
ORDIN nr. 33/11.11.2010

privind completarea anexei nr.2 „Standardul de performanţă pentru serviciul de 

distribuţie a gazelor naturale” la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţonale de 

Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea 

Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a 

Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare,

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

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei, cu completările ulterioare

preşedintele  Autorităţii  Naţionale  de  Reglementare  în  Domeniul  Energiei 

emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 2 „Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor 

naturale”  la  Decizia  preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  de Reglementare  în  Domeniul 

Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru 

serviciul de transport al gazelor naturale şi Standardul de performanţă pentru serviciul de 

distribuţie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 

şi 27 bis din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează 

după cum urmează:

–  La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele 

(4) şi (5), cu următorul cuprins:

       „(4) În situaţia în care întreruperea durează mai puţin de 24 de ore, iar situaţia 

concretă/reală va genera repetarea întreruperii, într-un interval de 24 de ore de la reluarea 

prestării  serviciilor  de  distribuţie,  OSD trebuie  să  notifice/informeze  consumatorii  în 

termen  de  3  ore  de  la reapariţia  întreruperii.  Notificarea/Informarea  prin  modalităţile 

prevăzute la alin. (1), lit. a) si b) va conţine informaţii în legătură cu motivele întreruperii 

repetate şi, după caz, în legătură cu data preconizată pentru reluarea prestării serviciului, 



în  situaţia  în  care  acesta  nu  a  fost  reluat  anterior  îndeplinirii  obligaţiei  de 

notificare/informare.

      (5) În cazul în care OSD nu respectă prevederile alin. (4), acesta are obligaţia de a 

plăti penalităţile prevăzute în anexa nr. 1 la indicatorul de performanţă IPG 4.”

Art.  II. -  Operatorii  sistemelor  de  distribuţie  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile 

prezentului  ordin,  iar  compartimentele  de  resort  din  cadrul  Autorităţii  Naţionale  de 

Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti


