ANEXA
REGULAMENT PRIVIND
FURNIZORUL DE ULTIMA INSTANTA
CAP. I.

Dispozitii generale

Art. 1. Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii

gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
ale Directivei 2003/55/CE privind reglementarile comune pentru piata
interna în sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 98/30/CE.
Art. 2. (1) Scopul prezentului regulament este de a stabili conditiile si procedura de

desemnare de catre ANRGN a furnizorului de ultima instanta, denumit în
continuare FUI, în vederea asigurarii securitatii si continuitatii în furnizarea
de gaze naturale.
(2) Prezentul regulament se aplica în situatia în care ANRGN retrage licenta
de furnizare unui operator din sectorul gazelor naturale.
Art. 3. Prezentul regulament se aplica titularilor de licente de furnizare a gazelor

naturale, titularilor de licente de distributie a gazelor naturale, precum si
consumatorilor de gaze naturale.
CAP. II.

Definirea furnizarii de ultima instanta

Art. 4. (1) Furnizarea de ultima instanta reprezinta activitatea de furnizare a

gazelor naturale, desfasurata de catre un titular al licentei de furnizare
desemnat sau selectat în conditiile prezentului Regulament pentru
asigurarea alimentarii cu gaze naturale a unui consumator, parte intr-un
contract negociat de furnizare a gazelor naturale, al carui furnizor curent se
afla în situatia mentionata la art. 2, alin. (2).
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(2) Furnizarea de ultima instanta obligatorie reprezinta activitatea de
furnizare a gazelor naturale desfasurata de catre un titular al licentei de
furnizare desemnat în conditiile prezentului regulament pentru asigurarea
alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor aflati în situatia mentionata la
alin.(1), din urmatoarele categorii:
−

consumatori casnici;

−

spitale, scoli, gradinite;

−

institutii publice;

−

consumatori noncasnici, altii decât cei mentionati anterior, cu un
consum de pâna la 12.400 mc/an/loc de consum.

(3) Furnizarea de ultima instanta obligatorie nu poate prevala asupra
obligatiilor contractuale curente ale furnizorului de ultima instanta
desemnat.
(4) Furnizarea de ultima instanta voluntara reprezinta activitatea de furnizare
a gazelor naturale desfasurata de catre un titular al licentei de furnizare
selectat în conditiile prezentului regulament pentru asigurarea alimentarii cu
gaze naturale a consumatorilor noncasnici, cu un consum de peste
12.401mc/an/loc de consum.
(5) Obligatiile de serviciu public se aplica în mod corespunzator pentru
furnizarea de ultima instanta obligatorie.
CAP. III.

FUI pentru activitatea de furnizare de ultima instanta

obligatorie
Art. 5. (1) Pentru consumatorii racordati la reteaua de distributie a unui agent

economic care, potrivit prevederilor legale în vigoare, nu are obligatia de a
realiza separarea legala a activitatilor, furnizarea de ultima instanta
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obligatorie este realizata de catre acesta, în care scop are obligatia sa detina
si licenta de furnizare a gazelor naturale.
(2) Furnizarea de ultima instanta obligatorie se realizeaza pentru
consumatorii prevazuti la art. 4 alin. (2), racordati la reteaua de distributie a
agentului economic prevazut la alin. (1), acesta având calitatea de furnizor
de ultima instanta desemnat.
Art. 6. (1) Pentru consumatorii conectati la reteaua de distributie a unui agent

economic care, potrivit prevederilor legale în vigoare, are obligatia de a
realiza separarea legala a activitatilor, activitatea de furnizare de ultima
instanta obligatorie este realizata de catre întreprinderea afiliata acestuia,
care detine licenta de furnizare a gazelor naturale.
(2) Pentru consumatorii prevazuti la art. 4 alin. (2), racordati la reteaua de
distributie a agentului economic prevazut la alin. (1), întreprinderea afiliata
titulara a licentei de furnizare are calitatea de furnizor de ultima instanta
desemnat.
Art. 7. (1) Titularul licentei de distributie aflat în situatia prevazuta la art.5 alin.

