
 

Sediu social : Bd. Tudor Vladimirescu Nr. 95B 

Drobeta T-Severin, Judetul Mehedinti, Romania 

Cod Fiscal : RO 16144762 

Reg. Com. : J25/87/2004    

Cod Postal : 220232 

Cap.soc. : 2.400.000 Ron 

Tel : +4 0252 326 388 

Fax : +4 0252 333 943 

Fax : +4 021 350 19 78  

Info.mehedintigaz@fimm.com  

www.mehedintigaz.ro  

 

  Banca Transilvania 

  RO55 BTRL 0260 1202 M003 04XX RON 

  RO68 BTRL EURC RT00 M003 0401 EUR 

  Trezonerie Drobeta Turnu Severin 

  RO58 TREZ 4615 069X XX00 4142 RON 

 

 

 

 

Solicitarea de selectare 

Către: 

Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale Mehedinti Gaz 

Sediul in: localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Bld. Tudor Vladimirescu nr 95B,  jud. 

Mehedinti 

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................................identificat prin 

buletin/cartea de identitate ...... seria .........nr. .............., eliberat/eliberată la data de .................. 

de.................. ......................................., cod numeric personal .........................................., 

domiciliat(ă) în ..............................................., str. ......................................... nr. ........., bl. ......., 

sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., codul poştal .............. telefon ........................, 

cont bancar nr. ........................ deschis la Banca ................................., persoană fizică, în calitate 

de solicitant 

 

Sau 

 

Asociaţia de locatari/proprietari .................................................., înregistrată la ........................., 

cu nr. ..................., cod fiscal ......................, cod poştal ............, telefon ......................., cont 

bancar nr. .............................. deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin 

............................................, în calitate de ............................, persoana juridica, în calitate de 

solicitant, 

 

Sau 

 

Societatea................ ......................................,cu sediul social in 

loc............................................................strada...................................................................nr...........

.............,jud. ....................... înregistrată la Oficiul Registrul Comertului cu nr. de 

ordine..............................., avand codul unic de inregistrare ............................din 

data........................., telefon ......................., cont bancar nr. .............................. deschis la Banca 

........................, reprezentată legal prin ............................................, în calitate de 

..............................., persoana juridica, în calitate de solicitant, 

 

Sau  

 

Institutie publica......................................................,cu sediul social in 

loc............................................................strada...................................................................nr...........

.............,jud. ....................... înregistrată la Oficiul Registrul Comertului cu nr. de 

ordine..............................., avand codul unic de inregistrare ............................din 

data........................., telefon ......................., cont bancar nr. .............................. deschis la Banca 

........................, reprezentată legal prin ............................................, în calitate de 

..............................., persoana juridica, în calitate de solicitant, 
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având în vedere Avizul tehnic de racordare nr./Avizul tehnic de principiu nr. ................. din data 

................, eliberat de dumneavoastră şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 

racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, vă comunic 

urmatoarele: 

a) În vederea proiectării şi/sau obtinerii certificatului de urbanism, precum si a acordurilor, 

autorizatiilor emise de organismele abilitate si/sau executiei/realizarii instalaţiei de 

racordare, respectiv a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM si/sau extinderii 

si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie necesare realizarii racordarii 

la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru imobilul situat in loc. 

..................................................,str..........................,nr...............................jud......................

..... solicit ca: 

acestea să fie realizate de către OEP, VP şi/sau OEE selectaţi de solicitant; 

sau 

acestea să fie realizate de către OSD; selecţia OEP, VP şi/sau OEE se realizează de către 

solicitant 

 

b) Proiectarea : 

Racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se va realiza de catre 

OEP........................................., tip Autorizatie PDSB, nr......................., valabila pana la 

data................ 

Extinderii/redimensionarii obiectivului/conductei de distributie se va realiza de catre           

OEP............................................., tip Autorizatie PDSB, nr.........................., valabila pana 

la data................ 

      Obtinerea certificatului de urbanism, precum si a acordurilor, autorizatiilor emise de  

organismele abilitate se va realiza de catre OEP/OEE................................................. 

