Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 140/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor
reglementate pentru activită țile conexe celei de operare a sistemului de distribuție
a gazelor naturale ș i pentru modi icarea unor ordine ale preș edintelui Autorită ții
Naționale de Reglementare ı̂n Domeniul Energiei
Modificări (1)
În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Consolidarea din data de 02 august 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 01
octombrie 2015
Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 181/2015; Ordin 29/2016.
Ultimul amendament în 07 iulie 2016.

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. j), alin. (4) și alin. (5) din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007
privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 160/2012,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a
sistemului de distribuție a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale aprobate prin
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 24 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:
- Articolul 35 va avea următorul cuprins:
" Art. 35. - Titularul licenței are obligația să desfășoare, exclusiv în cadrul organizării proprii și cu angajații proprii,
activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, care nu sunt remunerate prin tarifele
de distribuție sau de racordare și care sunt solicitate, în limitele următoarelor activități:
a) emiterea avizelor referitoare la SD, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
b) punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aparținând clienților finali din zonele delimitate
pentru care deține licența de operare;
c) deplasarea unei echipe tehnice:
(i) la locul de consum, cu excepția situațiilor legate de funcționarea în condiții de siguranță a instalației de utilizare a
gazelor naturale sau a SD;
(ii) pentru asistență la lucrările edilitare din zona de siguranță și de protecție a SD;
d) întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea clientului final, a
furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de transport și de
sistem/operatorului de distribuție, după caz;
e) eliberarea de copii după documentația tehnică privitoare la instalația de utilizare a gazelor naturale a clientului final,
fișele de evidență a verificărilor/reviziilor tehnice periodice ale instalației de utilizare a gazelor naturale și/sau după
avizul/avizul de principiu, deținute de către OSD;
f) debranșarea clienților finali prin scoaterea definitivă din funcțiune a branșamentului și postului de reglare;
g) modificări ale obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terț."
Art. 3. - Contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

600 din 12 august 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- Articolul 9 va avea următorul cuprins:
" Art. 9. - În condițiile permiterii accesului de către beneficiar, distribuitorul este obligat, în termen de maximum 24 de
ore, să asigure reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale în condiții de siguranță, în situația în care
beneficiarul își achită obligațiile de plată scadente, inclusiv tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale, cu
excepția situației prevăzute la art. 8 alin (2) lit. d)."
Art. 4. - Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2012 pentru
aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 875 din 21 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 22, literele d) și e) vor avea următorul cuprins:
" d) să întrerupă furnizarea gazelor naturale la clientul final, în condițiile specificate în contractul de furnizare;
e) să încaseze de la clientul final tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale, în vederea reluării furnizării gazelor
naturale întreruptă ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată scadente, conform prevederilor contractuale;".
2. La articolul 23, litera m) va avea următorul cuprins:
" m) să reia furnizarea gazelor naturale întreruptă ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată la termenele prevăzute
în contract, în termen de maxim 24 de ore de la momentul la care clientul final face dovada plății integrale a facturilor
scadente, inclusiv a majorărilor de întârziere datorate conform prevederilor contractuale și a tarifului aferent reluării
alimentării cu gaze naturale, cu condiția permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului de
sistem în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiții de siguranță;".
3. La articolul 26, litera c) va avea următorul cuprins:
" c) să achite furnizorului tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale, în vederea reluării furnizării gazelor
naturale întreruptă ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată scadente, conform prevederilor contractuale;".
Art. 5. - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și operatorii licențiați în sectorul gazelor naturale
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1
ianuarie 2016.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei,
Niculae Havrileț

București, 16 septembrie 2015.
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*) Potrivit art. I din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 181/2015, Metodologia de stabilire
a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 736 din 1 octombrie 2015, se modifică.