(1) sau art.6 alin. (1), notifica în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentului regulament, toti consumatorii care au încheiate
contracte negociate cu un tert furnizor, asupra desemnarii FUI, asupra
conditiilor contractuale în care se asigura furnizarea de ultima instanta
obligatorie si asupra modului de calcul al pretului pentru furnizarea de
ultima instanta obligatorie. Modelul notificarii este prevazut în anexa nr. 1.
(2) Titularul licentei de distributie si furnizare aflat în situatia prevazuta la
art. 5, alin. (1) sau art. 6, alin (1) va notifica fiecare consumator care solicita
rezilierea contractului de furniz are reglementata, în termen de 30 de zile de
la primirea solicitarii de reziliere, în legatura cu desemnarea FUI, asupra
conditiilor contractuale în care se asigura furnizarea de ultima instanta
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obligatorie si asupra modului de calcul al pretului pentru furnizarea de
ultima instanta obligatorie. Modelul notificarii este prevazut în anexa nr. 1.
(3) Consumatorii notificati în conformitate cu prevederile alin. (1) si (2), au
obligatia ca în termen de 15 de zile de la momentul notificarii sa comunice
în scris titularului licentei de distributie acordul sau refuzul privind prestarea
serviciului de furnizare de ultima instanta obligatorie. Neprimirea unui
raspuns din partea consumatorilor notificati, în termenul stipulat, este
asimilata refuzului furnizarii de ultima instanta iar FUI nu este obligat sa
furnizeze gaze naturale acestora.
(4) Titularul licentei de distributie are obligatia de a tine evidenta
consumatorilor care au acceptat sa beneficieze de prestarea serviciului de
furnizare de ultima instanta si sa puna aceste date la dispozitia FUI, cu titlu
gratuit.
(5) Furnizorul de ultima instanta desemnat este obligat sa notifice cu cel
putin 24 ore înainte, începerea activitatii de furnizare de ultima instanta
obligatorie, consumatorilor care si-au transmis acc eptul, conform alin.(3), si
titularului de licenta de distributie.
(6) Titularul licentei de distributie are obligatia sa citeasca echipamentele de
masurare, în termen de cel mult 2 zile lucratoare de la începerea furnizarii de
ultima instanta obligatorie.
(7) Desfasurarea activitatii de furnizare de ultima instanta pentru
consumatorii care si-au comunicat acceptul potrivit alin.(3) se face de drept,
în conditiile contractuale si la pretul pentru furnizarea de ultima instanta
obligatorie, calculat conform reglementarilor ANRGN, fara a fi necesara
încheierea unui contract anterior începerii furnizarii de ultima instanta,
acceptul mentionat la alin.(3) de mai sus având valoare de contract.
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(8) Consumatorii prevazuti la art. 5 alin.(2) si art. 6 alin.(2) si care nu au
notificat titularul licentei de distributie în termenele precizate la alin. (3)
despre acceptul privind prestarea serviciului de furnizare de ultima instanta
obligatorie pot solicita prestarea acestuia si ulterior termenului precizat, dar
nu mai târziu de 15 zile lucratoare de la începerea prestarii serviciului. FUI
desemnat are obligatia de realizare a serviciului de furnizare de ultima
instanta obligatorie si pentru acesti consumatori în conditii identice cu cele
prevazute în notificarile transmise conform prevederilor alin. (2).
CAP. IV.

FUI pentru activitatea de furnizare de ultima instanta

voluntara
Art. 8. (1) Începând cu data publicarii prezentului regulament consumatorii aflati

în situatia art.4, alin.(4), pot solicita ANRGN, printr-o notificare prealabila,
selectarea unui FUI pe baza de prezentare de oferte. Modelul solicitarii este
prevazut în anexa nr. 2.
(2) Nu are dreptul sa solicite desemnarea unui FUI, consumatorul aflat în
situatia prevazuta la art. 17 lit. b).
(3) În cazul prevazut la alin. (1), ANRGN face publica, în regim de urgenta,
situatia constatata, prin afisarea solicitarii pe pagina de internet a autoritatii,
respectiv www.anrgn.ro.
(4) Consumatorii care apreciaza ca sunt într-o situatie similara cu cea
anuntata de catre ANRGN pot transmite solicitarea de a le fi selectat un FUI,
în termen de 3 zile lucratoare de la afisarea pe pagina de internet.
(5) La finalizarea termenului prevazut la alin. (4), în vederea selectarii FUI,
ANRGN analizeaza toate solicitarile primite si notifica acei furnizori care în
ultimele 12 luni au înregistrat un volum al tranzactiilor de cel putin 75% din
cel realizat, în aceeasi perioada, de titularul licentei de furnizare înlocuit.
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(6) Notificarea cuprinde informatii privind volumele tranzactionate în
ultimele 12 luni, defalcate pe consumatori si locuri de consum.
(7) În termen de 2 zile lucratoare de la data notificarii, furnizorii care sunt
interesati sa fie desemnati drept FUI pentru toti consumatorii cuprinsi în
notificarea ANRGN transmit autoritatii:
a)

acordul explicit privind desemnarea drept FUI pentru toti consumatorii
cuprinsi în notificarea ANRGN;

b)

documente care sa ateste capacitatea de a îndeplini obligatiile specifice
FUI, respectiv :
1. sursele de gaze naturale;
2. posibilitatea de a gestiona procesul de schimbare a furnizorului si a
altor segmente ale activitatii FUI, respectiv capabilitatea tehnica si
personalul necesar;
3. solvabilitatea financiara.

