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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL MEDIULUI
™I GOSPOD√RIRII APELOR
Nr. 87 din 10 februarie 2005

MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI
™I INTERNELOR
Nr. 527 din 25 februarie 2005

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI
Nr. 411 din 18 martie 2005

ORDIN
privind aprobarea modelului ∫i a condi˛iilor de emitere a certificatului de distrugere
la preluarea vehiculelor scoase din uz
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor
scoase din uz,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, a art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a
art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor, ministrul administra˛iei ∫i internelor ∫i ministrul transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ modelul certificatului de distrugere
emis la preluarea vehiculelor scoase din uz, prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin,
precum ∫i condi˛iile de emitere a acestuia.
Art. 2. — Emiterea certificatului de distrugere se face Ón
condi˛iile specificate Ón art. 11 alin. (3) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor
scoase din uz.
Art. 3. — Eliberarea certificatului de distrugere de c„tre
instala˛iile de tratare, de c„tre produc„tori sau agen˛i
economici autoriza˛i pentru colectarea vehiculelor se va
Ministrul mediului

face f„r„ nici o cheltuial„ din partea de˛in„torului
vehiculului.
Art. 4. — (1) Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei
2002/151/CE privind cerin˛e minime pentru emiterea
certificatului de distrugere Ón conformitate cu art. 5(3) din
Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European ∫i
Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ii Europene (JOCE) nr. L 50
din 21 februarie 2002, p. 94—95.

p. Ministrul administra˛iei

Ministrul transporturilor,

∫i gospod„ririi apelor,

∫i internelor,

construc˛iilor ∫i turismului,

Sulfina Barbu

Anghel Andreescu,

Gheorghe Dobre

secretar de stat
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AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
privind aprobarea Condi˛iilor generale de contractare
a serviciilor de distribu˛ie a gazelor naturale
Œn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.
Art. 1. — Se aprob„ Condi˛iile generale de contractare
a serviciilor de distribu˛ie a gazelor naturale, prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta decizie.
Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor

Naturale, precum ∫i p„r˛ile din contractele de distribu˛ie a
gazelor naturale vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentei decizii.
Art. 3. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu
Bucure∫ti, 30 martie 2005.
Nr. 309.

ANEX√

C O N D I fi I I G E N E R A L E D E C O N T R A C T A R E
a serviciilor de distribu˛ie a gazelor naturale
CAPITOLUL I
Cerin˛e generale
1. Distribu˛ia gazelor naturale se realizeaz„ de la
punctele de predare/preluare comercial„ de la intrarea Ón
sistemul de distribu˛ie a gazelor naturale p‚n„ la locul de
consum al beneficiarului, Ón condi˛iile stipulate Ón contractul
de distribu˛ie a gazelor naturale.
2. Cantitatea orar„/zilnic„/lunar„ de gaze naturale,
distribuit„ conform programului de distribu˛ie stipulat ca
anex„ la contractul de distribu˛ie a gazelor naturale, va fi
asigurat„ de c„tre beneficiar Ón punctele de
predare/preluare comercial„ de la intrarea Ón sistemul de
distribu˛ie a gazelor naturale, Ón condi˛ii de calitate
corespunz„toare reglement„rilor Ón vigoare, urm‚nd s„ fie
livrat„ Ón acelea∫i condi˛ii la locul de consum stipulat Ón
contract.
3. M„surarea cantit„˛ii de gaze naturale asigurate de
c„tre beneficiar se face Ón mod continuu, Ón punctele de
predare/preluare comercial„, respectiv la locul de consum
al beneficiarului/consumatorului eligibil, client al acestuia,
prin intermediul contoarelor/sistemelor ∫i echipamentelor de
m„surare, care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de
reglement„rile Ón vigoare.
4. M„surarea cantit„˛ii de gaze naturale distribuite poate
fi contestat„ de c„tre p„r˛i, Ón mod justificat, pe baza
verific„rii echipamentelor de m„surare.
CAPITOLUL II
Drepturile ∫i obliga˛iile distribuitorului
1. Distribuitorul are urm„toarele drepturi:
A. s„ Óncaseze contravaloarea serviciilor de distribu˛ie a
gazelor naturale prestate;

