
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de 

transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE 422/2019 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului      

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite 

Temeiul juridic de modificare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport 

şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE 422/2019, constituie art. 7 alin. (1) 

lit. l), art. 68 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, cu modificările ulterioare. 

În conformitate cu 7 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 108/2016,  “Agenția elaborează şi aprobă 

Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale 

(Regulament)”. 

       Potrivit prevederilor art. 68 din aceeaşi Lege „calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a 

gazelor naturale se evaluează în baza indicatorilor de calitate, stabiliți în Regulamentul cu privire la 

calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, care reflectă: 

 continuitatea livrării gazelor naturale;  

 parametrii de calitate a gazelor naturale livrate; 

 calitatea relațiilor dintre operatorul de sistem şi utilizatorii de sistem. 

Agenția stabilește indicatori generali care se calculează pentru operatorul de sistem, şi 

indicatori garantați care vizează utilizatorul de sistem individual, precum şi valorile minime ale 

indicatorilor de calitate, care se actualizează în funcție de situația obiectivă din sectorul gazelor 

naturale şi de cerințele utilizatorilor de sistem.  

Finalitățile urmărite de Agenție la elaborarea proiectului de modificare a Regulamentului sunt:  

1. creșterea calitatăţii serviciului de transport și de distribuție a gazelor naturale și asigurarea 

continuității alimentării cu gaze naturale a utilizatorilor; 

2. sporirea responsabilităţii operatorilor de sistem în cazul examinării solicitărilor 

consumatorilor finali; 

3. asigurarea unui mecanism efectiv de compensare a prejudiciilor consumatorilor finali în 

cazul prestării de servicii necalitative.       

3. Principalele prevederi ale proiectului 

Proiectul de modificare a Regulamentului propune de a defini noțiunile de „întreruperi 

programate şi neprogramate”.  

Punctul 10 al Regulamentului urmează fi modificat, din considerentul că baza de date statistice 

cu privire la întreruperi (indispensabilă pentru stabilirea de către Agenție a limitelor admisibile ale 

indicatorului general SAIDI) a fost posibilă de a fi creată abia în 2022, fapt care nu permite stabilirea 

cel puțin pentru următorii 3 ani a valorilor limitelor admisibile ale SAIDI. Astfel, se propune 

excluderea termenului obligatoriu de „1 ianuarie 2022” - termen expirat. 

Regulament se modifică pentru a stabili limitele admisibile ale indicatorului SAIDI o dată la 

2 ani ținându-se cont de valoarea medie ponderată a indicatorului SAIDI, care se calculează pentru 

ultimii 3 ani. La fel, a fost inclusă și formula pentru a stabili limitele admisibile ale indicatorului 

SAIDI. 

Se modifică pct. 13 din Regulament pentru a da o explicație mai clară în valoarea reducerii de 

tarif în cazul nerespectării valorilor admisibile ale indicatorului SAIDI şi se completează cu  pct. 131 

pentru a indica clar care sunt indicatorii garantați de continuitate a serviciului de transport și de 

distribuție a gazelor naturale. 

Deasemenea, se intervine cu modificare și în formula de calculare a sumei compensației 

minime, unde termenul „P- prețul pentru gazele naturale furnizate de furnizor consumatorului final” 

va fi substituit cu termenul „T- tariul pentru prestarea serviciul de transport sau de distribuție”, 

unde se  va folosi tariful de prestare a serviciului de către operatorul de sistem. 

 

 



 

Se modifică procentul de penalizare din valoarea tarifului a operatorilor de sistem şi valoarea 

sumelor fixe a compensaților.  

Luând în considerație faptul că Regulamentul 422/2019 a fost aprobat de ANRE în anul 2019, 

iar la prezent indicele prețului de consum (IPC pentru luna octombrie 2022 constituie 134.62%, iar 

rata medie a inflației pentru anul 2022 va constitui 29,35%) a crescut enorm în comparație cu anul 

2019, se propune modificarea valorii sumelor fixe a compensațiilor în punctele 26, 31, 54, 58 şi 60. 

În vederea consolidării mecanismului de control şi respectării de către operatorii de sistem a 

indicatorilor de calitate se propune modificarea pct. 50 a Regulamentului şi completarea lui cu pct. 

501 în scopul responsabilizării operatorului de sistem în cazul prestării serviciului de 

demontare/montare şi de înlocuire a echipamentului de măsurare la consumatorii casnici.  

Totodată, se propune completarea Regulamentului cu pct. 731 prin care operatorul de sistem 

va achita utilizatorului de sistem o compensație triplă în cazul în care Agenția constată că nu şi-a 

onorat obligațiile de achitare a compensațiilor prevăzute în Regulament. Această prevedere 

deasemenea, duce la responsabilizarea operatorului de sistem în prestarea serviciului de transport 

sau de distribuție a gazelor naturale calitative către utilizatorii de sistem. 

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Opțiunea recomandată constă în operarea modificărilor la Regulamentul cu privire la calitatea 

serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE 422/2019.  

5. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Proiectul și Analiza Impactului au fost publicate pe pagina oficială a ANRE, unde sunt supuse 

consultării cu autoritățile competente și alte părți interesate în conformitate cu Legea privind 

transparența în procesul decizional nr. 239/2008 şi Legea privind actele normative nr. 100/2017. 

Agenția a expediat spre consultare și avizare, în adresa Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale, Consiliul Concurenței, furnizorilor de gaze naturale, operatorilor sistemelor de transport 

şi de distribuție a gazelor naturale, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor 

Nealimentare şi Protecția Consumatorilor, Confederația Națională a Patronatului faxograma  prin 

care sa solicitat avize asupra Analizei Impactului şi proiectului de modificare a Regulamentului. 

Concomitent, a fost emis un anunț cu privire la inițierea examinării acestora, astfel, încât orice 

persoană să aibă posibilitatea să prezinte propuneri şi obiecții pe marginea lor, la adresa electronica 

a Agenției. 

Toate obiecțiile şi propunerile la Analiza Impactului şi la proiect vor fi incluse în Sinteza 

obiecțiilor şi propunerilor. 

 

 
 

Veaceslav UNTILA   

Director general  

 
 
 


