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                                          ACORD DE ACCES  

                LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR 

                                              NATURALE 

                    Conform HGR 1043/2004 art.7 lit.A-realizarea unei noi 

                                        instalaţii de racordare 

                                nr. 210604184  din data de  10.09.2017 

Către  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA 

COPILULUI TIMIS (cod partener: 1000382498)  cu domiciliul/sediul  în  

Loc. TIMISOARA, str.Regina Maria, nr.3, Jud.Timiş. 

1 Urmare a cererii nr. 210559228 din data de 07.09.2017  vă comunicăm acordul nostru 

privind accesul la sistemul de distribuţie din localitatea TIMISOARA, jud. Timiş. 

2. Acordul de acces la sistemul de distribuţie constă în rezervarea de capacitate pentru 

alimentarea cu gaze naturale a următoarelor aparate de utilizare: 

- 1 CAZAN DELTA PERFORMANCE      x 5,0800 m3/h  d.i.      5,0800 m3/h 

- 1 MAȘ.GATIT 6 OCH. FU70/110PCG    x 3,0000 m3/h  d.i.      3,0000 m3/h 

- 2 CENTRALA TERMICA 55 KW           x 5,5000 m3/h  d.i.   11 ,0000 m3/h 

TOTAL       d.i    19,0800 m3/h 

 3. Soluţia de alimentare cu gaze naturale a obiectivului ( loc de consum 5001469449) din: 

Loc.TIMISOARA, Str.Regina Masria, nr.3, jud.Timiş impune următoarele: 

a) inlocuirea  postului  de reglare existent, cu unul având  următoarele caracteristici: 

- presiune maximă/minimă în amonte/aval de regulator: 0,02/0,03-0,5/2 [bar] după caz; 

- debitul maxim: 25.000 mc/h în condiţii standard (t = 15 grade C şi p = 1,01325 bar); 

- schiţa privind soluţia de alimentare este anexată la prezentul acord de acces. 

4. Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de la data emiterii cu 

posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu încă 12 luni. 

5. Titularul acordului de acces are obligaţia de a depune cererea de racordare la sistemul de 

distributie a gazelor naturale în vederea încheierii contractului de racordare la sistemul de 

distribuţie, contract întocmit conform contractului-cadru din Regulamentul privind accesul 

la sistemele de distribuţie a gazelor naturale. 

6. Termenul limită de depunere a cererii de racordare este de 60 zile, înainte de 

expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces. 

7. Proiectarea şi executarea instalaţiei de utilizare se face numai de către agenţi economici 

autorizaţi de ANRE, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, şi nu face obiectul 

prezentului Acord. 

8. În cazul reorganizării judiciare a operatorului licenţiat, acordul de acces emis de acesta 

rămâne valabil cu respectarea prevederilor de la punctul nr.4. 
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