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Procedura S.N.T.G.N. Transgaz S.A. privind racordarea la sistemul de 

transport al gazelor naturale 
 

1. Scop 

Prin "Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale" 

(aprobat prin Ordinul ANRE nr. 8/23.02.2022 -denumit în continuare "Ordin" se 

reglementează condiţiile de acces al solicitanţilor/utilizatorilor Sistemul de transport 

al gazelor naturale (ST).  

Accesul la ST nu implică obligaţia operatorului ST de a asigura 

solicitanţilor/utilizatorilor sursa de gaze naturale. 

 

2. Tipuri de solicitanti 

Racordarea la sistemul de transport este permisa urmatoarelor categorii de solicitanti: 

• persoanele juridice prevăzute la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice și 

a gazelor   naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care 

solicită racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale; 

• utilizatorii rețelei care solicită modificarea racordului, determinată de 

necesitatea: 

(i) redimensionării acestuia în vederea asigurării unor parametrii 

tehnologici superiori;  

(ii) separării, dintr-un racord comun; 

                (iii) reamplasării acestuia; 

• unitățile administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora, precum și asociațiile 

de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de transport a 

unor obiective/sisteme noi finanțate prin fonduri nerambursabile 

• persoanele juridice prevăzute la lit. a), solicitanții prevăzuți la lit. c) precum și 

utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare (ATR) la 

sistemul de transport pentru racorduri și SRMP; 

•  operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în 

Domeniul Energiei și verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei; 

 

3. Tipuri de solicitări privind accesul la ST 

 

Solicitantii se adresează operatorului ST în una dintre următoarele situaţii: 

A. Necesitatea realizării unei noi instalatii de racordare; 

B.         Dezvoltarea unui utilizator, respectiv: 

      a)     dezvoltarea activităţii unui producator prin racordarea de noi capacitaţi de 

producţie şi/sau modificarea celor existente; 

      b)     dezvoltarea unui consumator, respectiv creşterea debitului solicitat faţă de 

debitul precizat în acordul de acces sau în avizul tehnic de racordare anterior, creştere 

determinată de extinderea activităţii proprii, modernizarea sau înlocuirea tehnologiei, 

dotare suplimentară etc.; 
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       c)      dezvoltarea unui distribuitor existent; 

       d)     dezvoltarea activităţii unui titular de licenta de inmagazinare prin racordarea 

de noi capacitaţi de înmagazinare şi/sau modificarea celor existente. 

C. Modificarea unor elemente de natură tehnică, faţă de situaţia existentă, solicitate 

de titularul acordului de acces sau al avizului tehnic de racordare, cu sau fără 

depăşirea parametrilor iniţiali precizaţi în acestea pentru instalatia de racordare, 

respectiv: 

       a)     modificarea caracteristicilor tehnice ale instalatiei de racordare; 

       b)   separarea unor consumatori racordaţi iniţial prin instalatia de racordare 

unică; 

       c)  eliberarea de sarcină a unor terenuri necesare construcţiilor noi ale 

utilizatorilor, în zona de protecţie sau în zona de siguranţă a instalatiilor de racordare; 

D. Modificarea unor elemente de natură administrativa ale utilizatorilor, fără 

depăşirea parametrilor precizaţi în acordul de accessau în avizul tehnic de racordare 

anterior, respectiv: 

        a)    schimbarea denumirii unui utilizator; 

        b)    preluarea obiectivului prin cumpărare, concesionare, închiriere, divizare etc.; 

        c)    modificarea încadrării consumatorului, conform reglementărilor în vigoare. 

 

4. Etapele procesului de racordare la ST 

Pentru realizarea racordării la ST a unui solicitant se parcurg următoarele etape: 

 

a) Solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a) – d) din Ordin, transmit către OTS o cerere de 

informații preliminare. Această fază este obligatorie pentru toți solicitanții. 

• Verificarea conținutului cererii de informații preliminare, în 5 zile de la primirea 

ei; 

• În termen 20 zile de la data primirii solicitării OTS eliberează un Aviz Tehnic de 

Principiu (ATP).  

       Avizul tehnic de principiu (ATP) precizează:  

•   soluția tehnică de racordare, cu realizarea după caz, a obiectivelor/conductelor 

necesare racordării la ST;   

•    etapele procesului de racordare la ST și durata estimată a fiecăreia dintre acestea, 

funcție de existența obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.               

 

b)   Solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a) – d) din Ordin, transmit către OTS o cerere de 

racordare. 

      Modelul formularului de Cerere de racordare este prezentat în anexa nr. 1 la 

"Regulamentul privind accesul la Sistemul de transport al gazelor naturale", aprobat 

prin Ordin. 

