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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare,
Runda nr. 62/2008
În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

respectiv factura emisă de Agenția Națională pentru Resurse
Minerale și ordinul de plată sau chitanța corespunzătoare,
precum și acordul de confidențialitate pentru utilizarea datelor
și informațiilor geologice încheiat între ofertant și Agenția
Națională pentru Resurse Minerale;
g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată,
cuprinzând următorii indicatori economici exprimați în procente:
lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut
și rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic
solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt
indicator decât a celor menționați nu se ia în considerare;
h) certificate constatatoare/adeverințe, în original sau copie
legalizată, emise de autoritățile/instituțiile publice care
administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor
pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și
bugetele locale;
i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru
întocmirea documentațiilor și/sau executarea lucrărilor de
cercetare geologică și memoriu cuprinzând prezentarea
activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul
ofertanților specializați și atestați de Agenția Națională pentru
Resurse Minerale; sau
— documentație privind dotarea tehnică a ofertantului, care
va cuprinde cel puțin informații privind instalațiile și utilajele
specifice activităților miniere de cercetare geologică, deținute de
ofertant, și titlul deținerii acestora, precum și personalul
ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific
activităților miniere, și un memoriu cuprinzând prezentarea
activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul
ofertanților cu dotare tehnică proprie, neatestați de Agenția
Națională pentru Resurse Minerale; sau
— copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea
tehnică pentru întocmirea documentațiilor și/sau executarea
lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care
urmează să fie executate activitățile miniere, semnată și
ștampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând
prezentarea activităților miniere executate de aceasta sau în
curs de executare, precum și actul juridic prin care s-a convenit
obligația fermă de executare a activităților miniere, dacă acestea
îi vor fi concesionate, în cazul ofertanților fără capacitate tehnică
proprie.
Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai
pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior. În situația în
care documentația pentru atestarea capacității tehnice este
depusă la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, dar nu
s-a obținut încă atestatul, se vor prezenta documentele
prevăzute la paragrafele doi sau trei de la lit. i).
În situația în care un operator economic depune oferte pentru
mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin,
originalele prevăzute la lit. d), g) și h) vor fi prezentate în oferta
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Art. 1. — Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în
calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile
Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările
ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru
concesionarea de activități miniere de explorare în perimetrele
aprobate potrivit prezentului ordin.
Art. 2. — Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi
concesionate activități de explorare, inclusiv coordonatele
topogeodezice, perimetrele exceptate și resursa minerală, sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 3. — (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse,
potrivit legii, la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
din municipiul București, str. I.D. Mendeleev nr. 36—38, sectorul 1.
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei
de-a 30-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a
prezentului ordin.
Art. 4. — Ofertele persoanelor juridice române sau străine
interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42—45
din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările
ulterioare, următoarele documente și informații:
I. plic exterior:
A. în cazul persoanelor juridice române:
a) declarație de participare, semnată și ștampilată de
ofertant, fără ștersături sau adăugări, care va cuprinde
angajamentul de a menține valabilitatea ofertei, menționarea
perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziția din
anexa la prezentul ordin, potrivit art. 2, și coordonatele
topogeodezice, așa cum au fost publicate, precum și asumarea
răspunderii ofertantului asupra datelor și declarațiilor din ofertă.
Menționarea în cuprinsul declarației de participare a altor
coordonate topogeodezice decât a celor publicate în conformitate
cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai
proceda la deschiderea plicului interior;
b) declarație cuprinzând date și informații privind ofertantul,
respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare,
capitalul social, asociații/acționarii, precum și numele, funcția,
telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se
vor face comunicările;
c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv
și certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul
registrului comerțului, în termen de valabilitate, în original;
e) lista cuprinzând menționarea datelor și informațiilor incluse
în fondul geologic național și/sau în fondul național de
resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul
utilizării de date și informații publice referitoare la resurse
minerale, se va indica sursa din care provin acestea;
f) dovada privind deținerea legală a datelor și informațiilor
incluse în fondul geologic național și/sau în fondul național de
resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei,
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interesate date și informații geologice existente în fondul
geologic național și/sau în fondul național de resurse/rezerve
minerale.
(2) Accesul la datele și informațiile geologice se face, conform
art. 11 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise,
cu respectarea condițiilor impuse de legislația privind informațiile
clasificate, a acordului de confidențialitate și în condițiile achitării
de către solicitant a tarifelor pentru consultarea și utilizarea de date
și informații din fondul geologic național referitoare la resurse
minerale, cu excepția petrolului, aprobate prin Ordinul președintelui
Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002.
Art. 7. — Ofertele vor fi deschise la sediul Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile
lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.
Art. 8. — (1) Organizarea și desfășurarea concursului public
de ofertă pentru concesionarea de activități de explorare se
realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.
(2) Modalitatea de evaluare a capacității financiare,
capacității tehnice, programului de explorare și proiectului tehnic
de refacere a mediului, precum și datele-limită ale evaluării
ofertelor și cea a declarării câștigătorului pot fi obținute gratuit de
participanții la concursul public de ofertă de la sediul Agenției
Naționale pentru Resurse Minerale.
(3) Relații suplimentare pot fi obținute la sediul Agenției
Naționale pentru Resurse Minerale ori la telefon: 317.00.96 sau
317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 3 zile de la
data publicării.
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g

aflată pe poziția superioară din listă. Pentru celelalte oferte se
prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu
specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.
Documentele prevăzute la lit. d), g) și h) se vor prezenta în
termen de valabilitate la data depunerii ofertei;
B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va
cuprinde documentele și informațiile prevăzute la lit. A.a), b), e),
f) și i), precum și următoarele:
a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor
prevăzuți la art. 59 alin. (1) din normele aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;
b) raportul anual auditat.
Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta
îndosariate, cu paginile numerotate și filă finală;
II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române,
cât și străine, conține oferta propriu-zisă, respectiv:
a) programul de explorare propus;
b) proiectul tehnic de refacere a mediului.
Programul de explorare propus și proiectul tehnic de refacere
a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări,
defalcate pe ani contractuali, și valorile estimative
corespunzătoare acestora.
Art. 5. — (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din
normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu
modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior
atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la
deschiderea plicului interior.
(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage
descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din normele
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu
modificările ulterioare.
Art. 6. — (1) În vederea formulării ofertelor, Agenția Națională
pentru Resurse Minerale pune la dispoziția persoanelor juridice
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Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu

us

iv

in

București, 4 august 2008.
Nr. 151.

