
REGULAMENT DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE

Capitolul 1. Dispoziţii generale

Secţiunea 1 - Scop

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte raporturile dintre furnizori şi consumatori
privind contractarea, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.

Secţiunea 2 – Definiţii

Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii folosiţi se definesc după cum
urmează:
aparat de utilizare - sistemul complex destinat să consume gaze naturale
(combustibil sau materie primă), cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru
funcţionare, parte componentă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;
branşament – conducta de legătură, prin care circulă gaze naturale nemăsurate
din conducta de distribuţie până la ieşirea din robinetul de branşament, respectiv
staţia sau postul de reglare;
consum fraudulos – consum în vederea obţinerii unui folos material injust, de
natură să cauzeze un prejudiciu;
furnizor de ultimă instanţă – titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale,
desemnat sau selectat în condiţiile Regulamentului privind furnizarea de ultimă
instanţă, să asigure alimentarea cu gaze naturale a unui consumator, parte într-
un contract de furnizare negociată a gazelor naturale încheiat cu un furnizor
căruia i se retrage licenţa de furnizare a gazelor naturale;
loc de consum – amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator,
raportat la adresa poştală, unde măsurarea gazelor naturale consumate se face
prin intermediul sistemului de măsurare; în cazul în care predarea/preluarea
comercială a gazelor naturale se face prin mai multe SRM-uri şi/sau PRM-uri
aflate la aceeaşi adresă poştală sau prin mai multe sisteme de măsurare
comercială în cadrul aceluiaşi SRM sau PRM, amplasamentul instalaţiilor de
utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de
consum; face excepţie cazul în care soluţia tehnică de alimentare cu gaze
naturale, pentru aceeaşi adresă poştală, a fost expres solicitată de consumator,
precum şi situaţia în care la aceeaşi adresă poştală există ambele tipuri de
consumatori, casnici şi noncasnici, consumul acestora fiind măsurat distinct;
instalaţie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv
focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere, situat după staţia/postul de
reglare a presiunii şi măsurare a debitului, după caz, cu excepţia aparatului de
măsurare a debitului, care face parte din sistemul de distribuţie;
istoric de consum – consum de gaze naturale, realizat într-o anumită perioadă
de un consumator de gaze naturale;



revizie periodică - ansamblul de operaţiuni, definite conform reglementărilor în
vigoare, desfăşurate în vederea asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor de utilizare, efectuate la un interval de maximum 10 ani.
robinet de branşament – robinet montat la capătul branşamentului, în aval, prin
care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator
servicii reglementate – totalitatea activităţilor desfăşurate, după caz, de
operatorii sistemelor de distribuţie/operatorul SNT/operatorii sistemelor de
înmagazinare subterană,  în baza licenţelor emise de către ANRE, cu
respectarea contractelor-cadru şi a tarifelor reglementate de ANRE;
staţia de reglare-măsurare – ansamblul instalaţiilor de reducere şi reglare a
presiunii, măsurarea debitului, filtrare şi odorizare, conectate printr-un racord la
conducte colectoare, de transport sau distribuţie şi care alimentează un sistem
de distribuţie, un consumator sau un grup de consumatori.
verificare periodică – ansamblul de operaţiuni, definite conform reglementărilor
în vigoare, desfăşurate în vederea asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor de utilizare, efectuate la un interval de maximum 2 ani.

Capitolul  2. Contractarea

Secţiunea 1 Alegerea tipului de furnizare a  gazelor naturale

Art. 3. (1) Furnizarea gazelor naturale se face numai în baza contractului de
furnizare încheiat între consumator şi furnizor, cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
(2) Furnizarea gazelor naturale se poate realiza în regim reglementat sau în
regim negociat.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în vederea asigurării securităţii şi
continuităţii în furnizarea gazelor naturale, ANRE desemnează/selectează
furnizorii cu atribuţii referitoare la furnizarea de ultimă instanţă, în condiţiile
prevăzute în Regulamentul privind furnizorul de ultimă instanţă.

Art. 4. După natura consumului de gaze naturale, consumatorii se împart în:
a) consumatori casnici;
b) consumatori noncasnici.

Art. 5. (1) Consumatorii de gaze naturale au dreptul să achiziţioneze gaze
naturale, prin încheierea următoarelor tipuri de contracte:

a) contract de furnizare reglementată a gazelor naturale;
b) contract de furnizare negociată a gazelor naturale.

(2) Consumatorii de gaze naturale au dreptul să schimbe atât tipul de contract
încheiat cu furnizorul cât şi furnizorul de gaze naturale, în conformitate cu
prevederile Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii
casnici de gaze naturale şi ale Metodologiei privind schimbarea furnizorului de
către consumatorii noncasnici de gaze naturale, aprobate prin ordine ale
preşedintelui autorităţii de reglementare.



Art. 6. (1) Consumatorii de gaze naturale pot avea unul sau mai multe locuri de
consum.
(2) Consumatorii de gaze naturale pot încheia pentru acelaşi loc de consum:
a) un contract de furnizare reglementată a gazelor naturale, sau
b) unul sau mai multe contracte de furnizare negociată a gazelor naturale.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) situaţiile în care la aceeaşi adresă
poştală există ambele tipuri de consumatori, casnici şi noncasnici, consumul
acestora fiind măsurat distinct sau situaţiile în care soluţia tehnică de alimentare
cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresă poştală, a fost expres solicitată de
consumator.
(4) Prezentul regulament se aplică în raport de fiecare loc de consum al
consumatorilor.