B. s„ precizeze pe versoul facturii emise datele/
informa˛iile pe care le consider„ ca fiind necesare ∫i/sau
utile Ón derularea contractului de distribu˛ie a gazelor
naturale;
C. s„ limiteze prestarea serviciilor de distribu˛ie a
gazelor naturale Ón urm„toarele cazuri:
a) neachitarea de c„tre beneficiar, la termenele ∫i Ón
condi˛iile stipulate prin contract, a facturii reprezent‚nd
contravaloarea serviciilor de distribu˛ie a gazelor naturale, a
major„rilor de Ónt‚rziere aferente, a eventualelor dauneinterese rezultate din deteriorarea unor instala˛ii ale
distribuitorului, c‚nd acestea se datoreaz„ culpei
beneficiarului, sau a altor obliga˛ii de plat„ prev„zute de
reglement„rile Ón vigoare;
b) dep„∫irea capacit„˛ii de distribu˛ie rezervate pentru
fiecare loc de consum, f„r„ acordul distribuitorului; Ón acest
caz, limitarea va fi aplicat„ pentru locul de consum unde
s-a constatat dep„∫irea;
c) din dispozi˛ia Dispeceratului Na˛ional de Gaze
Naturale, Ón conformitate cu reglement„rile Ón vigoare.
Nivelul presiunii ∫i al cantit„˛ilor de gaze naturale p‚n„
la care poate fi realizat„ limitarea va fi adus la cuno∫tin˛„
beneficiarului, Ón baza unui preaviz transmis acestuia cu
minimum 3 zile calendaristice Ónainte de luarea m„surii
limit„rii, cu excep˛ia situa˛iei prev„zute la lit. c); Ón acest
caz, nivelul presiunii nu va fi mai mic dec‚t cel al presiunii
de avarie, stipulat Ón contractul de distribu˛ie a gazelor
naturale;
D. s„ Óntrerup„ sau s„ limiteze, la alegerea
distribuitorului, prestarea serviciilor de distribu˛ie a gazelor
naturale Ón urm„toarele cazuri;
a) la solicitarea scris„ a beneficiarului, Ón condi˛iile
prev„zute la pct. 1 lit. c) din cap. III îDrepturile ∫i obliga˛iile
beneficiarului“;
b) poten˛ial consum fraudulos de gaze naturale/
alimentare de c„tre beneficiar sau de c„tre consumatorul
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eligibil, client al acestuia, a unor ter˛i consumatori/alocare
a gazelor naturale pentru alte instala˛ii de utilizare dec‚t
cele legal aprobate, constatate de distribuitor;
c) la solicitarea scris„ a furnizorului, Ón situa˛ia Ón care
gazele naturale sunt destinate unui consumator eligibil de
gaze naturale ∫i acesta Ónregistreaz„ debite restante fa˛„
de furnizor, rezultate din contractele de v‚nzare-cump„rare
a gazelor naturale aflate Ón derulare;
d) atunci c‚nd beneficiarul sau consumatorul eligibil,
client al acestuia, nu permite accesul liber al personalului
Ómputernicit al distribuitorului, pe baza unei Ón∫tiin˛„ri scrise
transmise de distribuitor, Ón scopul mont„rii, verific„rii sau
citirii aparatelor de m„surare ori al verific„rii sau remedierii
defec˛iunilor intervenite la instala˛iile/aparatele/echipamentele
distribuitorului, c‚nd acestea se afl„ pe proprietatea
beneficiarului;
e) Ón cazul Ón care beneficiarul sau consumatorul eligibil,
client al acestuia, nu permite accesul liber al distribuitorului
la zonele de siguran˛„ ∫i de protec˛ie ale sistemului de
distribu˛ie a gazelor naturale, Ón conformitate cu un
