
 

INFORMAȚII GENERALE  
privind Racordarea la Sistemul de Distribuție a gazelor naturale 
 
 
Tariful de analiză a cererii de racordare la sistemului de distribuție a gazelor naturale: 
 
 
Nr. crt Tarif analiză cerere de racordare la SD [lei, fără TVA] 

1 41,27 
 
 
Datele de contact și programul de lucru cu publicul: 
 
 
În vederea racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale, vă rugăm să ne contactați: 

✓ prin poștă, la adresele: 
• oraș Huedin, str. Vlădeasa, nr. 43, jud. Cluj; 
• mun. Câmpulung Moldovenesc, str. Mihai Eminescu, nr. 50A, jud. Suceava; 
• loc. Moara Nică, str. Universității, nr. 213, com. Moara, jud. Suceava. 

✓ prin fax la numerele: 0264.450.399 și 0230.533.550; 
✓ prin intermediul adresei de e-mail: huedin@novapg.ro,  

campulung.moldovenesc@novapg.ro; moara@novapg.ro;  
✓ direct la Biroul Relații Clienți, prevăzut cu registratură, situat în: 

o oraș Huedin, str. Vlădeasa nr. 43, jud. Cluj; Program de lucru: L-V 09:00 – 16:00; 
o mun. Câmpulung Moldovenesc, str. Mihai Eminescu, nr. 50A, jud. Suceava, 

Program de Lucru: L-V 08:00 -13:00 și 14:00 – 17:00; 
o loc. Moara Nica, str.Universității nr. 213, jud. Suceava, Program de Lucru: L-V 

08:00 -16:00;  
 
Informații privind procesul de racordare la sistemul de distribuție: 
 
 
Regulamentul de racordare la SD se aplică în relaţiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a 
gazelor naturale şi: 
  a) solicitanţii din categoria viitori clienţi casnici şi noncasnici care depun cerere pentru 
realizarea unui racord şi, după caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesar alimentării cu gaze 
naturale; 
  b) solicitanţi din categoria viitori clienţi finali noncasnici prevăzuţi la art. 148 alin. (3) din Legea 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care 
solicită racordarea la sistemul de distribuţie; 
  c) utilizatorii de sistem care solicită modificarea unui racord şi/sau a unei/unui 
SRM/SR/SM/PRM/PR/PM existente/existent, determinată de necesitatea: 
         (i) reamplasării racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM; 
    (ii) redimensionării obiectivului/conductei, respectiv a racordului şi/sau a unei/unui 
SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune şi/sau lungimea 
acestora sau modificarea debitelor, după caz; 
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      (iii) separarea dintr-un racord comun şi/sau dintr-o SRM/SR/SM comună sau PRM/PR/PM 
comun; 
  d) concesionarii serviciilor de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, unităţile 
administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, pentru înfiinţarea sistemului/sistemelor de 
distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (2^1) şi (6^1) şi ale art. 151 
alin. (2) din Lege; 
  e) unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, precum şi asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a 
unor obiective/sisteme noi cu fonduri nerambursabile; 
  f) solicitanţii şi utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la 
sistemul de distribuţie a gazelor naturale; 
  g) operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei şi verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei. 
 
Pentru racordarea la SD se parcurg următoarele etape: 
Pentru realizarea racordării la SD a solicitanţilor prevăzuţi la lit. a)-e) se parcurg următoarele etape: 
  a) depunerea şi înregistrarea la OSD-Nova Power & Gas a cererii de racordare la SD însoţită de 
documentele prevăzute în Regulamentul de rcaordare la SD şi achitarea tarifului de analiză a 
cererii, după caz; 
  b) evaluarea cererii de racordare; 
  c) stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea racordării; 
  d) emitere ATR; 
  e) OSD-Nova Power & Gas emite şi transmite solicitanţilor contractul de racordare; OSD-Nova 
Power & Gas declanşează procesul concurenţial de licitaţie a lucrărilor de racordare, după 
semnarea contractului de racordare de către solicitant; 
  f) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de 
organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a obiectivului/conductei 
necesar/necesare racordării, respectiv a acordului administratorului drumului pentru instalaţia de 
racordare în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către OE desemnat de 
OSD-Nova Power & Gas sau OE selectat de solicitant; 
  g) proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de 
racordare de către OE desemnat de OSD-Nova Power & Gas sau OE selectat de solicitant; 
  h) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei 
necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare prin intermediul verificatorilor de 
proiecte atestaţi ANRE, selectaţi de OSD-Nova Power & Gas sau solicitant, conform prevederilor 
legale; 
  i) execuţia obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare prin 
intermediul OE desemnat de OSD-Nova Power & Gas sau OE selectat de solicitant; 
  j) urmărirea de către OSD-Nova Power & Gas a lucrărilor privind realizarea 
obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare; 
  k) recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, 
respectiv a instalaţiei de racordare de către OSD-Nova Power & Gas. 
 