ex

cl

ANEXĂ

at

L I S TA

D

es

tin

perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008,
pentru concesionarea activităților miniere de explorare

Nr.
crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate
X

Y

Suprafața
km2

Județul

Substanța

1

OBÂRȘIA CLOȘANI EST

395.017
395.017
394.017
394.017

320.832
322.299
321.965
320.832

1,300

MH

granit

2

DOBRA — FINTA

366.746
366.476
366.020
366.167
366.054
366.265

557.241
558.909
558.616
558.305
557.768
557.444

0,704

DB

nisip și pietriș

3

PUCIOASA GLODENI

396.723
397.477
396.585
395.609
396.125
396.147

534.504
537.234
537.507
534.143
533.993
534.363

3,090

DB

apă minerală naturală
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Coordonate

Suprafața
km2

Denumirea perimetrului
X

Y

Județul

Substanța

CIOBOTANI

606.400
606.400
604.000
604.000

519.000
522.000
522.000
519.000

7,200

MS
HR

apă minerală naturală

5

RĂDNUȚA

518.345
518.306
517.639
517.109
516.819
516.962
516.939
517.182
517.407

242.655
242.741
242.496
242.736
242.123
242.046
242.194
242.196
241.738

0,657

AR

granit industrial și de constricție

6

MĂGURA CIORII II

682.900
682.900
682.700
682.700

420.300
419.900
419.750
420.150

0,080

MM

andezit industrial și de
constricție

7

DEALUL SCĂRIȚA

414.245
414.009
413.574
413.140
412.793
413.065

397.563
397.907
397.770
397.935
397.490
396.795

0,905

GJ

8

MĂGURA TOMȘANI

348.851
349.026
348.718
348.554
348.492
348.188
348.159
348.402
348.131
348.172
348.236
348.334

537.521
538.385
538.730
538.671
538.407
538.291
538.170
537.870
537.631
537.522
537.204
537.052

9

CRIȘUL MORII

10

11
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ii
g

ra

tu

ite

a

0,881

ăr

rm

fo

in

iv

us
cl

ce

4

275.717
275.998
276.194
275.498
275.402
274.932

0,68

BH

nisip și pietriș

VALEA CORBULUI

361.240
360.933
360.506
360.321
360.361
360.300
360.350
360.465
360.679
360.719
360.834
360.894
361.010

343.460
343.776
343.190
343.082
342.941
342.785
342.433
342.460
342.768
343.059
343.132
343.259
343.414

0,419

MH

lignit

VALEA LUPȘA DE SUS

361.032
361.073
361.060
359.615
359.690
360.297
359.980
360.369

339.802
340.533
340.650
340.935
340.673
340.654
340.000
339.882

0,914

MH

lignit
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623.941
623.930
623.333
623.167
622.509
622.792
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Nr.
crt.

Coordonate
Denumirea perimetrului
X

Y

Suprafața
km2

Județul

Substanța

CĂZĂNEȘTI 2

360.269
359.900
360.147
360.000
359.799
359.647
358.575
359.342

331.585
331.850
332.226
332.415
332.167
332.298
331.150
330.538

1,488

MH

lignit

13

MERIȘ 3

366.828
366.728
365.920
365.903
366.425

338.851
339.575
339.500
339.443
338.300

0,702

MH

lignit

14

MĂGURA CIORII

683.450
683.450
682.950
682.950

420.000
420.500
420.500
420.000

0,250

MM

15

GORUNIȘ

393.835
394.240
393.890
393.160
392.715
392.575
392.790

396.725
397.375
399.000
398.755
398.720
398.181
397.535

2,422

16

DEALUL CARIEREI

324.460
324.700
324.910
324.675
324.520
324.520
324.400
324.270
323.617
323.500
324.159

17

DEALUL CIUTURA

18

19

andezit industrial și de
construcție

GJ

lignit

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

12

0,752

CT

calcar industrial și de
construcție

385.195
385.176
384.523
384.519
384.465
384.344
384.115
384.217

399.638
400.975
400.780
400.036
399.592
399.325
398.990
398.886

1,142

GJ

lignit

VARZARI EST

637.200
637.700
636.800
636.860

308.000
308.700
308.960
308.240

0,495

BH

lignit

BĂILE OGLINZI

637.975
637.975
636.400
636.400

601.125
603.975
603.975
601.125

4,489

NT

apă minerală terapeutică
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767.380
767.725
767.600
767.285
767.000
766.800
766.800
766.700
766.530
767.050
767.417
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MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ORDIN
privind aprobarea componenței și a Regulamentului de funcționare a Comitetului
pentru Situații de Urgență al Ministerului Internelor și Reformei Administrative
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național
de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005, ale Hotărârii Guvernului
nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor
și centrelor operative pentru situații de urgență și ale Hotărârii Guvernului nr.2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor
funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și
gestionarea situațiilor de urgență,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului

ce

Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008,

or

fiz
i

ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 3. — Atribuțiile Centrului operativ al comitetului ministerial
sunt îndeplinite de Centrul Operațional Național din structura
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care asigură
și Secretariatul tehnic permanent al comitetului ministerial.
Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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el

Art. 1. — Se aprobă componența Comitetului pentru Situații

rs
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de Urgență al Ministerului Internelor și Reformei Administrative,

pe

denumit în continuare comitet ministerial, prezentată în anexa
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Comitetului pentru Situații de Urgență al Ministerului Internelor
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Art. 2. — Se aprobă Regulamentul de funcționare a
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și Reformei Administrative, potrivit anexei nr. 2.
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București, 31 iulie 2008.
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p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA

