
   ANRE

A U T O R I T A T E A  N A Ţ I O N A L Ă  D E  R E G L E M E N T A R E 
Î N  D O M E N I U L  E N E R G I E I

CABINET PREŞEDINTE

DECIZIA nr. 1137/04.05.2010

Având  în  vedere  prevederile  art.  5  alin.  (42)  din  Ordinul  MEC/ANRGN/ANRM  nr. 

102136/530/97 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare 

referatul de avizare întocmit de Departamentul reglementare piaţă de gaze naturale, preţuri şi 

tarife precum şi solicitarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. nr. 157/23.02.2010, înregistrată la 

ANRE sub nr. 7534/23.02.2010,

în  temeiul art.  7  alin.  (4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  1428/2009 privind  organizarea  şi 

funcţionarea ANRE,  

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta 

D E C I Z I E
Art.  1  –  Se  avizează  favorabil  Procedura  de  evaluare  a  condiţiilor  necesare  încheierii 

contractelor  pentru  prestarea  serviciilor  întreruptibile  de  transport  al  gazelor  naturale  prin 

Sistemul naţional de transport, elaborată de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A, prevăzută în 

anexa la prezenta decizie.

Art.  2  –  Procedura  se  aplică  S.N.T.G.N.  TRANSGAZ S.A.  şi  consumatorilor care  şi-au 

exercitat dreptul de eligibilitate şi care solicită încheierea unui contract pentru 

prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul 

naţional de transport.

Art.  3  -   S.N.T.G.N.  TRANSGAZ  S.A.  are  obligaţia  să  verifice  respectarea  de  către 

consumatorii care optează pentru servicii întreruptibile de transport al gazelor 

naturale prin Sistemul naţional de transport, a condiţiei referitoare la consumul 

minim  orar  constant,  prevăzute  de  legislaţia  în  vigoare,  atât  la  încheierea 

contractelor, cât şi cel puţin o dată pe lună, pe parcursul derulării acestora.

Art.  4  –  S.N.T.G.N.  TRANSGAZ  S.A.  şi  consumatorii care  şi-au  exercitat  dreptul  de 

eligibilitate,  care  solicită  încheierea  unui  contract pentru  prestarea  serviciilor 

întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport 

vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  decizii,  iar  compartimentele  de 

resort din cadrul Autorităţii  Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

vor urmări respectarea acestora.

Art. 5 – Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.
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PREŞEDINTE

PETRU LIFICIU
ANEXA

Procedura de evaluare a condiţiilor necesare încheierii contractelor

 pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale 

prin Sistemul naţional de transport 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Scop

Art. 1. – Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu art. 5 alin. (42) al Ordinului ministrului 

economiei  şi  comerţului,  preşedintelui  ANRGN  şi  preşedintelui  ANRM  nr.  102.136/530/97/2006 

privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei 

în sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. – Prezenta procedură are ca scop stabilirea metodologiei privind transmiterea, înregistrarea şi 

analiza informaţiilor necesare certificării îndeplinirii de către consumatorii care şi-au exercitat dreptul 

de eligibilitate, a condiţiilor necesare încheierii contractului pentru prestarea serviciilor întreruptibile 

de transport al gazelor naturale prin SNT.

Domeniu de aplicare

Art. 3. –  Prezenta procedură se aplică consumatorilor care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi 

care optează pentru statutul de consumator întreruptibil şi OST, în vederea desfăşurării activităţilor 

prevăzute  la art. 2.

Definiţii şi abrevieri

Art. 4. – În sensul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. Consumator întreruptibil  – consumatorul care poate contribui decisiv la menţinerea funcţionării 

în deplină siguranţă a SNT şi a sistemelor de distribuţie, prin acceptarea reducerii consumului, până la 

oprire, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din  Directiva 2004/67/CE a Consiliului din 26 



aprilie  2004 privind măsurile  de  garantare  a  securităţii  aprovizionării  cu gaz natural,  publicată  în 

Jurnalul  Oficial  al  Uniunii  Europene  L127  din  29  aprilie  2004,  în  scopul  asigurării  protecţiei 

aprovizionării consumatorilor casnici în următoarele situaţii:

a)  întreruperea  parţială  a  aprovizionării  cu  gaze  naturale  pe  o  perioadă  ce  urmează  a  fi  stabilită 

ţinându-se seama de condiţiile naţionale;

b) temperaturi extrem de joase într-o perioadă de vârf determinată la scară naţională;

c) perioadele climatice cele mai reci, constatate statistic la fiecare 20 de ani, când cererea de gaze este 

extrem de mare. 