c)

oferta de pret/preturi pentru asigurarea furnizarii de ultima instanta.

(8) În termen de cel mult 5 zile lucratoare, în urma analizarii documentelor
prevazute la alin.(7), ANRGN desemneaza FUI, prin emiterea unei decizii
motivate. Pentru FUI astfel desemnat, pretul pentru furnizarea de ultima
instanta pentru fiecare categorie de consumatori este cel din oferta selectata.
(9) Consumatorul care a solicitat ANRGN desemnarea unui FUI are
obligatia de a accepta furnizarea gazelor naturale în conditiile si la pretul
pentru furnizare de ultima instanta stipulat în decizia de desemnare emisa de
ANRGN.
Art. 9. (1) T itularul licentei de furnizare si al licentei de distributie, desemnat de

ANRGN în conditiile art. 35 lit. g din Legea gazelor nr. 351/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru a prelua pe o perioada
determinata, operarea unui/unor sisteme de distributie, are obligatia de FUI
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pentru consumatorul final ce are încheiat contract de furnizare reglementata
sau de vânzare-cumparare negociat, cu titularul licentei de fu rnizare
înlocuit.
(2) Titularul licentei de distributie care a fost înlocuit are obligatia de a pune
la dispozitia noului operator, cu titlu gratuit, toate informatiile necesare
acestuia în vederea desfasurarii activitatii de distributie si de furnizare a
gazelor naturale în conditii de siguranta si continuitate.
(3) Titularul licentei de furnizare si distributie aflat în situatia prevazuta la
alin. (1) este obligat ca:
− în termen de cel mult 24 de ore de la începerea activitatii de furnizare
reglementata de ultima instanta, sa anunte public acest fapt tuturor
consumatorilor;
− în termen de maxim 30 de zile sa efectueze citirea indicatiilor
echipamentelor de masurare;
− în termen de cel mult 24 de ore de la începerea activitatii de distributie,
sa anunte acest fapt consumatorilor eligibili, beneficiari ai acestui
serviciu.
(4) FUI are obligatia sa continue furnizarea gazelor naturale pentru
consumatorii care au avut încheiate contracte reglementate cu titularul
licentei de furnizare înlocuit, în conditiile si la pretul reglementat pentru
furnizarea de ultima instanta, fara a fi necesara transmiterea de catre acestia
a unui acord si încheierea unui contract anterior începerii furnizarii de ultima
instanta.
(5) Consumatorii care au avut încheiate contracte negociate cu titularul
licentei de furnizare înlocuit, notificati în conformitate cu prevederile alin.
(3), au obligatia ca în termen de 2 zile de la data notificarii sa comunice
acordul sau refuzul privind prestarea serviciului de furnizare de ultima
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instanta. Neprimirea unui raspuns din partea consumatorilor notificati, în
termenul stipulat, este asimilata refuzului furnizarii de ultima instanta iar
FUI nu este obligat sa furnizeze gaze naturale acestora.
(6) Desfasurarea activitatii de furnizare de ultima instanta pentru
consumatorii care au comunicat acceptul potrivit alin. (5) se face de drept, în
conditiile si la pretul reglementat pentru furnizarea de ultima instanta, fara a
fi necesara încheierea unui contract, anterior începerii furnizarii de ultima
instanta.
(7) Decizia presedintelui ANRGN privind desemnarea titularului de licenta
de distributie si furnizare prevazut la alin. (1) se publica în Monitorul Oficial
al României, Partea I, împreuna cu dispozitiile specifice cuprinzând
conditiile si termenele în care are loc preluarea operarii unui/unor sisteme de
distributie a gazelor naturale pe perioada determinata.
CAP. V.

Durata prestarii serviciului de furnizare în calitate de FUI

Art. 10. (1) Serviciul de furnizare de ultima instanta are caracter temporar.