Comitetului pentru Situații de Urgență al Ministerului Internelor și Reformei Administrative
Art. 1. — (1) Comitetul pentru Situații de Urgență al
Ministerului Internelor și Reformei Administrative, denumit în
continuare comitetul ministerial, are în componență un
președinte, un vicepreședinte, membri și consultanți.
(2) Președintele comitetului ministerial este ministrul
internelor și reformei administrative.
(3) Vicepreședintele comitetului ministerial este secretarul de
stat pentru relațiile cu instituțiile prefectului.
(4) Membrii comitetului ministerial sunt persoane cu putere
de decizie din aparatul propriu, cu atribuții în domeniul

gestionării tipurilor de risc repartizate Ministerului Internelor și
Reformei Administrative, după cum urmează:
a) secretarul de stat, șef al Departamentului ordine și
siguranță publică;
b) secretarul de stat pentru comunitățile locale;
c) secretarul general al Ministerului Internelor și Reformei
Administrative;
d) directorul general al Direcției generale pentru relațiile cu
instituția prefectului;
e) directorul general al Direcției generale management
operațional;
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b) un reprezentant al Direcției generale pentru relațiile cu
instituția prefectului;
c) un reprezentant din Inspecția de Prevenire a I.G.S.U.
5. Grupul de suport tehnic pentru managementul exploziilor
necontrolate ale muniției rămase din timpul conflictelor militare:
a) un reprezentant din Inspectoratul General al Poliției
Române;
b) 2 reprezentanți din Inspecția de Prevenire a I.G.S.U.;
c) un reprezentant din Centrul Operațional Național al
I.G.S.U.
6.

de
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f) directorul general al Direcției generale management
logistic și administrativ;
g) directorul general al Direcției generale pentru comunicații
și tehnologia informațiilor;
h) directorul general al Direcției generale financiare;
i) directorul general al Direcției generale medicale;
j) directorul general al Inspectoratului Național pentru
Evidența Persoanelor;
k) șeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale;
l) președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat;
m) inspectorul general al Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență (I.G.S.U.);
n) inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției
Române;
o) inspectorul general al Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române;
p) inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției
de Frontieră Române;
q) șeful Autorității Naționale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități Publice.
Art. 2. — Consultanții pentru asigurarea documentării tehnice
de specialitate a membrilor comitetului ministerial, privind
managementul tipurilor de risc generatoare de situații de urgență
sunt experți și specialiști din aparatul propriu, instituțiile și
unitățile din subordine și reprezentanți ai altor ministere și
instituții cu atribuții în domeniu, cooptați la solicitarea
președintelui comitetului ministerial și organizați în 8 grupuri de
suport tehnic, după cum urmează:
1. Grupul de suport tehnic pentru managementul incendiilor:
a) un reprezentant din Centrul Operațional Național al
I.G.S.U.;
b) un reprezentant din Inspecția de Prevenire a I.G.S.U.
2. Grupul de suport tehnic pentru managementul
accidentelor nucleare și/sau urgențe radiologice:
a) 2 reprezentanți ai Comisiei Naționale pentru Controlul
Activităților Nucleare;
b) un reprezentant al Agenției Nucleare;
c) un reprezentant din Inspecția de Prevenire a I.G.S.U.;
d) un reprezentant din Centrul Operațional Național al
I.G.S.U.
3. Grupul de suport tehnic pentru managementul
accidentelor chimice cu implicații în afara amplasamentului:
a) 2 reprezentanți din Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile;
b) un reprezentant din Inspecția de Prevenire a I.G.S.U.;
c) un reprezentant din Centrul Operațional Național al
I.G.S.U.
4. Grupul de suport tehnic pentru managementul avariilor
grave ale sistemelor de gospodărie comunală:
a) 2 reprezentanți ai Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

e) un reprezentant din Centrul Operațional Național al

I.G.S.U.
7. Grupul de suport tehnic pentru managementul poluării
marine în zona costieră:
a) un reprezentant din Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile;
b) un reprezentant al Autorității Navale Române;
c) un reprezentant din Inspecția de Prevenire a I.G.S.U.;
d) un reprezentant din Centrul Operațional Național al
I.G.S.U.
8. Grupul de suport tehnic pentru managementul căderilor
de obiecte din atmosferă și din cosmos:
a) un reprezentant din Direcția generală management
operațional;
b) un reprezentant din Comisia Națională pentru Controlul
Activităților Nucleare;
c) un reprezentant din Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile;
d) un reprezentat din Inspectoratul de Aviație al Ministerului
Internelor și Reformei Administrative;
e) un reprezentant din Inspecția de Prevenire a I.G.S.U.
Art. 3. — Organigrama comitetului ministerial este prezentată
în anexa nr. 1A, care face parte integrantă din prezenta
componență.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 598/11.VIII.2008

*) Anexa nr. 1A este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 2

REGULAMENTUL

de funcționare a Comitetului pentru Situații de Urgență al Ministerului Internelor și Reformei Administrative
p) logistica intervenției;
q) reabilitarea zonei afectate;
r) acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și
asistență socială și religioasă.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

