Cerere pentru realizarea racordării
Date identificare solicitant:
Subsemnatul/a ………………………………………………....................................................…, reprezentant al societaţii
………..........................…………………, domiciliat/cu sediul în localitatea …………......................................................……….,
strada ……..…...................……………………. nr ……….., bloc ………, sc ……..…, ap ………, judeţul ……………..............................…..,
telefon ....................., e-mail ............................................................, solicit realizarea racordării la RED a punctului de
consum …………………………………………………… situat în localitatea ……….......................……………, strada ………….…..…………….,
judeţul ……..............................................……….., conform avizului de racordare nr …………………………..…
Date de identificare reprezentat legal / împuternicit (dacă este cazul):
Împuternicitul este operatorul economic atestat, desemnat pentru proiectarea și execuția instalației de racordare
•
•
•

•

Denumire / nume: ………………………..............................................................
Sediul / domiciliul: localitatea ............................................................., județul ......................................................,
str. ...................................................... nr. ......, telefon nr. ................, e-mail .............................................................,
Înregistrat la oficiul registrului comerțului cu numărul ..............., CUI nr. .............., (pentru persoane juridice) /
identificat prin BI/CI seria și numărul …….............………., eliberat de către ………............................................, la
data…….........……… (pentru persoane fizice),
Reprezentat de ................................, având funcția de ................................................

 Prin prezenta mă oblig să achit:
• Tariful de racordare:
☐ în maxim 30 zile lucrătoare de la data prezentei
☐ în tranşe, iar termenele de plată și valoarea acestora se vor reglementa la încheierea
CONTRACTULUI de RACORDARE (numai în cazul lucrărilor care pot fi executate etapizat)
• Compensaţia băneasca în valoare de ..................................................... lei (inclusiv TVA), cuvenita primului
utilizator, stabilita în avizul tehnic de racordare nr. …………………/………………, conform Metodologiei aprobată
prin Ordinul ANRE nr. 180/2015:
☐ direct primului utilizator, caz în care anexez documentul de plată sau confirmarea autentificată
din partea primului utilizator din care să reiasă că a încasat compensația mentionata în avizul tehnic de
racordare;
☐ către Delgaz Grid SA;
✔

✔

 Solicit ca elaborarea ☐ proiectului tehnic și/ sau ☐ executiei lucrărilor (dacă este cazul):
☐ să se contracteze prin procedurile de cerere de oferte/licitaţie
☐ să o încredinţez unui furnizor de servicii ales din lista celor atestaţi
☐ să o contractez direct cu un furnizor de servicii ales din lista celor atestaţi
✔

 Optiune lucrări întărire ☐specifice (= determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea
evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum și/sau de producere în cauză) si/sau
☐ generale (= pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum și/sau de
producere):
☐ amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operatorul de
rețea ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condițiilor care să permită
racordarea;
☐ dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată prin avizul tehnic de
racordare;
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☐ achitarea costurilor care revin operatorului de rețea pentru lucrările de întărire a rețelei în amonte de
punctul de racordare, cu recuperarea ulterioară a acestora de la operatorul de rețea
☐ desemnarea unui anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condițiile în
care utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire (valabil numai pentru
lucrari de întărire specifice);
☐ achitarea costurilor care revin celorlalți utilizatori pentru aceleași lucrări de întărire generale, în situația
în care locul de producere/consum și de producere este pus sub tensiune primul, cu recuperarea
ulterioară a acestora de la ceilalți utilizatori, în conformitate cu prevederile unor proceduri specifice,
elaborate de operatorii de rețea și avizate de ANRE
 Mă oblig să realizez prin finanţare directă instalaţia de utilizare corespunzătoare etapelor de dezvoltare
prevăzute în avizul tehnic de racordare pentru evoluţia puterii aprobate, respectiv pentru:
Etapa I, Paprobată
= ……………………kW, finalizare instalaţii până la data ……………………….. ;(dacă este cazul)
Etapa a II-a, Paprobată = ……………………kW, finalizare instalaţii până la data ……………………….. ; (dacă este cazul)
Etapa a III-a, Paprobată = ……………………kW, finalizare instalaţii până la data ……………………….. ; (dacă este cazul)
Etapa a IV-a, Paprobată = …………………... kW, finalizare instalaţii până la data ……………………….. ; (dacă este cazul)
Etapa finală, Paprobată = ………………… kW, finalizare instalaţii până la data ……………………….. ; (obligatoriu)
 Anexez următoarele avize, acorduri solicitate prin avizul tehnic de racordare si autorizaţia de construire:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Alte documente anexate cererii:
• împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat pentru semnarea contractului de
racordare încheiat cu operatorul de distribuție în numele și pe seama utilizatorului și reprezentarea
utilizatorului în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de
racordare

Doresc să primesc răspuns de la Delgaz Grid SA la prezenta cerere, precum si pentru următoarele
comunicări:
☐ Online, prin email și/sau portalul online delgaz.ro
☐ Prin poștă/ reprezentant Delgaz Grid SA, la adresa de corespondență
☐ Se va ridica personal de solicitant sau de mandatar de la Centrul de Relații cu Publicul Delgaz Grid SA
Pentru publicarea pe pagina de internet a Delgaz Grid a informatiilor cu privire la datele de contact si adresa
locului de consum, solicitantul :
☐ sunt de acord cu publicarea
✔
☐
nu sunt de acord cu publicarea
CONSUMATOR
Semnatura solicitantului:

Data……………

Prin semnarea prezentei cereri confirm primirea unui exemplar al Notei de informare cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, ce conţine printre altele, informaţii referitoare la scopul şi temeiul prelucrăriii, durata
prelucrării, drepturile mele, măsuri de securitate, reclamaţii etc.
Semnatura solicitantului:
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