ORDIN nr. 86/03.06.2020
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de
transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei
electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) 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, cu modificările și
completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul
ordin

Art. I. -

Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:
1.

La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale se adresează solicitanților prevăzuți la art. 2.”
2.

La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1) cu următorul cuprins:

„c1) unitățile administrativ teritoriale și/sau asocierile acestora, pentru înființarea sistemului/sistemelor de
distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (21) și ale alin. (61) din Lege;
copia contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale se prezintă
la momentul încheierii contractului de racordare;”
3.

La articolul 4, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) încheierea, între solicitant și OTS, a procesului-verbal de predare în exploatare/operare a obiectivului
ST.”
4.

După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 cu următorul cuprins :
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„ Art. 41 – (1) În vederea realizării lucrărilor necesare racordării la ST, a extinderii și/sau redimensionării
obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, precum și/sau a racordului și a SRMP, solicitantul
poate alege una din următoarele variante:
a)

acestea să fie realizate de OTS; selecția operatorilor economici autorizați ANRE, precum și a

verificatorilor de proiecte atestați ANRE se realizează de OTS;
b)

acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatori de

proiecte atestați ANRE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OTS;
c)

acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatori de

proiecte atestați ANRE selectați de solicitant.
(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), între OTS și operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii
de proiecte atestați ANRE selectați de OTS, se încheie contracte ale căror clauze contractuale se stabilesc
de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament, ale contractului privind
participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de extindere și/sau de redimensionare a
obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării și/sau ale contractului de
racordare încheiat între solicitant și OTS.
(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), între OTS și operatorii economici autorizați ANRE/ verificatorii
de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant, se încheie contracte cu respectarea prevederilor prezentului
regulament și a clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării
lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018, cu modificările
ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), între solicitant și operatorii economici autorizați
ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de acesta se încheie contracte ale căror clauze
contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament, a
contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de extindere și/sau de redimensionare a
obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării și/sau a contractului de racordare
încheiat între solicitant și OTS.”
5.

La articolul 10, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31) ÷ (33), cu următorul

cuprins:
(31) Lungimea racordului prevăzut la alin. (3) trebuie să fie mai mică sau egală cu limita distanței de
siguranță a conductei de transport, în care se realizează racordarea.
(32) Prin derogare de la prevederile alin. (3) și (31) racordul și SRMP aferente producătorilor de gaze
naturale se amplasează cât mai aproape de facilitățile de producție ale perimetrului exploatat.
(33) Extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesară
racordării la SNT se realizează în condiții de eficiență economică, cu respectarea prevederilor Procedurii
2

privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor
naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 104/2015.”
6.

La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Fără a aduce atingere prevederilor prezentului regulament, conducta de legătură dintre punctul de
delimitare și locația solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), d), e) și f) din Lege se proiectează,
execută și se exploatează în conformitate cu normele tehnice specifice.”
7.

După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101 cu următorul cuprins :

„Art. 101 – Lucrările de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al
gazelor naturale necesare racordării la ST și/sau de realizare a racordului și SRMP pot fi finanțate din:
a)

fonduri publice;

b)

fonduri private.”

8.

La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) în care realizarea extinderii și/sau redimensionării
obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale nu este prevăzut/posibil a fi realizată(e) de OTS în
planul de investiții anual/în planul de investiții și de dezvoltare a ST pe 10 ani, solicitantul poate realiza
lucrările prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE, respectiv a verificatorilor de proiecte
atestați ANRE selectați de către acesta, prin variantele prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. b) și c).”
9.

După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111 – (1) Pentru situația în care, pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării
obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale și/sau pentru realizarea racordului și SRMP a fost
parcurs de către OTS procesul de achiziție publică, cu respectarea prevederilor legale, cel puțin o dată, iar
lucrarea/lucrările nu a/au fost achiziționată(e) și finanțarea acesteia/acestora nu se realizează din fonduri
publice, solicitantul le poate realiza prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, respectiv a
verificatorilor de proiecte atestați ANRE selectați de către acesta.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), în termen de 5 zile de la finalizarea procesului de achiziție publică OTS
îl notifică, în scris, pe solicitant despre acest fapt și îi aduce la cunoștință posibilitatea realizării
lucrării/lucrărilor prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE/verificatorilor de proiecte
atestați ANRE selectați de către acesta.
(3) În termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzută la alin. (2) solicitantul îi comunică OTS, în scris,
operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de către acesta;
comunicarea se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.
(4) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3) OTS încheie contractele de prestări
servicii, prevăzute la art. 41 alin. (3), cu operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte
atestați ANRE selectați de solicitant.”
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10.

La articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul

cuprins:
„(3) În termen de 5 zile de la data primirii ATR și a ofertei de contract de racordare solicitantul îi transmite
OTS comunicarea întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.
(4) În termen de 5 zile de la data primirii comunicării prevăzută la alin. (3) OTS încheie cu solicitantul
contractul de racordare la ST.”
11.

La articolul 181, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) ATP și documentele prevăzute la alin. (2) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în
cererea de racordare la ST la secțiunea 1 pct. 12 din anexa nr. 1, cu adresă de înaintare; excepție face
solicitantul prevăzut la art. 2 lit. c) căruia i se comunică doar ATP.
(4) Solicitantul comunică OTS, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea contractelor prevăzute
la alin. (2) lit. c) și d), opțiunea sa cu privire la ofertele prevăzute în acestea; comunicarea se întocmește în
conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4, excepție face solicitantul prevăzut la art. 2 lit. c).”
12.

La articolul 181, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În situația în care modalitatea de finanțare a lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a
obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării, precum și/sau de racordare la
ST, se realizează din fonduri private, solicitantul are posibilitatea să selecteze operatorii economici
autorizați ANRE și verificatorii de proiecte atestați ANRE, pentru aceste lucrări.”
13.

La articolul 19 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„ b1) etapele procesului de racordare la SNT;”
14.

La articolul 19 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

„ h1) modalitățile de încetare a contractului;”
15.
„(2)

La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
Tariful

de

racordare

și/sau

cota-parte

ce

îi

revine

solicitantului

pentru

finanțarea

obiectivelor/conductelor necesare racordării se recalculează de către OTS, în termen de 10 zile lucrătoare
de la data transmiterii rezultatului negocierii, prevăzută în anexa nr. 4, dintre solicitant și operatorii
economici autorizați ANRE, pentru proiectarea și/sau execuția ST, respectiv verificatorii de proiecte atestați
ANRE.”
16.

La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Tariful de racordare la ST prevăzut în contractul de racordare la ST este:
a) tariful stabilit pe baza metodologiei aprobate de ANRE, în situația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a);
b) tariful rezultat în urma negocierii prevăzută la alin. (2), în situația precizată la art. 41 alin. (1) lit. b), la
care se adaugă componenta tarifului de racordare la ST aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor,
recepția tehnică și de punerea în funcțiune a racordului și SRMP;
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c) componenta tarifului de racordare la ST aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepția tehnică
și de punerea în funcțiune a racordului și SRMP, în situația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. c).”
17.

După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

„Art. 271 - Operatorul economic autorizat ANRE care execută extinderea și/sau redimensionarea
obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM are
următoarele obligații:
a)

să execute integral și la termen lucrarea;

b)

să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

c)

să pună la dispoziția OTS documentația tehnică/proiectul tehnic/dispoziția de șantier/referatul de

verificare aferente lucrării;
d)

să solicite OTS desemnarea unui reprezentant OTS – diriginte de șantier în vederea urmăririi lucrării

în minimum 7 zile lucrătoare anterior demarării execuției;
e)

să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OTS – dirigintele de

șantier; în caz contrar lucrările de descoperire și refacere a lucrărilor neverificate de reprezentantul OTS –
dirigintele de șantier, precum și refacerea lucrărilor neconforme vor fi suportate de către cel care execută
lucrarea;
f)

să utilizeze materialele care respectă cerințele de calitate prevăzute în legislația în vigoare;

g)

să remedieze lucrările executate necorespunzător pe cheltuială proprie.”

18.

După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:

„Art. 301 – (1) Recepția la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 10 din Regulamentul
privind recepția construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și
completările ulterioare.
(2)

OTS

efectuează

plata

către

operatorii

economici

autorizați

ANRE

care

execută

extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale și/sau racordul și SRMP
în maximum 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor.”
19.

La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Racordul și SRMP sunt obiective ST și sunt operate de OTS.”
20.

