Ordin nr. 45/ 24.04.2008
privind modificarea Standardului de performanţă
pentru serviciul de transport al 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. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite
următorul
ORDIN
Art. I. – Anexa nr. 1 „Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor
naturale” la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Gazelor
Naturale nr. 1.361/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 27 şi 27 bis
din 16 ianuarie 2007, se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 1 „Obiective aplicabile pentru anumiţi indicatori de performanţă” se
înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
2. Anexa nr. 2 „Modele de raportare” se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Titularul licenţei de transport al gazelor naturale va 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,
GERGELY OLOSZ

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Standardul de performanţă pentru serviciul de transport)
Obiective aplicabile pentru anumiţi indicatori de performanţă
Indicatorul de performanţă (nr. articolului)

Obiectiv

IP1 - Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SNT (art. 5)
IP2 - Realizarea instalaţiei de racordare la SNT a solicitanţilor

98%
98%

de acces (art. 6 lit. (a) şi (b))
IP4 - Informarea cu privire la reluarea prestării serviciului

95%

(art. 8(1) lit. (a) şi (b))
IP5 - Notificarea întreruperilor planificate în prestarea
serviciului şi reluarea acestuia (art. 9(1))
IP6 - Rezolvarea reclamaţiilor utilizatorilor SNT referitoare la

100%
98%

măsurarea gazelor naturale (art. 10(1) lit. (a) şi (b))
IP7 - Rezolvarea sesizărilor referitoare la integritatea şi

95%

funcţionarea SNT în condiţii de siguranţă (art. 11 alin. (2))
IP8 - Obligaţiile OST de informare a solicitanţilor/utilizatorilor,

95%

decurgând din alte reglementări ale ANRE(art. 12)
IP 11 - Indicatori de siguranţă (art. 15 (1) lit. (a))

Maximum 8,3%
0,8
0,1

(art. 15 (1) lit. (b))
(art. 15 (1) lit. (c))

ANEXA nr. 2
(Anexa nr. 2 la Standardul de performanţă pentru serviciul de transport)
Modele de raportare
Indicatorul de performanţă (nr. articolului)
IP1 - Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării

Obiectiv

la SNT (art. 5)
IP2 - Realizarea instalaţiei de racordare la SNT a solicitanţilor

98%
98%

de acces (art. 6 lit. (a) şi (b))
IP4 - Informarea cu privire la reluarea prestării serviciului

95%

(art. 8(1) lit. (a) şi (b))
IP5 - Notificarea întreruperilor planificate în prestarea

100%

Realizat

serviciului şi reluarea acestuia (art. 9(1))
IP6 - Rezolvarea reclamaţiilor utilizatorilor SNT referitoare la

98%

măsurarea gazelor naturale (art. 10(1) lit. (a) şi (b))
IP7 - Rezolvarea sesizărilor referitoare la integritatea şi

95%

funcţionarea SNT în condiţii de siguranţa (art. 11 alin. (2))
IP8 - Obligaţiile OST de informare a solicitanţilor/utilizatorilor,

95%

decurgând din alte reglementări ale ANRE(art. 12)
IP 11 - Indicatori de siguranţă (art. 15 (1) lit. (a))
(art. 15 (1) lit. (b))
(art. 15 (1) lit. (c))

Maximum 8,3%
0,8
0,1
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