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Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel-Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Patricia Marilena Ionea — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Ioan-Sorin Daniel Chiriazi.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015 privind

pensiile militare de stat. Excepția a fost ridicată de Ioan Pătrașcu

în Dosarul nr. 18.705/3/2017 (număr în format vechi 1.119/2018)

al Curții de Apel București — Secția a VII-a pentru cauze privind

conflicte de muncă și asigurări sociale și constituie obiectul

Dosarului Curții Constituționale nr. 1.642D/2018. 

2. La apelul nominal lipsesc autorul excepției și partea Casa

Sectorială de Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca

inadmisibilă, întrucât apreciază că vizează aspecte ce privesc

aplicarea și interpretarea legii.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea din 19 septembrie 2018, pronunțată în

Dosarul nr. 18.705/3/2017 (număr în format vechi 1.119/2018),

Curtea de Apel București — Secția a VII-a pentru cauze

privind conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat

Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015 privind

pensiile militare de stat. Excepția a fost ridicată de Ioan

Pătrașcu cu prilejul soluționării apelului formulat de Casa

Sectorială de Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naționale

împotriva Sentinței civile nr. 7.964 din 8 noiembrie 2017,

pronunțată de Tribunalul București — Secția a VIII-a conflicte

de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 18.705/3/2017,

având ca obiect contestația formulată de autorul excepției de

neconstituționalitate împotriva deciziei de pensionare. 

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul

acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. 110 alin. (5) din

Legea nr. 223/2015 sunt contrare principiului egalității în fața

legii consacrat de art. 16 din Constituție, dar și de art. 2 al Legii

nr. 223/2015. Astfel, arată că interpretarea sintagmei „ale căror
drepturi de pensie au fost stabilite de către casele teritoriale de
pensii conform Legii nr. 263/2010” în sensul că ar restrânge

aplicabilitatea textului de lege supus controlului de

constituționalitate doar asupra persoanelor pensionate începând

cu 1 ianuarie 2011, creează un tratament diferențiat între

persoane aflate în situații identice. 

6. În susținerea criticilor de neconstituționalitate, autorul

excepției arată că, deși dreptul său la pensie a fost stabilit în

anul 1997 în baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări

sociale de stat și asistență socială, odată cu intrarea în vigoare

a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte

drepturi de asigurări sociale, conform art. 180 din acest act

normativ, pensia sa a devenit pensie în înțelesul Legii

nr. 19/2000, iar ulterior, odată cu intrarea în vigoare a Legii

nr. 263/2010, conform art. 171 din acest act normativ, pensia a

devenit pensie în înțelesul acestei din urmă legi. Pentru că

pensiile stabilite conform legislației anterioare devin pensii în

înțelesul Legii nr. 263/2010, dispozițiile art. 110 alin. (5) din

Legea nr. 223/2015 trebuie să fie aplicabile și persoanelor

pensionate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, doar

așa textul de lege producându-și efectele în scopul enunțat în

expunerea de motive a actului normativ. În acest sens,

precizează că art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015 vine să

corecteze o situație inechitabilă, respectiv cea în care se

regăsește un militar în rezervă căruia i-au fost stabilite drepturile

de pensie în conformitate cu criteriile care reglementează

sistemul public de pensii, prin recalcularea drepturilor de pensie

pe baza criteriilor care reglementează sistemul militar de pensii,

criterii care corespund specificului acestei categorii profesionale.

Prin urmare, consideră că nu există niciun motiv obiectiv și

justificat pentru a restrânge aplicarea dispozițiilor art. 110

alin. (5) din Legea nr. 223/2015 doar la situația persoanelor

pensionate ulterior datei de 1 ianuarie 2011, în condițiile în care

între situația sa și situația acestor persoane nu există nicio

diferență, ambele categorii având drepturile de pensie stabilite

într-un mod dezavantajos în funcție de criteriile sistemului public

de pensii.

7. Autorul excepției mai arată că împrejurarea că nu a optat

la momentul pensionării pentru o pensie de serviciu nu poate

avea drept efect imposibilitatea stabilirii pensiei conform

principiilor specifice pensiilor militare, neexistând niciun text de

lege care să restrângă acest drept în situația neexercitării sale

într-un anumit termen, ci eventuala sancțiune constă în faptul

că drepturile intimatului vor fi stabilite în conformitate cu

principiile pensiilor militare, doar începând cu luna ulterioară

depunerii cererii.

8. Curtea de Apel București — Secția a VII-a pentru cauze

privind conflicte de muncă și asigurări sociale apreciază că

excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată. În acest

sens, invocă cele reținute de Curtea Constituțională în

jurisprudența sa, așa cum sunt Decizia nr. 684 din 15 decembrie

2005 și Decizia nr. 119 din 15 februarie 2007, potrivit cărora

legiuitorul poate institui, în considerarea situației specifice

deosebite a unor categorii socioprofesionale, tratamente juridice

diferențiate atât prin condiții și criterii de acordare derogatorii,

cât și printr-un mod de calcul și un cuantum diferite ale pensiilor.

Această jurisprudență a fost apreciată în concordanță cu

practica Curții Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia



situația obiectiv diferită în care se află anumite categorii de

persoane justifică sau chiar impune instituirea prin lege a unui

tratament juridic rezonabil diferențiat, fără ca aceasta să

reprezinte privilegii ori discriminări.

9. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea

nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată

președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului,

precum și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de

vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de

vedere solicitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege

criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie

dispozițiile art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015 privind

pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, potrivit cărora:

„Persoanele care au realizat stagiu de cotizare în specialitate și
ale căror drepturi de pensie au fost stabilite de către casele
teritoriale de pensii conform Legii nr. 263/2010, cu modificările
și completările ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei,
în condițiile prezentei legi, la casele de pensii sectoriale, în
funcție de ultimul loc de muncă din care au trecut în
rezervă/retragere sau de la care le-au încetat raporturile de
serviciu.”

13. Autorul excepției consideră că acest text de lege

contravine prevederilor art. 16 din Constituție, referitoare la

egalitatea în drepturi a cetățenilor. 

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

constată că dispozițiile art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015

reglementează posibilitatea persoanelor al căror drept la pensie

a fost stabilit în temeiul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar

de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, de a cere recalcularea

pensiei, în temeiul Legii nr. 223/2015, la casele sectoriale de

pensii, dacă au realizat stagiu de cotizare în specialitate și dacă

pensia a fost stabilită anterior de către casele teritoriale de

pensii. Faptul că textul de lege se referă la persoanele care s-au

pensionat în intervalul de timp între intrarea în vigoare a Legii

nr. 263/2010 și până la intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015

este fără echivoc, de vreme ce întreaga ipoteză a art. 110 din

acest act normativ se referă la această categorie de persoane

în mod distinct față de dispozițiile art. 109 din aceeași lege, care

se referă la pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici

cu statut special, acordate anterior, respectiv cele „recalculate în
baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în
domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea
unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor
proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță
națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și
completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate
beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică
și siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum și
pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și
completările ulterioare (...)”. 

15. Prin urmare, în conținutul a două texte de lege diferite,

art. 109 și art. 110 din Legea nr. 223/2015, legiuitorul a prevăzut

atât recalcularea pensiilor militarilor, polițiștilor și funcționarilor

publici cu statut special stabilite înainte de intrarea în vigoare a

Legii nr. 263/2010, cât și a celor stabilite în temeiul acestei din

urmă legi, astfel că nu se poate reține existența unei omisiuni

legislative, de natură să creeze discriminări. 

16. Ceea ce critică, în realitate, autorul excepției este faptul

că Legea nr. 223/2015 nu prevede și posibilitatea recalculării

pensiilor acordate înainte de intrarea în vigoare a Legii

nr. 263/2010, dar care nu se încadrează în ipoteza art. 109 din

Legea nr. 223/2015, întrucât nu au fost acordate în temeiul

legilor speciale care reglementau acordarea pensiilor de

serviciu, ci în temeiul reglementărilor aplicabile sistemului public

de pensii, așa cum este Legea nr. 3/1977 privind pensiile de

asigurări sociale de stat și asistență socială. În mod concret,

autorul excepției invocă situația sa particulară, respectiv faptul

că la data pensionării nu îndeplinea condițiile legale necesare

acordării pensiei militare de stat, dar că, potrivit condițiilor

stabilite de Legea nr. 223/2015, le îndeplinește. 

17. Or, față de această critică, Curtea reține că, așa cum a

statuat prin Decizia nr. 547 din 18 septembrie 2018, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 9 ianuarie

2019, paragrafele 25 și 26, persoanele care se pensionează se

supun dispozițiilor legale în vigoare la data deschiderii dreptului

la pensie, potrivit principiului tempus regit actum. Curtea a mai

statuat, referitor la tratamentul juridic diferit căruia se supun

persoanele în funcție de data deschiderii dreptului la pensie, că

situația diferită în care se află cetățenii în funcție de

reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum
nu poate fi privită ca o încălcare a dispozițiilor constituționale

care consacră egalitatea în fața legii și a autorităților publice,

fără privilegii și discriminări. Curtea a precizat că noile

reglementări pot să fie avantajoase sau chiar dezavantajoase

beneficiarilor de pensii, după cum permit sau impun, după caz,

situația economico-financiară a țării și fondurile de asigurări

sociale de stat disponibile. În oricare dintre aceste ipoteze

dispozițiile legale noi se aplică numai pentru viitor, pentru

persoane care se vor înscrie la pensie după intrarea lor în

vigoare, neputând atinge drepturile de pensie anterior stabilite.

