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PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND MODALITATEA DE
ACHIZITIE A GAZELOR NATURALE

1.

SCOPUL PROCEDURII

Procedura descrie operatiunile desfăşurate in vederea aprovizionarii cu gaze naturale pentru:
 Asigurarea necesarului de consum al clientilor din portofoliu pentru care furnizarea se realizeaza
in regim reglementat;
 Asigurarea necesarului de consum al clientilor din portofoliu pentru care furnizarea se realizeaza
in regim concurential;
 Acoperirea consumului tehnologic din activitatea de operare sistem distributie gaze naturale;
 Indeplinirea obligatiilor legale in ceea ce priveste asigurarea stocului minim, tranzactionarea pe
pietele centralizate de gaze naturale si respectarea structurii de amestec pe piata reglementata;
2.

DOMENIUL DE APLICARE
Se aplica de catre personalul cu atributii specifice din cadrul Directiei Economice a societatii.

3.

CADRUL LEGISLATIV
 Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu completarile si modificarile ulterioare.
 Ordinul Presedintelui ANRE nr.182/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului
unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de
aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Ordinul Presedintelui ANRE nr.16/2013 - privind aprobarea Codului retelei pentru sistemul de
transport al gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.

TERMENI SI ABREVIERI
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
FZR – furnizare in regim reglementat
FZN – furnizare in regim concurential
An gazier – perioada calendaristica cuprinsa intre 1 octombrie – 30 septembrie

5.

DESCRIEREA PROCEDURII

A.Stabilirea cererii si selectia furnizorilor
Anual, in lunile iulie - august, in baza contractelor de furnizare a gazelor in vigoare si a estimarilor de clienti
noi, corelat cu istoricul de consum al acestora, se estimeaza necesarul de consum pentru anul gazier
urmator pentru FZR si FZN.
In cazul in care necesarul respectiv nu este asigurat prin contracte de achizitie valabile pentru perioada
respectiva, in vederea acoperirii necesarului de gaze naturale se determina cantitatea necesara a fi
achzitionata suplimentar de pe piata en-gros.
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Se lanseaza pe pietele centralizate cererea de oferta si in cazul in care nu se pot obtine conditii
avantajoase, care sa respecte cerintele si principiile :
a. minimizare a costului resurselor alocate (pret de achizitie, costuri de echilibrare, costuri de
finantare, costul garantiilor constituite, costul resurselor umane implicate, costul serviciilor
aditionale implicate, etc);
b. tratamentul egal şi nediscriminatoriu al participanţilor la procedura de achiziţie a gazelor naturale;
c. asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, şi acoperirea consumului clienţilor săi;
d. livrarea zilnica profilata pe baza consumului zilnic estimat, cu o marja de toleranta zilnica intre
estimare si consum de cel putin +/- 10%,
se solicita oferte direct la furnizori de pe piata angro, in vederea incheierii de contracte bilaterale.
Prin exceptie, in situatia in care nu se vor obtine conditii avantajoase sau nu sunt respectate principiile mai
sus amintite, se vor achizitiona gaze naturale de pe pietele centralizate de gaze pentru cantitatea stabilita
ca si obligatie legala. In acest sens, in scopul minimizarii costurilor, se vor initia ordine de cumparare
trimestriale sau lunare pe pietele centralizate direct sau prin mandatar.
Pentru evitarea situatiilor de lipsa sursa gaze, deciziile privind achizitia se vor adopta din timp, de preferat
anticipat pe termen lung.
B.Contractarea
Dupa identificarea surselor de aprovizionare se initiaza negocieri. Avand in vedere faptul ca pentru sectorul
reglementat sunt reguli specifice, fiind cunoscute posibilitatile de recuperare a costului unitar de achizitie
in pretul final practicat, se urmareste corelarea pe cat posibil a conditiilor contractuale cu cele din
contractele cadru FZR (termene de plata, minimizarea costurilor totale de achizitie, eliminarea costurilor
suplimentare nerecunoscute, etc).
C.Desfasurarea relatiilor contractuale
Societatea aloca personal calificat pentru procedura de achizitie si desfasurare a relatiilor contractuale,
personal care urmareste totodata evolutia zilnica a pietei, a evolutiei necesarului de consum si a
posibilitatilor de predictibilitate a acestuia, intocmeste statistici, rapoarte si prognoze si emite continuu
propuneri pentru alegerea celor mai sigure si eficiente surse de achizitie gaze naturale.
Societate urmareste intretinerea unor relatii profesioniste cu furnizoriii de gaze naturale, bune practici si
solutionare amiabila a eventualelor dispute contractuale, factor esential pentru crearea unui statut solid,
bazat pe incredere si echitabilitate, asigurand astfel un cadru adecvat pentru obtinerea de conditii
avantajoase pentru clientii din portofoliu.
6.

LISTA DE DIFUZARE

In conformitate cu prevederile art.4 alin (1) litera a din Ordinul Presedintelui ANRE nr.182/2015 privind
aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare
reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în
sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta
procedura este publica.