CAPITOLUL II
Funcționarea comitetului ministerial
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Art. 4. — (1) Comitetul ministerial își desfășoară activitatea
în baza planului anual elaborat de Secretariatul tehnic
permanent.
(2) Comitetul ministerial se întrunește semestrial și ori de
câte ori situația o impune, la convocarea președintelui.
(3) La ședințele comitetului ministerial participă, la invitația
președintelui, reprezentanți ai altor ministere și instituții publice
centrale, precum și ai unor operatori economici sau organizații
neguvernamentale, care îndeplinesc funcții de sprijin în
prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.
Art. 5. — (1) Ședințele comitetului ministerial se desfășoară
în prezența majorității membrilor sau a înlocuitorilor desemnați.
(2) Ordinea de zi se stabilește de președinte, pe baza
propunerilor membrilor comitetului ministerial, iar data și locul
de desfășurare a ședințelor sunt aduse la cunoștința acestora cu
cel puțin 5 zile înainte de Secretariatul tehnic permanent.
(3) Materialele care urmează a fi analizate în ședințele
comitetului ministerial se vor depune la Secretariatul tehnic
permanent, pentru multiplicare și difuzare, în timp util, cu cel
puțin 10 zile înainte de desfășurarea acestora.
Art. 6. — (1) Hotărârile comitetului ministerial se adoptă cu
votul a două treimi din numărul membrilor prezenți, cu excepția
punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza
deciziei președintelui comitetului ministerial.
(2) Consultanții comitetului ministerial și invitații nu au drept
de vot.
(3) Dezbaterile pe marginea materialelor prezentate și
analizate în ședințele comitetului ministerial se consemnează
de către Secretariatul tehnic permanent, care întocmește și
proiectul de hotărâre.
Art. 7. — Hotărârea comitetului ministerial se transmite
structurilor interesate pentru punerea în aplicare.
Art. 8. — Lucrările comitetului ministerial se desfășoară în
spații special amenajate, puse la dispoziție de:
a) Ministerul Internelor și Reformei Administrative, la sediul
din str. Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, București;
b) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la sediul
din str. Banu Dumitrache nr.46, sectorul 2, București.
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Art. 1. — (1) Comitetul pentru Situații de Urgență al
Ministerului Internelor și Reformei Administrative, denumit în
continuare comitetul ministerial, este un organism
interinstituțional de sprijin al managementului tipurilor de risc
generatoare de situații de urgență din domeniul de
responsabilitate și face parte din Sistemul Național pentru
Managementul Situațiilor de Urgență.
(2) Comitetul ministerial se constituie și funcționează sub
conducerea ministrului internelor și reformei administrative.
(3) În condițiile legii, ministrul internelor și reformei
administrative poate delega atribuții din competența sa sau
poate încredința mandatul de reprezentare secretarului de stat
pentru relațiile cu instituțiile prefectului.
(4) Comitetul ministerial nu are personalitate juridică.
Art. 2. — În aplicarea prevederilor legale în vigoare, comitetul
ministerial emite hotărâri.
Art. 3. — (1) Comitetul ministerial coordonează
managementul următoarelor tipuri de risc, generatoare de
situații de urgență:
a) incendii;
b) accidente nucleare și/sau urgențe radiologice;
c) accidente chimice cu implicații în afara amplasamentului;
d) avarierea gravă a sistemelor de gospodărie comunală;
e) explozii necontrolate ale muniției rămase din timpul
conflictelor militare;
f) evenimente publice de amploare care pot genera situații
de urgență;
g) poluări marine în zona costieră;
h) căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos.
(2) Comitetul ministerial asigură participarea structurilor
ministerului la îndeplinirea următoarelor funcții de sprijin:
a) monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și
a efectelor negative ale acestora;
b) informarea, înștiințarea și avertizarea;
c) planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor;
d) căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor;
e) evacuarea persoanelor, populației sau a bunurilor
periclitate;
f) acordarea asistenței medicale de urgență;
g) prevenirea îmbolnăvirilor în masă;
h) localizarea și stingerea incendiilor;
i) neutralizarea efectelor materialelor periculoase;
j) asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de
intervenție, persoanelor evacuate și al altor resurse;
k) efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile,
instalațiile și amenajările afectate;
l) asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele
afectate sau evacuate;
m) asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau
evacuate;
n) efectuarea depoluării și decontaminării;
o) menținerea și restabilirea ordinii publice;

CAPITOLUL III
Atribuțiile președintelui, vicepreședintelui,
membrilor și consultanților
Art. 9. — Comitetul ministerial asigură îndeplinirea atribuțiilor
principale prevăzute la art. 21 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de
Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 15/2005.
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Art. 11. — Secretariatul tehnic permanent are următoarele
atribuții specifice:
a) gestionează documentele comitetului ministerial;
b) asigură convocarea comitetului ministerial și transmiterea
ordinii de zi;
c) primește și pregătește materialele pentru ședințele
comitetului ministerial și asigură prezentarea acestora
președintelui și membrilor;
d) elaborează lucrările și execută operațiunile de secretariat
pe timpul ședințelor;
e) asigură redactarea hotărârilor adoptate de comitetul
ministerial, precum și a proiectelor de ordine, pe care le prezintă
spre aprobare;
f) asigură difuzarea la structurile și instituțiile subordonate
Ministerului Internelor și Reformei Administrative și la alte
autorități interesate a documentelor emise de comitetul
ministerial;
g) întocmește informări periodice privind situația operativă
sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;
h) cooperează cu secretariatele tehnice permanente sau cu
activitate temporară, organizate și asigurate de centrele
operative pentru situații de urgență, la nivelul ministerelor și al
instituțiilor publice centrale;
i) conlucrează cu structurile aparatului central al Ministerului
Internelor și Reformei Administrative implicate în emiterea
ordinelor ministrului;
j) întocmește proiectele comunicatelor de presă ale
comitetului ministerial;
k) urmărește realizarea suportului logistic al locului de
desfășurare a ședințelor comitetului ministerial;
l) preia și gestionează datele și informațiile transmise în cazul
unor situații de urgență din domeniul de competență și asigură
înștiințarea membrilor comitetului ministerial și a consultanților;
m) pentru îndeplinirea atribuțiilor consultă specialiștii
organizați pe grupe de suport tehnic;
n) asigură actualizarea nominală a componenței comitetului
ministerial;
o) îndeplinește alte atribuții sau sarcini stabilite de comitetul
ministerial sau de președintele acestuia.
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Art. 10. — Persoanele din componența comitetului ministerial
au următoarele obligații principale:
a) președintele:
1. stabilește ordinea de zi și conduce ședințele acestuia;
2. semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele
și măsurile adoptate;
3. semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele
și proiectele de acte normative;
4. prezintă în ședințele Comitetului Național pentru Situații
de Urgență propunerile comitetului ministerial;
5. asigură gestionarea tipurilor de riscuri specifice și
îndeplinirea funcțiilor de sprijin stabilite în competență;
6. aprobă planurile elaborate la nivelul inspectoratelor
generale pentru asigurarea resurselor umane, materiale și
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;
7. conduce și coordonează, prin Centrul Operațional Național
și Centrul Operațional de Comandă al Centrului Național de
Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică, participarea
structurilor ministerului la acțiunile de limitare și înlăturare a
urmărilor situațiilor de urgență;
8. analizează situațiile de urgență create, ia măsuri pentru
aplicarea hotârârilor Guvernului, Consiliului Suprem de Apărare
a Țării și Comitetului Național pentru Situații de Urgență, emite
ordine și dispoziții către unitățile/structurile centrale și teritoriale
privind modul de acțiune al acestora;
9. hotărăște în baza propunerilor prezentate de membrii
comitetului ministerial, modul de folosire a efectivelor și
mijloacelor de care dispun unitățile/structurile ce îndeplinesc
misiuni specifice în situații de urgență și, la nevoie, asigură
sprijinul acestora;
b) vicepreședintele îndeplinește obligațiile președintelui în
lipsa acestuia, precum și pe cele ce îi revin ca membru al
comitetului ministerial;
c) membrii:
1. participă la ședințele comitetului ministerial;
2. prezintă informări și puncte de vedere;
3. informează operativ personalul propriu asupra problemelor
dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor și măsurilor
adoptate;
4. urmăresc aplicarea acestora în domeniile de competență;
5. mențin legătura permanentă cu Centrul Operațional
Național;
6. fac propuneri cu privire la modul de folosire a efectivelor și
mijloacelor de care dispun unitățile/structurile subordonate/
coordonate ce îndeplinesc misiuni specifice în situații de
urgență;
7. conduc activitatea de intervenție a structurilor aflate în
subordonare/coordonare;
d) consultanții:
1. participă la ședințele comitetului ministerial;
2. consiliază membrii acestuia asupra problemelor operative,
tehnice și de specialitate;
3. asigură documentarea tehnică de specialitate pentru
tipurile de riscuri gestionate și sprijină Secretariatul tehnic
permanent în elaborarea documentelor de lucru pentru comitetul
ministerial.
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CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 12. — Comitetul ministerial își desfășoară activitatea în
conformitate cu dispozițiile legilor, ordinelor și instrucțiunilor în
vigoare.
Art. 13. — Întregul personal din componența comitetului
ministerial este obligat să cunoască și să aplice întocmai
prevederile prezentului regulament.
Art. 14. — Documentele elaborate pentru pregătirea,
organizarea și desfășurarea activităților se arhivează de către
Secretariatul tehnic permanent al comitetului ministerial, cu
respectarea prevederilor legale.
Art. 15. — Fluxul informațional-decizional pentru
managementul tipurilor de risc generatoare de situații de
urgență, repartizate Ministerului Internelor și Reformei
Administrative, este prevăzut în anexa nr. 2A, care face parte
integrantă din prezentul regulament.
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la regulament
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REPUBLICĂRI
DECIZIA
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale*) nr. 309/2005
privind aprobarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție
a gazelor naturale**)
precum și părțile din contractele de distribuție a gazelor naturale