Informații ce vor fi prevăzute în contractul de racordare la SD: 

✓ În situaţia în care solicitantul îşi retrage cererea de racordare după semnarea contractului 
de racordare, OSD-Nova Power & Gas SRL are dreptul de a solicita şi primi din partea 



 

solicitantului contravaloarea activităţilor efectuate de acesta după momentul semnării 
contractului; 

✓ Solicitantul are obligaţia de a pune în funcţiune instalaţia de utilizare a gazelor naturale (cu 
respectarea reglementărilor legale în vigoare), într-un interval de maximum 180 de zile de la 
punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare solicitată, în caz contrar solicitantul are 
obligația de plăti către OSD-Nova Power & Gas SRL o penalitate în cuantum de 0,5% din 
valoarea lucrărilor/pe zi întârziere; totalul penalităților nu poate depăși valoarea lucrărilor de 
racordare; 

✓ În situaţia modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului, acesta are obligaţia 
de a notifica operatorul Nova Power & Gas SRL, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la 
înregistrarea acestora; În categoria modificărilor datelor de natură administrativă se 
regăsesc: 

a. schimbarea datelor de identificare ale solicitantului; 
b. schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/sistemelor solicitantului; 
c. schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/sistemului prin cumpărare, 

concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi. 
✓ Durata estimată a procesului de racordare a fost stabilită în următoarele condiții: 

- dezvoltarea sistemului de distribuție aprobată prin planul de investiții, 
- valoarea estimativă a investiției necesare racordării, 
- determinarea sursei fondului de finanțare, 

✓ Solicitantul are posibilitatea de a finanța realizarea lucrărilor, urmând ca rambursarea 
cheltuielilor să fie realizată de OSD-Nova Power & Gas coform prevederilor regulamentului 
de racordare; În acest caz, lucrările necesare racordării, efectuate prin intermediul unui 
operator economic (OE), autorizat ANRE, selectat de către solicitant, se realizează în baza 
unui contract de prestări servicii, contract care va respecta clauzele minime obligatorii 
prevăzute în Ordinul ANRE nr. 96/2018 - privind aprobarea clauzelor obligatorii din 
contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la 
sistemul de distribuţie a gazelor naturale, cu modificările ulterioare; În acest sens 
solicitantul va notifica OSD-Nova Power & Gas;  

✓ Solicitantul are obligația de a returna contractul de racordare semnat în termen de zece zile 
de la data primirii, împreună de notificarea menționată anterior și o copie certificată a 
contractului de prestări servicii, după caz. 

✓  În situația în care solicitantul nu transmite contractul de racordare în acest termen și nici 
nu solicită cu cel puțin trei zile înainte de expirarea termenului, un termen de prelungire, 
OSD-Nova Power & Gas SRL va clasa cererea de racordare. 

✓ În conformitate cu prevederile legale în vigoare solicitantul, viitor client final noncasnic, așa 
cum este el definit prin art. 148, alin. (3) din Legea nr. 123/2012, are obligaţia să utilizeze locul 
de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în 
funcţiune a instalaţiei de racordare, în caz contrar clientul final noncasnic este obligat să 
restituie în mod gradual,  printr-o convenţie încheiată cu OSD-Nova Power & Gas, 
contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei racordare, proporţional cu 
perioada rămasă neutilizată; suma se restituie OSD, în rate lunare egale, calculate pe 
perioada rămasă neutilizată, cuprinsă între data constatării neîndeplinirii obligaţiei clientului 
final noncasnic precizată la art. 148 alin. (4) din Lege; 

✓ Durata estimată a procesului de racordare va fi stabilită în următoarele condiții: 
- dezvoltarea sistemului de distribuție aprobată prin planul de investiții, 
- valoarea estimativă a investiției necesare racordării, 
- determinarea sursei fondului de finanțare, 

 