program convenit de p„r˛i sau ori de c‚te ori distribuitorul
consider„ necesar;
f) ca urmare a interven˛iei beneficiarului sau
consumatorului eligibil, client al acestuia, la instala˛iile de
reglare-m„surare ∫i la alte echipamente ale distribuitorului
aflate pe proprietatea beneficiarului sau consumatorului
eligibil, client al acestuia;
g) nerespectarea de c„tre beneficiar sau de c„tre
consumatorul eligibil, client al acestuia, a limitelor zonelor
de protec˛ie ∫i de siguran˛„ ale instala˛iilor distribuitorului,
conform legisla˛iei Ón vigoare;
h) for˛a major„ sau starea de necesitate — c‚nd se
pericliteaz„ via˛a ori s„n„tatea oamenilor sau integritatea
bunurilor materiale, cu anun˛area prealabil„ a dispecerilor
sistemelor afectate ∫i, dup„ caz, a consumatorilor;
i) neachitarea de c„tre beneficiar, la termenele ∫i Ón
condi˛iile stipulate prin contract, a facturii reprezent‚nd
contravaloarea serviciilor de distribu˛ie a gazelor naturale,
a major„rilor de Ónt‚rziere aferente, a eventualelor dauneinterese rezultate din deteriorarea unor instala˛ii ale
distribuitorului, c‚nd acestea se datoreaz„ culpei
beneficiarului, sau a altor obliga˛ii de plat„ prev„zute de
reglement„rile Ón vigoare;
j) din dispozi˛ia Dispeceratului Na˛ional de Gaze
Naturale, Ón conformitate cu reglement„rile Ón vigoare;
k) pentru perioada necesar„ remedierii defec˛iunilor la
sistemul de distribu˛ie a gazelor naturale sau pentru
perioada necesar„ efectu„rii lucr„rilor de Óntre˛inere;
E. s„ aib„ acces la echipamentele de m„surare care
servesc la decontarea cantit„˛ilor de gaze naturale livrate,
Ón vederea verific„rii periodice, pe baz„ de program
convenit de p„r˛i, sau ori de c‚te ori este necesar.
2. Distribuitorul are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ factureze lunar beneficiarului contravaloarea
serviciilor de distribu˛ie a gazelor naturale prestate;
b) s„ precizeze pe versoul facturii emise termenele de
plat„, precum ∫i cele la care pot avea loc
limitarea/Óntreruperea/reluarea prest„rii serviciului de
distribu˛ie ∫i, respectiv, rezilierea contractului, dup„ caz, Ón
situa˛ia neachit„rii contravalorii serviciilor de distribu˛ie;
c) s„ rezerve beneficiarului, pentru fiecare loc de
consum, capacitatea contractat„, Ón vederea distribuirii
cantit„˛ilor orare/zilnice/lunare de gaze naturale convenite
de p„r˛i, asigur‚nd distribuirea acestora la locurile de
consum; prin excep˛ie, distribuitorul nu va fi f„cut
r„spunz„tor pentru calitatea gazelor naturale Ón cazul fortuit
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Ón care calitatea acestora la intrarea Ón sistemul de
distribu˛ie nu este Ón conformitate cu prevederile normelor
tehnice aplicabile; excep˛ia opereaz„ p‚n„ la data de
30 iunie 2006;
d) s„ presteze serviciile de distribu˛ie a gazelor
naturale, potrivit programului de distribu˛ie, Ón condi˛ii de
siguran˛„ ∫i calitate, Ón conformitate cu reglement„rile Ón
vigoare;
e) s„ limiteze sau, dup„ caz, s„ Óntrerup„ prestarea
serviciilor de distribu˛ie a gazelor naturale, pentru timpul
necesar remedierii avariilor ap„rute Ón sistemul de