Art. 1. — Se aprobă Condițiile generale de contractare a
serviciilor de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. 3. — Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
ANEXĂ

C O N D I Ț I I G E N E R A L E D E C O N T R A C TA R E

fiz
i

ce

a serviciilor de distribuție a gazelor naturale

B. să precizeze pe versoul facturii emise datele/informațiile
pe care le consideră ca fiind necesare și/sau utile în derularea
contractului de distribuție a gazelor naturale;
C. să limiteze prestarea serviciilor de distribuție a gazelor
naturale în următoarele cazuri:
a) neachitarea de către beneficiar, la termenele și în condițiile
stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea
serviciilor de distribuție a gazelor naturale, a majorărilor de
întârziere aferente, a eventualelor daune-interese rezultate din
deteriorarea unor instalații ale distribuitorului, când acestea se
datorează culpei beneficiarului, sau a altor obligații de plată
prevăzute de reglementările în vigoare;
b) nerespectarea programului de distribuție a gazelor
naturale, anexa nr. 1 la contractul de distribuție a gazelor
naturale — clauze specifice de contractare, în cazul locului de
consum al beneficiarului încadrat în categoriile de consumatori
B4—B6; în acest caz, limitarea va fi aplicată pentru locul de
consum unde s-a constatat depășirea;
c) din dispoziția Dispeceratului Național de Gaze Naturale, în
conformitate cu reglementările în vigoare.
Nivelul presiunii și al cantităților de gaze naturale până la
care poate fi realizată limitarea va fi adus la cunoștință
beneficiarului, în baza unui preaviz transmis acestuia cu
minimum 3 zile calendaristice înainte de luarea măsurii limitării,
cu excepția situației prevăzute la lit. c); în acest caz, nivelul
presiunii nu va fi mai mic decât cel al presiunii de avarie, stipulat
în contractul de distribuție a gazelor naturale;
D. să întrerupă sau să limiteze, la alegerea distribuitorului,
prestarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale în
următoarele cazuri:
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1. Distribuția gazelor naturale se realizează de la punctele
de predare/preluare comercială de la intrarea în sistemul de
distribuție a gazelor naturale până la locul de consum al
beneficiarului, în condițiile stipulate în contractul de distribuție a
gazelor naturale.
2. Cantitatea de gaze naturale, exprimată în unități de
energie, distribuită conform programului de distribuție, stipulat
ca anexă la contractul de distribuție a gazelor naturale, va fi
asigurată de către beneficiar în punctele de predare/preluare
comercială de la intrarea în sistemul de distribuție a gazelor
naturale, în condiții de calitate corespunzătoare reglementărilor
în vigoare, urmând să fie livrată în aceleași condiții la locul de
consum stipulat în contract.
3. Măsurarea cantității de gaze naturale se face continuu, la
punctul de livrare, prin intermediul contoarelor/sistemelor și
echipamentelor de măsurare, cu respectarea condițiilor
prevăzute de reglementările în vigoare.
4. Măsurarea cantității de gaze naturale distribuite poate fi
contestată de către părți, în mod justificat, pe baza verificării
echipamentelor de măsurare.

el

or

CAPITOLUL I
Cerințe generale

CAPITOLUL II
Drepturile și obligațiile distribuitorului
1. Distribuitorul are următoarele drepturi:
A. să încaseze contravaloarea serviciilor de distribuție a
gazelor naturale prestate;

