPUNE ONLINE   https://racordaresd.distrigazsud-retele.ro

Adresa de corespondență: de completat



Documente anexate cererii

Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin
       E-mail        Call Center                           Curierat/Registratură                         Fax

       Biroul Recepție Clienți

Potrivit legislației în vigoare, în vederea soluționării cererii tale vom prelucra date cu caracter personal. Pentru mai multe informații poți consulta 
Nota Generală de Informare cu privire la Protecția datelor cu caracter personal, disponibilă pe site-ul nostru www.distrigazsud-retele.ro, în 
secțiunea dedicată Protecției datelor cu caracter personal, precum și la sediile noastre. 
În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declarații, declar că toate informațiile și documentele ce însoțesc 
prezenta cerere sunt corecte și reale. De asemenea mă angajez să prezint O.S.D., la solicitarea acestuia, documentele în original.

Data Semnătura solicitant

Răspunsul OSD la prezenta cerere
Se transmite prin poștă/curierat la adresa de corespondență indicată și prin e-mail, pentru alte comunicări, după caz sau se ridică personal.

Datele cu caracter personal

 Sunt de acord             Nu sunt de acord cu această publicare.

 Distrigaz Sud Rețele                     Operatorul Economic autorizat A.N.R.E., selectat de solicitant

Copia actului de identitate (B.I./C.I)/certificatului de înmatriculare /actului de constituire a Asociatiei, după caz; 
Copia actului de proprietate/închiriere/comodat (aferent locului de consum), cu acordul coproprietarilor sau al proprietarilor (după caz) şi 
copie B.I./C.I. ale acestora (după caz), planuri cadastrale (după caz);
Autorizația de construire imobil, însotiță de piesele desenate, vizate spre neschimbare, care au intrat în componența documentației tehnice 
depuse la obținerea acesteia - dacă actul de proprietate este doar pentru teren;    
Acordul proprietarului conductei/acordul în formă autentică al solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului conform art. 108,      
lit g, punct 66, din Legea 155/2020 (după caz);
Planul de încadrare în zonă;
Planul de situație la scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând inventarul punctelor de pe perimetrul corpului de 
proprietate, în sistem de coodonate Stereografic 1970 (după caz); plan de situație 1:2000;
Planul anexă la AC și PUZ/PUD, în situația în care solicitantul de racord este dezvoltator imobiliar;
Mandatul (în situația în care solicitantul este reprezentat de mandatar) prin care socilitantul este împuternicit pentru: susținerea tuturor 
demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și/sau pentru ridicarea răspunsului 
O.S.D. la cererea de racordare;
Anexa 1.

Documente necesare obținerii autorizațiilor/avizelor
În vederea obținerii autorizațiilor/avizelor, în funcție de cerințele autorităților publice locale/deținătorilor de utilități, îți pot fi solicitate documente 
specifice suplimentare.

Publicarea pe pagina de internet a informațiilor
În ceea ce privește publicarea pe pagina de internet a Distrigaz Sud Rețele a informațiilor cu privire la datele tale de contact și adresa locului de 
consum:

REȚELE

FD - 002 - 1001            C2 Intern

Alte cerințe specifice

Presiune Medie               Presiune Redusă            Presiune Joasă

Regim de presiune pentru instalația de utilizare***:

*** În cazul în care în cerere nu este specificat regimul de presiune dorit, pentru instalația de utilizare va fi adoptată Presiune Joasă (0,025 bar).

Lucrările necesare racordării la S.D. a imobilului/obiectivului, situat la adresa declarată în prezenta cerere, în cazul în care lungimea extinderii și 
a branșării depășește 2.500 m, se vor executa de către:

Executantul lucrărilor instalației de extindere și branșare

Locul de consum pentru care solicit racordarea la sistemul de distribuție are destinația de locuință, gazele naturale urmând a fi utilizate numai 
pentru desfășurarea activităților casnice. În cazul în care intenționez să utilizez gazele naturale pentru consum noncasnic, voi notifica în scris 
Distrigaz Sud Rețele, înainte cu minimum 30 de zile calendaristice.

Declar că:
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