Prin urmare, legiuitorul este liber să modifice condițiile de

stabilire a dreptului la pensie pentru viitor, fără ca aceasta să

aibă semnificația încălcării dreptului la pensie, iar dacă dorește

ca noile dispoziții mai favorabile să fie aplicate și persoanelor

pensionate anterior, acest lucru trebuie prevăzut în mod expres

de lege.

18. Dincolo de aceste considerente, care relevă

conformitatea dispozițiilor art. 110 alin. (5) din Legea

nr. 223/2015 cu principiul constituțional al egalității în drepturi,

Curtea mai reține și faptul că autorul excepției se găsește într-o

situație diferită de persoanele aflate în ipoteza textului legal prin

prisma obiectivului acestei reglementări. Astfel, Curtea constată

că, prin măsura instituită în art. 110 alin. (5) din Legea

nr. 223/2015, legiuitorul a urmărit reglementarea unui remediu

pentru persoanele care la momentul pensionării nu au avut

posibilitatea de a opta pentru acordarea unei pensii militare de

stat, întrucât aceasta nu era prevăzută de dispozițiile legale în

vigoare. Or, autorul excepției nu se află în această ipoteză,

întrucât, la data pensionării, dispozițiile Decretului nr. 214/1977

privind pensiile militare de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 83

din 6 august 1977, reglementau acordarea acestui drept, dar

autorul excepției nu îndeplinea condițiile necesare obținerii

acestuia. 
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 404

din 18 iunie 2020

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel-Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Patricia Marilena Ionea — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Ioan-Sorin Daniel Chiriazi.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 247 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind

reforma în domeniul sănătății. Excepția a fost ridicată de Anca-

Ioana Pralea în Dosarul nr. 4.165/110/2013 al Tribunalului

Bacău — Secția a II-a civilă și de contencios administrativ și

fiscal și constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale

nr. 1.665D/2018.

2. La apelul nominal lipsesc autoarea excepției și părțile

Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a

Finanțelor Publice Bacău și Casa de Asigurări de Sănătate a

Județului Bacău. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca

neîntemeiată. Consideră că cele reținute de Curtea

Constituțională prin Decizia nr. 164 din 12 martie 2013 nu pot fi

aplicabile și în situația autoarei prezentei excepții de

neconstituționalitate, deoarece, prin decizia amintită, a fost avut

în vedere un tratament juridic diferit între pensionarii care

depășeau venitul minim și pensionarii care nu depășeau acest

venit minim. În funcție de acest criteriu, plăteau sau nu

contribuția de asigurări de sănătate și pentru alte activități

independente. Prin urmare, s-a avut în vedere venitul de bază,

salariul sau pensia și nu venitul subsidiar activității independente

sau din cedarea folosinței bunurilor, dobânzi ori depozite.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată

următoarele:

4. Prin Încheierea din 23 februarie 2015, pronunțată în

Dosarul nr. 4.165/110/2013, Tribunalul Bacău — Secția a II-a

civilă și de contencios administrativ și fiscal a sesizat

Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 247 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătății. Excepția a fost ridicată

de Anca-Ioana Pralea cu prilejul soluționării unei cauze în

contencios administrativ și fiscal.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate

autoarea acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. 257

alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 sunt contrare art. 16 alin. (1)

și art. 56 alin. (2) din Constituție în măsura în care obligă

persoanele care datorează contribuția de asigurări sociale de

sănătate asupra veniturilor din salarii la plata acestei contribuții

cumulat cu cea datorată asupra veniturilor impozabile realizate

din activități independente. Consideră că sunt aplicabile mutatis
mutandis considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 164

din 12 martie 2013 prin care s-a admis excepția de

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din

Legea nr. 95/2006. Astfel, arată că fiscalitatea trebuie să fie nu

19. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, 

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Ioan Pătrașcu în Dosarul nr. 18.705/3/2017 (număr

în format vechi 1.119/2018) al Curții de Apel București — Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale

și constată că dispozițiile art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituționale în raport cu

criticile formulate. 

Definitivă și general obligatorie. 

Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale

și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 18 iunie 2020. 
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Magistrat-asistent,
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numai legală, ci și proporțională, rezonabilă, echitabilă și să nu

diferențieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de

cetățeni, așezarea justă a sarcinilor fiscale trebuind să reflecte

însuși principiul egalității cetățenilor în fața legii prin impunerea

unui tratament identic pentru situații identice și să țină cont de

capacitatea contributivă a contribuabililor, cu luarea în

considerare a elementelor ce caracterizează situația individuală

și sarcinile sociale ale acestora. De asemenea susține că sursa

veniturilor obținute nu poate constitui, în contextul avut în

vedere, o justificare obiectivă și rezonabilă pentru instituirea unui

tratament juridic diferit între salariații care obțin venituri din salarii

și din cedarea folosinței bunurilor, din dividende și dobânzi, din

drepturi de proprietate intelectuală și din alte venituri care se

supun impozitului pe venit și salariații care obțin venituri din

activități independente. Prima categorie de salariați este scutită

de la plata contribuției pentru asigurările de sănătate, în timp ce

a doua categorie nu este scutită, deși, de principiu, veniturile din

cedarea folosinței bunurilor, din dividende și dobânzi, din

drepturi de proprietate intelectuală și din alte venituri care se

supun impozitului pe venit pot fi cu mult mai mari decât veniturile

din activități independente.

6. Tribunalul Bacău — Secția a II-a civilă și de contencios

administrativ și fiscal apreciază că excepția de

neconstituționalitate nu este întemeiată.

7. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea

nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată

președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului,

precum și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de

vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de

vedere solicitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege

criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie,

potrivit încheierii de sesizare, dispozițiile art. 247 alin. (2) lit. b)

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din

28 aprilie 2006. Examinând motivarea excepției de

neconstituționalitate, precum și cele reținute în cuprinsul

încheierii prin care Curtea Constituțională a fost sesizată, Curtea

constată că, în realitate, sunt avute în vedere dispozițiile art. 257

alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006, în forma anterioară

modificării acestui act normativ prin art. 48 pct. 1 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor

măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente

convenite cu organismele internaționale, precum și pentru

modificarea și completarea unor acte normative, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie

2013, precum și anterior republicării Legii nr. 95/2006 în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august

2015. Având în vedere cele reținute prin Decizia nr. 766 din

15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 549 din 3 august 2011, potrivit cărora „sunt supuse controlului

de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din

legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se

producă și după ieșirea lor din vigoare”, precum și incidența în

cauză a dispozițiilor de lege criticate, Curtea urmează să

analizeze constituționalitatea art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea

nr. 95/2006, așa cum a fost sesizată. Textul de lege criticat are

următoarea redactare:

— Art. 257 alin. (2) lit. b): „(2) Contribuția lunară a persoanei
asigurate se stabilește sub forma unei cote de 6,5%, care se
aplică asupra: [...]

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care
desfășoară activități independente care se supun impozitului pe
venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează
contribuția, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la
un salariu de bază minim brut pe țară, lunar.”

11. Autoarea excepției consideră că aceste dispoziții de lege

sunt contrare prevederilor constituționale ale art. 16 alin. (1) și

art. 56 alin. (2) referitoare la egalitatea în drepturi a cetățenilor

și așezarea justă a sarcinilor fiscale.

12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

constată că autoarea acesteia critică, în esență, faptul că, spre

deosebire de categoria de persoane care se încadrează în

ipoteza art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 — anume

cele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor,

venituri din dividende și dobânzi, venituri din drepturi de

proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o

formă de asociere și alte venituri care se supun impozitului pe

venit —, persoanele care se încadrează în ipoteza lit. b) din

același articol de lege, respectiv cele care realizează venituri din

activități independente, sunt obligate să plătească și contribuția

de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din salarii.

În susținerea acestei critici sunt invocate cele reținute de Curtea

Constituțională prin Decizia nr. 164 din 12 martie 2013, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013.

13. Cu privire la această critică, Curtea reține că, prin Decizia

nr. 164 din 12 martie 2013, a admis excepția de

neconstituționalitate și a constatat că „dispozițiile art. 257

alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătății, în redactarea de la intrarea în vigoare a acestora și

până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătății, sunt neconstituționale în măsura în care obligă

persoanele ce datorează contribuția de asigurări sociale de

sănătate asupra veniturilor din pensii la plata acestei contribuții

cumulat cu cea datorată asupra veniturilor obținute din cedarea

folosinței bunurilor, din dividende și dobânzi, din drepturi de

proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o

formă de asociere și altor venituri care se supun impozitului pe

venit”. Art. 257 alin. (2) lit. e), în redactarea criticată prin excepția

de neconstituționalitate, prevedea obligația de a plăti contribuția

asupra veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, din dividende

și dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală realizate în

mod individual și/sau într-o formă de asociere și altor venituri

care se supuneau impozitului pe venit, dar numai în măsura în

care contribuabilul nu plătea contribuția pentru asigurările

sociale de sănătate asupra veniturilor realizate din salarii sau

asimilate salariilor care se supuneau impozitului pe venit,

veniturilor impozabile obținute din desfășurarea unor activități

independente și care se supuneau impozitului pe venit,

veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit, veniturilor

din silvicultură ori indemnizațiilor de șomaj. Prin decizia

antereferită Curtea a statuat că „legiuitorul, având în vedere

situația deosebită în care se găsesc anumite persoane, a

prevăzut dreptul acestora de a beneficia de pachetul de servicii
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16. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Anca-Ioana Pralea în Dosarul nr. 4.165/110/2013

al Tribunalului Bacău — Secția a II-a civilă și de contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 257 alin. (2) lit. b)

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie. 

