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Ordin ANRE-ANRE Nr. 86 din 16.11.2016
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 933 din data: 16.11.2016

Conventia-cadru incheiata intre operatorul de transport si de
sistem si participantii la tranzactionarea gazelor naturale pana
la intrarea in Sistemul national de transport al gazelor naturale
Avand in vedere prevederile art. 99 lit. l) si m) si ale art. 130 alin. (1) lit. o) din Legea energiei
electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
ale art. 67 alin. (5), art. 68 alin. (5) si ale art. 69 alin. (5) din Codul retelei pentru Sistemul
national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale
de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in
temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) si ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
160/2012, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite
prezentul ordin.
Articolul 1
Se aproba Conventia-cadru incheiata intre operatorul de transport si de sistem si participantii la
tranzactionarea gazelor naturale pana la intrarea in Sistemul national de transport al gazelor
naturale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Articolul 2
In termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Societatea
Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, in calitate de operator de
transport si de sistem, si participantii la tranzactionarea cu gaze naturale pana in punctele de
intrare in Sistemul national de transport al gazelor naturale care nu detin calitatea de utilizator al
retelei au obligatia de a incheia conventia-cadru prevazuta in anexa.
Articolul 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
Niculae Havrilet
Bucuresti, 16 noiembrie 2016.
Nr. 86.
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Anexa
CONVENTIA-CADRU Nr. ...... / ......
incheiata intre operatorul de transport si de sistem si participantii la
tranzactionarea gazelor naturale pana la intrarea in Sistemul national
de transport al gazelor naturale
Incheiata intre:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, in calitate
de operator al Sistemului national de transport al gazelor naturale (OTS), si
....., in calitate de participant la tranzactionarea cu gaze naturale pana la intrarea in
Sistemul national de transport al gazelor naturale (Participant),
denumite in continuare parti sau folosind denumirile OTS si Participant.
Prezenta conventie se incheie in baza dispozitiilor art. 67 alin. (5), art. 68 alin. (5) si ale art. 69
alin. (5) din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul retelei pentru SNT, si
stabileste raportul juridic dintre OTS si participantii la tranzactionarea cu gaze naturale care nu
detin calitatea de utilizator al retelei.
Abrevierile utilizate in prezenta conventie-cadru sunt definite in cadrul Codului retelei pentru
SNT.

Capitolul I Drepturi si obligatii
1. OTS se obliga:
- sa acorde, in conditiile Codului retelei pentru SNT, acces Participantului la platforma
informationala online administrata de catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale
"Transgaz" - S.A. Medias;
- sa comunice Participantului cantitatea de gaze naturale alocata in punctele de intrare in SNT;
- sa ofere Participantului posibilitatea de a efectua tranzactii in PVT, prin utilizarea FTG, cu
cantitatile de gaze naturale reprezentand dezechilibrele zilnice cu titlul "Excedent", rezultate in
urma procesului de alocare prevazut la art. 67-69 din Codul retelei pentru SNT;
- sa plateasca contravaloarea cantitatilor de gaze naturale reprezentand dezechilibrele zilnice
finale cu titlul "Excedent", rezultate dupa utilizarea FTG, in conformitate cu prevederile Codului
retelei pentru SNT.
2. OTS are dreptul sa pretinda si sa incaseze contravaloarea capacitatii de transport aferenta
diferentelor cantitative alocate participantului la tranzactionarea cu gaze naturale pana in
punctele virtuale de intrare in SNT, in conformitate cu prevederile Codului retelei pentru SNT.
3. Participantul are obligatia:
- sa incheie contract de transport cu durata de o zi pentru fiecare zi gaziera in care
Participantului i-a fost alocata o cantitate in punctul de intrare in SNT, conform prevederilor
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Codului retelei pentru SNT, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data comunicarii de
catre OTS a respectivei cantitati alocate;
- sa plateasca contravaloarea capacitatii de transport aferenta diferentelor cantitative alocate de
OTS, in conformitate cu prevederile Codului retelei pentru SNT.
4. Participantul are dreptul:
- sa utilizeze platforma informationala online administrata de catre Societatea Nationala de
Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias;
- sa efectueze tranzactii in PVT, prin utilizarea FTG, cu cantitatile de gaze naturale
reprezentand dezechilibrele zilnice cu titlul "Excedent", rezultate in urma procesului de alocare
prevazut la art. 67-69 din Codul retelei pentru SNT;
- sa incaseze contravaloarea cantitatilor de gaze naturale reprezentand dezechilibrele zilnice
finale cu titlul "Excedent", rezultate dupa utilizarea FTG, in conformitate cu prevederile Codului
retelei pentru SNT.

Capitolul II Modalitate de plata
1. Contravaloarea capacitatii de transport aferenta diferentelor cantitative alocate Participantului
in punctele de intrare in SNT in urma procesului de alocare prevazut la art. 67-69 din Codul
retelei pentru SNT este egala cu tariful de rezervare de capacitate pentru prestarea serviciului
de transport ferm pe zi, in vigoare la data alocarii.
2. Contravaloarea cantitatilor de gaze naturale reprezentand dezechilibrele zilnice finale cu titlul
"Excedent" se calculeaza potrivit dispozitiilor art. 102 din Codul retelei pentru SNT.
3. Emiterea, comunicarea, termenul si modalitatea de plata a facturilor se supun dispozitiilor art.
105-107 din Codul retelei pentru SNT.
Prezenta conventie s-a incheiat astazi, ......, in doua exemplare, pentru fiecare parte.
Reprezentant legal OTS, Reprezentant legal Participant,
...................... ................
Semnatura Semnatura
................ ..............
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