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NR. LICENŢĂ DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE: 1851/10.10.2013 
 
 

ANEXA 1 LA 
STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ PENTRU  

SERVICIUL DE DISTRIBUŢIE AL GAZELOR NATURALE 
 
 

PENALITĂȚI APLICABILE ÎN CAZUL NERESPECTĂRII  
INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI 

 
Indicatorul de performanţă 

(numărul articolului) Perioada de timp specificată 
Valoarea 
penalităţii 

- lei - 

IPG1 - Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea 
racordării la SD (art. 6) 

Nerespectarea termenului prevăzut în Regulamentul 
de acces la sistemele de distribuţie a gazelor naturale 36 

Fiecare zi lucrătoare suplimentară 6 

IPG2 - Realizarea instalaţiei de racordare la SD 
a solicitanţilor de acces [art. 7 alin. (1) lit. b)] 

Nerespectarea termenului precizat în contractul de 
racordare 60 

Fiecare zi lucrătoare suplimentară 12 

IPG2 - Realizarea instalaţiei de racordare la SD 
a solicitanţilor de acces (art. 71) 

Nerespectarea termenului de depunere a documentelor 
pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie 15 

Fiecare zi lucrătoare suplimentară 5 

IPG2 - Realizarea instalaţiei de racordare la SD 
a solicitanţilor de acces (art. 72) 

Nerespectarea termenului de punere în funcţiune a 
instalaţiei de racordare 15 

Fiecare zi lucrătoare suplimentară 5 
IPG3 - Reamenajarea terenurilor afectate de execuţia unor 
lucrări la obiectivele aferente SD [art. 8 alin. (4)] 

45 de zile 181 
Fiecare perioadă consecutivă de 5 zile lucrătoare 60 

IPG4 - Obligaţia de notificare/informare privind data şi ora 
reluării prestării serviciului [art. 9 alin. (1) lit. a) şi b)] 12 ore 24 

IPG4 - Obligaţia de informare privind data şi ora reluării 
prestării serviciului [art. 9 alin. (1) lit. c)] Fiecare perioadă consecutivă de 12 ore 24 

IPG4 - Obligaţia de notificare/informare privind motivele 
întreruperii repetate şi, după caz, data şi ora reluării prestării 
serviciului [art. 9 alin. (4)] 

12 ore 24 

IPG5 - Reluarea prestării serviciului în urma unei 
întreruperi neplanificate [art. 10 alin. (1)] 

Conform informării iniţiale transmise consumatorului 
de către OSD 24 

IPG51 - Repetarea întreruperilor neplanificate din cauza 
neîndeplinirii obligaţiilor OSD (art. 101) 

Fiecare întrerupere neplanificată, începând cu a doua 
întrerupere neplanificată în cursul unui an 36 

IPG6 - Notificarea întreruperilor planificate [art. 
11 alin. (1)] Două zile lucrătoare 60 

IPG7 - Reluarea prestării serviciului în urma unei 
întreruperi planificate [art. 12 alin. (1)] 

Specificat în notificare în conformitate cu art. 11 
alin. (1) 604 

IPG71 - Rezolvarea solicitărilor cu privire la măsurarea 
cantităţilor de gaze naturale [art. 121 alin. (2) şi (3)] 

30 de zile 36 
Fiecare zi lucrătoare suplimentară 6 

IPG8 - Realizarea obligaţiei de plată a penalităţilor datorate 
în conformitate cu standardul de performanţă [art. 13 alin. 
(1)] 

15 zile lucrătoare 181 
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