Secţiunea 2. Furnizarea reglementată a gazelor naturale

Art. 7.  (1) Furnizarea reglementată a gazelor naturale se face numai în baza
contractului comercial încheiat în baza contractelor-cadru de furnizare
reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii casnici sau, respectiv,
noncasnici.
(2) Clauzele contractului comercial pot fi completate prin acordul părţilor, sub
condiţia ca aceste modificări să nu contravină prevederilor contractului-cadru,
precum şi altor prevederi legale în vigoare.

Art. 8. (1) Furnizarea reglementată a gazelor naturale se face la preţul final
reglementat aferent categoriei de consumatori în care este încadrat fiecare loc
de consum al consumatorului.
(2) Încadrarea într-o anumită categorie de consumatori se face de către furnizor,
cu acordul operatorului de sistem, în conformitate cu modalitatea de încadrare a
consumatorilor în tranşe de consum, anexă la contractul-cadru de furnizare
reglementată a gazelor naturale.

Art. 9. (1) Consumatorii de gaze naturale care optează pentru furnizarea în regim
reglementat vor încheia contractul de furnizare reglementată a gazelor naturale
cu furnizorul care are această obligaţie în baza licenţei emise de ANRE.
(2) Furnizorul de gaze naturale prevăzut la alin. (1) are obligaţia să asigure
furnizarea reglementată a gazelor naturale cu servicii reglementate incluse.
(3) Serviciile reglementate incluse pot fi după caz, de
transport/distribuţie/înmagazinare subterană a gazelor naturale, în conformitate
cu prevederile legale.

Art. 10. (1) Furnizorul va elabora contractul comercial de furnizare reglementată
a gazelor naturale, la solicitarea consumatorului de gaze naturale şi îl va remite
acestuia spre semnare.



(2) În cazul în care consumatorul are mai multe locuri de consum, contractul de
furnizare reglementată a gazelor naturale poate fi încheiat pentru toate aceste
locuri de consum, cu precizarea distinctă a elementelor care le individualizează,
în conformitate cu prevederile contractului-cadru sau distinct, pentru fiecare
dintre acestea.

Secţiunea 3. Furnizarea negociată a gazelor naturale

Art. 11. Furnizarea negociată a gazelor naturale se face în baza contractului
comercial de furnizare negociată a gazelor naturale la preţul negociat între
furnizor şi consumatorul de gaze naturale.

Art. 12. (1) Consumatorul de gaze naturale care optează pentru furnizarea în
regim negociat poate încheia contractul de furnizare negociată cu oricare dintre
titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale emise de ANRE.
(2) Contractele pentru prestarea serviciilor reglementate pot fi încheiate, după
caz, de consumatorul care optează pentru furnizarea în regim negociat sau de
furnizorul de gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale.
(3) Contractele pentru prestarea serviciilor reglementate aferente consumatorilor
de gaze naturale care optează pentru furnizarea în regim negociat, asigurându-şi
necesarul de gaze naturale de la doi sau mai mulţi furnizori, pot fi încheiate atât
de consumatori, cât şi de furnizori, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

Art. 13. Contractul de furnizare negociată a gazelor naturale poate fi încheiat
pentru toate  locurile de consum, cu precizarea distinctă a elementelor care le
individualizează sau pentru fiecare loc de consum, ale unui consumator de gaze
naturale, care are mai multe locuri de consum.

Capitolul 3. Condiţii de furnizare

Secţiunea 1. Medierea neînţelegerilor precontractuale
Art. 14. Părţile contractante au dreptul să se adreseze ANRE în vederea medierii
neînţelegerilor apărute în procesul de perfectare a contractelor de furnizare a
gazelor naturale.

Art. 15. Medierea neînţelegerilor precontractuale se va desfăşura la solicitarea
furnizorului şi a consumatorului de gaze naturale, în condiţiile prevăzute în
Metodologia privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor
naturale – segmentul reglementat şi în Metodologia privind medierea
neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale – segmentul
concurenţial, aprobate prin decizii ale preşedintelui autorităţii de reglementare.

Secţiunea 2. Calitatea comercială a activităţii de furnizare



Art. 16. (1) Furnizorii au obligaţia să respecte în relaţia cu fiecare consumator de
gaze naturale condiţiile minime de calitate comercială impuse prin Standardul de
performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.
(2) Furnizorii au obligaţia să acţioneze permanent în sensul creşterii calităţii
serviciilor prestate în relaţia cu consumatorii de gaze naturale.

Art. 17. Condiţiile minime de calitate comercială impuse prin Standardul de
performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale sunt determinate
prin următorii indicatori de performanţă:

a) indicatori de performanţă garantaţi – indicatori care stabilesc niveluri
minime de performanţă pentru prestarea serviciului de către furnizor şi
pentru a căror nerespectare furnizorul va plăti solicitantului/consumatorului
afectat penalităţi, în cuantumul şi condiţiile prevăzute în standardul de
performanţă;

b) indicatori de performanţă anuali – indicatori care stabilesc niveluri anuale
de performanţă pentru prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale
şi a căror grad de îndeplinire trebuie raportat anual la ANRE.


