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ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE
DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea Regulamentului privind separarea contabilă a activităților desfășurate
de către titularii de licențe din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2020
Având în vedere dispozițiile art. 122 alin. (1) lit. a) și alin. (4) și ale art. 182 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. f) și ale art. 10 alin. (1) lit. a) 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 separarea contabilă a
activităților desfășurate de către titularii de licențe din sectorul
gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2020,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din
6 martie 2020, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Titularii de licențe din sectorul gazelor naturale
sunt obligați să țină evidențe contabile separate având drept
criterii: tipul de activitate desfășurată, sectorul în care se
desfășoară, precum și piața din care face parte, după cum
urmează:
1. activități reglementate din sectorul gazelor naturale,
detaliate pe:
a) distribuția gazelor naturale, detaliată pe:
(i) activitatea de distribuție a gazelor naturale;
(ii) racordarea la sistemele de distribuție a gazelor
naturale;
(iii) activități conexe celei de operare a sistemelor de
distribuție a gazelor naturale;
(iv) stocarea gazelor naturale în conductele de distribuție
a gazelor naturale;
b) transportul gazelor naturale, detaliat pe:
(i) activitatea de transport al gazelor naturale, cu
defalcarea activității de echilibrare a sistemelor de
transport al gazelor naturale;
(ii) racordarea la sistemele/conductele de transport al
gazelor naturale;
(iii) activități conexe celei de operare a sistemelor de
transport al gazelor naturale;
(iv) stocarea gazelor naturale în conductele de transport
al gazelor naturale;
c) furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, în situația
prevăzută la art. 11 alin. (2);
d) transportul gazelor naturale prin conductele de alimentare
din amonte;
e) activități conexe celei de operare a conductelor de
alimentare din amonte;
f) utilizarea terminalului de GNL;
g) utilizarea terminalului de hidrogen;
h) distribuția de hidrogen;
i) alte activități reglementate;

2. activități nereglementate din sectorul gazelor naturale:
a) furnizarea gazelor naturale;
b) distribuția gazelor naturale prin sistem de distribuție
închisă;
c) înmagazinarea subterană a gazelor naturale;
d) administrarea piețelor centralizate;
e) activitatea traderului de gaze naturale;
f) alte activități nereglementate;
3. activități din afara sectorului gazelor naturale.”
2. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. — (1) Titularii de licențe din sectorul gazelor naturale
care desfășoară cel puțin o activitate reglementată prevăzută la
art. 5 alin. (1) pct. 1 au obligația să transmită către ANRE o
raportare anuală, care include, conform anexei nr. 1, în funcție
de tipul de licență deținut, una sau mai multe din informațiile
următoare:
a) ECR, conform anexelor nr. 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 și 3.2 la
prezentul regulament, și notele explicative referitoare la modul
de realizare a separării evidențelor contabile;
b) situațiile financiare anuale individuale pe care titularii de
licență au obligația de a le întocmi și depune conform
reglementărilor contabile;
c) balanța de verificare anuală, pe conturi sintetice și
analitice, întocmită conform legislației contabile în vigoare;
d) raportul de audit, întocmit conform legislației contabile în
vigoare;
e) situații ale activelor reglementate conform anexelor nr. 4.1,
4.2 și 4.3;
f) situația obiectelor de inventar date în folosință conform
anexei nr. 5;
g) situația sporului de eficiență realizat în anul de
reglementare, conform anexei nr. 6;
h) situația contractelor derulate cu întreprinderile conexe,
conform anexei nr. 7.
(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se aplică titularului de
licență din sectorul gazelor naturale în calitate de furnizor de
ultimă instanță în situația în care desfășoară activitatea de
furnizare a gazelor naturale la prețuri reglementate de ANRE
potrivit prevederilor art. 144 alin. (1) din Legea energiei electrice
și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările
ulterioare.”

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 797/19.VIII.2021

3. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. — (1) Raportarea anuală prevăzută la art. 11 se
transmite către ANRE până la data de 1 iulie a fiecărui an
financiar, următor celui pentru care se efectuează raportarea.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), titularii de licență
care desfășoară activitatea de transport al gazelor naturale
transmit până la data de 1 decembrie a anului de reglementare
următor celui pentru care se efectuează raportarea.”

4. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 15. — Anexele nr. 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3,
5, 6 și 7*) fac parte integrantă din prezentul regulament.
*) Anexele nr. 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6 și 7 nu se pot publica
în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacționale și se
vor publica pe pagina de internet a ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare
a prezentului ordin.”

5. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 1
la regulament

Informații transmise de titularii de licențe din sectorul gazelor naturale
Tip licență

Informații solicitate conform art. 11 din regulament

Licență de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale

lit. a)—d),
lit. e), anexele 4.1 și 4.3,
lit. f)—h)

Licență de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

lit. a)—d),
lit. e), anexa 4.2, lit. f)—h)
lit. a)—d) și h)

Licență de furnizare de gaze naturale, biogaz/biometan și GNL
Licență de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente
producției gazelor naturale
Licență de operare a terminalelor GNL

lit. a)—d) și h)

Licență de exploatare comercială a instalațiilor de producere a hidrogenului

lit. a)—d) și h)

Licență de operare a sistemelor de distribuție a hidrogenului

lit. a)—d), lit. e), anexele 4.1 și 4.3, lit. f)—h)”

lit. a)—d) și h)

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București 18 august 2021.
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