Decizia se comunică Tribunalului Bacău — Secția a II-a civilă și de contencios administrativ și fiscal și se publică în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 18 iunie 2020.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

medicale fără plata contribuției ori cu plata contribuției din alte

surse. În acest caz se încadrează, spre exemplu, persoanele

enumerate la art. 213 din lege. Această situație reprezintă însă

o excepție, regula fiind aceea a obligației de a contribui. Această

regulă a fost avută în vedere de legiuitor atunci când a prevăzut

obligația de plată a contribuției asupra veniturilor din cedarea

folosinței bunurilor, din dividende și dobânzi, din drepturi de

proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o

formă de asociere și altor venituri care se supuneau impozitului

pe venit, dar doar în măsura în care persoana nu realiza

veniturile prevăzute de dispozițiile art. 257 alin. (2) lit. a)—d) din

Legea nr. 95/2006, în redactarea criticată de autorul excepției.

Altfel spus, în măsura în care o persoană nu realiza venituri

constante, de tipul celor menționate în aceste din urmă dispoziții

de lege, ea putea totuși contribui la sistemul asigurărilor de

sănătate prin plata contribuției asupra veniturilor prevăzute la

art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006, care nu aveau

caracter constant, dar care justificau și îndreptățeau accesul

acesteia la pachetul de servicii medicale oferit de acest sistem,

dându-se expresie principiilor contributivității și solidarității pe

care acesta este întemeiat”. Curtea a mai reținut că „instituirea

unui tratament juridic diferit pentru pensionarii care au plătit

contribuția asupra veniturilor din pensii încalcă această exigență

de reglementare și aduce atingere dispozițiilor art. 16 alin. (1) și

art. 56 alin. (2) din Constituție, sursa veniturilor obținute

nereprezentând în contextul avut în vedere o justificare obiectivă

și rezonabilă pentru instituirea unui tratament juridic diferit”.

14. În cauza de față însă, Curtea apreciază că nu se poate

susține că ar exista o situație similară cu cea analizată prin

Decizia nr. 164 din 12 martie 2013, prin care s-a constatat o

diferență de tratament juridic — sub aspectul exceptării de la

plata contribuției pentru veniturile din cedarea folosinței

bunurilor, din dividende și dobânzi, din drepturi de proprietate

intelectuală —, între persoanele care plăteau contribuția pentru

veniturile prevăzute la lit. a)—d), venituri cu caracter constant, și

persoanele care plăteau contribuția aferentă veniturilor din

pensii, de asemenea, cu caracter constant. Curtea, prin decizia

antereferită, a constatat că exceptarea de la plata contribuției

aferente veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, din dividende

și dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală, exceptare

prevăzută de legiuitor numai pentru persoanele din prima

categorie, este neconstituțională, instituind un tratament juridic

diferit pentru persoanele care se află în aceeași situație juridică.

Or, în cauza de față se critică obligativitatea plății contribuției

atât pentru veniturile din salarii, cât și pentru veniturile din

activități independente. Cu privire la obligativitatea plății

contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente mai multor

tipuri de venituri, Curtea, prin Decizia nr. 327 din 10 martie 2011,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din

2 iunie 2011, a reținut că o asemenea reglementare este

expresia principiului solidarității sistemului asigurărilor sociale

de sănătate, principiu consacrat în art. 208 alin. (3) lit. b) din

Legea nr. 95/2006. Astfel, datorită solidarității celor care

contribuie, acest sistem își poate realiza obiectivul principal,

respectiv cel de a asigura un minimum de asistență medicală

pentru populație, inclusiv pentru acele categorii de persoane

care se află în imposibilitatea de a contribui la constituirea

fondurilor de asigurări de sănătate.

15. În același timp, Curtea a reținut că prevederile art. 56 din

Constituție nu interzic impunerea unor obligații fiscale de același

tip dacă sunt avute în vedere surse diferite de venit. Din contră,

se prevede obligația cetățenilor de a contribui prin impozite și

prin taxe la cheltuielile publice. În cazul sistemului public de

sănătate, aceste cheltuieli publice vizează îndeplinirea obligației

constituționale a statului de a asigura ocrotirea sănătății și

protecția socială a cetățenilor.
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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului 

și administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”,

scăderea din inventarul domeniului public al statului a unei părți din acest imobil, ca urmare 

a restituirii persoanelor îndreptățite, precum și trecerea unor construcții din domeniul public 

al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Având în vedere prevederile art. 2

1

și 2

2

din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor

fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 864 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru

reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al

statului și al unităților administrativ-teritoriale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă actualizarea valorii de inventar a

imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne —

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, înregistrat la poziția

cu nr. MFP 102685, potrivit datelor de identificare prevăzute în

anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al

bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea

Ministerului Afacerilor Interne — Academia de Poliție „Alexandru

Ioan Cuza” a unei părți din imobilul înregistrat la poziția cu

nr. MFP 102685, restituit persoanelor îndreptățite, în condițiile

legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. — (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al

statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în

administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Academia de

Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, având datele de identificare

prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcțiilor

prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcțiune,

casării și valorificării acestora, în condițiile legii.

Art. 4. — Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod

corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și,

împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea

corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al

bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și

completările ulterioare, respectiv va actualiza în mod

corespunzător inventarul bunurilor din domeniul privat al statului.

Art. 5. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

București, 1 octombrie 2020.

Nr. 823.

ANEXA Nr. 1

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Academia de Poliție

„Alexandru Ioan Cuza” a cărui valoare se actualizează, ca urmare a reevaluării

Nr. MFP Codul de clasificație

Denumirea

imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

(CUI)

Valoarea 

de inventar actualizată

(lei)

102685 8.19.01 42-17

Comuna

Petrăchioaia,

județul Ilfov

Ministerul Afacerilor Interne —

Academia de Poliție „Alexandru

Ioan Cuza”    

CUI 4266472

25.938.888,94



ANEXA Nr. 2

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

a părții din imobilul aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public,

ca urmare a retrocedării acesteia persoanelor îndreptățite, în condițiile legii

Nr. MFP

Codul de

clasificație

Denumirea

imobilului

Adresa

imobilului

Documentul în baza căruia

imobilul a fost retrocedat

Persoana juridică de la

care se scade imobilul

(CUI)

Caracteristicile părții de imobil

care se scade din inventar

Valoarea de

inventar

(lei)*)

102685

(parțial)

8.19.01 42-17

Comuna

Petrăchioaia,

județul Ilfov

Sentința civilă 

nr. 1.460/14.10.2008

pronunțată de Tribunalul

București, Decizia civilă

nr. 223/29.05.2012 a

Curții de Apel București,

Decizia civilă 

nr. 1.395/14.03.2013 a

Înaltei Curți de Casație

și Justiție

Ministerul Afacerilor

Interne — Academia

de Poliție „Alexandru

Ioan Cuza”

CUI 4266472

Teren în suprafață de

44.088 mp și 

17 construcții identificate

prin raportul de expertiză

tehnică judiciară și

raportul de expertiză

tehnică judiciară

supliment, solicitate de

Tribunalul București în

Dosarul nr. 39.759/3/2007

CF nr. 53340 

7.737.273,99 

*) Valoarea de 7.737.273,99 lei nu se scade din valoarea totală a imobilului menționată în anexa nr. 1 la hotărâre, întrucât în inventarul domeniului public

al statului, la nr. MFP 102685, imobilul cu denumirea 42-17 figurează cu valoarea de 23.276.048 lei, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2017 privind

actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul de Poliție

al Județului Teleorman și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, care nu cuprinde și valoarea de 7.737.273,99 lei aferentă părții de imobil retrocedate. 

ANEXA Nr. 3

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

a construcțiilor care trec din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne —

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, 

casării și valorificării acestora

Nr. MFP

Codul de

clasificație

Denumirea

imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică 

ce administrează imobilul

(CUI)

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul

privat al statului

102685

(parțial)

8.19.01 42-17

Comuna

Petrăchioaia,

județul Ilfov

Ministerul Afacerilor Interne —

Academia de Poliție

„Alexandru Ioan Cuza”

CUI 4266472

Construcția C12

Sc = 144 mp

Sd = 144 mp

Valoarea de inventar = 980.753 lei

Construcția C13

Sc = 116 mp

Sd = 116 mp

Valoarea de inventar = 56.449,78 lei

Construcția C14

Sc = 63 mp

Sd = 63 mp

Valoarea de inventar = 76.979,93 lei

Construcția C15

Sc = 63 mp

Sd = 63 mp

Valoarea de inventar = 76.979,93 lei

Construcția C16

Sc = 162 mp

Sd = 162 mp

Valoarea de inventar = 81.281,95 lei

Construcția C20

Sc = 425 mp

Sd = 425 mp

Valoarea de inventar = 601.668,15 lei

Construcția C22

Sc = 98 mp

Sd = 98 mp

Valoarea de inventar = 34.482,64 lei
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Nr. MFP

Codul de

clasificație

Denumirea

imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică 

ce administrează imobilul

(CUI)

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul

privat al statului

Construcția C23

Sc = 64 mp

Sd = 64 mp

Valoarea de inventar = 76.979,93 lei

Construcția C24

Sc = 216 mp

Sd = 216 mp

Valoarea de inventar = 139.295,53 lei

Construcția C26

Sc = 310 mp

Sd = 310 mp

Valoarea de inventar = 139.295,53 lei

Construcția C27

Sc = 78 mp

Sd = 78 mp

Valoarea de inventar = 269.857,04 lei

Construcția C30

Sc = 232 mp

Sd = 232 mp

Valoarea de inventar = 139.295,53 lei

Construcția C31

Sc = 37 mp

Sd = 37 mp

Valoarea de inventar = 38.166,36 lei

Construcția C32

Sc = 37 mp

Sd = 37 mp

Valoarea de inventar = 38.166,36 lei

Construcția C33

Sc = 37 mp

Sd = 37 mp

Valoarea de inventar = 38.166,36 lei

Construcția C34

Sc = 15 mp

Sd = 15 mp

Valoarea de inventar = 38.166,36 lei

Construcția C35

Sc = 6 mp

Sd = 6 mp

Valoarea de inventar = 44.755,94 lei

Construcția C36

Sc = 30 mp

Sd = 30 mp

Valoarea de inventar = 23.040,50 lei

Construcția C37

Sc = 74 mp

Sd = 74 mp

Valoarea de inventar = 148.392,56 lei

Construcția C38

Sc = 1112 mp

Sd = 1112 mp

Valoarea de inventar = 417.717,85 lei

Total valoare construcții =

3.459.891,23 lei
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 299 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 263 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură

fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al

bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea

Agenției Naționale de Administrare Fiscală a unui imobil, având

datele de identificare prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre, intrat în domeniul public al

statului, ca urmare a procedurii de dare în plată, în condițiile

legii. 

