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Procedura internă privind modalitatea de eșalonare a lucrărilor de
investiţii necesare racordării noilor clienți, conform Regulamentului
privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale aprobat
prin Ordinul A.N.R.E. nr. 178/14.10.2020
1. Scopul Procedurii
Scopul prezentei proceduri îl reprezintă stabilirea modalității de eșalonare a lucrărilor de
investiții necesare atât realizării obiectivelor/ conductelor părţi componente ale sistemului
de distribuție la care urmează să fie realizată racordarea, cât şi a racordului, prin raportare
la capacitatea/ disponibilitatea Delgaz Grid S.A. de a asigura forța de muncă, resursele
financiare/ tehnice etc., necesare.
2. Arie de reglementare
Delgaz Grid S.A. a elaborat prezenta procedură privind modalitatea de eșalonare a lucrărilor
de investiții necesare racordării la sistemului de distribuție a gazelor naturale în
conformitate cu prevederile articolului 14 și următoarele din Regulamentul privind
racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr.
178/ 14.10.2020 (denumit în continuare „Regulament”).
3. Domeniu de aplicare
Prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre Delgaz Grid, în calitate de operator al
sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi:
a) solicitanţii din categoria viitorilor clienţi casnici şi noncasnici care depun cerere
pentru realizarea unui racord şi după caz, a unei/ unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesare/
necesar alimentării cu gaze naturale;
b) solicitanţii din categoria viitorilor 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 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.
d) concesionarii sistemelor de distribuţie, unităţile administrativ-teritoriale şi/ sau
asocierile acestora, pentru înfiinţarea sistemului/ sistemelor de distribuţie a gazelor
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naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (21) şi (61) 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.
4. Definiții și documente de referință:
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
DEGR - Delgaz Grid S.A.
ATP - avizul tehnic de principiu este avizul emis de operatorul sistemului de distribuţie a
gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine informaţii preliminare privind
racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
ATR - avizul tehnic de racordare este avizul emis de operatorul sistemului de distribuţie a
gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine condiţiile tehnice de racordare la
sistemul de distribuţie a gazelor naturale, pentru racord, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, şi/ sau,
după caz, pentru realizarea obiectivului/ conductei necesar/ necesare racordării;
SD - sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
SM - staţia de măsurare;
SR - staţia de reglare a gazelor naturale;
SRM - staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale;
OSD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
UAT - unităţi administrativ-teritoriale;
Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/ 2012, cu modificările şi
completările ulterioare;
racord/ branșament - conducta definită în conformitate cu art. 100 pct. 76 din Lege;
racordare - ansamblul activităţilor necesare realizării/ modificării şi punerii în funcţiune a
racordului şi a SRM/SR/PRM/PR/PM;
solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) - e), care
adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD;
CAPEX - cheltuieli de capital în vederea realizării activelor;
PIF - punere în funcțiune.
A.C. – autorizație de construire;
D.R.I. - durata de recuperare a investiției;
I.R. - investiție rentabilă;
P.I. – plan de investiții;
5.

Descrierea și Etapele Procedurii

Prezenta procedură a fost elaborată în conformitate cu dispozițiile art. 14 și
următoarele din Regulament, cu luarea în considerare a următoarelor criterii, în baza
cărora DEGR va proceda la prioritizarea lucrărilor de investiții necesare soluționării
cererilor de racordare, după cum urmează:
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5.1 Criterii de prioritizare a investițiilor pentru racordarea la SD:
a) racordurile/ redimensionările/ extinderile sunt finanțate din fonduri
nerambursabile;
b) disponibilitate resurse financiare și actualizarea planurilor de investiții
necesare finanțării și aprobarea acestora de către A.N.R.E., care se stabilește în
funcție de:
- valorile de P.I.F. aprobate de către ANRE și incluse în planurile de investiții;
- disponibilul de numerar;
- existența unor obligații contractuale deja asumate de DEGR (contracte
privind extinderea concesiunii, obligații de realizare a branșamentelor
aferente noilor concesiuni, contracte de extindere a SD aflate în derulare,
contracte de racordare în derulare etc.).
c) disponibilitate prestatori/ resurse proprii pentru proiectare, execuție,
verificare proiect, și personal propriu pentru urmărire, recepție și PIF se stabilește
în funcție de:
- existența unor contracte în derulare cu terți operatori economici și capacitatea
disponibilă/ zonă;
- capacitatea și disponibilitatea echipelor proprii/ zonă;
d) soluţia tehnică stabilită prin ATP/ ATR;
e) dezvoltarea SD aprobată prin planurile de investiţii, la data cererii;
f) valoarea estimativă a investiţiei pentru realizarea extinderii şi/ sau
redimensionarea conductei de distribuţie a gazelor naturale;
g) durata de recuperare a investiţiei;
h) sursa fondurilor de finanţare;
i) durata necesară pentru realizarea lucrării
 Criteriul precizat la punctul 5.1 lit. h) constituie criteriu prioritar, având
prioritate racordările/ redimensionări/ extinderile finanţate din fonduri
nerambursabile.
 Obiectivele de natură socială (spitale, școli, creșe, grădinițe etc.) precum și
obiectivele (imobile) pentru care s-a obținut finanțare din fonduri nerambursabile,
constituie de asemenea un criteriu prioritar și vor avea prioritate în ordinea de execuție a
lucrărilor.
 DEGR va aloca bugete distincte pentru cele 2 capitole branșamente și respectiv
redimensionări/ extineri de conducte cu branșamente.
 În limita valorilor aprobate de ANRE, se vor aloca aceste sume pentru lucrări de
realizare racorduri și redimensionări și/ sau extinderi rețele, în baza criteriilor de mai jos.
 În cadrul bugetului aferent fiecarui an se vor realiza, cu prioritate, lucrările
contractate/demarate în anul/ anii anteriori și planificate a fi realizate în anul respectiv.
 În funcție de criteriile anterior menționate, se va determina o eșalonare a
investițiilor, cu luarea în considerare a următoarelor situații posibile:
 A. Racordarea la SD presupune realizarea unui racord la o conductă
existentă:
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Din documentația și informațiile depuse de solicitant rezultă faptul că:
i)