distribu˛ie a gazelor naturale, cu anun˛area prealabil„ a
dispecerilor sistemelor afectate ∫i, dup„ caz, a
beneficiarilor, reluarea acesteia urm‚nd s„ se fac„ imediat
dup„ Ónl„turarea cauzelor Óntreruperii;
f) s„ verifice ∫i s„ Óntre˛in„ periodic contoarele/sistemele
de m„surare a gazelor naturale, la termenele stabilite prin
reglement„rile metrologice Ón vigoare sau ori de c‚te ori
este necesar; distribuitorul va suporta toate cheltuielile
opera˛iunilor de verificare/Ónlocuire/reparare a contoarelor/
sistemelor de m„surare a gazelor naturale, cu excep˛ia
situa˛iilor Ón care deteriorarea constatat„ la acestea se
datoreaz„ beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al
acestuia;
g) s„ suporte cheltuielile aferente expertizei metrologice
∫i ale opera˛iunilor aferente acesteia, Ón cazul Ón care
sesizarea beneficiarului sau a consumatorului eligibil, client
al acestuia, cu privire la func˛ionarea contorului de m„surare
se dovede∫te Óntemeiat„; Ón situa˛ia Ón care contorul este
defect ∫i nereparabil, distribuitorul este obligat s„ asigure, pe
cheltuiala proprie, m„surarea cantit„˛ilor de gaze cu mijloace
de m„surare conform prevederilor Regulamentului de
m„surare a cantit„˛ilor de gaze naturale tranzac˛ionate pe
pia˛a angro, aprobat prin Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale
nr. 656/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 506 din 12 iulie 2002;
h) s„ r„spund„ la/s„ solu˛ioneze reclama˛iile
beneficiarului la termenele prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare;
i) s„ asigure parametrii de debit ∫i presiune ai gazelor
naturale distribuite, Ón conformitate cu prevederile
contractului de distribu˛ie a gazelor naturale, cu excep˛ia
cazului fortuit Ón care parametrii de debit ∫i presiune la
intrarea Ón sistemul de distribu˛ie nu sunt Ón conformitate
cu prevederile normelor tehnice aplicabile; excep˛ia
opereaz„ p‚n„ la data de 30 iunie 2006;
j) s„ permit„ beneficiarului accesul la contoarele/
echipamentele de m„surare utilizate la decontare, Ón
vederea citirii acestora;
k) s„ notifice beneficiarului inten˛ia de limitare sau de
Óntrerupere programat„ a livr„rii gazelor naturale ∫i durata
acesteia/cazurile de limitare sau de Óntrerupere a livr„rii
gazelor naturale, cu excep˛ia urm„toarelor situa˛ii:
• nepermiterea accesului personalului Ómputernicit al
distribuitorului, Ón baza programului convenit de p„r˛i,
pentru a monta, a verifica sau a citi aparatele de m„surare
ori pentru a verifica ∫i a remedia defec˛iunile intervenite la
instala˛iile exploatate de distribuitor, c‚nd acestea se afl„
pe proprietatea beneficiarului;
• interven˛ia beneficiarului la sta˛ia/postul de reglarem„surare;
• dep„∫irea capacit„˛ii de distribu˛ie rezervat„, f„r„
acordul distribuitorului;
• poten˛ialul consum fraudulos de gaze naturale/
alimentarea de c„tre beneficiar a unor ter˛i consumatori/
utilizarea gazelor naturale pentru alte instala˛ii de utilizare
dec‚t cele aprobate;
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l) s„ reia, Ón condi˛iile permiterii accesului de c„tre