(2) Durata pentru care este asigurat serviciul de furnizare de ultima instanta
este de 3 luni.
(3) Pe perioada desfasurarii activitatii de furnizare de ultima instanta,
consumatorul, beneficiar al serviciului de furnizare de ultima instanta nu are
dreptul sa deruleze alt contract de vânzare-cumparare a gazelor naturale.
(4) La împlinirea termenului prevazut la alin.(2) titularul licentei de furnizare
care a desfasurat activitatea de furnizare de ultima instanta are obligatia de a
oferi tuturor consumatorilor pentru care a fost desemnat FUI, posibilitatea de a
încheia contract de furnizare gaze naturale cu clauze si pret, avizate de
ANRGN
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(5) Pentru consumatorii care nu sunt de acord cu încheierea unui contract de
furnizare, potrivit alin.(4) sau nu au încheiat un contract de vânzare -cumparare
cu clauze si pret negociate, obligatia FUI de a asigura furnizarea gazelor
naturale înceteaza.
Încetarea prestarii activitatii de furnizare de ultima instanta

CAP. VI.

Art. 11. (1) Activitatea de furnizare de ultima instanta înceteaza:

a) de drept, la împlinirea termenului prevazut la art. 10 alin. (2);
b) în situatia în care consumatorul nu îsi achita obligatiile catre FUI,
aferente serviciului de furnizare de ultima instanta.
(2) La sfârsitul perioadei de furnizare de ultima instanta FUI va notifica
titularului licentei de distributie încetarea activitatii de furnizare de ultima instanta.
Titularul licentei de distributie are obligatia ca în cel mult 2 zile lucratoare sa
asigure citirea echipamentelor de masurare.
CAP. VII.

Drepturile si obligatiile FUI si ale consumatorilor

Art. 12.Prevederile contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor

naturale sunt integral aplicabile pentru activitatea de furnizare de ultima
instanta obligatorie, cu exceptia prevederilor privind pretul reglementat la
care se realizeaza furnizarea gazelor naturale, precum si ale celor privitoare la
încetarea contractului.
Art. 13.(1) P retul pentru furnizarea de ultima instanta obligatorie este stabilit prin

aplicarea unui procent de majorare de 10% la pretul reglementat practicat în
mod curent de furnizorul desemnat drept FUI pentru categoria din care
consumatorul face parte.
(2) În cazul în care furnizorul desemnat drept FUI nu are aprobat un pret
reglementat pentru categoria din care consumatorul face parte, pretul pentru
consumatorul respectiv se stabileste prin aplicarea unui procent de majorare
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de 5% asupra pretului reglementat pentru categoria de consum imediat
inferioara.
Art. 14.(1) Titularul licentei de furnizare care realizeaza FUI obligatoriu are dreptul

sa îsi recupereze toate costurile suplimentare generate de prestarea acestui
serviciu si care nu sunt acoperite prin pretul stabilit la art.13.
(2) În situatia prevazuta la alin.(1), titularul licentei de furnizare care
realizeaza FUI obligatoriu, va prezenta ANRGN, în termen de cel mult o luna
de la începerea activitatii de furnizare de ultima instanta obligatorie,
documentele justificative necesare pentru stabilirea costurilor neacoperite.
Orice astfel de diferente de costuri justificate si neacoperite prin preturile
stabilite la art.13 vor fi recuperate de la consumatorii care beneficiaza de
furnizare de ultima instanta obligatorie.
CAP. VIII. Raportare
Art. 15. (1) La încetarea prestarii serviciului de FUI, titularul licentei de furnizare

înainteaza ANRGN un raport întocmit conform modelului prevazut în anexa
nr. 3 la prezentul regulament.
(2) Raportul mentionat la alin.(1) se publica pe pagina de internet a
ANRGN.
Art. 16. Operatorii de distributie au obligatia sa tina evidenta tuturor schimbarilor

de furnizori din zona lor de distributie si sa transmita semestrial ANRGN un
raport în acest sens întocmit conform modelului prevazut în anexa nr.4 la
prezentul regulament. Datele din raport au caracter de informatii publice.
CAP. IX.

