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Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 181/2015 privind modi�icarea Metodologiei 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 ın̂ Domeniul Energiei nr. 140/2015

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 972 din 29 decembrie 2015. Formă aplicabilă la 02 august 2018.

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. j), alin. (4) și (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.

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
după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, punctul 6 va avea următorul cuprins:

6. Numărul maxim de ore admis pentru activitățile de înregistrare a solicitării, verificare a documentației depuse,
alocare a resurselor necesare, programare a deplasării, trasare a obiectivelor SD pe structura planului de
amplasament și de emitere a avizului este de 2 ore."
2. La anexa nr. 2, punctele 5 și 6 vor avea următorul cuprins:

5. La determinarea cheltuielilor privind salariile directe OSD are în vedere includerea în această categorie doar a
cheltuielilor salariale generate de implicarea:
a) în subactivitățile de înregistrare a solicitării, verificare a conformității documentelor depuse, precum și de predare
către beneficiar a unui exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale, necesare pentru realizarea
activității conexe de punere în funcțiune a IU cu montarea sau fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a
gazelor naturale, a unui singur salariat;
b) în subactivitățile de deplasare în teren la locul de consum, montare a echipamentului/sistemului de măsurare a
gazelor naturale, verificare a etanșeităților la racordurile olandeze/flanșele sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor
naturale, sigilare a racordurilor olandeze/flanșelor echipamentului/sistemului de măsură a gazelor naturale și punere
efectivă în funcțiune a IU cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale:
(i) a unui singur salariat, instalator autorizat ANRE, pentru execuția/exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor
naturale, tip EGD, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mic sau egal cu 25

m3/h; sau
(ii) a doi salariați, instalatori autorizați ANRE, pentru execuția/exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale,

tip EGD, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 25 m3/h și mai mic

sau egal cu 650 m3/h; sau
(iii) a trei salariați, instalatori autorizați ANRE, pentru execuția/exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale,

tip EGD, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 650 m3/h.
6. Numărul maxim de ore admis pentru:
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a) activitățile prevăzute la pct. 5 lit. a) este de 0,5 ore;
b) activitățile prevăzute la pct. 5 lit. b), mai puțin timpul alocat deplasării în teren, este de:
(i) 0,25 ore, în cazul unui echipament/sistem de măsură a gazelor naturale cu un debit de gaze mai mic sau egal cu 25

m3/h;

(ii) 0,5 ore, în cazul unui echipament/sistem de măsură a gazelor naturale cu un debit de gaze mai mare de 25 m3/h și

mai mic sau egal cu 160 m3/h;

(iii) 1 oră, în cazul unui echipament/sistem de măsură a gazelor naturale cu un debit de gaze mai mare de 160 m3/h și

mai mic sau egal cu 650 m3/h;
(iv) 1,30 ore, în cazul unui echipament/sistem de măsură a gazelor naturale cu un debit de gaze mai mare de 650

m3/h;".
3. La anexa nr. 3, la notă, punctele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:

1. La determinarea cheltuielilor privind salariile directe OSD are în vedere includerea în această categorie doar a
cheltuielilor salariale generate de implicarea:
a) unui singur salariat, instalator autorizat ANRE, pentru execuția/exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor
naturale, tip EGD, în activități de:
- deplasare în teren la locul de consum;
- executare a unor operațiuni legate de:
(i) acordarea de consultanță tehnică privitoare la SD;
(ii) citirea suplimentară a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;
b)
(i) unui singur salariat, instalator autorizat ANRE, pentru execuția/exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor
naturale, tip EGD, în activități de deplasare în teren la locul de consum și demontare și/sau remontare a
echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul

echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mic sau egal cu 25 m3/h; sau
(ii) a doi salariați, instalatori autorizați ANRE, pentru execuția/exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale,
tip EGD, în activități de deplasare în teren la locul de consum și demontare și/sau remontare a
echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul

echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 25 m3/h și mai mic sau egal cu 650

m3/h; sau
(iii) a trei salariați, instalatori autorizați ANRE, pentru execuția/exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale,
tip EGD, în activități de deplasare în teren la locul de consum și demontare și/sau remontare a
echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul

echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 650 m3/h;
c) unui singur salariat în activitățile de înregistrare a solicitării, alocare a resurselor necesare și programare a
deplasării.
2. Numărul maxim de ore admis, mai puțin timpul alocat deplasării în teren, pentru:
a) acordarea de consultanță tehnică privitoare la SD și/sau citirea suplimentară a echipamentului/sistemului de
măsurare a gazelor naturale și/sau legate de sistarea furnizării gazelor naturale conform solicitării este de o oră;
b) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării
metrologice a acestuia, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mic sau egal

cu 25 m3/h, este de 0,25 ore;
c) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării
metrologice a acestuia, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 25

m3/h și mai mic sau egal cu 160 m3/h, este de 0,50 ore;
d) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării
metrologice a acestuia, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 160
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m3/h și mai mic sau egal cu 650 m3/h, este de 1 oră;
e) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării
metrologice a acestuia, în cazul echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 650

m3/h, este de 1,30 ore;".
4. La anexa nr. 4, punctul 7 va avea următorul cuprins:

7. Numărul maxim de ore admis pentru înregistrarea solicitării, alocarea resurselor necesare și programarea
deplasării este de 0,5 ore."

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și operatorii licențiați în sectorul gazelor naturale
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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, 22 decembrie 2015.
Nr. 181.
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Art. III. -
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