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) are destinația de sediu.

(3) Agenția Națională de Administrare Fiscală va menține

uzul și interesul public național al imobilului pentru o perioadă de

cel puțin 5 ani.

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1

alin. (1) se face pe bază de protocol, încheiat între reprezentanții

Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și ai Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. — Agenția Națională de Administrare Fiscală își va

actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-

valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera

modificările și completările corespunzătoare în inventarul

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al

statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Antonel Tănase

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

Nicolae Turdean

București, 1 octombrie 2020.

Nr. 829.

ANEXĂ

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală ale imobilului aflat în domeniul public al statului

Nr. 

M.F.P.

Codul

de clasificare

Denumirea

imobilului

Elementele-cadru de descriere tehnică Adresa

Persoana juridică 

ce administrează imobilul,    

CUI

Baza legală

Valoarea 

de inventar    

— lei —

1 2 3 4 5 6 7 8

Se atribuie

de MFP.

8.29.06 Teren

intravilan și

construcții

• Teren intravilan:    

CF nr. 212475;    

— nr. cadastral vechi 8718    

— suprafață teren: 8.629 mp    

— suprafață măsurată: 8.940 mp    

— împrejmuit parțial    

• Construcții:    

— suprafață totală construită la sol 2.645 mp    

— suprafață totală construită desfășurată 11.210 mp    

1) nr. cadastral 212475-C1 — suprafață construită

la sol 75 mp, suprafață construită desfășurată

75 mp, cabină poartă, regim de înălțime P    

2) nr. cadastral 212475-C2 — suprafață construită

la sol 501 mp, suprafață construită desfășurată

501 mp, birouri, regim de înălțime P    

3) nr. cadastral 212475-C3 — suprafață construită

la sol 538 mp, suprafață construită desfășurată

4.643 mp, birouri, regim de înălțime S + P + 7E    

4) nr. cadastral 212475-C4 — suprafață construită

la sol 1.531 mp, suprafață construită desfășurată

5.991 mp, laboratoare, regim de înălțime S + P + 3E

Str. Caransebeș

nr. 1, sectorul 1,

municipiul

București

Agenția Națională

de Administrare

Fiscală    

CUI 16031712

Decizia 

de dare în plată 

nr. 255/19.09.2019

Proces-verbal

pentru trecerea 

în proprietatea

publică a bunurilor

imobile 

nr. 964/SU1 

din 26.08.2019, 

în temeiul art. 263

din Legea 

nr. 207/2015

privind Codul de

procedură fiscală,

cu modificările și

completările

ulterioare

30.670.000 
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea, după caz, a datelor de identificare a unor bunuri imobile

aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor,

Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor

Dunării Maritime” — S.A. Galați, din portul Tulcea și portul Chilia Veche, prevăzute în anexa nr. 16

la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din

domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. — Se aprobă modificarea și completarea, după caz,

a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparținând

domeniului public al statului din portul Tulcea, aflate în

administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și

Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale

„Administrația Porturilor Dunării Maritime” — S.A. Galați, având

datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a

executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, în

condițiile legii.

Art. 2. — Se aprobă completarea descrierii tehnice a unor

bunuri imobile aparținând domeniului public al statului din portul

Chilia Veche, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor,

Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei

Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” — S.A.

Galați, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca

urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate

imobiliară, în condițiile legii.

Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările

corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor

din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

București, 1 octombrie 2020.

Nr. 830.

ANEXA Nr. 1

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E  

a bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii 

și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” — S.A. Galați,

pentru care se modifică și se completează descrierea tehnică și adresa

Ordonator principal: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor — CUI: 3633330

Concesionar: Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” — S.A. Galați

Cod fiscal: 11776466

Nr.

crt.

Nr. M.F.

Cod de

clasificație

Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa

Valoare 

de inventar 

(lei)

1 33897 8.18.02 Cheu maritim 

port mineralier

Suprafața = 463 mp, L = 233 ml, 

CF nr. 32284 — C12

Țara: România, 

județul Tulcea, 

portul industrial Tulcea

2.760.393

2 33898 8.18.02 Cheu vertical 

port mineralier

dană fluvială

Suprafața = 201 mp, L = 100 ml, 

CF nr. 32284-C16

Țara: România, 

județul Tulcea, 

portul industrial Tulcea

1.592.363

3 33901 8.18.02 Pereu 

port comercial 

Cheu pereat, suprafața = 1.954 mp, 

L = 323 ml, CF nr. 32306-C18

Țara: România, 

județul Tulcea, 

portul comercial Tulcea

742.900

4 34005 8.18.05 Drum de acces

pavat

Pietruit cu pavele din piatră, 

suprafața = 990 mp și terenul aferent

drumului în suprafață de 990 mp, 

CF nr. 44184

Țara: România, 

județul Tulcea, 

portul comercial Tulcea

72.236
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

O R D I N

pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției biodiversitate nr. DB/185.361 din 15.09.2020,

ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 374/CJ din 18.09.2020,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a

speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării

rurale nr. 203/14/2009,

ținând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea

Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. — Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a

florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se

aprobă recoltarea unui exemplar din specia urs, de pe raza

Fondului cinegetic nr. 13 Bodoc, județul Covasna.

Art. 2. — (1) Derogarea se stabilește de la data intrării în

vigoare a prezentului ordin până la 31 decembrie 2020.

(2) Recoltarea exemplarului de urs se realizează numai de

către Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Comuna Bodoc,

denumită în continuare beneficiar, în prezența personalului

tehnic de specialitate și cu respectarea prevederilor Legii

vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu

modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita, în

termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin

în Monitorul Oficial al României, Partea I, autorizația de

recoltare/capturare, cu o valabilitate de 60 de zile.

(4) Exemplarul din specia urs brun va fi recoltat prin metoda

„la pândă”, numai după ce a fost monitorizat și identificat.

Art. 3. — (1) În termen de 7 zile de la data capturării,

beneficiarul are obligația să transmită autorității județene pentru

protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a

desfășurat acțiunea de capturare un raport asupra fiecărei

acțiuni derulate în baza derogării obținute.

(2) Modelul raportului asupra acțiunii derulate în baza

derogării obținute este prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenția județeană pentru protecția mediului transmite

Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 30 de

zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele

acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. — Controlul aplicării derogării se exercită de către

personalul împuternicit din cadrul subunităților teritoriale de

specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de

protecția mediului.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

ANEXA Nr. 2

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

a bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii 

și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” — S.A. Galați,

pentru care se completează descrierea tehnică

Ordonator principal: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor — CUI 13633330

Concesionar: Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” — S.A. Galați

Cod fiscal: 11776466

Nr.

crt.

Nr. M.F. Cod de clasificație Denumire

Descriere tehnică 

(pe scurt)

Valoare de inventar

(lei)

1 33913 8.18.02

Cheu acostare 

dană pasageri

Suprafața = 798 mp, 

lungime = 210 ml, 

CF nr. 30530-C1

1.191.784

2 34007 8.18.05

Racord rutier 

dană pasageri

Sp = 70 mp, drum betonat, 

CF nr. 30530-C3

5.800
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p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Gelu Puiu,

secretar de stat

București, 29 septembrie 2020.

Nr. 1.767.



ANEXĂ

R A P O R T

asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute

— model —

Solicitant ................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea

...............................................................................................................................................................................................

Numărul exemplarelor ..................................................

Stadiul de dezvoltare .............................................................................................................................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare .............................................................................................................................

Starea exemplarelor după prelevare .....................................................................................................................................

Locul de prelevare .................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Data prelevării ..............................................................

Mijloace, instalații și metode avute în vedere .......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Stocarea și destinația specimenelor .....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

� În interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale

� Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice,

pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri

� În interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori

economică și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu

� În scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în

acest scop

� Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea

unui număr limitat și specificat de exemplare

(Atașați documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

Data .......................................

Semnătura .............................

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

O R D I N

pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției biodiversitate nr. DB/185.374 din 21.09.2020, 

ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 374/CJ din 18.09.2020,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a

speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării

rurale nr. 203/14/2009,

ținând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea

Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:
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Art. 1. — Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a

florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se

aprobă recoltarea unui exemplar din specia urs brun, de pe raza

Fondului cinegetic nr. 16 Dâlnic, județul Covasna.

Art. 2. — (1) Derogarea se stabilește de la data intrării în

vigoare a prezentului ordin până la 31 decembrie 2020. 

(2) Recoltarea exemplarului de urs brun se realizează numai

de către Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Comuna

Bodoc, denumită în continuare beneficiar, în prezența

personalului tehnic de specialitate și cu respectarea prevederilor

Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu

modificările și completările ulterioare.



p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Gelu Puiu,

secretar de stat

București, 29 septembrie 2020.

Nr. 1.768.

ANEXĂ

R A P O R T

asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute

— model —

Solicitant ................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea

...............................................................................................................................................................................................

