,,CHIȘINĂU-GAZ” SRL
CERERE Nr. _________/______________20__
pentru persoană fizică

1. DATE DE IDENTIFICARE
Nume/prenume/IDNP: _________________________
Adresa locului de consum: _______________________________
Mandatar: ____________________________________________
Număr de telefon: fix.______________ mobil.________________
Adresă de e-mail: ______________________________________
Cont personal: _______________________________________

2. SERVICIUL SOLICITAT
Racordarea unei noi instalații de gaze naturale (loc nou de consum)
Blocuri multietajate
Încăperi / case la sol

Punerea sub presiune a instalației de utilizare
Conectarea/ înlocuirea aparatelor și echipamentelor la un loc existent de consum


Conectarea Aparatelor de utilizare în baza Documentelor de proiect primare.



Înlocuirea unui aparat/echipament, cu majorarea debitului sumar până la 3 𝑚3 .



Înlocuirea aparatelor de utilizare cu majorarea debitului sumar peste 3 𝑚3 .



Conectarea suplimentară a aparatelor de utilizare/ echipamentelor.



Instalarea echipamentului de măsurare.
Cazan

Aragaz

Clapeta electromagnetică

alte utilaje

Contor

Modificarea instalației de gaze
Reamplasarea rețelelor de gaze
Coordonarea documentației de proiect
Coordonarea proiectelor rețelelor și instalațiilor de gaze naturale
Coordonarea proiectelor altor rețele inginerești
Elaborarea schemelor rețelelor de gaze naturale cu sarcina de distribuție pe fiecare loc de consum
Nod de evidență

Altele

Număr proiect______________________________________________________________________
Reconectarea locului de consum/ aparatului de utilizare în cazul deconectării din motivul încălcării documentației tehnice
de proiect


Cu executarea unui proiect nou.



Fără realizarea unui nou proiect cu condiția revenirii la parametrii din proiectul anterior.



Reconectarea aparatului de utilizare în cazul conectării neautorizate/ depistarea scurgerii de gaze după robinetul de siguranță.



Reconectarea aparatului de utilizare în cazul deconectării la solicitarea consumatorului.

3. ETAPELE SOLICITATE
Aviz de racordare/ coordonare
Proiectare
Montare

4. DOCUMENTE ANEXATE

Eliberare aviz de racordare:


copia buletinului de identitate al solicitantului;



copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului; (în lipsa documentelor
informația se verifică electronic prin accesarea bazei de date a Agenției servicii publice, cu acordul solicitantului)



copia procurii, întocmită pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;



acordul proprietarului rețelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la rețeaua de gaze naturale, după caz;



debitul sumar al volumelor de gaze, pentru consumatorul noncasnic (după caz, volumul debitului poate fi calculat de către SRL „Chișinăugaz”, contra cost).

Documente necesare la etape ulterioare
Proiectare


acordul proprietarului terenului privind permisiunea de executare a lucrărilor de construcție a conductelor de gaze;



certificatul de urbanism, în cazul în care este nevoie de reamplasarea rețelelor de gaze pe teren proprietate publică;



certificatul de urbanism / autorizație de construire, în cazul când actul de proprietate este doar pe teren sau s-a efectuat reconstrucția
imobilului;



ridicarea topografică, în cazul în care este nevoie de reamplasarea rețelei de gaze pe teren proprietate publică.

Montare


actul cercetării stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilație, în original;



copia contractului de deservire tehnică a cazanului/încălzitorului, sau certificatul de garanție valabil în cazul cazanelor noi;



copia certificatului de conformitate al cazanului și/sau încălzitorului de apă, după caz;



copia certificatului de conformitate a clapetei electromagnetice;



copia certificatului de conformitate al furtunului;



copia certificatului de conformitate ale țevii, fitingurilor pentru gaz;



copia certificatului ce confirmă că solicitantul a trecut Instructajul privind regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor;



copia legitimației, care demonstrează instruirea persoanei responsabile de exploatarea sistemului de gaze, în cazul consumatorului noncasnic.

Alte documente, după caz
 documentația de proiect a rețelelor și/ sau instalațiilor de gaze naturale;
 documentația de proiect altor rețele inginerești;
 copia avizului de racordare;
 copia contractului de furnizare a gazelor naturale.

MENȚIUNI


Cererea se depune la Ghișeul unic, SRL ”Chișinău-gaz”, str. Albișoara 38 , pe pagina electronică chisinaugaz.md sau la adresa de e-mail
ghișeu-unic@chisinaugaz.md.



Documenttele suplimentare necesare la etape ulterioare, bonurile de plată pentru executarea servicielor se pot prezenta la Ghişeul unic, la
numărul 067481914 sau la adresa de e-mail ghiseu-unic@chisinaugaz.md



Lucrările de proiectare și montare nu se efectuează în spații, în care au fost efectuate reconstrucții neautorizare a încăperilor unde se află
instalațiile de gaze naturale.
La depunerea acestei cereri îmi exprim consimțământul asupra înregistrării și prelucrării datelor cu caracter personal în condițiile și în
conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011

Recepționat Operator
_________________________
Nume, Prenume, Semnătura

__________________
Semnătura