imobilul/ obiectivul pentru care se solicită alimentarea cu gaze naturale este deja
construit/ în stadiu de funcționare/ utilizare (există documente care atestă
dreptul de proprietate/ folosință – extras C.F., Autorizație de construire, Adeverință
de Rol Agricol);
ii) imobilul/ obiectivul pentru care se solicită alimentarea cu gaze naturale nu
a fost construit încă, dar a fost obținută Autorizația de construire;
Criterii aplicabile pentru stabilire dată
de eșalonare
Racordări finanțate din fonduri
nerambursabile

0.

Rezultat
evaluare
da

1.

Disponibilitate resurse financiare
(buget, disponibil de numerar) și
existența dezvoltării SD în planurile de
investiții aprobate de către A.N.R.E.

da

2.

Disponibilitate prestatori/ resurse
proprii pentru proiectare, execuție,
verificare proiect și personal propriu
pentru urmărire, recepție, PIF și
termenul necesar pentru realizarea
investiției permite punerea în funcțiune
în anul “n”

da

Restricții/ condiționări din partea
autorităților publice locale sau centrale
pentru execuția lucrărilor (refuz
eliberare avize, străzi în garanție,
garanții sau autorizații de spargere
etc.) ***

Rezultat eșalonare

Explicații

Lucrările se
prioritizează în anul
„n”
2 criterii ”DA”
(crit. 1, 2)
=> includere ca
investiție în an „n”
Cel putin 1
criteriu „NU”
(crit. 1 sau 2) =>
includere ca lucrare
în P.I. an “n+1”, în
care sunt indeplinite
condițiile

a. Dacă sunt îndeplinite
criteriile 1 și 2 - se
eliberează ATR *
b. Dacă nu sunt îndeplinite
criteriile 1 și 2 - se
eliberează ATR cu
demarare investiție în
maximum 12 luni **

Dacă aceste informații
sunt disponibile,
ATR se eliberează în
corelare cu termenul
de eliminare/ dispariție a
a restricțiilor;

Note:

* Dacă sunt îndeplinite toate condițiile - se eliberează ATR, iar lucrările pot fi realizate în anul ”n”,
condiționat de termenul de realizare a lucrării și de bugetul alocat;
** Dacă nu există fonduri și/ sau disponibilitate prestatori ori personal intern - ATR se eliberează cu termene
corelate, iar lucrările de investiții necesare realizării obiectivelor vor fi demarate în funcție de capacitatea
OSD de a asigura forța de muncă, resursele tehnice/ financiare necesare, fără ca acest termen să depășească
12 luni de la data eliberării ATR, sub condiția întrunirii tuturor criteriilor pentru realizarea investiției;
*** Dacă imobilul/ obiectivul pentru care se solicită alimentarea cu gaze naturale este deja construit/ în stadiu
de funcționare/ utilizare sau cu Autorizație de construire, însă au fost impuse restricții/ condiționări din partea
autorităților publice locale sau centrale pentru execuția lucrărilor (refuz eliberare avize, străzi în garanție,
autorizații spargere etc.) – ATR se eliberează cu termene corelate cu data de eliminare/ dispariție a restricțiilor.