Numărul exemplarelor ..................................................

Stadiul de dezvoltare .............................................................................................................................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare .............................................................................................................................

Starea exemplarelor după prelevare .....................................................................................................................................

Locul de prelevare .................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Data prelevării ..............................................................

Mijloace, instalații și metode avute în vedere .......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Stocarea și destinația specimenelor .....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

� În interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale

� Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice,

pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri

� În interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori

economică și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu

� În scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în

acest scop

� Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea

unui număr limitat și specificat de exemplare

(Atașați documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

Data .......................................

Semnătura .............................
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(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita, în

termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin

în Monitorul Oficial al României, Partea I, autorizația de

recoltare/capturare, cu o valabilitate de 60 de zile. 

(4) Exemplarul din specia urs brun va fi recoltat prin metoda

„la pândă”, numai după ce a fost monitorizat și identificat. 

Art. 3. — (1) În termen de 7 zile de la data capturării,

beneficiarul are obligația să transmită autorității județene pentru

protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a

desfășurat acțiunea de capturare un raport asupra fiecărei

acțiuni derulate în baza derogării obținute. 

(2) Modelul raportului asupra acțiunii derulate în baza

derogării obținute este prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenția județeană pentru protecția mediului transmite

Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 30 de

zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele

acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. — Controlul aplicării derogării se exercită de către

personalul împuternicit din cadrul subunităților teritoriale de

specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de

protecția mediului.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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A C T E  A L E  A U T O R I T Ă Ț I I  N A Ț I O N A L E  D E

R E G L E M E N T A R E  Î N  D O M E N I U L  E N E R G I E I

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 99 lit. c), art. 144, art. 175 alin. (1)—(3), art. 178 și ale art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. c)

din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și c) și ale art. 10 alin. (1) lit. z) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind furnizarea de

ultimă instanță a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face

parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Furnizorii, operatorii și clienții finali de gaze naturale

duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de

specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 174/2018 pentru

aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță

a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 848 din 5 octombrie 2018, cu modificările și

completările ulterioare, și Ordinul președintelui Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009

privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea

reglementată a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 632 din 24 septembrie 2009, cu

modificările ulterioare.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 30 septembrie 2020.

Nr. 173.

ANEXĂ

R E G U L A M E N T

privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1
Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește procedura de

desemnare de către Autoritatea Națională de Reglementare în

Domeniul Energiei a furnizorilor de ultimă instanță, condițiile de

desfășurare și de încetare a activității de furnizare de ultimă

instanță, principiile de stabilire a prețurilor aplicate de către

furnizorii de ultimă instanță clienților preluați, precum și

procedura de preluare a locurilor de consum ale clienților finali

care nu au asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă

sursă.

Art. 2. — Prezentul regulament se aplică:

a) furnizorilor de gaze naturale;

b) operatorilor de gaze naturale;

c) clienților finali de gaze naturale.

SECȚIUNEA a 2-a
Abrevieri și definiții

Art. 3. — (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului

regulament au următoarele semnificații:

a) ANAF — Agenția Națională de Administrare fiscală;

b) ANRE — Autoritatea Națională de Reglementare în

Domeniul Energiei;

c) FA — furnizor actual care trebuie înlocuit;

d) FC — furnizor în regim concurențial;

e) FUI — furnizor de ultimă instanță;

f) OCA — operator conducte de alimentare din amonte;

g) OSD — operator al sistemului de distribuție a gazelor

naturale;

h) OTS — operator de transport și de sistem;

i) OR — operator de gaze naturale;

j) PVT — punct virtual de tranzacționare;

k) PZU — piața pentru ziua următoare;

l) SR — serviciu reglementat;

m) UI — ultimă instanță.



(2) În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se

definesc după cum urmează:

a) client preluat — clientul final care este preluat în portofoliul

unui FUI;

b) contract pentru prestarea unui SR — contractul încheiat

între OR și FA/FC/FUI/client final, după caz, pentru prestarea

serviciului de distribuție a gazelor naturale și/sau pentru

prestarea serviciului de transport al gazelor naturale;

c) data desemnării — data de la care intră în vigoare decizia

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei de desemnare în calitate de FUI;

d) data preluării — data de la care clienții preluați trec în

portofoliul FUI;

e) furnizor actual — furnizorul, altul decât FUI, care

desfășoară activitatea de furnizare a gazelor naturale la un loc

de consum al clientului final până la data de la care acesta trece

la FUI, ca urmare a faptului că nu mai are asigurată furnizarea

gazelor naturale de către acesta;

f) furnizor de ultimă instanță — furnizorul desemnat de către

ANRE, în condițiile prezentului regulament, care are obligația

de a asigura clienților preluați furnizarea gazelor naturale în

regim de UI pentru o perioadă limitată de timp;

g) informare de preluare — documentul prin care FUI

informează clienții preluați asupra motivului și termenelor/

condițiilor de preluare a locurilor de consum care nu mai au

asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă;

h) Lege — Legea energiei electrice și a gazelor naturale

nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

i) operator de gaze naturale — operatorul economic, titular al

licenței de operare a conductelor de alimentare din amonte

aferente producției/sistemului de transport/sistemului de

distribuție/sistemului de distribuție închis, în conducta/sistemul

căreia/căruia este racordat locul de consum al clientului final;

j) portofoliu de clienți finali ai unui furnizor — totalitatea

clienților finali pentru care un furnizor desfășoară activitatea de

furnizare a gazelor naturale la un moment dat;

k) serviciu reglementat — serviciul de distribuție a gazelor

naturale și/sau serviciul de transport al gazelor naturale.

(3) Termenii utilizați în prezentul regulament se completează

cu cei definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale

nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum

și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

CAPITOLUL II

Procedura de desemnare a FUI

SECȚIUNEA 1
Principii, condiții și criterii pentru desemnarea

furnizorilor de ultimă instanță

Art. 4. — (1) Pentru a asigura furnizarea în regim de UI

clienților finali care nu au asigurată furnizarea din nicio altă

sursă, ANRE desemnează un număr de cel puțin 3 FUI.

(2) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI se

realizează, în condițiile prezentului regulament, de către ANRE:

a) prin organizarea unui proces de selecție;

b) la solicitarea de desemnare în calitate de FUI a unui titular

al licenței pentru activitatea de furnizare de gaze naturale.

Art. 5. — (1) Pentru a putea participa la procesul de selecție

pentru desemnarea FUI, respectiv pentru a solicita să fie

desemnat în calitate de FUI, furnizorul de gaze naturale

interesat depune/transmite la ANRE o cerere prin care își

exprimă disponibilitatea, întocmită conform modelului prevăzut

în anexa nr. 1, însoțită de documentația necesară desemnării,

prevăzută în prezentul regulament.

(2) Cererea și documentația necesară desemnării se pot

depune/transmite la ANRE astfel:

a) în format hârtie, în oricare dintre formele: original, copie

legalizată, copie lizibilă certificată pentru conformitate cu

originalul;

b) în format electronic, certificat fiecare în parte prin

semnătură electronică a reprezentantului legal al furnizorului.

(3) Cererea și documentația necesară desemnării sunt

înregistrate la ANRE în conformitate cu regulile proprii de

înregistrare a documentelor.

Art. 6. — Pentru a putea fi desemnat FUI, furnizorul de gaze

naturale trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele

condiții de eligibilitate:

a) să nu se afle în procedură de insolvență;

b) să nu fi avut licența de furnizare a gazelor naturale

suspendată de către ANRE în ultimele 24 de luni anterioare

datei de transmitere a documentației necesare desemnării;

c) să fi desfășurat în ultimele 12 luni anterioare datei

depunerii/transmiterii documentației necesare desemnării o

activitate continuă de furnizare a gazelor naturale la clienții finali;

d) să aibă ratingul financiar de minimum 5 sau echivalent;

e) să aibă implementat un sistem de management al calității,

în conformitate cu standardul ISO 9001;

f) să aibă îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor

și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;

g) să nu aibă în cazierul fiscal al contribuabililor fapte înscrise

în ultimele 24 de luni anterioare datei emiterii certificatului de

cazier fiscal.

Art. 7. — (1) Documentația necesară desemnării este

formată din documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de

eligibilitate, după cum urmează:

a) certificat constatator emis de către Oficiul Național al

Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data

depunerii/transmiterii la ANRE, pentru criteriul prevăzut la art. 6

lit. a), din care să rezulte că nu se află în procedura de

insolvență;

b) declarație pe propria răspundere, pentru criteriile

prevăzute la art. 6 lit. b) și c);

c) raport de risc/rating financiar aferent anului financiar

anterior datei de transmitere a documentației necesare

desemnării, elaborat în conformitate cu legislația specifică,

pentru criteriul prevăzut la art. 6 lit. d);

d) certificat valid pentru sistemul de management al calității,

pentru criteriul prevăzut la art. 6 lit. e);

e) certificat de atestare fiscală emis de ANAF, din care să

reiasă că nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei

în care este transmisă documentația necesară desemnării,

pentru criteriul prevăzut la art. 6 lit. f);

f) certificat de cazier fiscal, pentru criteriul prevăzut la art. 6

lit. g).

(2) În cazul în care licența pentru activitatea de furnizare de

gaze naturale urmează să expire în următoarele 3 luni, furnizorul

trebuie să transmită ANRE și o declarație pe propria răspundere

privind intenția de a solicita prelungirea duratei de valabilitate a

acesteia sau emiterea unei noi licențe.