*) În prezent Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a preluat atribuțiile, bugetul, sursele de finanțare, personalul, drepturile
și obligațiile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care s-a desființat, conform art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008.
**) Republicată în temeiul art. VII din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2008 pentru modificarea
Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale și modificarea și completarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 21 mai 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005 privind aprobarea Condițiilor generale de contractare
a serviciilor de distribuție a gazelor naturale a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 8 aprilie 2005, și a mai fost modificată prin:
— Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 460/2005 privind modificarea Condițiilor generale de
contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 10 iunie 2005;
— Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.190/2006 privind modificarea Condițiilor generale de
contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 16 noiembrie 2006;
— Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2008 pentru modificarea Contractului-cadru de distribuție a
gazelor naturale și modificarea și completarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 386 din 21 mai 2008.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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2. Distribuitorul are următoarele obligații:
a) să factureze lunar beneficiarului contravaloarea serviciilor
de distribuție a gazelor naturale prestate;
b) să precizeze pe factura emisă data limitării/
întreruperii/reluării prestării serviciilor de distribuție, rezilierii
contractului, precum și cota majorărilor de întârziere percepute
ca efect al neachitării contravalorii serviciilor de distribuție;
c) să rezerve beneficiarului, pentru fiecare loc de consum,
capacitatea contractată, în vederea distribuirii cantităților de
gaze naturale convenite de părți, exprimate în unități de energie;
d) să presteze serviciile de distribuție a gazelor naturale,
potrivit programului de distribuție, în condiții de siguranță și
calitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;
e) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor
de distribuție a gazelor naturale, pentru timpul necesar
remedierii avariilor apărute în sistemul de distribuție a gazelor
naturale, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor sistemelor
afectate și, după caz, a beneficiarilor, reluarea acesteia urmând
să se facă imediat după înlăturarea cauzelor întreruperii;
f) să verifice și să întrețină periodic contoarele/sistemele de
măsurare a gazelor naturale, precum și aparatele utilizate pentru
determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale
livrate la termenele stabilite prin reglementările metrologice în
vigoare sau ori de câte ori este necesar; distribuitorul va suporta
toate cheltuielile operațiunilor de verificare/înlocuire/reparare a
contoarelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale, precum
și a aparatelor utilizate pentru determinarea puterii calorifice
superioare a gazelor naturale livrate, aflate în proprietatea
distribuitorului, cu excepția situațiilor în care deteriorarea
constatată la acestea se datorează beneficiarului sau
consumatorului eligibil, client al acestuia sau unui terț;
g) să suporte cheltuielile aferente expertizei metrologice și
ale operațiunilor aferente acesteia, în cazul în care sesizarea
beneficiarului sau a consumatorului eligibil, client al acestuia, cu
privire la funcționarea contorului de măsurare se dovedește
întemeiată; în situația în care contorul este defect și nereparabil,
distribuitorul este obligat să asigure, pe cheltuiala proprie,
măsurarea cantităților de gaze cu mijloace de măsurare conform
prevederilor Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze
naturale tranzacționate pe piața angro, aprobat prin Decizia
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale nr. 656/2002, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 506 din 12 iulie 2002*);
h) să răspundă la/să soluționeze reclamațiile beneficiarului
la termenele prevăzute de legislația în vigoare;
i) să asigure parametrii de debit și presiune ai gazelor
naturale distribuite, în conformitate cu prevederile contractului
de distribuție a gazelor naturale;
j) să permită beneficiarului accesul la contoarele/
echipamentele de măsurare utilizate la decontare, în vederea
citirii acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;
k) să notifice beneficiarului intenția de limitare sau de
întrerupere programată a livrării gazelor naturale și durata
acesteia/cazurile de limitare sau de întrerupere a livrării gazelor
naturale, cu excepția următoarelor situații:
• nepermiterea accesului personalului împuternicit al
distribuitorului, în baza programului convenit de părți, pentru a
monta, a verifica sau a citi aparatele de măsurare ori pentru a
verifica și a remedia defecțiunile intervenite la instalațiile
exploatate de distribuitor, când acestea se află pe proprietatea
beneficiarului;
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a) nerespectarea programului de distribuție a gazelor
naturale, anexa nr. 1 la contractul de distribuție a gazelor
naturale—clauze specifice de contractare, în cazul locului de
consum al beneficiarului încadrat în categoriile de consumatori
B4—B6; în acest caz, întreruperea va fi aplicată pentru locul de
consum unde s-a constatat depășirea;
b) potențial consum fraudulos de gaze naturale/alimentare
de către beneficiar sau de către consumatorul eligibil, client al
acestuia, a unor terți consumatori/alocare a gazelor naturale
pentru alte instalații de utilizare decât cele legal aprobate,
constatate de distribuitor;
c) neprezentarea actelor doveditoare privind asigurarea
funcționării în condiții tehnice de siguranță a instalațiilor de
utilizare, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice;
d) atunci când beneficiarul sau consumatorul eligibil, client
al acestuia, nu permite accesul liber al personalului împuternicit
al distribuitorului, pe baza unei înștiințări scrise transmise de
distribuitor, în scopul montării, verificării sau citirii aparatele de
măsurare ori al verificării sau remedierii defecțiunilor intervenite
la instalațiile/aparatele/echipamentele distribuitorului, când
acestea se află pe proprietatea beneficiarului;
e) în cazul în care beneficiarul sau consumatorul eligibil,
client al acestuia, nu permite accesul liber al distribuitorului la
zonele de siguranță și de protecție ale sistemului de distribuție
a gazelor naturale, în conformitate cu un program convenit de
părți sau ori de câte ori distribuitorul consideră necesar;
f) ca urmare a intervenției beneficiarului sau consumatorului
eligibil, client al acestuia, la instalațiile de reglare-măsurare și la
alte echipamente ale distribuitorului aflate pe proprietatea
beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia;
g) nerespectarea de către beneficiar sau de către
consumatorul eligibil, client al acestuia, a limitelor zonelor de
protecție și de siguranță ale instalațiilor distribuitorului, conform
legislației în vigoare;
h) forța majoră sau starea de necesitate — când se
periclitează viața ori sănătatea oamenilor sau integritatea
bunurilor materiale, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor
sistemelor afectate și, după caz, a consumatorilor;
i) neachitarea de către beneficiar, la termenele și în condițiile
stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea
serviciilor de distribuție a gazelor naturale, a majorărilor de
întârziere aferente, a eventualelor daune-interese rezultate din
deteriorarea unor instalații ale distribuitorului, când acestea se
datorează culpei beneficiarului, sau a altor obligații de plată
prevăzute de reglementările în vigoare;
j) din dispoziția Dispeceratului Național de Gaze Naturale, în
conformitate cu reglementările în vigoare;
k) pentru perioada necesară remedierii defecțiunilor la
sistemul de distribuție a gazelor naturale sau pentru perioada
necesară efectuării lucrărilor de întreținere;
l) neasigurarea condițiilor de calitate prevăzute de normele
tehnice aplicabile, pentru cantitățile de gaze naturale, exprimate
în unități de energie, livrate de beneficiar la intrarea în sistemul
de distribuție.
E. să aibă acces la echipamentele de măsurare a volumelor
de gaze naturale livrate și la aparatele utilizate pentru
determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale
livrate, amplasate pe proprietatea consumatorului, care servesc
la decontarea cantităților de gaze naturale livrate, exprimate în
unități de energie, în vederea verificării periodice, pe bază de
program convenit de părți sau ori de câte ori este necesar.
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*) Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 656/2002 privind aprobarea Regulamentului de măsurare
a cantităților de gaze naturale tranzacționate pe piața angro a fost abrogată prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale nr. 664/2005. Ulterior, aceasta a fost abrogată prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.304/2006,
care la rândul ei a fost abrogată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului
de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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care acesta urmează să le distribuie, în limita capacității
contractate, conform programului de distribuție, în cazul
consumatorilor încadrați în categoriile de consumatori B4 — B6;
d) să sesizeze imediat distribuitorul în legătură cu orice
defecțiune pe care o constată în funcționarea contorului de
măsurare la locul de consum și să asigure accesul
împuternicitului distribuitorului la acesta;
e) să solicite distribuitorului luarea de măsuri pentru
remedierea defecțiunilor constatate la instalațiile distribuitorului
situate în incinta beneficiarului sau consumatorului eligibil, client
al acestuia;
f) să solicite distribuitorului întreruperea distribuției gazelor
naturale, în cazul în care întreruperea este legată de
funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor.
CAPITOLUL IV
Condiții de prestare a serviciului de distribuție a gazelor
naturale
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1. În cazul în care beneficiarul nu înaintează în termen
distribuitorului notificarea prevăzută la pct. 2 lit. c) din cap. III
„Drepturile si obligațiile beneficiarului”, se va considera ca fiind
valabilă cantitatea prevăzută în contract.
2. Beneficiarul poate solicita modificarea programului de
distribuție, în limita capacității rezervate; modificările aduse
acestuia vor putea fi convenite de către părți în termen de o zi
lucrătoare de la data solicitării.
3. La solicitarea distribuitorului, beneficiarul va prezenta
nominalizările/renominalizările apobate de operatorul Sistemului
național de transport al gazelor naturale care să justifice
solicitarea efectuată.
4. Distribuitorul va notifica, motivat, observațiile formulate în
legătură cu programul de distribuție, cu minimum 3 zile
lucrătoare înainte de începerea lunii de livrare. În acest sens,
părțile contractante vor putea conveni modificările propuse, în
termenul prevăzut la pct. 2. În lipsa unui acord asupra
modificărilor propuse, se va aplica programul de distribuție
prevăzut în contractul de distribuție a gazelor naturale.
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• intervenția beneficiarului la stația/postul de reglaremăsurare;
• depășirea capacității de distribuție rezervată, fără acordul
distribuitorului;
• potențialul consum fraudulos de gaze naturale/alimentarea
de către beneficiar a unor terți consumatori/utilizarea gazelor
naturale pentru alte instalații de utilizare decât cele aprobate;
l) în condițiile permiterii accesului de către beneficiar, să reia
prestarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale către
beneficiar, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării
motivelor întreruperii sau, după caz, de la data la care
distribuitorul este informat cu privire la încetarea motivului
întreruperii, cu excepția următoarelor situații:
— încetare a valabilității contractului de distribuție a gazelor
naturale;
— consum fraudulos de gaze naturale;
m) să recalculeze consumul de gaze naturale, atunci când se
constată defectarea contoarelor/sistemelor/echipamentelor de
măsurare, în conformitate cu modul de recalculare a consumului
de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură,
potrivit reglementărilor în vigoare, precum și în situația în care se
constată defectarea aparatelor de determinare a puterii
calorifice superioare a gazelor naturale livrate, în conformitate
cu legislația în vigoare;
n) să anunțe telefonic beneficiarul, în maximum 3 ore de la
informare, cu privire la dispoziția Dispeceratului Național de
Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea livrării, în
situații de disfuncționalitate/periclitare a siguranței în cadrul
Sistemului național de transport al gazelor naturale, și să notifice
ulterior beneficiarului aceasta situație, în maximum 12 ore;
o) să pună la dispoziția beneficiarului lista serviciilor care pot
fi prestate și care nu sunt cuprinse în tariful de distribuție
perceput în baza contractului de distribuție a gazelor naturale;
p) să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciilor de
distribuție a gazelor naturale, la solicitarea scrisă a
beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; în
acest caz, beneficiarul va preciza locul de consum unde solicită
limitarea/întreruperea prestării serviciilor de distribuție.