beneficiar, distribuirea gazelor naturale c„tre beneficiar, Ón
termen de maximum 24 de ore de la data Óncet„rii
motivelor Óntreruperii, cu excep˛ia urm„toarelor situa˛ii:
• Óncetarea valabilit„˛ii contractului de distribu˛ie a
gazelor naturale;
• consumul fraudulos de gaze naturale;
m) s„ recalculeze consumul de gaze naturale atunci
c‚nd se constat„ defectarea contoarelor/sistemelor/
echipamentelor de m„surare, Ón conformitate cu modul de
recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a
defect„rii aparatelor de m„sur„, potrivit reglement„rilor Ón
vigoare;
n) s„ anun˛e telefonic beneficiarul, Ón maximum 3 ore
de la informare, cu privire la dispozi˛ia Dispeceratului
Na˛ional de Gaze Naturale privind limitarea sau
Óntreruperea livr„rii, Ón situa˛ii de disfunc˛ionalitate/
periclitare a siguran˛ei Ón cadrul Sistemului na˛ional de
transport al gazelor naturale, ∫i s„ notifice ulterior
beneficiarului aceast„ situa˛ie, Ón maximum 12 ore.
CAPITOLUL III
Drepturile ∫i obliga˛iile beneficiarului
1. Beneficiarul are urm„toarele drepturi:
a) s„ aib„ acces, Ón condi˛iile legii, la aparatele de
m„surare aflate Ón incinta distribuitorului, Ón prezen˛a
personalului Ómputernicit al acestuia;
b) s„ conteste Ón mod justificat datele privind cantit„˛ile
de gaze naturale distribuite de c„tre distribuitor ∫i m„surate
la locul de consum stabilit prin contractul de distribu˛ie a
gazelor naturale;
c) s„ solicite distribuitorului Óntreruperea, contra cost, a
distribu˛iei gazelor naturale, Ón cazul Ón care Óntreruperea
este legat„ de func˛ionarea Ón condi˛ii de siguran˛„ a
instala˛iilor sale, printr-o notificare transmis„ distribuitorului
cu minimum 15 zile calendaristice Ónainte de data
Óntreruperii, preciz‚nd totodat„ ∫i data relu„rii distribu˛iei; pe
perioada Óntreruperii, beneficiarul este obligat la plata
componentei fixe pentru rezervarea de capacitate.
2. Beneficiarul are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ achite integral ∫i la termen contravaloarea
serviciilor de distribu˛ie prestate;
b) s„ asigure cantit„˛ile de gaze naturale ce urmeaz„
s„ fie distribuite, conform programului stipulat ca anex„ la
contractul de distribu˛ie a gazelor naturale, Ón conformitate
cu dispozi˛iile referitoare la condi˛iile de calitate prev„zute
Ón normele tehnice aplicabile, precum ∫i la debitul ∫i
presiunea prev„zute Ón contract;
c) s„ informeze distribuitorul, cu minimum 15 zile
lucr„toare Ónainte de Ónceperea lunii de livrare, privind
cantit„˛ile de gaze naturale pe care acesta urmeaz„ s„ le
distribuie, Ón limita capacit„˛ii contractate, conform
programului de distribu˛ie;
d) s„ sesizeze imediat distribuitorul Ón leg„tur„ cu orice
defec˛iune pe care o constat„ Ón func˛ionarea contorului de
m„surare la locul de consum ∫i s„ asigure accesul
Ómputernicitului distribuitorului la acesta;
e) s„ solicite distribuitorului luarea de m„suri pentru
remedierea defec˛iunilor constatate la instala˛iile
distribuitorului situate Ón incinta beneficiarului sau
consumatorului eligibil, client al acestuia.