 

Verificarea proiectului tehnic aferent: 

Racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM(instalatiei de racordare) se va realiza de 

catre VP.......................................................,  atestat ANRE, tip VGd nr......................... 

Extinderii/redimensionarii obiectivului/conductei de distributie se va realiza de catre           

VP..............................................................,  atestat ANRE, tip VGd nr......................... 

 

       Executia: 

Racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se va realiza de catre 

OEE..............................................., tip Autorizatie EDSB, nr.........................., valabila 

pana la data................ 

Extinderii/redimensionarii obiectivului/conductei de distributie se va realiza de catre           

OEE..............................................., tip Autorizatie EDSB, nr......................, valabila pana 

la data................ . 
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c) Termenele si obligatiile aferente OEP: 

1)să asigure întocmirea documentaţiei tehnice complete în vederea depunerii şi obţinerii 

certificatului de urbanism, în termen de............zile (maximum 10 zile de la încheierea 

convenţiei tehnice); 

2)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.............zile (maximum 20 de zile de la încheierea 

convenţiei tehnice); 

3)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 .............zile (maximum 10 zile de la obţinerea certificatului de 

urbanism sau a acordului/autorizaţiei administratorului drumului); 

4)să elaboreze proiectul/proiectele tehnic/tehnice sau proiectul/proiectele pentru 

autorizarea executării lucrarii/lucrărilor şi să îl/să le depună la VP, în vederea verificării 

tehnice a proiectului, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, în termen de 

............zile (maximum 30 de zile de la data obţinerii ultimului/ultimei 

aviz/acord/autorizaţii); 

5)să depună proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor, însoţit/însoţite de 

referatul/referatele de verificare, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru 

instalaţia de racordare şi/sau extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de 

distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în termen 

de..........zile (maximum 5 zile de la data preluării acestuia/acestora de la VP); 

6)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 ........zile (maximum 5 zile de la data obţinerii autorizaţiei de 

construire). 

     c’)   Termenul de realizare a verificarii tehnice a proiectului aferente VP: 

Data de realizare a verificarii tehnice a proiectului pentru instalatia de racordare si/sau 

extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale 

necesar/necesare realizării racordării la SD este ............................  

sau  

Termenul  de realizare a verificarii tehnice a proiectului de catre VP pentru instalatia de 

racordare si/sau extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a 

gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD este de 

maximum........................zile de la data depunerii proiectului de catre OEP la VP. 

d) Termenul total pentru execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare 

aferente OEE este de:...................................zile ( maximum 90 de zile de la data obtinerii                             
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autorizatiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de catre 

organismele abilitate/autoritatile competente care permit inceperea lucrarilor.) 

e) 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 aferente OEE este de:...................................zile ( maximum 180 

de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire sau a ultimului document 

administrativ emis de catre organismele abilitate/autoritatile competente care permit 

inceperea lucrarilor.) 

f) Valoarea componentelor tarifului de racordare la SD, fara TVA aferente activitatilor 

prestate de OEP, VP si/sau OEE sunt urmatoarele: 

OEP 1) obtinere avize/acorduri/autorizatii etc. .................... lei fara TVA; 

         2) intocmire proiect tehnic instalatie de racordare ........................ lei fara TVA; 

VP …………………………….lei fara TVA 

OEE.................................................lei fara TVA; 

g) Valoarea activitatilor prestate de OEP,VP si/sau OEE pentru Extinderea si/sau 

Redimensionarea obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesara 

realizarii racordarii la SD, sunt urmatoarele: 

OEP................................................ lei fara TVA; 

VP ................................................... lei fara TVA; 

OEE.................................................lei fara TVA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda:  

OEP = Operator Economic Autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distributie a gazelor naturale; 

VP= Verificator de proiecte Autorizat ANRE tip atestat Vgd ; 

OEE = Operator Economic Autorizat ANRE pentru executia sistemelor de distributie a gazelor naturale; 

SD = Sistem de Distributie  

Nota* Solicitarea de selectare se va completa de catre solicitant si se va depune la O.S.D. Mehedinti Gaz in termen de 

maximum 5 zile de la data primirii ATR si a documentelor ce o insotesc. 

 

Semnătură solicitant: .............................. 
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