
Anexa 
 

 
 

REGULAMENT 
PRIVIND ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A 

CONSUMATORILOR CAPTIVI RACORDAŢI DIRECT ÎN SISTEMUL 
NAŢIONAL DE TRANSPORT ŞI/SAU LA CONDUCTELE DIN 

AMONTE ŞI A CONSUMATORILOR ELIGIBILI  
 
 
 

CAPITOLUL I 
Scop. Domeniu de aplicare 

 
Art. 1 Prezentul regulament stabileşte reguli şi cerinţe de ordin tehnic şi 
comercial, menite să asigure funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor 
de utilizare aparţinând consumatorilor captivi racordaţi direct la Sistemul 
Naţional de Transport (SNT) şi/sau la conducte din amonte şi consumatorilor 
eligibili, denumiţi în continuare consumatori.  
 
Art. 2 Regulamentul se aplică consumatorilor, operatorilor de distribuţie, 
operatorului de transport, producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale. 
 

 
CAPITOLUL II 

Condiţii specifice de proiectare, execuţie şi exploatare a instalaţiilor de 
utilizare a gazelor naturale 

 
Art. 3 Pentru executarea modificarea, reabilitarea, modernizarea, repararea şi 
exploatarea instalaţiei de utilizare, consumatorul are următoarele obligaţii: 
1. să deţină acordul de acces conform reglementărilor în vigoare;  
2. să respecte prevederile reglementărilor în vigoare pentru realizarea lucrărilor 

de proiectare şi execuţie; 
3. să asigure realizarea execuţiei lucrărilor numai în condiţiile în care 

distribuitorul, conform prevederilor art. 4, avizează proiectele tehnice, 
participă la recepţia lucrărilor efectuate şi la punerea în funcţiune; 

4. să asigure exploatarea şi întreţinerea corectă a instalaţiilor de utilizare a 
gazelor naturale, prin una din următoarele modalităţi: 
a) cu personal propriu autorizat de către ANRGN pentru execuţia 

instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, conform prevederilor 
reglementărilor în vigoare; 

b) cu agenţi economici autorizaţi de către ANRGN pentru execuţia 
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale; 

c) cu operatorul de distribuţie a gazelor naturale. 



5. să asigure verificarea şi revizia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, în 
conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare; verificarea şi revizia 
se realizează de către agenţi economici autorizaţi de către ANRGN pentru 
activităţi de execuţie a instalaţiilor de utilizare sau de către operatorul de 
distribuţie a gazelor naturale; 

6. să deţină documentaţia completă a instalaţiei de utilizare; 
7. să pună la dispoziţia furnizorului de gaze naturale, la încheierea şi, oricând pe 

parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale, următoarele 
documente: 
a) dosarul definitiv al instalaţiei de utilizare; 
b) fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiei de 

utilizare a gazelor naturale, în termen de valabilitate; 
c) fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiei de 

utilizare a gazelor naturale, în termen de valabilitate; 
d) actele justificative din care rezultă asigurarea exploatării şi întreţinerii 

corecte a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu 
prevederile art. 3 pct. 4; 

8. să solicite furnizorului sistarea alimentării cu gaze naturale, în orice situaţie 
de natură să pericliteze funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei de 
utilizare a gazelor naturale. 

 
Art. 4 Consumatorii au obligaţia să contracteze serviciile de avizare a 
proiectelor tehnice de execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, 
recepţia şi punerea în funcţiune a acestora: 

a) cu orice operator de distribuţie a gazelor naturale, în cazul în care sunt 
amplasaţi într-o localitate în care nu există operator licenţiat de 
distribuţie; în acest caz de serviciile de avizare a proiectelor tehnice de 
execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, recepţia şi 
punerea în funcţiune a acestora se vor contracta cu acelaşi operator de 
distribuţie a gazelor naturale; 

b) cu operatorul licenţiat de distribuţie a gazelor naturale care îşi 
desfăşoară activitatea în zona în care aceştia sunt amplasaţi.  

 
Art. 5  Furnizorii de gaze naturale au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze gaze naturale în condiţii de siguranţă; pe toată perioada 
furnizării, aceştia se vor asigura că instalaţiile de utilizare ale 
consumatorilor îndeplinesc condiţiile de funcţionare conform 
reglementărilor în vigoare, dovedite prin  documentele prevăzute la art. 
3  pct. 7; 

b) să solicite sistarea furnizării gazelor naturale în următoarele situaţii: 
- consumatorul nu prezintă documentele prevăzute la art. 3 pct. 7; 
- consumatorul solicită expres sistarea în condiţiile art. 3 pct. 8; 

solicitarea de sistare va fi notificată, după caz, operatorului de 
distribuţie/ operatorului de transport/ producătorului; 



c) să includă în contractele de furnizare şi vânzare-cumpărare a gazelor 
naturale clauze de natura celor prevăzute la lit. a) şi b) din prezentul 
articol; 

d) să solicite consumatorului, la încheierea contractului de 
furnizare/vânzare-cumpărare a gazelor naturale şi în situaţiile prevăzute 
de reglementările în vigoare, documentele prevăzute la art. 3  pct. 7; 

e) să precizeze în contractul de vânzare – cumpărare/ furnizare a gazelor 
naturale, modalitatea de solicitare de către consumator a intervenţiilor 
la Staţia de reglere măsurare (SRM) şi/sau la instalaţia de utilizare a 
gazelor naturale şi responsabilitatea pentru fiecare tip de intervenţie. 

 
Art. 6   Distribuitorii de gaze naturale au următoarele obligaţii: 

a) să facă publice tarifele pentru următoarele servicii: 
- avizarea proiectelor tehnice de execuţie a instalaţiilor de 

utilizare a gazelor naturale; 
- recepţia tehnică, punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a 

gazelor naturale; 
- verificarea şi revizia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale; 

b) să aplice consumatorilor pentru serviciile prevăzute la art. 6 lit. a) 
aceleaşi tarife ca şi pentru consumatorii captivi racordaţi la sistemele de 
distribuţie a gazelor naturale; 

c) să nu refuze, în mod nejustificat, solicitarea consumatorilor pentru 
prestarea serviciilor prevăzute la art. 6 lit. a); 

d) să sisteze, la solicitarea furnizorului, alimentarea cu gaze naturale a 
consumatorilor, în situaţia precizată la art. 5 lit. b). 

 
Art. 7 Producătorul şi operatorul de transport au obligaţia de a sista, la 
solicitarea furnizorului, alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor, în 
situaţia prevăzută la art. 5 lit. b). 
 

CAPITOLUL III 
Dispoziţii finale 

 
Art. 8 Prevederile regulamentului se aplică în corelare cu legislaţia în vigoare în 
sectorul gazelor naturale. 
 
Art. 9 (1) Încălcarea prevederilor regulamentului atrage răspunderea 
contravenţională în condiţiile legii. 

    (2) Stabilirea, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac potrivit 
prevederilor Legii Gazelor nr. 351/2004 şi a Regulamentului de constatare,  
notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul 
gazelor naturale.  
 
 



Art. 10 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament ANRGN va modifica, în mod corespunzător, contractele cadru de 
furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi. 
 (2) În termenul prevăzut la alin. (1), furnizorii vor include în contractele 
de vânzare – cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili, clauzele 
prevăzute la art. 5 din prezentul regulament. 
 
 