      Cererea de racordare este însoțită de următoarele documente (secțiunea 5 din 

modelul de cerere):  

a) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra 

terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate 

obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;  
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b) documente si informații cu privire la existent/stadiul de realizare a obiectivelor 

pentru care se solicita racordarea 

c)  memoriu explicative privind necesitatea modificarii racordului, dupa caz; 

d)  dovada achitarii tarifului de analiză in valoare de 714 lei (TVA incl) 

     e)  documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau 

juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OTS; se depune actul de 

identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul 

Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice și, după caz, mandatul;  

     f)   documente justificative care atestă calitatea solicitanților prevăzuți la art. 148 

alin. (2) lit. a), a1), b), c), e) și f) din Lege, 

     g)   documente justificative care atestă calitatea solicitantilor, prevazuti la art. 5 

alin. 2  din OUG nr. 128/2020 privind unele masuri pentru instituirea Programului 

national de racordare a populației si clienților non-casnici la sistemul inteligent de 

distributie al gazelor natural, aprobata cu modificari prin Legea nr. 214/2020 

     h)   alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în 

susținerea cererii, pentru situațiile prevaăute la art.2 lit. b) din Ordin; 

        

       În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OTS verifică 

conținutul acesteia și documentele ce o însoțesc.  În cazul în care se constată că 

cererea de racordare nu este completată corect și/sau dacă documentele ce o 

însoțesc nu sunt complete, OTS notifică solicitantul (în cadrul termenului de 5 zile 

lucrătoare), indicând datele și documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau 

refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.   

      Notificarea conține inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul 

nu completează cererea de racordare și/sau documentele ce o însoțesc în termen de 

cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează din 

motivul „Documentație incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză.  Această 

notificare nu aduce atingere dreptului solicitantului de a depune la OTS o nouă cerere 

de racordare.  

•    În termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, în cazul în care nu sunt 

necesare lucrări de extindere/redimensionare, OTS stabilește soluția tehnică finală de 

racordare la ST și emite avizul tehnic de racordare (ATR), împreună cu draftul 

contractului de racordare la ST. 

• În termen de 40 de zile de la primirea cererii, în cazul în care  sunt necesare 

lucrări de extindere/redimensionare, stabilește soluția tehnică finală de racordare la 

ST și emite avizul tehnic de racordare (ATR), împreună cu draftul contractului de 

racordare la ST si contractul de finanațare  

• Modelul formularului de Aviz tehnic de racordare este prezentat în anexa nr. 2 

la "Regulamentul privind racordarea la Sistemul de transport al gazelor naturale", 

aprobat prin Ordin. 

• Modelul formularului de Contract de racordare este prezentat în anexa nr. 3 la 

"Regulamentul privind racordarea la Sistemul de transport al gazelor naturale", 

aprobat prin Ordin. 

 

         În contractul de racordare sunt precizate obligațiile OTS, respectiv ale 

Solicitantului, precum și toate datele privind fazele de desfăsurare a lucrărilor, până la 

finalizarea racordului și a SRMP-ului. 
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         În cazul în care sunt necesare lucrări de extindere și/sau redimensionare a 

conductei ST, se introduc lucrările în programul de investiții al OTS. După finalizarea 

extinderii și/sau redimensionării conductei ST, se trece la pașii de execuție, recepție și 

punere in funcțiune a racordului și SRMP-ului conform termenelor prevăzute în Anexa 

1 la Contractul de racordare. 
            

 

5. Date de contact 

 

Serviciul Lucrări Terţi 

 

Adresă: Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 1, Cod 551130; 

Registratură: Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 1, Tel. 0269/803159, 0269/803166; 

Adresa de Corespondenţă:  Mediaş, Piaţa C.I.MOTAŞ NR. 1, Cod 551130, 

Departament Dezvoltare -  Serviciul Lucrări Terţi; 

Telefon Director Departament Dezvoltare: 0269/803034; 

Telefon Secretariat Departament Dezvoltare: 0269/803036; 

Telefon Şef Serviciu Lucrări Terţi: 0269/803221; 

Fax: 0269/839031; 

E-mail Director Departament Dezvoltare: ion.tataru@transgaz.ro; 

E-mail Şef Serviciu Lucrări Terţi: radu.puflea@transgaz.ro; 

 

6. Program de lucru 

07 - 16 Secretariat Departament Dezvoltare 

08 - 14 Serviciul Lucrări Terţi 

07 - 18 Registratură, Mediaş, Piața C.l Motaş nr. 1 

 

 

7. Referințe și formulare: 

• Regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale 

aprobat prin Ordinul ANRE nr. 8/22302.20202; 

• Lege 123/2012 -Legea energiei electrice si gazelor naturale; 

• Model cerere de racordare la SNT, anexa nr. 1 la "Regulamentul privind accesul 

la Sistemul de transport al gazelor naturale"; 

• Model Aviz Tehnic de Racordare este prezentat în anexa anexa nr. 2 la 

"Regulamentul privind accesul la Sistemul de transport al gazelor naturale" 

• Model Contract racordare la SNT, anexa nr. 3 la "Regulamentul privind accesul 

la Sistemul de transport al gazelor naturale"; 

 

 

Prezenta Procedură (simplificată) a fost elaborată de S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în 

conformitate cu prevederile "Regulamentului privind accesul la Sistemul de transport al 

gazelor naturale" -aprobat prin Ordinul ANRE nr. 8/22.02.2022. 

 

Revizia 1, Martie 2022 

https://www.transgaz.ro/sites/default/files/Downloads/model%20cerere%20%20racordare%20la%20SNT%20-%20anexa%201.docx
https://www.transgaz.ro/sites/default/files/Downloads/model%20contract%20racordare%20-%20Anexa%204.docx

