
Informații privind procesul de solicitare și emitere a avizului de amplasament 
în vederea autorizării executării de construcții amplasate în vecinătatea 
obiectivelor Orange România 
 
 

În cazul în care doriți obținerea unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții în 
apropierea obiectivelor Orange România, trebuie să prezentați următoarele documente: 

 Cerere eliberare aviz (descarca de aici) 

 Proiectul tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și plan de situație la scară 1:500 sau 

1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse 

(amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, 

canale, împrejmuiri teren, demolări  etc.)  

 Copie certificat de urbanism 

 Copie CUI pt persoane juridice sau copie CI pt persoane fizice 

 Dovada achitării taxei de aviz (copie după factură și chitanță) 

Taxa pentru eliberarea avizului este de: 
 121.25 RON + TVA pentru persoane fizice  

 485 RON + TVA pentru persoane juridice 

Taxa se poate achita: 
 prin virament bancar în următoarele conturi: 

- Cont Trezorerie: RO02TREZ7005069XXX000711, DTCPMB (valabil numai pentru 

instituțiile statului) 

- ING Bank: IBAN RO91INGB0001000000011511 

 cash/card la orice Orange shop din țară  

 online prin card bancar pe www.orange.ro 

În cazul achitării taxei prin virament bancar, persoanele juridice vor solicita în prealabil la orice 
Orange shop factura proformă și se vor menționa numărul facturii pe ordinul de plată. 
 
 
 

Cum se solicită avizul de amplasament? 
 
Pasul 1 
Documentele solicitate se depun în format electronic, printr-una din modalitățile de mai jos:  

 pe pagina www.orange.ro, accesând link-ul https://orange.ro/servicii/aviz-de-amplasament/  
 pe adresa de e-mail: avizare@orange.com  

 prin intermediul portalului edirect.e-guvernare.ro  

 fizic (personal sau prin poștă/curier) la unul dintre sediile tehnice Orange din țară  

Orange România va emite un proces verbal de predare-primire documentație cu număr de înregistrare. 
 
Lista sediilor tehnice ale Orange România: 

 Bacău, str. Tazlăului, nr. 7, jud. Bacău – Departamentul Tehnic/SPG 

 Brașov, str. Dimitrie Anghel, nr. 17, jud. Brașov – Departamentul Tehnic/SPG 

 București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, sector 2, Clădirea Skanska A – Departamentul 

Tehnic/SPG 

 Cluj-Napoca, str. Grigore Moisil, N.N., jud. Cluj – Departamentul Tehnic/SPG 

 Craiova, str. Dacia, nr. 27, jud. Dolj – Departamentul Tehnic/SPG 

 Galați, str. Brăilei, nr. 7-9, jud. Galați – Departamentul Tehnic/SPG 

 Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 29, jud. Timiș – Departamentul Tehnic/SPG 

Pasul 2 

http://www.orange.ro/
https://orange.ro/servicii/aviz-de-amplasament/
mailto:avizare@orange.com


În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru eliberarea avizului și a documentației 
aferente, Orange România va comunica solicitantului dacă sunt necesare documente suplimentare.  
 
Termenul de eliberare a avizului este de 5 zile lucrătoare și se calculează de la momentul la care 
solicitantul a depus documentația completă, inclusiv dovada plății taxei. 

 
Pasul 3 
Avizul solicitat va fi trimis prin curier la adresa indicată în cererea de eliberare aviz și/sau electronic, 
dacă solicitantul acceptă această variantă de comunicare, la adresa de e-mail indicată în cerere.  
 
 
 


