
A C T E  A L E  A U T O R I T Ă Ț I I  N A Ț I O N A L E

D E R E G L E M E N T A R E  Î N  D O M E N I U L  E N E R G I E I

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei

Având în vedere prevederile art. 99 lit. l), ale art. 130 alin. (1) lit. s) și ale art. 130

1

din Legea energiei electrice și a gazelor

naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. o) pct. 2 și lit. q) 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.
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Art. I. — Codul rețelei pentru Sistemul național de transport

al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 și 171 bis

din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare,

se modifică după cum urmează:

— În anexa 1

4

, la articolul 1, alineatul (3) se modifică

și va avea următorul cuprins:

„(3) UR au obligația de a introduce în ziua D+1, pentru ziua

gazieră D–1, ordine de vânzare și cumpărare în sensul și în

limita dezechilibrului zilnic comunicat de OTS, respectiv vânzare

în caz de excedent și cumpărare în caz de deficit.”

Art. II. — Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 158/2019 privind

modificarea art. 1 din Metodologia de rezervare a capacității de

transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare

a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de

transport Isaccea — Negru Vodă, aprobată prin Ordinul

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei nr. 34/2016, și pentru aprobarea Metodologiei de

rezervare a capacității de transport pentru activitatea de prestare

a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele situate

pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1 — Negru

Vodă 1 destinată transportului gazelor naturale pe culoarul

Federația Rusă — Bulgaria și alimentării cu gaze naturale a unor

localități de pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 534 din 28 iunie 2019, cu modificările și

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum

urmează:

1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul

cuprins:

„O R D I N
privind modificarea art. 1 din Metodologia de rezervare 

a capacității de transport și de stabilire a tarifelor 
pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport 

al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea —
Negru Vodă, aprobată prin Ordinul președintelui

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 34/2016, și pentru aprobarea Metodologiei 

de rezervare a capacității de transport pentru activitatea
de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale

prin punctele de interconectare situate pe conducta 
de transport de gaze naturale Isaccea 1 — Negru Vodă 1”

2. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. II. — Se aprobă Metodologia de rezervare a capacității

de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de

transport al gazelor naturale prin punctele de interconectare

situate pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1 —

Negru Vodă 1, prevăzută în anexa care face parte integrantă

din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:

„M E T O D O L O G I E
de rezervare a capacității de transport pentru activitatea
de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale

prin punctele de interconectare situate pe conducta 
de transport de gaze naturale Isaccea 1 — Negru Vodă 1”

4. În anexă, la articolul 3, alineatele (3), (4) și (6) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) În punctul de interconectare Isaccea 1, pe direcția ieșire,

utilizatorul de rețea (UR) poate rezerva capacitate

fermă/întreruptibilă fără acces la punctul virtual de

tranzacționare (PVT), numai dacă, în punctul de interconectare

(PI) Negru Vodă 1, pe direcția intrare, același UR rezervă o

capacitate cel puțin egală cu cea solicitată fără acces la PVT, în

PI Isaccea 1.

(4) În PI Negru Vodă 1, pe direcția ieșire, UR poate rezerva

capacitate fermă/întreruptibilă fără acces la PVT, numai dacă,

în PI Isaccea 1, pe direcția intrare, același UR rezervă o

capacitate cel puțin egală cu cea solicitată fără acces la PVT în

PI Negru Vodă 1.

..................................................................................................

(6) În PI Negru Vodă 1, pe direcția ieșire, UR poate rezerva

capacitate fermă/întreruptibilă cu acces la PVT, luând în

considerare capacitatea de transport minimă de 2,2 miliarde

mc/an oferită de OTS.”

5. În anexă, la articolul 3, după alineatul (6) se introduce

un alineat nou, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Ulterior îndeplinirii condițiilor privind capacitatea

concurentă pentru PI Negru Vodă 1 și PI Isaccea 1, prevăzute

la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei

din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind

mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport

al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013,

capacitatea de transport precizată la alin. (6) va fi oferită drept

capacitate concurentă între PI Negru Vodă 1 și PI Isaccea 1.”

6. În anexă, la articolul 7, alineatul (3) se abrogă.
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7. În anexă, anexa nr. 2 la metodologie se modifică și va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 2
la metodologie

D E C L A R A Ț I E

Subsemnatul, �������............................. [numele și datele de identificare ale persoanei care completează

declarația: CNP, seria și numărul cărții de identitate, adresă, telefon, e-mail] �����������.....................,

în calitate de reprezentant legal/convențional*) al �����������................... [denumirea și datele de identificare

ale utilizatorului de rețea: sediul social, telefon, fax, e-mail, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, cod de înregistrare

fiscală, cod unic de înregistrare, numărul contului bancar și banca la care acesta este deschis] �����...�������..................,

declar pe propria răspundere următoarele:

— cunosc și sunt de acord în întregime cu prevederile «Regulilor de operare ale Platformei regionale de rezervare de

capacitate operate de „Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag — FGSZ Ltd”», în baza cărora urmează a se organiza,

în data de ������................. [Se va completa cu data organizării licitației.] ����................., licitația pentru rezervarea

produsului standard de capacitate �����.................. [Se va completa cu tipul produsului; direcția de transport; grupat sau

negrupat; anual, trimestrial, lunar sau zilnic.] �����................., oferit pentru perioada ������..... [anul, trimestrul, luna

sau ziua] �����.................., în punctele aferente conductei de transport prevăzute la art. 1 din Metodologia de rezervare a

capacității de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele de interconectare

situate pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1 — Negru Vodă 1, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 158/2019, cu modificările și completările ulterioare;

— cunosc și sunt de acord în întregime cu prevederile Contractului-cadru de transport al gazelor naturale încheiat în urma

derulării licitațiilor pentru rezervarea de capacitate în punctele aferente conductei de transport prevăzute la art. 1 din Metodologia

de rezervare a capacității de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele de

interconectare situate pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1 — Negru Vodă 1, aprobată prin Ordinul președintelui

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 158/2019, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile

termenilor și condițiilor specifice aferente contractelor de transport al gazelor naturale încheiate în urma derulării licitațiilor pentru

rezervarea de capacitate în punctele aferente conductei de transport prevăzute la art. 1 din Metodologia de rezervare a capacității

de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele de interconectare situate pe

conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1 — Negru Vodă 1, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 158/2019, cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt prevăzute în anexele

nr. ��������.................................... [Se va completa în mod corespunzător.] ������................����.................

și nr. �������.................................... [Se va completa în mod corespunzător.] ��������.................. din aceasta.

Prin prezenta declarație confirm cunoașterea și asumarea întocmai a dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind

Codul penal, cu modificările și completările ulterioare («Falsul în declarații»), conform cărora «Declararea necorespunzătoare a

adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în

vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația

făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă (...)».

Data: ............................................

Utilizator de rețea

Ștampilă

Reprezentant legal/convențional*)

Semnătură:

*) În cazul reprezentantului convențional, la declarație se anexează procura specială/împuternicirea.”

Art. III. — Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș și utilizatorii rețelei vor duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 15 iunie 2022.

Nr. 80.


