Procedura de Racordare la Sistemul de Distribuție al Gazelor Naturale
Tariful de analiza va fi achitat
1. Depunerea cererii de racordare

2. Evaluare cerere
(in termen de 5 zile de la depunere)

3. Eșalonare investiție

doar de catre clientii noncasnici
(calculat conf. Art. 10 alin. (3) de la a)-f)

Verificare documente

Conform procedurii operationale de
Esalonare a lucrarilor de racordare
la sistemele de distributie

Branșament
4. Actualizare plan de investiții

Există obiectiv/conducta

6. Emitere Aviz tehnic de racordare
(ATR)
(in termen de 15 de zile

5. Stabilire soluție tehnică

Ordin ANRE nr. 38/2019

Conductă
și branșament

Lipsă obiectiv/conducta

6. Emitere Aviz tehnic de principiu
(ATP)
(in termen 15 de zile de la cerere)

a) soluţia tehnică de racordare,;
b) etapele procesului de racordare la ST şi durata estimată
a fiecăreia dintre acestea;

de la depunerea cererii)
7. Emitere contract racordare doar
catre clientii finali noncasnici
7. Emitere contract racordare doar
catre clientii finali noncasnici

8. Intocmirea și depunerea
documentației tehnice a obiectivului/
conductei necesar/necesare
racordării în vederea obținerii

60 de zile stabilirea soluției tehnice
Art. 21.-(1)

autorizației de construire
8. Intocmirea și depunerea documentației
tehnice a obiectivului necesar/
necesare racordării în vederea
obținerii autorizației de construire

9. Proiectarea obiectivului/conductei
necesar/necesare racordării
si verificarea documentației tehnice

90 de zile de la obținerea autorizației de
construire Art. 151 alin 1 din Lege

10. Execuție si PIF obiectiv/conducta
9. Proiectarea racordului
si verificarea documentației tehnice
(în termen de 15 zile de la obținerea
acordului/autorizației administratorului
drumului, respectiv a autorizației
de construire Art. 27)

11. Aviz tehnic de racordare
(ATR)
15 zile de la data punerii în funcțiune
a obiectivului/conductei
12. Proiectare bransament

10. Execuția racordului

(în termen de 15 zile de la obținerea

și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM
(în termen de 90 de zile de la

acordului/autorizației administratorului
drumului, respectiv a autorizației
de construire Art. 27)

obținerea autorizației de construire)

11. Punerea in funcțiune (PIF)
6 zile lucrătoare după îndeplinirea de
către solicitant a condițiilor de

13. Execuție racord și SRMP
90 de zile de la obținerea autorizației
de construire

consum gaze naturale
14. Punerea in funcțiune (PIF)
6 zile lucrătoare după îndeplinirea de
către solicitant a condițiilor de
consum gaze naturale
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