ra

14

ex

cl

CAPITOLUL III
Drepturile și obligațiile beneficiarului
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1. Beneficiarul are următoarele drepturi:
a) să aibă acces, în condițiile legii, la aparatele de măsurare
aflate în incinta distribuitorului, în prezența personalului
împuternicit al acestuia;
b) să conteste în mod justificat datele privind cantitățile de
gaze naturale, exprimate în unități de energie, distribuite de
către distribuitor și măsurate la locul de consum stabilit prin
contractul de distribuție a gazelor naturale;
c) să solicite distribuitorului întreruperea distribuției gazelor
naturale, printr-o notificare transmisă acestuia cu minimum 5 zile
calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodată și
data reluării serviciului de distribuție;
d) să solicite prestarea altor servicii care nu sunt cuprinse în
tariful de distribuție perceput în baza contractului de distribuție
a gazelor naturale.
2. Beneficiarul are următoarele obligații:
a) să achite integral și la termen contravaloarea serviciilor de
distribuție prestate;
b) să asigure cantitățile de gaze naturale exprimate în unități
de energie, ce urmează a fi distribuite, potrivit programului de
distribuție — anexă la contractul de distribuție a gazelor
naturale, în conformitate cu dispozițiile referitoare la condițiile
de calitate prevăzute în normele tehnice aplicabile;
c) să informeze distribuitorul, cu minimum 15 zile lucrătoare
înainte de începerea lunii de livrare, în ceea ce privește
cantitățile de gaze naturale exprimate în unități de energie, pe

CAPITOLUL V
Răspunderea contractuală
1. În cazul consumului fraudulos de gaze naturale, constatat
de organele competente, beneficiarul va datora distribuitorului
daune-interese, conform prejudiciului cauzat, în condițiile
legislației în vigoare.
2. Nivelul daunelor - interese prevăzute la pct. 1 nu va putea
fi inferior unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantității
de gaze naturale, exprimată în unități de energie, la momentul
constatării consumului fraudulos, calculată la debitul maxim
instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadă de 3 luni.
CAPITOLUL VI
Clauza de confidențialitate
1. Părțile contractante sunt obligate ca pe perioada de
valabilitate a contractului de distribuție a gazelor naturale să
păstreze confidențialitatea datelor, a documentelor și/sau a
informațiilor obținute în baza acestuia.
2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele date,
documente și/sau informații:
a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al
celeilalte părți contractante;
b) cele care sunt, la data dezvăluirii lor, de circulație publică;
c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza
unei obligații legale de informare.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 598/11.VIII.2008