Dispozitii finale

Art. 17. Prezentul regulament nu se aplica urmatoarelor situatii:
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a) în cazul constatarii unor întreruperi sau limitari majore în alimentarea
cu gaze naturale a pietei interne sau a unei parti a acesteia, datorate:
−

accidentelor tehnice în infrastructura aferenta câmpurilor de productie,
sistemelor de înmagazinare subterana, conductelor de alimentare din
import, sistemului national de transport;

−

neîndeplinirea obligatiilor contractuale de catre furnizorii de gaze
naturale;

−

temperaturilor scazute.

b) în cazul neachitarii de catre consumator a contravalorii consumului de
gaze naturale.
Art. 18. Anexele nr. 1-4 la prezentul regulament fac parte integranta din acesta.
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Anexa 1
la Regulamentul privind furnizorul de ultima instanta

Notificare
privind desemnarea furnizorului de ultima instanta
Catre dl./d-na./S.C.(dupa caz) ……………………………………………

Va facem cunoscut ca, în conformitate cu art. ..... din regulamentul privind
desemnarea furnizorului de ultima instanta, aprobat prin Decizia nr. ......, a
presedintelui ANRGN, va oferim serviciul de furnizare de ultima instanta prin
intermediul S.C. ………………………………… pentru alimentarea cu gaze
naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi pe care le detineti.
Acest serviciu se activeaza din oficiu în cazul în care furnizorul curent de gaze
naturale cu care aveti încheiat contract de furnizare a gazelor naturale nu îsi poate
îndeplini obligatiile de furnizare care îi revin.
Pretul pentru furnizarea de ultima instanta a gazelor naturale este cel aprobat de
autoritatea competenta pentru contractele de furnizare reglementata a gazelor
naturale si practicate de S.C.……………………………………, majorate cu 10%.
Desfasurarea activitatii de furnizare de ultima instanta se face de drept, în
conditiile contractuale si la pretul mentionat mai sus, fara a fi necesara încheierea
unui contract anterior începerii furnizarii de ultima instanta, acceptul
dumneavoastra având valoare de contract.
Societatea noastra va va comunica cu cel putin 24 ore înainte, începerea
activitatii de furnizare de ultima instanta .
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Pentru a beneficia de acest serviciu, va solicitam ca în termen de 15 zile de la
data primirii prezentei, sa ne transmiteti la adresa
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………, acordul de mai jos completat cu datele solicitate.
___________________________________________________________________
Acordul de activare a serviciului de furnizor de ultima instanta

Subsemnatul

…………………………………………………………………,

reprezentant legal al S.C. ……………………………………………, (dupa caz),
declar prin prezenta ca sunt de acord ca în cazul în care furnizorul actual de gaze
naturale nu îsi poate îndeplini obligatiile de furnizare care îi revin conform
contractului încheiat, furnizarea de gaze naturale sa fie preluata de S.C.
……………………………………………, în calitate de furnizor de ultima
instanta, conform celor precizate în notificarea nr. ____ din data de __ -___-______

Nume:

……………………………………………………………

CNP/CUI (dupa caz):

……………………………………………………………

Domiciliu:

……………………………………………………………
……………………………………………………………

Data:

Semnatura:

__-___-________

________________
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Anexa 2
la Regulamentul privind furnizo rul de ultima instanta

Cerere
de desemnare a unui FUI

Subsemnatul

…………………………………………………………………,

reprezentant legal al S.C. ……………………………………………, (dupa caz),
solicit prin prezenta ANRGN desemnarea unui FUI potrivit art. ..... din
regulamentul privind desemnare a furnizorului de ultima instanta, aprobat prin
Decizia

presedintelui

ANRGN

nr.

......,

pentru

locul

de

consum

………………………………………… si o cantitate de ………………………
mc.

Mentionez ca pâna la data prezentei am avut încheiat contract de furnizare
încheiat cu …………………………………………………………… si ca nu am
debite restante pentru consumul de gaze naturale.

Prin prezenta declar ca în situatia în care ANRGN va desemna un FUI sunt de
acord cu toate conditiile impuse.
Data:

Semnatura:

__-___-________

________________
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Anexa nr. 3
la Regulamentul privind furnizorul de ultima instanta

Denumirea FUI

………………………………………………

Nr. Licenta de Furnizare ………………

Nr. Localitatea
Crt.

Siruta

Categoria de

Numar

Volume gaze

consumatori

consumatori

naturale
furnizate

Reprezentant legal,

Semnatura:
L.S.
_______________
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Anexa nr. 4
la Regulamentul privind furnizorul de ultima instanta

Denumirea Titularului Licentei de Distributie
………………………………………………
Nr. Licenta de Distributie

………………

Numarul de consumatori si volume furnizate
Numar de schimbari

Fara schimbare de

O singura

Doua sau mai

ale furnizorului

furnizor

schimbare

multe
schimbari

Categoria de

Numar

Volum

consumatori

Reprezentant legal,

Semnatura:
L.S.
_______________
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Numar Volum Numar Volum