cap. III îDrepturile ∫i obliga˛iile beneficiarului“, se va
considera ca fiind valabil„ cantitatea prev„zut„ Ón contract.
2. Beneficiarul poate solicita, motivat, modificarea
programului de distribu˛ie, Ón limita capacit„˛ii rezervate;
modific„rile aduse acestuia vor putea fi convenite de c„tre
p„r˛i Ón termen de dou„ zile lucr„toare de la data solicit„rii.
3. Modificarea cantit„˛ilor zilnice de gaze naturale
alocate distribu˛iei se poate conveni numai Ón limita
capacit„˛ii rezervate.
4. Prin derogare de la pct. 2 ∫i 4, beneficiarul poate
dep„∫i capacitatea rezervat„, pentru fiecare loc de consum,
prev„zut„ Ón contractul de distribu˛ie a gazelor naturale, Ón
limita a 5% din aceasta, cu acordul prealabil al
distribuitorului, Ón func˛ie de regimul tehnologic optim admis
pentru conducte. Pentru luna Ón care capacitatea rezervat„
a fost dep„∫it„ Ón limita a 5%, distribuitorul va factura
beneficiarului o sum„ corespunz„toare noii capacit„˛i
majorate.
5. Orice dep„∫ire a capacit„˛ii rezervate, pentru fiecare
loc de consum, cu acordul prealabil al distribuitorului, peste
limita prev„zut„ la pct. 4 atrage perceperea unui tarif
suplimentar pentru luna Ón care capacitatea rezervat„ a
fost dep„∫it„, prin majorarea componentei de rezervare a
capacit„˛ii cu 100%, aplicat„ la dep„∫irea de capacitate
rezervat„ fa˛„ de cea prev„zut„ ini˛ial Ón contract.
6. Distribuitorul va notifica, motivat, observa˛iile formulate
Ón leg„tur„ cu programul de distribu˛ie, cu minimum 3 zile
lucr„toare Ónainte de Ónceperea lunii de livrare. Œn acest
sens, p„r˛ile contractante vor putea conveni modific„rile
propuse, Ón termenul prev„zut la pct. 2. Œn lipsa unui acord
asupra modific„rilor propuse, se va aplica programul de
distribu˛ie prev„zut Ón contractul de distribu˛ie a gazelor
naturale.
CAPITOLUL V
R„spunderea contractual„
1. Œn cazul consumului fraudulos constatat de organele
competente, beneficiarul va datora distribuitorului
desp„gubiri pentru gazele naturale consumate fraudulos
conform prejudiciului cauzat, dar care nu vor putea fi Ón
nici un caz inferioare unei valori egale cu echivalentul
contravalorii cantit„˛ii de gaze naturale, calculat„ la debitul
maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioad„ de 3 luni.
2. a) Œn cazul dep„∫irii capacit„˛ii rezervate, de c„tre
beneficiar sau de c„tre consumatorul eligibil, client al
acestuia, f„r„ acordul distribuitorului, beneficiarul va datora
distribuitorului contravaloarea componentei fixe pentru
rezervarea de capacitate, calculat„ Ón func˛ie de noua
capacitate, at‚t pentru perioada anterioar„ momentului
Ónregistr„rii dep„∫irii capacit„˛ii, dar nu mai mult dec‚t
Ónceputul anului calendaristic curent, c‚t ∫i pentru perioada
ulterioar„ de valabilitate a contractului.
b) Œn cazul neasigur„rii capacit„˛ii rezervate, distribuitorul
va datora beneficiarului contravaloarea componentei fixe
pentru rezervarea de capacitate, calculat„ Ón func˛ie de
diferen˛a dintre capacitatea rezervat„ prin contract ∫i cea
efectiv asigurat„ de distribuitor, at‚t pentru perioada
anterioar„ momentului neasigur„rii v‚rfului de consum, dar
nu mai mult dec‚t Ónceputul anului calendaristic curent, c‚t
∫i pentru perioada ulterioar„ de valabilitate a contractului.