Art. 8. — În situația în care niciun furnizor de gaze naturale

nu a fost interesat să participe la procesul de selecție organizat

de către ANRE sau în situația în care acest proces de selecție

nu se poate finaliza, selectarea furnizorilor care vor fi desemnați

FUI, cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6,

se face de către ANRE prin aplicarea unui criteriu de

capabilitate, respectiv în ordinea descrescătoare a cotei totale

maxime de piață a furnizorilor de gaze naturale, calculată după

formula:

Cotă piață

Fz

= cotă piață vânzări

Fz

*0,5 + cotă piață număr

clienți finali

Fz

*0,5
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unde:

cotă piață vânzăriFz — cota de piață a unui furnizor, în funcție

de cantitatea de energie vândută clienților finali în ultimele

12 luni, pentru care ANRE dispune de date în urma activității de

monitorizare a pieței gazelor naturale;

cotă piață număr clienți finaliFz — cota de piață a unui

furnizor, în funcție de numărul de clienți finali din ultimele 12 luni,

pentru care ANRE dispune de date în urma activității de

monitorizare a pieței gazelor naturale.

Art. 9. — (1) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI,

respingerea solicitării de desemnare, precum și constatarea

încetării calității de FUI se realizează prin decizie emisă de către

președintele ANRE.

(2) ANRE întocmește o listă cu toți furnizorii desemnați în

calitate de FUI, denumită „Listă FUI desemnați”, pe care o

afișează pe pagina proprie de internet și o actualizează de

fiecare dată când componența acesteia se modifică.

Art. 10. — (1) În vederea desemnării a cel puțin 3 FUI, ANRE

organizează un proces de selecție în termen de maximum

10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului

regulament.

(2) ANRE organizează un nou proces de selecție în situația

în care în componența Listei FUI desemnați rămân mai puțin de

3 furnizori.

(3) Un proces de selecție se consideră finalizat dacă Lista

FUI desemnați va conține cel puțin 3 furnizori.

(4) Orice furnizor de gaze naturale interesat are dreptul de a

participa la procesul de selecție pentru desemnarea FUI,

organizat de către ANRE în situațiile prevăzute la alin. (1)

sau (2), în condițiile prezentului regulament.

Art. 11. — Orice furnizor de gaze naturale interesat poate fi

desemnat FUI, la cerere, indiferent de momentul în care face

solicitarea, în condițiile prezentului regulament.

SECȚIUNEA a 2-a
Desemnarea FUI prin proces de selecție 

organizat de către ANRE

Art. 12. — Desemnarea FUI pentru situațiile prevăzute la

art. 10 alin. (1) și (2) se realizează în urma unui proces de

selecție organizat de către ANRE, care se desfășoară, după caz,

în două etape:

a) prima etapă — atribuirea statutului de FUI furnizorilor

interesați, prin selecție bazată pe disponibilitate și eligibilitate;

b) a două etapă — atribuirea statutului de FUI furnizorilor

stabiliți de către ANRE, prin selecție bazată pe eligibilitate și

capabilitate, în situația în care procesul de selecție nu se poate

finaliza în etapa prevăzută la lit. a).

Art. 13. — (1) Prima etapă a unui proces de selecție pentru

desemnarea FUI organizat de către ANRE se declanșează prin

publicarea pe pagina proprie de internet a unui anunț de

organizare a procesului de selecție, prin care invită furnizorii

interesați să își depună candidatura.

(2) Anunțul de organizare a procesului de selecție pentru

desemnarea FUI cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) documentația necesară participării la procesul de selecție;

b) modalitatea de transmitere a documentației prevăzute la

lit. a);

c) adresa și termenul-limită de depunere/transmitere a

documentației prevăzute la lit. a);

d) data la care ANRE va analiza documentația prevăzută la

lit. a).

(3) La data stabilită în anunțul de organizare a procesului de

selecție pentru desemnarea FUI, ANRE, prin compartimentul de

specialitate, verifică îndeplinirea de către furnizorii solicitanți a

condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, pe baza

documentației transmise de către aceștia.

(4) Un furnizor solicitant va fi respins, în această etapă, în

următoarele cazuri:

a) a transmis documentația necesară participării la procesul

de selecție pentru desemnarea FUI fără a respecta adresa și

termenul-limită de transmitere, prevăzute în anunțul de

organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI;

b) documentația transmisă este incompletă/incorectă;

c) nu îndeplinește oricare dintre condițiile de eligibilitate

prevăzute la art. 6.

(5) În situația prevăzută la alin. (4) lit. a), documentația

depusă/transmisă se returnează furnizorului solicitant.

(6) Procesul de selecție se finalizează în această etapă dacă

există un număr suficient de furnizori interesați care îndeplinesc

condițiile de eligibilitate pentru a fi desemnați FUI, conform

prevederilor art. 10 alin. (3).

Art. 14. — (1) În situația în care niciun furnizor de gaze

naturale nu a fost interesat să participe la procesul de selecție

organizat de către ANRE sau în cazul în care procesul de

selecție nu se poate finaliza în prima etapă prevăzută la art. 13,

ANRE declanșează cea de a două etapă a acestui proces,

în vederea stabilirii, pe baza criteriului prevăzut la art. 8,

a furnizorilor cărora le va fi atribuit statutul de FUI, cu

respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6.

(2) Pe baza datelor disponibile în urma activității de

monitorizare a pieței gazelor naturale, ANRE, prin

compartimentul de specialitate, stabilește ordinea de merit a

furnizorilor de gaze naturale în funcție de cota totală maximă de

piață din punctul de vedere al vânzărilor de gaze naturale la

clienții finali și al numărului de clienți finali, calculată conform

prevederilor art. 8.

(3) Pentru pozițiile rămase neocupate până la numărul de

3 FUI, ANRE notifică, în ordinea descrescătoare a cotei totale

maxime de piață, primul/primii furnizor/furnizori din ordinea de

merit prevăzută la alin. (2) care nu a/nu au participat la prima

etapă a procesului de selecție, solicitând acestuia/acestora să

depună/să transmită documentația care atestă îndeplinirea

condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, în vederea verificării

acesteia.

(4) Furnizorii notificați au obligația să transmită documentația

solicitată în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data

notificării.

(5) Dacă documentația transmisă de un furnizor notificat

conform alin. (4) nu este completă, ANRE îi solicită acestuia

precizări suplimentare sau, după caz, completări, în scopul

verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate. Furnizorul are

obligația de a transmite precizările/completările solicitate în

maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

(6) ANRE, prin compartimentul de specialitate, verifică dacă

furnizorii notificați îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute

la art. 6.

(7) În cazul în care după efectuarea verificării documentației

transmise de către furnizorul/furnizorii notificați se constată că

nu sunt îndeplinite oricare dintre condițiile de eligibilitate

prevăzute la art. 6, ANRE notifică, în ordinea descrescătoare a

cotei totale maxime de piață, următorul/următorii furnizor/

furnizori din ordinea de merit prevăzută la alin. (2) care nu a/nu

au participat la prima etapă a procesului de selecție, solicitând

acestuia/acestora să depună/să transmită documentația care

atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6,

în vederea verificării acesteia. Procesul de verificare a

furnizorilor se desfășoară secvențial, până la furnizorul/furnizorii

pentru care se constată îndeplinirea tuturor condițiilor de

eligibilitate pentru a fi desemnat/desemnați FUI.

(8) ANRE transmite o informare furnizorului/furnizorilor

eliminat/eliminați în etapa a două a procesului de selecție, cu

precizarea motivului respingerii.
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(9) Procesul de selecție se finalizează în această etapă când

există un număr suficient de furnizori notificați care îndeplinesc

condițiile de eligibilitate și criteriul de capabilitate pentru a fi

desemnați FUI, conform prevederilor art. 10 alin. (3).

Art. 15. — (1) La finalizarea procesului de selecție privind

desemnarea FUI, compartimentul de specialitate din cadrul

ANRE întocmește un raport care conține următoarele informații,

după caz:

a) denumirea furnizorilor care au solicitat să participe la

procesul de selecție;

b) denumirea furnizorilor care au fost respinși în prima etapă

a procesului de selecție și motivul respingerii;

c) denumirea furnizorilor care, conform prevederilor art. 14

alin. (3), au fost notificați de către ANRE să transmită

documentația care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;

d) denumirea furnizorilor notificați de către ANRE care au fost

respinși în a doua etapă a procesului de selecție și motivul

respingerii;

e) propunerea privind desemnarea ca FUI a furnizorilor

interesați care îndeplinesc condițiile de eligibilitate;

f) propunerea privind desemnarea ca FUI a furnizorilor

notificați de către ANRE care îndeplinesc condițiile de eligibilitate

și criteriul de capabilitate.

(2) În baza raportului prevăzut la alin. (1), compartimentul de

specialitate din cadrul ANRE întocmește proiectele deciziilor de

desemnare în calitate de FUI și proiectele deciziilor de

respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI,

după caz.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) și proiectele deciziilor

prevăzute la alin. (2) se prezintă spre dezbatere Comitetului de

reglementare al ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la

data declanșării procesului de selecție.

(4) Decizia de desemnare în calitate de FUI/decizia de

respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, emisă

de către președintele Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei, se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind

organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

(5) Furnizorul desemnat FUI are obligația să publice pe

pagina proprie de internet, într-o secțiune dedicată furnizării în

regim de UI, cu acces direct de pe pagina principală, decizia de

desemnare emisă de către ANRE, în termen de maximum două

zile lucrătoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

(6) ANRE publică/actualizează pe pagina proprie de internet

Lista FUI desemnați, precum și deciziile de desemnare în

calitate de FUI/deciziile de respingere a solicitării de desemnare

în calitate de FUI, în termen de maximum două zile lucrătoare

de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

SECȚIUNEA a 3-a
Desemnarea FUI la solicitarea furnizorului de gaze naturale

Art. 16. — În situația prevăzută la art. 11, pentru a fi

desemnat în calitate de FUI, furnizorul de gaze naturale

interesat depune/transmite la ANRE o cerere prin care își

exprimă disponibilitatea, întocmită conform modelului prevăzut

în anexa nr. 1, însoțită de documentația necesară desemnării,

care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la

art. 6.