La articolul 31, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul

cuprins:
„(4) Pentru racordul și SRMP realizate în baza prevederilor prezentului regulament, OTS are drepturile
prevăzute la art. 108 alin. (1) din Lege.
(5) Obiectivele ST prevăzute la alin. (4), respectiv racordul și SRMP, se predau de solicitant către OTS
spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege, în baza unui proces-verbal
de predare.”
21. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:
5

„Art. 47. – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
22. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. -

Lucrările pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de

transport al gazelor naturale, precum și/sau pentru realizarea racordului și SRMP, neachiziționate în urma
procesului de licitație publică, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se soluționează de
operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la
sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a
fost modificat și completat prin prezentul ordin.
Art. III. -

Pentru situația prevăzută la art. II, tariful de racordare și, după caz, cota-parte ce îi revine

solicitantului pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării rămâne/rămân cel/cele stabilite
prin contractul de racordare și/sau cel de finanțare în cotă-parte, încheiat/încheiate cu operatorul de transport
și de sistem.
Art. IV. -

Operatorii economici care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale vor duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. V. -

Până la data de 1 octombrie 2020, operatorul de transport și de sistem are obligația de a

efectua configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii de date în vederea implementării
prevederilor prezentului ordin
Art. VI. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la

data de 1 octombrie 2020.

Președintele
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Dumitru Chiriță
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ANEXĂ
(ANEXA Nr. 4
la regulament)
NOTIFICARE/COMUNICARE/NEGOCIERE
-model Către
Operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale - OTS……………..
Sediul:………………………………
Subsemnatul/Subsemnata, …………(numele și prenumele solicitantului) …., identificat prin
buletin/cartea de identitate …. seria …… nr. ……….., eliberat/eliberată la data de ………… de ………….,
cod numeric personal ……………, domiciliat(ă) în …………, str. ……………, nr. …, bl. ……, sc. …..,
et. …., ap. …., județul/sectorul ………, codul poștal .........., telefon .........., cont bancar nr. ……………
deschis la Banca……………., persoană fizică, în calitate de solicitant
sau
Societatea/unitatea administrativ teritorială.............. (denumirea solicitantului)................, cu sediul în
........…………, str. .......... nr. .........., județul/sectorul .........., cod poștal .........., înregistrată la oficiul
registrului comerțului cu nr. …………………….., cod unic de înregistrare ......................, telefon ..........,
fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate
de ..............................., persoană juridică în calitate de solicitant,
având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. …… din data de….., eliberat de dumneavoastră și în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017,
cu modificările și completările ulterioare, vă comunic următoarele:
Pentru realizarea lucrărilor1 de:

I.

a) extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare
racordării;
b) racordare, respectiv a racordului și SRMP, pentru care
aleg una dintre variantele2:

1)

acestea să fie realizate de OTS; selecția operatorilor economici autorizați ANRE, precum și a

verificatorilor de proiecte atestați ANRE se realizează de OTS;

1
2

Se bifează/încercuiește de solicitant lucrarea la care face referire
Se bifează/încercuiește de solicitant una din cele trei variante
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2)

acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatori de

proiecte atestați ANRE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OTS;
3)

acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatori de

proiecte atestați ANRE selectați de solicitant.
În situația în care solicitantul alege varianta 2) și 3) acesta comunică OTS, pentru fiecare lucrare în
parte, și următoarele:
1.

certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația

de construire, în numele OTS, sunt obținute de subsemnatul până la data de …..; documentația pentru
obținerea autorizației de construire necesare va fi depusă la autoritățile locale până la data de ..............;
2.

documentația tehnică/proiectul tehnic va fi întocmită/întocmit de operatorul/operatorii

economic/economici ………(denumirea) ……., nr./data …………autorizației emise de Autoritatea
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) până la data de ... ;.
3.

verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat

de ANRE……..…(numele și prenumele)………………., nr. atestat ANRE/dată …………;
4.

execuția lucrării/lucrărilor va/vor fi realizată/realizate de operatorul/operatorii economic/economici

……….(denumire)………….…, nr./data

autorizației ANRE până la data de …… .

Finanțarea lucrărilor se realizează din3:

II.

a) Fonduri publice;
b) Fonduri private.
III.

Pentru varianta 2) aleasă vă comunic și valorile tarifelor rezultate în urma negocierii cu operatorul

economic autorizat ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, pentru proiectarea și execuția
lucrării, sau verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a extinderii și/sau redimensionării
obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării, care sunt următoarele:
a)

tariful aferent costurilor pentru obținerea certificatului de urbanism, a avizelor/acordurilor și a

autorizației de construire emise de organismele abilitate este de ...... lei;
b)

tariful aferent costurilor legate de proiectare este de ....... lei;

c)

tariful aferent costurilor legate de verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic este de .... lei;

d)

tariful aferent costurilor legate de execuție este de .... lei.

Totodată, declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal
privind falsul în declarații.
Semnătură solicitant: ……………..

3

Data: ……………

Se bifează/încercuiește de solicitant modul de finanțare al lucrărilor
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