CAPITOLUL IV
Condi˛ii de prestare a serviciului de distribu˛ie
a gazelor naturale

CAPITOLUL VI
Clauza de confiden˛ialitate

1. Œn cazul Ón care beneficiarul nu Ónainteaz„ Ón termen
distribuitorului notificarea prev„zut„ la pct. 2 lit. c) din

1. P„r˛ile contractante sunt obligate ca pe perioada de
valabilitate a contractului de distribu˛ie a gazelor naturale
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s„ p„streze confiden˛ialitatea datelor, a documentelor ∫i/sau
a informa˛iilor ob˛inute Ón baza acestuia.
2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urm„toarele
date, documente ∫i/sau informa˛ii:
a) cele pentru a c„ror dezv„luire s-a primit acordul scris
al celeilalte p„r˛i contractante;
b) cele care sunt, la data dezv„luirii lor, de circula˛ie
public„;
c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, Ón
baza unei obliga˛ii legale de informare.
CAPITOLUL VII
Notific„ri
1. Cu excep˛ia modific„rilor condi˛iilor generale prin
decizie a pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale, toate
notific„rile se vor transmite Ón scris, prin remitere direct„,
prin scrisoare recomandat„ cu confirmare de primire sau
prin fax cu confirmare de primire.
2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice
de la data producerii evenimentului care trebuie notificat,
dac„ prin contractul de distribu˛ie a gazelor naturale nu se
prevede un alt termen.
3. Œn cazul Ón care notificarea se face prin po∫t„,
aceasta va fi transmis„ prin scrisoare recomandat„ cu
confirmare de primire, consider‚ndu-se primit„ de c„tre
destinatar la data men˛ionat„ pe aceast„ confirmare de
c„tre oficiul po∫tal primitor.
4. Notific„rile transmise prin fax se consider„ primite Ón
prima zi lucr„toare dup„ ce au fost expediate, confirmarea
electronic„ de transmitere prin fax fiind considerat„ dovada
recep˛iei. Notific„rile remise personal se consider„ primite
Ón ziua Ónregistr„rii lor la destinatar.
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CAPITOLUL VIII
For˛a major„
1. Partea care invoc„ un caz de for˛„ major„ este
obligat„ s„ Ól notifice celeilalte p„r˛i Ón termen de 10 zile
de la Óncetarea evenimentului, notificare urmat„ de
remiterea documentelor justificative, respectiv a certificatului
emis de Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei, Ón
termen de 30 de zile calendaristice de la aceea∫i dat„; de
asemenea, partea Ón cauz„ este obligat„ s„ ia m„surile
necesare Ón vederea limit„rii consecin˛elor produse de un
asemenea caz.
2. Cazurile de for˛„ major„ vor fi certificate de Camera
de Comer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei.
3. Dac„, Ón caz de for˛„ major„, distribuitorul ∫i/sau
beneficiarul nu sunt Ón m„sur„ s„ Ó∫i respecte una sau mai
multe dintre obliga˛iile contractuale, p„r˛ile trebuie s„ se
Óntruneasc„ Óntr-un termen de 20 de zile calendaristice de
la notificarea for˛ei majore pentru a adopta m„surile pe
care le estimeaz„ necesare pentru a face posibil„
executarea corespunz„toare a contractului.
4. Œn lipsa unui acord al p„r˛ilor, Ón termen de 3 luni de
la data producerii unui caz de for˛„ major„, oricare dintre
p„r˛i va putea pune cap„t unilateral prezentului contract, cu
efect imediat, prin expedierea unei scrisori recomandate cu
confirmare de primire.
CAPITOLUL IX
Dispozi˛ii finale
Anexa îDefinirea unor termeni“ face parte integrant„ din
prezentele condi˛ii generale de contractare.

ANEX√
la condi˛iile generale de contractare
DEFINIREA UNOR TERMENI

— Beneficiar — persoan„ juridic„, rom‚n„ sau str„in„,
titular„ a licen˛ei de furnizare a gazelor naturale sau care
are calitatea de consumator eligibil;
— cantitate contractat„ — cantitatea de gaze naturale
stabilit„ prin contract, exprimat„ Ón mc;
— cantitate orar„/zilnic„/lunar„ contractat„ — cantitatea
de gaze naturale stabilit„ prin prezentul contract, exprimat„
Ón mc, cu referire la fiecare or„/zi/lun„ calendaristic„
cuprins„ Ón perioada valabilit„˛ii contractului;
— capacitate rezervat„ — capacitatea pe care
distribuitorul se oblig„ s„ o ˛in„ la dispozi˛ia beneficiarului,
Ón orice moment pe perioada de valabilitate a contractului,
fiind stabilit„ Ón func˛ie de cantitatea maxim„ solicitat„ de
beneficiar ∫i acceptat„ de distribuitor pentru a fi vehiculat„
prin sistemul de distribu˛ie Óntr-o or„; este exprimat„ Ón
mc/or„;
— caz fortuit — eveniment viitor, relativ imprevizibil ∫i
insurmontabil, care atrage reconsiderarea obliga˛iilor
contractuale ale p„r˛ii Ón cauz„;
— distribuitor (operator de distribu˛ie) de gaze naturale —
persoan„ juridic„, rom‚n„ sau str„in„, autorizat„ ∫i
licen˛iat„, care are ca obiect de activitate distribu˛ia gazelor
naturale, precum ∫i comercializarea acestora c„tre
consumatorii captivi, Óntr-o zon„ delimitat„, Ón baza licen˛ei
de furnizare;