Branșamentele necesare racordării imobilelor finanțate din fonduri nerambursabile și a
obiectivelor
sociale (școli, spitale, gradinițe, creșe etc.) care îndeplinesc criteriile de la punctele 1 și 2 se vor
realiza cu prioritate din punct de vedere al termenului.
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 B. Racordarea la SD presupune, după caz, redimensionarea și/ sau extinderea
rețelei de distribuție existente, urmată de realizarea branșamentului/
branșamentelor;
Din documentația și informațiile depuse de solicitant rezultă faptul că:
i) imobilul/ obiectivul pentru care se solicită alimentarea cu gaze naturale este deja
construit/ în stadiu de funcționare/ utilizare, (există documente care atestă dreptul de
proprietate – extras C.F., Autorizație de construire, Adeverință de Rol Agricol);
ii) imobilul/ obiectivul pentru care se solicită alimentarea cu gaze naturale nu a fost
construit încă, dar a fost obținută Autorizația de construire.
Criteriu
0.

1.

2.
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Criterii aplicabile pentru
stabilire dată de eșalonare
Extinderi/ Racordări
finanțate din fonduri
nerambursabile
Disponibilitate resurse
financiare (buget și
disponibil de numerar) și
existența dezvoltării SD în
planurile de investiții
aprobate de către A.N.R.E.

Rezultat
evaluare
da

Disponibilitate prestatori/
resurse proprii pentru
proiectare, execuție,
verificare proiect și
personal propriu pentru
urmărire, recepție, PIF și
termenul necesar pentru
realizarea lucrării permite
punerea în funcțiune în
anul “n”

da

da

Rezultat eșalonare
Lucrările se prioritizează în anul „n”

3 criterii ”DA” (crit. 1, 2, 3). Vor fi incluse în P.I. din anul
„n” acele extinderi, cu branșamentele aferente, pentru care
rezultă o D.R.I. inferioară D.R.I. maximă, calculate pentru
anul „n” și care se încadrează în bugetul aprobat de ANRE
pentru anul respectiv.
Cel putin 1 criteriu ”NU”, vor exista 2 situatii, funcție de
criteriul neîndeplinit:
a. lipsa disponibilitate resurse financiare/ prestatori/
resurse proprii pentru proiectare, execuție, verificare
proiect și personal propriu pentru urmărire, recepție
PIF și/ sau termenul necesar pentru realizarea lucrării
nu permite punerea în funcțiune în anul ”n”- nu sunt
îndeplinite criteriile procedurii pentru realizarea lucrării în
anul ”n” => lucrarea se va realiza în anul ”n+1” sau
b. D.R.I. este peste limita maximă a D.R.I. calculată
pentru anul „n” - nu sunt îndeplinite criteriile procedurii

3.

Calcul de eficienta indicator durată de
recuperare a investiției
(D.R.I.)

da

pentru realizarea lucrării în anul ”n” => lucrarea ar putea fi
demarată în anul ”n+1”, condiționat de aprobarea de către
ANRE a includerii în planurile de investiții și de
îndeplinirea criteriilor din procedură (demararea investiției
va avea loc cel mai devreme în al doilea trimestru al anului
”n+1”).
- în primul trimestru al anului ”n+1”, DEGR va relua
evaluarea modului de îndeplinire a criteriilor pentru cererile
aflate în situația de la punctul b. și va comunica
solicitantului, printr-o notificare, informații cu privire la
îndeplinirea/ neîndeplinirea criteriilor avute în vedere
pentru realizarea investiției pentru anul ”n+1”;
-dacă, potrivit reevaluării de la punctul anterior, nici pentru
anul ”n+1” nu sunt îndeplinite criteriile procedurii, iar
D.R.I. este peste limita maximă a D.R.I. calculată pentru
anul „n+1”- => investiția ar putea fi demarată în anii
urmatori, dacă sunt îndeplinite criteriile din procedură;
Procesul este recurent, în condițiile în care nu se
îndeplinesc criteriile pentru anul următor.

Restricții/ condiționări din
partea autorităților publice
locale sau centrale pentru
execuția lucrărilor (refuz
eliberare avize, străzi în
garanție, garanții sau
autorizații de spargere etc.)

Dacă aceste informații sunt disponibile, ATP
se eliberează în corelare cu termenul de
eliminare/ dispariție a restricțiilor;

Notă:

Extinderile și branșamentele necesare racordării imobilelor finanțate din fonduri nerambursabile și obiectivelor
sociale (școli, spitale, gradinițe, creșe etc.) care îndeplinesc criteriile de la punctele 1, 2 și 3 se vor realiza cu
prioritate din punct de vedere al termenului.

Delgaz Grid își rezervă dreptul să revizuiască/ conținutul Procedurii de eșalonare și va putea
realoca bugetele între cele 2 capitole - branșamente și redimensionări/ extineri de conducte
cu branșamente, urmând a publica conținutul actualizat al Procedurii de eșalonare pe pagina
de internet a companiei.
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