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PROCEDURĂ  

pentru 

 

ÎNCEPEREA/CONTINUAREA/RELUAREA PRESTĂRII SERVICIILOR DE TRANSPORT 

GAZE NATURALE ȘI/SAU  

APROBAREA TRANSFERURILOR DE CAPACITATE REZERVATĂ  

 

 

Prestarea serviciilor de transport gaze naturale conform Codului rețelei pentru SNT, 

aprobat prin Ordinul ANRE nr.16/2013, cu modificările și completările ulterioare (Codul 

rețelei): 

 

Piață principală de capacitate 

 

1. Prestarea serviciilor de transport gaze naturale se efectuează numai în baza 

contractelor de echilibrare și acces la PVT și a contractelor de transport gaze 

naturale, încheiate între UR și OTS, pe durata de valabilitate a acestora. 

 

2. Condițiile de perfectare a contractelor de echilibrare și acces la PVT, respectiv 

contractelor de transport gaze naturale, sunt precizate în Codul rețelei. 

 

3. Începerea/continuarea/reluarea prestării serviciilor de transport gaze naturale este 

condiționată de constituirea/ajustarea de către UR a garanțiilor financiare de plată 

pentru fiecare contract încheiat cu OTS, în termenul, sub forma, la nivelul și cu 

durata de valabilitate prevăzut în acestea. 

      

4. UR este exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară de plată în 

favoarea OTS dacă plăteşte în avans contravaloarea lunară a serviciilor de transport 

gaze contractate. În acest sens, UR declară OTS, în scris, opțiunea de plată în avans. 

 

5. În situația în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite și transmite UR o 

factură de plată în avans, a cărei valoare: 

 este egală cu valoarea capacității rezervate calculată pentru perioada lunii 

de prestare a serviciilor, în cazul contractelor de transport al gazelor naturale 

aferente punctelor de intrare în SNT; 

 este egală cu valoarea capacității rezervate, calculată pentru perioada lunii 

de prestare a serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei 

volumetrice, calculată la nivelul contractual al capacității pentru aceeași 

perioadă, în cazul contractelor de transport al gazelor naturale aferente 

punctelor de ieșire din SNT. 
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6. Plata contravalorii avansurilor, în integralitate, conform prevederilor 

contractuale, se realizează până la data de începere a prestării serviciului de 

transport în baza facturilor de avans emise în acest sens. Conform art. 1497 din 

Codul Civil, dacă plata se face prin virament bancar, obligaţia de plată este 

considerată îndeplinită la data intrării întregii sume respective în contul OTS. 

OTS va verifica până cel mai târziu la ora 16:00 din ziua lucrătoare anterioară datei 

de începere a prestării serviciilor de transport dacă suma datorată a fost încasată 

în conturile sale. În caz contrar, OTS nu va începe prestarea serviciilor de transport 

gaze naturale.  

  

7. În situația în care UR are serviciile de transport întrerupte ca urmare a datoriilor 

restante înregistrate, OTS va relua prestarea serviciilor de transport numai după 

data îndeplinirii de către UR a obligațiilor sale de plată. Conform art. 1497 din Codul 

Civil, dacă plata se face prin virament bancar, data plății este aceea la care contul 

creditorului a fost alimentat cu debitul restant. OTS va verifica până cel mai târziu 

la ora 16:00 din ziua lucrătoare anterioară datei de reluare a prestării serviciilor de 

transport dacă suma datorată a fost încasată în conturile sale. În caz contrar, OTS 

nu va relua prestarea serviciilor de transport gaze naturale.  

 

8. În situația în care încetarea contractului/contractelor de transport gaze naturale se 

produce ca urmare a neîndeplinirii uneia din cerințele privind accesul la serviciile 

de transport prin SNT, prevăzute de Codul rețelei, inclusiv în cazul rezilierii 

contractului de echilibrare și acces la PVT încheiat între OTS și UR sau prin 

denunțare în caz de faliment, dizolvare, lichidare sau retragere a licenței, UR este 

obligat să plătească OTS contravaloarea produselor de capacitate contractată 

pentru toată perioada rămasă până la expirarea termenului de valabilitate a 

contractului/contractelor. 

 

Piață secundară de capacitate 

 

9. UR are dreptul fie să transfere către alți UR dreptul de utilizare a capacității 

rezervate, fie să transfere complet drepturile și obligațiile ce decurg din contractele 

de transport aferente punctelor de intrare în SNT/contractele de transport aferente 

punctelor de ieșire din SNT.  

 

10. În situația în care beneficiarul capacității care face obiectul transferului este un 

solicitant care nu are niciun contract încheiat cu OTS, atât transferul dreptului de 

utilizare cât și transferul complet al drepturilor și obligațiilor aferente capacității 

rezervate, se vor efectua numai după ce acesta va încheia cu OTS contractul de 

echilibrare și acces la PVT. 

 

11. OTS aprobă transferul complet al drepturilor și obligațiilor aferente capacității 

rezervate, ce decurg din contractele de transport al gazelor naturale, cu condiția ca 

UR/solicitantul beneficiar al transferului să constituie garanția financiară de plată  
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sau să efectueze plata în avans a serviciilor de transport, în conformitate cu 

prevederile contractelor de transport gaze naturale.  

 

În situația în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite și transmite UR o 

factură de plată în avans. Conform art. 1497 din Codul Civil, dacă plata se face prin 

virament bancar, obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării 

sumelor respective totale în contul OTS. 

 

12.  OTS va verifica dacă suma datorată a fost încasată în conturile sale: 

 până cel mai târziu la ora 11:00 a zilei gaziere D-1, pentru solicitările de 

transfer de capacitate pentru o perioadă începând cu ziua gazieră D; 

 până cel mai târziu la ora 14:00 a zilei gaziere D, pentru solicitările de 

transfer de capacitate pentru ziua gazieră D. 

În caz contrar, OTS nu va aproba transferul complet al drepturilor și obligațiilor 

aferente capacității rezervate, ce decurg din contractele de transport al gazelor 

naturale. 

 

 

  

      

 