într-un termen de 20 de zile calendaristice de la notificarea forței
majore pentru a adopta măsurile pe care le estimează necesare
pentru a face posibilă executarea corespunzătoare a
contractului.
4. În lipsa unui acord al părților, în termen de 3 luni de la data
producerii unui caz de forță majoră, oricare dintre părți va putea
pune capăt unilateral prezentului contract, cu efect imediat, prin
expedierea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

CAPITOLUL VII
Notificări
1. Cu excepția modificărilor și/sau completărilor Condițiilor
generale prin ordin al președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei toate notificările se vor
transmite în scris, prin remitere directă, prin scrisoare
recomandată 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, dacă prin
contractul de distribuție a gazelor naturale nu se prevede un alt
termen.
3. În cazul în care notificarea se face prin poștă, aceasta va
fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, considerându-se primită de către destinatar la data
menționată pe această confirmare de către oficiul poștal
primitor.
4. Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima
zi lucrătoare după ce au fost expediate, confirmarea electronică
de transmitere prin fax fiind considerată dovada recepției.
Notificările remise personal se consideră primite în ziua
înregistrării lor la destinatar.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale
Termenii utilizați sunt definiți în anexa „Definirea unor
termeni”, care face parte integrantă din prezentele condiții, în
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările
ulterioare, precum și în celelalte reglementări în vigoare.
NOTĂ:
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Reproducem mai jos prevederile art. III, IV și V din Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 46/2008 pentru modificarea Contractului-cadru de
distribuție a gazelor naturale și modificarea și completarea
Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție a
gazelor naturale, texte care nu au fost încorporate în forma
republicată a Deciziei președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005:
„Art. III. — Pentru consumatorii eligibili de gaze naturale
încadrați în categoriile B4—B6, distribuitorii vor proceda la
regularizarea sumelor rezultate din reîncadrare numai pentru
cantitățile consumate începând cu data de 1 ianuarie 2009.
Art. IV. — Titularii licențelor de distribuție a gazelor naturale
au obligația ca, în cazul în care doresc să prelucreze datele
având caracter personal ale consumatorilor casnici de gaze
naturale, persoane fizice, să solicite acordul acestora, exprimat
în mod expres și neechivoc, în conformitate cu prevederile
legale.
Art. V. — Titularii licențelor de distribuție a gazelor naturale
au obligația ca la redactarea textului contractelor încheiate cu
consumatorii casnici de gaze naturale să utilizeze fonturi a căror
mărime să fie de minimum 10.”
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1. Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată
să îl notifice celeilalte părți în termen de 10 zile de la încetarea
evenimentului, notificare urmată de remiterea documentelor
justificative, respectiv a certificatului emis de Camera de Comerț
și Industrie a României, în termen de 30 de zile calendaristice de
la aceeași dată; de asemenea, partea în cauză este obligată să
ia masurile necesare în vederea limitării consecințelor produse
de un asemenea caz.
2. Cazurile de forță majoră vor fi certificate de Camera de
Comerț și Industrie a României.
3. Dacă, în caz de forță majoră, distribuitorul și/sau
beneficiarul nu sunt în măsură să își respecte una sau mai multe
dintre obligațiile contractuale, părțile trebuie să se întrunească
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CAPITOLUL VIII
Forța majoră
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ANEXĂ

es

la Condițiile generale de contractare

D

a serviciilor de distribuție a gazelor naturale

DEFINIREA UNOR TERMENI

— beneficiar — titularul licenței de furnizare a gazelor
naturale — persoană juridică, română sau străină, ori
consumatorul eligibil — persoană fizică sau juridică;
— capacitate rezervată — capacitatea pe care distribuitorul
se obligă să o țină la dispoziția beneficiarului în orice moment pe
perioada de valabilitate a contractului, fiind stabilită în funcție de
cantitatea maximă solicitată de beneficiar și acceptată de
distribuitor pentru a fi vehiculată prin sistemul de distribuție
într-o oră; este exprimată în unități de energie/oră;
— consum fraudulos — consumul bazat pe înșelăciune, în
vederea obținerii unui folos material injust, de natură să cauzeze
un prejudiciu;
— loc de consum — amplasamentul instalațiilor de utilizare
ale unui consumator, raportat la adresa poștală, unde
măsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul
sistemului de măsurare; în cazul în care predarea/preluarea
comercială a gazelor naturale se face prin mai multe SRM-uri
și/sau PRM-uri aflate la aceeași adresă poștală sau prin mai
multe sisteme de măsurare comercială în cadrul aceluiași SRM

sau PRM, amplasamentul instalațiilor de utilizare trebuie
considerat din punct de vedere comercial un singur loc de
consum; fac excepție cazul în care soluția tehnică de alimentare
cu gaze naturale, pentru aceeași adresă poștală, a fost expres
solicitată de consumator, precum și situația în care la aceeași
adresă poștală există ambele tipuri de consumatori, casnici și
noncasnici, consumul acestora fiind măsurat distinct;
— punct de livrare — ansamblul format din branșament și
sistem de măsurare; un loc de consum poate avea mai multe
puncte de livrare;
— presiune minimă tehnologică — presiunea minimă
necesară, în regim de limitare la consumator, destinată
menținerii în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor
echipamente și instalații impuse tehnologic pentru a evita
pierderi de producție nerecuperabile;
— presiune de avarie — presiunea minimă necesară pentru
menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționează
securitatea instalațiilor și a personalului.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE
— Prețuri pentru anul 2008 —
Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonament
anual (lei)

Suport fizic
Abonament
trimestrial (lei)

Abonament
lunar (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428
—
375
562
107
430
400
135
112
187
17
—

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative apărute în Partea I

Suport electronic
Abonament
Abonament
anual (lei)
lunar (lei)

960

90

420
720
240
1.080
900
240
—
—
40
—

40
65
25
100
85
25
—
—
—
—

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.
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Prețurile includ TVA 9%.
Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:

el
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o

an

 INFO EUROTRADING — S.A.

pe

 INTERPRESS SPORT — S.R.L.

ite

a

 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.

tu

 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.

ii
g

ra

 PRESS EXPRES — S.R.L.

rm

ăr

 ZIRKON MEDIA — S.R.L.

in

fo

 ART ADVERTISING — S.R.L.

us

iv

 CALLIOPE — S.R.L.

ex

cl

 DIFSTARPRESS — S.R.L.

at

 CURIER PRESS — S.A.

D

es

tin

 MIMPEX — S.R.L.
 ROESTA — S.R.L.

— prin oficiile sale poștale
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)

or

 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.
 ACTA LEGIS — S.R.L.

 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.
 SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.
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