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PROCEDURĂ DE SOLUTIONARE/MEDIERE  LA NIVELUL S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.  

A  NEINȚELEGERILOR APĂRUTE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE 

TRANSPORT GAZE NATURALE/ACTELOR ADIȚIONALE LA CONTRACTELE DE 

TRANSPORT GAZE NATURALE 

 

 

TEMEI LEGAL 

În conformitate cu prevederile art.4 din Ordinul ANRE nr. 35/2013, publicat în M.Of. nr. 358/17.06.2013 a 

fost elaborată prezenta procedură cu următorul conținut. 

SCOPUL PROCEDURII 

Prezenta procedură este elaborată în scopul creării unui mecanism de soluționare/mediere a 

neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor  de transport gaze naturale și a actelor adiționale aferente 

acestora. 

DOMENIUL DE APLICARE 

Sunt supuse prevederilor prezentei proceduri:  

a) neînţelegerile apărute la încheierea contractelor de transport gaze naturale;  

b) neînţelegerile apărute la încheierea actelor adiţionale aferente contractelor prevăzute la lit. a). 

Neînţelegerile apărute la încheierea contractelor/actelor adiţionale pot avea ca obiect: 

a) clauze negociabile aferente contractelor ce se încheie în baza contractelor-cadru elaborate de 

Autoritatea competentă, conform prevederilor legale în vigoare; 

b) clauze noi, conforme legislaţiei în vigoare, pe care partea/părţile doreşte/doresc să le includă în 

contractele deja încheiate în baza contractelor-cadru elaborate de Autoritatea competentă. 

Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei proceduri: 

a) neînţelegerile asupra unor probleme ce nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul gazelor 

naturale; 

b) neînţelegerile a căror rezolvare nu intră în competenţa autorităţii de reglementare, inclusiv aspecte 

legate de proprietate. 
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Semnarea cu obiecţii sau divergenţe a contractelor comerciale care intră în sfera de competență de 

soluționare conform prezentei proceduri atrage doar medierea neînţelegerilor precontractuale rămase 

divergente. 

DEFINIȚII 

Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură, cu excepţia 

celor din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012. 

ASPECTE GENERALE/PREALABILE 

Responsabil cu încheierea contractelor de transport gaze naturale, precum și cu aplicarea prezentei 

proceduri este Serviciul Contracte transport gaze naturale din subordinea Departamentului Operare.  

Soluţionarea neînţelegerilor la nivelul SNTGN Transgaz SA reprezintă o condiție prealabilă declanşării 

procedurii la nivelul ANRE cu privire la aspectele cuprinse în sfera de aplicare a prezentei proceduri. 

Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării procedurii este limba română, iar documentele redactate 

într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în 

considerare. 

OBIECTUL PROCEDURII 

Obiectul prezentei proceduri constă în soluționarea la nivelul SNTGN TRANSGAZ SA a neînțelegerilor 

apărute în legătură cu încheierea contractelor de transport gaze naturale și a actelor adiționale aferente, de 

a căror transmitere către utilizatorii de rețea este responsabilă SNTGN Transgaz SA, conform art. 42 din 

Codul rețelei pentru sistemul național de transport al gazelor naturale. 

PROCEDURA PROPRIU-ZISĂ 

Procedura debutează prin analizarea cererii scrise adresate SNTGN Transgaz SA de către un solicitant, în 

care se prezintă neînţelegerile apărute la încheierea contractului/actului adiţional. Cu această ocazie se va 

constitui un dosar al cazului supus analizei. Dosarul este confidențial, astfel că nicio persoană în afara 

solicitantului și a SNTGN Transgaz SA  nu are acces la acesta fără acordul scris al părților. Face excepție 

cazul în care informațiile cuprinse în dosar sunt solicitate de către o autoritate a statului, în condițiile legii.  

Cererea va fi însoţită, în mod obligatoriu, de documentele pe baza cărora solicitantul îşi întemeiază 

susţinerile. Documentele depuse în copie vor fi certificate pe fiecare pagină "conform cu originalul" şi vor 

conţine data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii 

respective, după caz. 
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În vederea soluționării cererilor, Serviciul Contracte  transport gaze naturale va face demersuri pentru 

numirea unei comisii, ale cărei atribuții sunt stabilite prin decizia de numire a membrilor acesteia.  

Comisia va analiza cererea şi, dacă este cazul, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrare, va solicita 

prin președintele comisiei, completarea documentaţiei depuse.  

Solicitantul are obligaţia completării documentaţiei în termen de maximum 5 zile de la data primirii solicitării 

de completare. 

În cazul în care solicitantul nu depune în termenul menționat anterior (5 zile) completarea documentaţiei, 

Comisia va analiza şi soluţiona cererea în baza documentelor depuse iniţial.  

În termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii iniţiale se desfăşoară şedinţa comună, 

organizată prin grija Serviciului Contracte transport gaze naturale, în vederea soluţionării neînţelegerilor. În 

acest scop serviciul de resort va comunica, în scris, solicitantului data, ora și locația unde se va desfășura 

ședința comună. 

În situaţia în care părţile implicate soluţionează neînţelegerile, se va întocmi o minută în acest sens, 

urmând ca, în termen de maximum 5 zile de la data întocmirii acesteia, să se încheie contractul în cauză. 

În cazul în care solicitantul nu se prezintă la şedinţa comună, Comisia va analiza şi va soluţiona cererea în 

baza documentelor depuse iniţial și va comunica solicitantului soluția adoptată. 

În situaţia în care documentul încheiat cu ocazia şedinţei comune nu este însuşit sau este însuşit parţial de 

către una ori ambele părţi implicate, se consideră că neînţelegerile nu au fost soluţionate. În acest caz, 

părţile vor încheia un proces-verbal, conform anexei nr. 2 la procedura privind medierea neînțelegerilor 

apărute la încheierea contractelor în domeniul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 35/2013 şi 

în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii iniţiale, prin grija Serviciului Contracte transport 

gaze naturale, documentaţia se transmite la ANRE, însoţită de o cerere formulată conform anexei nr. 3 la 

procedura menționată. 

Comisia va înştiinţa solicitantul despre acest demers, în termen de 3 zile de la data transmiterii cererii de 

mediere a neînţelegerilor către ANRE. 

DISPOZIȚII FINALE 

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta procedură. 
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Anexa nr.1 la procedură 

  

Autoritate competentă Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul 
Energiei 

Serviciul de resort Serviciul Contracte Transport Gaze Naturale 

Solicitant Persoană fizică sau juridică care se adresează 
SNTGN Transgaz SA 