— for˛a major„ — Ómprejurare extern„ cu caracter
excep˛ional, absolut invincibil„ ∫i imprevizibil„. For˛a major„
exonereaz„ de r„spundere partea care o invoc„, sub
condi˛ia ca Ómprejurarea Ón cauz„ s„ Ómpiedice direct sau
indirect partea respectiv„ s„ Ó∫i Óndeplineasc„ obliga˛iile ce
Ói revin conform contractului sau legii. Cazurile de for˛„
major„ includ, f„r„ a se limita la acestea, actele de r„zboi,
rebeliunile, tulbur„rile civile, asediile, starea de urgen˛„,
calamit„˛ile naturale, cutremurul, alunec„rile de teren,
accidente grave Ón sistemul de distribu˛ie;
— mc de gaze naturale — cantitatea de gaze naturale
care ocup„ volumul unui cub cu latura de 1 metru, Ón
condi˛ii standard, la temperatura de 15ºC ∫i presiunea
de 1,01325 bar;
— presiune minim„ tehnologic„ — presiunea minim„
necesar„, Ón regim de limitare la consumator, destinat„
men˛inerii Ón func˛iune, Ón condi˛ii de siguran˛„, numai a
acelor echipamente ∫i instala˛ii impuse tehnologic pentru a
evita pierderi de produc˛ie nerecuperabile;
— presiune de avarie — presiunea minim„ necesar„
pentru men˛inerea Ón func˛iune a agregatelor care
condi˛ioneaz„ securitatea instala˛iilor ∫i a personalului.
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ACTE ALE COMISIEI NAfiIONALE A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAfiIONAL√ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
privind modificarea Ordinului pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 64/2004
pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2004 privind serviciile de investi˛ii financiare,
a Ordinului pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 65/2004
pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2004 privind emiten˛ii ∫i opera˛iunile cu valori mobiliare,
a Ordinului pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 66/2004
pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/2004 privind pie˛ele reglementate
∫i sistemele alternative de tranzac˛ionare ∫i a Ordinului pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale
a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2004
privind autorizarea ∫i func˛ionarea societ„˛ilor de administrare a investi˛iilor,
a organismelor de plasament colectiv ∫i a depozitarilor
Œn conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (3) ∫i (15) ∫i ale art. 8 din Statutul Comisiei Na˛ionale a
Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2002, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 514/2002, modificat ∫i completat prin Legea nr. 297/2004 privind pia˛a de capital,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 290 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,
Ón baza hot„r‚rii adoptate Ón ∫edin˛a Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare din data de 22 martie 2005,
pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare emite urm„torul ordin:
Art. I. — Se modific„ art. 2 din Ordinul pre∫edintelui
Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 64/2004 pentru
aprobarea Regulamentului nr. 12/2004 privind serviciile de
investi˛ii financiare, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, din Ordinul
pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare
nr. 65/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2004
privind emiten˛ii ∫i opera˛iunile cu valori mobiliare, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.271 din
29 decembrie 2004, din Ordinul pre∫edintelui Comisiei
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 66/2004 pentru aprobarea
Regulamentului nr. 14/2004 privind pie˛ele reglementate ∫i
sistemele alternative de tranzac˛ionare, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie
2004, ∫i, respectiv, din Ordinul pre∫edintelui Comisiei

Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004 pentru aprobarea
Regulamentului nr. 15/2004 privind autorizarea ∫i
func˛ionarea societ„˛ilor de administrare a investi˛iilor, a
organismelor de plasament colectiv ∫i a depozitarilor, care
va avea urm„torul con˛inut:
îArt. 2. — Regulamentul men˛ionat la art. 1 va intra Ón
vigoare la data de 1 iulie 2005 ∫i va fi publicat Óntr-un
supliment al Buletinului Comisiei Na˛ionale a Valorilor
Mobiliare ∫i pe web-site-ul Comisiei Na˛ionale a Valorilor
Mobiliare (www.cnvmr.ro) p‚n„ la data de 29 aprilie 2005.“
Art. II. — Direc˛ia general„ autorizare-reglementare,
Secretariatul general ∫i directorul general executiv vor
urm„ri ducerea la Óndeplinire a prezentului ordin.

p. Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare,
Cristian Traian Ionescu
Bucure∫ti, 25 martie 2005.
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