Art. 17. — (1) La înregistrarea unei cereri pentru desemnarea

în calitate de FUI, ANRE, prin compartimentul de specialitate,

verifică îndeplinirea de către furnizorul solicitant a condițiilor de

eligibilitate prevăzute la art. 6, pe baza documentației transmise

de către acesta.

(2) Un furnizor solicitant va fi respins în următoarele cazuri:

a) documentația transmisă este incorectă/incompletă;

b) nu îndeplinește oricare dintre condițiile de eligibilitate

prevăzute la art. 6.

(3) După finalizarea verificării prevăzute la alin. (1),

compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmește

raportul prin care propune aprobarea/respingerea solicitării de

desemnare în calitate de FUI și proiectul deciziei de desemnare

în calitate de FUI, respectiv proiectul deciziei de respingere a

solicitării de desemnare în calitate de FUI, după caz.

(4) Raportul și proiectul deciziei prevăzute la alin. (3) se

prezintă spre dezbatere Comitetului de reglementare al ANRE,

în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării

solicitării de desemnare în calitate de FUI.

(5) Decizia de desemnare în calitate de FUI/Decizia de

respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, emisă

de către președintele Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei, se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind

organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

(6) Furnizorul desemnat FUI are obligația să publice pe

pagina proprie de internet, într-o secțiune dedicată furnizării în

regim de UI, cu acces direct de pe pagina principală, decizia de

desemnare emisă de către ANRE, în termen de maximum două

zile lucrătoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

(7) ANRE publică/actualizează pe pagina proprie de internet

Lista FUI desemnați, precum și decizia de desemnare în calitate

de FUI/decizia de respingere a solicitării de desemnare în

calitate de FUI, în termen de maximum două zile lucrătoare de

la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

SECȚIUNEA a 4-a
Încetarea calității de FUI

Art. 18. — Decizia de desemnare în calitate de FUI își

încetează aplicabilitatea ca urmare a apariției uneia dintre

următoarele situații:

a) în cazul pierderii calității de furnizor ca urmare a

retragerii/expirării licenței de furnizare a gazelor naturale;

b) în cazul suspendării licenței de furnizare a gazelor

naturale;

c) în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre condițiile de

eligibilitate prevăzute la art. 6;

d) la cerere, ca urmare a renunțării la statutul de FUI în

condițiile prezentului regulament;

e) în cazul neîndeplinirii obligațiilor pe care le are în calitate

de FUI în condițiile prezentului regulament.

Art. 19. — (1) În cazul în care furnizorul desemnat FUI

ajunge în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 18, ANRE, prin

compartimentul de specialitate, întocmește un raport și un

proiect de decizie prin care se constată încetarea aplicabilității

deciziei de desemnare în calitate de FUI.

(2) Raportul și proiectul deciziei prevăzute la alin. (1) se

prezintă spre dezbatere Comitetului de reglementare al ANRE,

în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la inițierea

procesului.

(3) Decizia prin care se constată încetarea aplicabilității

deciziei de desemnare în calitate de FUI, emisă de către

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind

organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.
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(4) Furnizorul căruia i-a încetat calitatea de FUI are obligația

de a publica în secțiunea dedicată de pe pagina proprie de

internet decizia prevăzută la alin. (3), în termen de maximum

două zile lucrătoare de la data publicării acesteia în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

(5) ANRE publică pe pagina proprie de internet decizia prin

care se constată încetarea aplicabilității deciziei de desemnare

în calitate de FUI, în termen de maximum două zile lucrătoare

de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României,

Partea I, actualizează lista FUI desemnați și declanșează, după

caz, un nou proces de selecție în conformitate cu prevederile

art. 10 alin. (2).

Art. 20. — Anual, în luna mai, ANRE verifică situația

furnizorilor desemnați FUI din punctul de vedere al îndeplinirii

condițiilor de eligibilitate, după cum urmează:

a) în perioada 1—10 mai a fiecărui an, FUI are obligația de

a transmite ANRE documentele care atestă îndeplinirea

condițiilor de eligibilitate, prevăzute la art. 7;

b) până cel târziu la data de 15 mai, ANRE transmite FUI

rezultatul verificării prevăzute la lit. a).

Art. 21. — (1) Un furnizor poate renunța la statutul de FUI, la

cerere, doar în următoarele condiții:

a) dacă a trecut cel puțin 1 an de la data desemnării, în

situația în care a fost desemnat FUI prin selecție bazată pe

disponibilitate și eligibilitate;

b) dacă Lista FUI desemnați conține mai mult de 3 furnizori,

în situația în care a fost desemnat FUI prin selecție bazată pe

eligibilitate și capabilitate.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), furnizorul transmite la

ANRE, cu cel puțin 45 de zile înaintea datei de la care dorește

să renunțe, o notificare prin care își exprimă intenția de a

renunța la statutul de FUI.

CAPITOLUL III

Condiții generale de desfășurare și de încetare 

a activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI

Art. 22. — (1) Un client final poate ajunge în situația de a

nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale:

a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca

urmare a:

(i) retragerii licenței de furnizare a gazelor naturale;

(ii) expirării licenței de furnizare a gazelor naturale și

neîndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare

pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru

acordarea unei licențe noi până la data expirării licenței de

furnizare existente;

b) în cazul suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale

a FA;

c) în cazul în care FA al clientului final nu își respectă

obligația de a deține un contract de echilibrare și acces în PVT

încheiat cu OTS, respectiv în situația neîncheierii acestuia

conform prevederilor legale în vigoare, precum și în cazul

rezilierii sau suspendării acestuia din cauza neîndeplinirii

obligațiilor contractuale;

d) în cazul în care FA al clientului final nu își respectă

obligația de a deține contractul pentru prestarea unui SR,

încheiat cu OR în vederea vehiculării gazelor naturale până la

locul de consum al clientului final, respectiv în situația

neîncheierii acestuia conform prevederilor legale în vigoare,

precum și în cazul rezilierii acestuia din cauza neîndeplinirii

obligațiilor contractuale;

e) în cazul încetării contractului de furnizare încheiat de FA

cu clientul final, dacă clientul final nu își găsește un furnizor.

(2) Un client final poate fi în situația de a nu avea asigurată

furnizarea gazelor naturale și în alte cazuri decât cele prevăzute

la alin. (1). Astfel de cazuri sunt identificate de către ANRE ca

urmare a unor sesizări primite de la participanții la piața de gaze

naturale (clienți finali, furnizori, OR etc.).

Art. 23. — Data preluării de către FUI a locurilor de consum

ale clienților finali care ajung în situația de a nu avea asigurată

furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă este, după caz:

a) data de la care își produce efectele decizia de retragere a

licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, în situația

prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a) pct. (i);

b) data expirării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA,

în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a) pct. (ii);

c) data de la care își produce efectele decizia de suspendare

a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, în situația

prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b);

d) data de la care FA al clientului final nu își respectă obligația

de a deține un contract de echilibrare și acces în PVT încheiat

cu OTS, în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. c);

e) data la care FA al clientului final nu îi asigură acestuia

vehicularea gazelor naturale până la locul de consum întrucât nu

își respectă obligația de a deține un contract de distribuție și/sau

un contract de transport a/al gazelor naturale, după caz, în

situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. d);

f) data solicitată de către clientul final, în situația prevăzută la

art. 22 alin. (1) lit. e);

g) data identificată de către ANRE, în cazul clienților finali

aflați într-o situație care se încadrează în prevederile art. 22

alin. (2).

Art. 24. — (1) Furnizarea gazelor naturale în regim de UI are

caracter temporar.

(2) FUI are obligația de a asigura furnizarea gazelor naturale

în regim de UI, după cum urmează:

a) pe o durată de 3 luni de la data preluării, în cazul clienților

finali cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh,

care ajung în una dintre situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1)

lit. a), c) și d), aceștia fiind preluați automat;

b) pe o durată de o lună de la data preluării, în cazul clienților

finali cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, care ajung

în una dintre situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), c) și d),

aceștia fiind preluați automat;

c) de la data preluării și până la data încetării suspendării

licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, în cazul clienților

finali care ajung în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b),

aceștia fiind preluați automat; în cazul în care FA cu licența de

furnizare a gazelor naturale suspendată pierde calitatea de

furnizor în condițiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), FUI va

asigura în continuare clienților preluați furnizarea gazelor

naturale în regim de UI, în condițiile prevăzute la lit. a) și b);

d) pe o durată de 3 luni de la data preluării, în cazul clientului

final cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, care

ajunge în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e), acesta fiind

preluat la cerere;

e) pe o durată de o lună de la data preluării, în cazul clientului

final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, care ajunge

în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e), acesta fiind preluat

la cerere;

f) pe o durată stabilită de către ANRE, în cazul clientului final

aflat într-o situație care se încadrează în prevederile art. 22

alin. (2), acesta fiind preluat la solicitarea ANRE.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), FUI nu are

obligația de a furniza gaze naturale clienților finali care la data

preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale în

următoarele cazuri:

a) pentru neplată, până la prezentarea de către clienții finali

respectivi a dovezii achitării integrale a sumelor datorate; FUI

poate solicita FA confirmarea sumei pentru care clienții finali au

19

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 909/7.X.2020



prezentat dovada achitării, iar FA are obligația transmiterii

confirmării în cel mult 3 zile de la solicitare, lipsa unui răspuns

în termenul stabilit fiind considerată confirmarea achitării la zi a

sumelor datorate de către clienții finali. În cel mult o zi lucrătoare

de la data primirii dovezii/dovezilor achitării sumelor datorate de

către clientul final, FUI notifică OR în vederea reluării alimentării

cu gaze naturale;

b) din motive tehnice, până la remedierea situației respective,

notificată FUI de către OR în termen de cel mult o zi lucrătoare

de la data reluării alimentării cu gaze naturale.

