
 (1)   S.C. “C.E.T. IAŞI” S.A. 
(DENUMIRE PROIECTANT)    

 
F I Ş A   T E H N I C Ă 

În vederea emiterii Acordului Unic. 
aviz pentru amplasament şi/sau branşament (racord) pentru 

Reţeţe de transport a energiei termice aparţinând S.C. “C.E.T. Iaşi” S.A. 
 

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
a) Denumire (1)              

b) Amplasament (1)             

c) Beneficiar (1)              

d) Proiect (1) nr.    elaborator (1)          

 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTI}IEI (1) 

a) Amplasament (1)             
              
              
b) Branşament / racord (1)             
              
c) Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect (1)       
              
              
              

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI (1): 
              
              
              

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE (1): 
             
              
 

         Întocmit (2) 
 
              
 5.Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de 
avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC / PAD / POE), se acordă: 
 

AVIZ FAVORABIL 
În vederea emiterii Acordului unic fără / cu urm\toarele condiţii: 

-     (condiţiile sunt trecute pe verso)     - 
 

   S.C. C.E.T. IAŞI S.A. 
   DIRECTOR GENERAL 

ING. DORIN IVANA 
L.S. 

 
Data :      

CONDIŢII 
             
             
             
             
             
              
 



 
 

PRECIZĂRI 
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ,,FIŞĂ TEHNICĂ’’ 

pentru Reţelele de transport a energiei termice aparţinând S.C. “C.E.T. Iaşi” S.A. 
 
I. DATE GENERALE 

1.Baza legală 
-Ordonanţa de urgenţă privind energia electrică şi termică nr. 63/1998. 
-Normele tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice aprobate prin decizia 
ANRE nr. 61/1999. 
-Normativ de proiectare şi execuţie a reţelelor de termoficare – PE 207/1980. 
-Prescripţii generale de proiectare a centralelor termoelectrice şi a reţelelor de termoficare – PE 022-1/1986. 

 2.Conţinutul documentaţiilor 

 -Certificatul de urbanism (copie).  
 -Planuri de situaţie la scara 1:500 (2 exemplare) şi Plan de încadrare în zonă.   
 -Titlu asupra imobilului. 
 3.Durata de emitere a avizului 
 În termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. 
 II. CONDIŢII ŞI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE S.C. “C.E.T. IAŞI” S.A. *): 

1.Amplasament:            
             
              
 2.Bran[ament / racord:           
             
              

3. Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect:        
             
             
             
             
              

 
 III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE 

a.Temei legal – Decizia Conducerii sau a C.A. a S.C. “C.E.T. Iaşi” S.A. 
b.Valoarea taxei de avizare este de:  

-   lei – aviz pentru zone în care nu există reţele de termoficare ce aparţin S.E. Iaşi 
-   lei – aviz de stabilire a condiţiilor de coexistenţă a construcţiilor, instalaţiilor, reţelelor 
edilitare cu reţele de termoficare ce aparţin S.E. Iaşi 

c.Modalitatea de achitare a taxei – la Trezoreria municipiului Iaşi, cont 506914718982 
 
 IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR *): 
              
              
             
             
             
              
 
   

 
 
NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI “FIŞĂ TEHNICĂ” – pentru utilităţi urbane: 
 Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează: 

(1) De către proiectant – cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. 
De către proiectant – cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat şi autorizat în domeniu, potrivit prevederilor 
legale). 
(2) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi a FIŞEI TEHNICE depuse. 
*) Rubricile marcate cu asterisc se completează de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM în funcţie de caracteristicile lucrărilor şi de condiţiile 
de amplasament. 