2.   OST – Operatorul SNT; Operatorul SNT este SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş.

3. SNT – Sistemul naţional de transport al gazelor naturale din România.

Documente de referinţă

Art.  5. – Documentele  relevante  pentru  stabilirea  şi  desfăşurarea  procesului  descris  în  prezenta 

procedură sunt:

1. Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare 

în domeniul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 332/2009;

3. Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze 

naturale;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1.532/2009 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru situaţii 

de urgenţă pentru anul gazier 2009 - 2010;

5. Ordinul  ministrului  economiei  şi  comerţului,  preşedintelui  ANRGN  şi  preşedintelui 

ANRM  nr.  102.136/530/97/2006  privind  valorificarea  cantităţilor  de  gaze  naturale  pe 

piaţa  internă  şi  măsuri  pentru  întărirea  disciplinei  în  sectorul  gazelor  naturale,  cu 

modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul  preşedintelui  ANRE  nr.  54/2007  privind  aprobarea  Codului  reţelei  pentru 

Sistemul  naţional  de  transport  al  gazelor  naturale,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare.

CAPITOLUL II

Descrierea procesului

Art.  6. –  (1)  Pot  opta  pentru  calitatea  de  consumator  întreruptibil  doar  consumatorii  care  şi-au 

exercitat dreptul de eligibilitate. 

(2)  Consumatorul  care  şi-a  exercitat  dreptul  de  eligibilitate  sau furnizorul  care  solicită  încheierea 

contractului  pentru  prestarea  serviciilor  întreruptibile  de  transport  pentru   respectivul  consumator 



transmit OST solicitarea încheierii contractului pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport 

al gazelor naturale prin SNT împreună cu următoarele documente:

- capacitatea  totală  solicitată  a  fi  rezervată  pe  puncte  de  intrare  în/ieşire  din 

SNT/sistemul  de  distribuţie,  corespunzătoare  locului  de  consum  pentru  care  se 

solicită servicii întreruptibile de transport care trebuie să fie de minim 5000 mc/h;

- programul de transport lunar;

- consumurile   lunare  realizate  în  perioada  octombrie  –  martie  a  anului  gazier 

precedent;

- declaraţie  pe  proprie  răspundere  a  reprezentantului  legal  privind  realizarea  unui 

consum orar constant în intervalul octombrie – martie de minim 5000 mc/h;

- declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal cu privire la posibilitatea 

întreruperii  consumului  în maxim 24 ore de la solicitarea OST fără a fi  afectată 

securitatea tehnică a instalaţiilor şi echipamentelor proprii; declaraţia va fi însoţită 

de  informaţii  cu  privire  la  aparatele  de  utilizare  folosite,  din  care  să  reiasă 

posibilitatea întreruperii în termenul şi în condiţiile precizate.  

(3) Cererea însoţită de documentele precizate la alin. (2), va fi transmisă OST cu cel puţin 15 zile 

înainte de începerea perioadei pentru care se solicită încheierea contractului. 

Art. 7. – (1) OST, prin personalul compartimentelor de specialitate, analizează informaţiile transmise 

şi,  în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data înregistrării  cererii,  notifică solicitantului 

acordul/refuzul motivat privind încheierea contractului.

(2) În cazul acordului, OST va transmite solicitantului împreună cu notificarea şi proiectul contractului 

pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin SNT, în 2 exemplare, 

pentru semnare.

(3) OST are obligaţia de a ţine evidenţa informaţiilor referitoare la consumul minim orar, prevăzut de 

legislaţia în vigoare, al consumatorilor care încheie contract pentru prestarea serviciilor întreruptibile 

de transport al gazelor naturale prin SNT.

Art.  8. –  Constituie  motiv  de  refuz  pentru  încheierea  contractului  pentru  prestarea  serviciilor 

întreruptibile  de  transport  al  gazelor  naturale  prin  SNT  neîndeplinirea  cel  puţin  a  uneia  dintre 

condiţiile prevăzute în prezenta procedură sau la alin. (2) al art. 43 din Codul reţelei pentru SNT al 

gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 54/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale



Art. 9. – Prezenta procedură şi decizia de avizare a acesteia se publică pe pagina de web a Societăţii 

Naţionale  de  Transport  Gaze  Naturale  TRANSGAZ  S.A.,  Ministerului  Economiei,  Comerţului  şi 

Mediului  de  Afaceri,  Autorităţii  Naţionale  de  Reglementare  în  Domeniul  Energiei  şi  Agenţiei 

Naţionale pentru Resurse Minerale.
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