Art. 25. — (1) Furnizarea gazelor naturale în regim de UI este

asigurată de către FUI clienților preluați în baza și cu

respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în

regim de UI, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim

de UI se publică de către FUI în secțiunea dedicată de pe pagina

proprie de internet, în termen de maximum două zile lucrătoare

de la data publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

(3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data

publicării deciziei de desemnare a FUI în Monitorul Oficial al

României, Partea I, FUI are obligația de a solicita fiecărui OSD

în parte încheierea unui contract de distribuție a gazelor

naturale, distinct de alte contracte de distribuție încheiate cu

OSD respectiv, dacă acestea există.

(4) Prin derogare de la regulamentul privind accesul la

sistemele de distribuție a gazelor naturale aprobat de ANRE,

fiecare OSD are obligația de a acorda accesul FUI la SD în

termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării

solicitării, prin încheierea unui contract de distribuție a gazelor

naturale pe durată nedeterminată, cu respectarea contractului-

cadru de distribuție a gazelor naturale aprobat de ANRE.

(5) Contractul de distribuție a gazelor naturale prevăzut la

alin. (4) își va produce efectele doar de la data preluării clienților

finali, prevăzută la art. 23, în vederea prestării serviciului de

distribuție doar pe durata desfășurării de către FUI a activității de

furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru clienții preluați.

(6) Contractul de distribuție a gazelor naturale prevăzut la

alin. (4) încetează de drept, fără îndeplinirea altor formalități, în

cazul în care se constată de către ANRE încetarea aplicabilității

deciziei de desemnare în calitate de FUI.

Art. 26. — Desfășurarea activității de furnizare a gazelor

naturale în regim de UI pentru clienții preluați automat se face cu

respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în

regim de UI, astfel:

a) fără a fi necesară existența unui contract încheiat cu FUI,

pentru clienții finali cu un consum anual mai mic sau egal cu

28.000 MWh;

b) în baza unui contract de furnizare încheiat cu FUI, pentru

clienții finali cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh. În

perioada cuprinsă între data preluării clientului final de către FUI

și data încheierii contractului de furnizare între clientul final

preluat și FUI se admite prestarea de către FUI a activității de

furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru locurile de

consum ale clientului final preluat fără existența unui contract

încheiat cu acesta, cu respectarea contractului-cadru pentru

furnizarea gazelor naturale în regim de UI.

Art. 27. — Desfășurarea activității de furnizare a gazelor

naturale în regim de UI pentru clienții finali care solicită preluarea

de către FUI se face în baza unui contract de furnizare, pe care

clienții finali au obligația să îl încheie cu FUI, cu respectarea

contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI.

Art. 28. — (1) Pentru acoperirea riscului de neplată, FUI are

dreptul de a solicita clientului final cu un consum anual mai mare

de 28.000 MWh constituirea unei garanții financiare înainte de

încheierea unui contract pentru furnizarea gazelor naturale în

regim de UI, clientul final având obligația de a o constitui în

termen de maximum 5 zile de la data primirii solicitării.

(2) Valoarea garanției financiare nu poate fi mai mare decât

contravaloarea cantității de gaze naturale estimate a se

consuma de către clientul final în perioada contractuală,

calculată la prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim

de UI. Consumul estimat de gaze naturale se determină

de către FUI:

a) pe baza consumului realizat de către clientul preluat

automat în perioada similară din anul anterior preluării;

b) ca valoare maximă dintre cantitatea estimată de către

clientul final a fi consumată în perioada contractuală, prevăzută

în cererea de preluare transmisă FUI, și consumul realizat de

acesta în perioada similară din anul anterior preluării.

(3) În cazul în care clientul preluat nu își îndeplinește integral

sau parțial obligațiile de plată față de FUI în termenele prevăzute

în contractul de furnizare, la împlinirea a 5 zile de la data

scadentă a facturii FUI are dreptul să execute garanția

financiară în limita obligațiilor de plată neachitate, cu notificarea

transmisă clientului final cu cel puțin 3 zile înainte.

(4) Garanția financiară constituită își încetează valabilitatea

în a 60-a zi de la data încetării contractului prin ajungerea lui la

termen.

(5) Clientul final poate înlătura opțiunea de a constitui o

garanție financiară prin plata în avans a consumului estimat de

gaze naturale. În acest sens, clientul final solicită FUI, în scris,

în termen de maximum două zile de la data primirii solicitării

prevăzute la alin. (1), opțiunea de plată în avans, cu precizarea

cantității de gaze naturale estimate a fi consumată în perioada

contractuală.

(6) În situația în care clientul final optează pentru plata în

avans, FUI emite și transmite acestuia, în termen de o zi

lucrătoare de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (5),

factura de avans. Suma de plată în avans este egală cu

contravaloarea cantității estimate de clientul final a fi consumată

în perioada contractuală, calculată la prețul pentru furnizarea

gazelor naturale în regim de UI stabilit de FUI pentru luna

calendaristică anterioară celei de facturare.

(7) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu

factura finală de regularizare. În cazul în care suma plătită în

avans nu acoperă valoarea facturii finale de regularizare,

diferența este plătită de către clientul final la data scadentă a

facturii.

Art. 29. — Obligația FUI de asigurare a furnizării gazelor

naturale în regim de UI încetează în una dintre următoarele

situații:

a) la data de la care își produce efectele contractul aferent

furnizării gazelor naturale în regim concurențial încheiat de către

clientul preluat cu un FC;

b) la împlinirea duratei prevăzute la art. 24 alin. (2);

c) în situația neachitării de către clientul preluat a facturii

reprezentând contravaloarea obligațiilor de plată aferente

asigurării furnizării gazelor naturale în regim de UI de către FUI;

d) în situația neconstituirii de către clientul final cu un consum

anual mai mare de 28.000 MWh a garanției financiare prevăzute

la art. 28;

e) în situația exprimării de către clientul preluat a

dezacordului privind preluarea de către FUI, în condițiile

prezentului regulament;
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f) în situația neîncheierii contractului de furnizare de către

clientul preluat care are această obligație, în condițiile

prezentului regulament.

Art. 30. — (1) FUI este îndreptățit ca, pentru toată perioada

cuprinsă între data preluării și data încetării obligației de

asigurare a furnizării gazelor naturale în regim de UI prevăzute

la art. 29, să factureze și să recupereze de la clientul preluat

contravaloarea gazelor naturale furnizate, calculată la prețul

pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI.

(2) În cazul în care clientul preluat nu achită la termen

facturile emise de FUI pentru un loc de consum conform

prevederilor alin. (1), FUI are dreptul să solicite OR întreruperea

alimentării cu gaze naturale la respectivul loc de consum,

conform prevederilor contractului-cadru de furnizare a gazelor

naturale în regim de UI.

(3) Prestarea activității de furnizare a gazelor naturale în

regim de UI fără contract de furnizare încheiat între FUI și

clientul final preluat nu îl exonerează pe acesta din urmă de

obligația achitării facturilor emise de FUI conform alin. (1).

CAPITOLUL IV

Principii de stabilire a prețurilor aplicate de către FUI

clienților preluați

Art. 31. — Pentru clienții preluați în regim de UI, FUI aplică,

pentru fiecare lună calendaristică, începând cu data preluării,

prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI,

determinat astfel:

a) pentru clienții preluați care sunt racordați la sistemul de

transport al gazelor naturale:

P

FUI

= CU

ach-FUI

+ CU

fz-FUI

+ CU

tr-FUI

b) pentru clienții preluați care sunt racordați la sistemul de

distribuție a gazelor naturale:

P

FUI

= CU

ach-FUI

+ CU

fz-FUI

+ CU

tr-FUI

*) + Td

x

c) pentru clienții preluați care sunt racordați la conductele de

alimentare din amonte aferente producției gazelor naturale:

P

FUI

= CU

ach-FUI

+ CU

fz-FUI

+ Tam**)

d) pentru clienții preluați care au contract/contracte pentru

prestarea SR încheiat(e) direct cu OR

P

FUI

= CU

ach-FUI

+ CU

fz-FUI

,

unde:

PFUI — prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de

UI (lei/MWh);

CUach-FUI — costul unitar al achiziției de gaze naturale în

vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în

regim de UI, aferent lunii de facturare (lei/MWh);

CUfz-FUI — componenta unitară de furnizare a gazelor

naturale în regim de UI, aplicabilă în luna de facturare (lei/MWh);

CUtr-FUI — costul unitar aferent serviciului de transport al

gazelor naturale, aplicabil în luna de facturare (lei/MWh);

Tdx — tariful reglementat pentru prestarea serviciului de

distribuție a gazelor naturale de către OSD în sistemul căruia

este racordat locul respectiv de consum, pentru categoria „x” de

clienți finali în care este încadrat clientul respectiv, în vigoare în

perioada de aplicare (lei/MWh);

Tam — tariful pentru accesul terților la conductele de

alimentare din amonte stabilit de către OCA, în vigoare în

perioada de aplicare (lei/MWh).

Art. 32. — (1) Valoarea componentei CU

ach-FUI

, aplicată de

către FUI clienților preluați, este stabilită de către acesta pentru

fiecare lună calendaristică, cu respectarea următoarei condiții:

CU

ach-FUI 

≤ 1,1 × P

pzu

[lei/MWh],

unde:

Ppzu — prețul mediu ponderat de achiziție din PZU

determinat pe baza prețurilor de închidere a pieței PZU,

ponderate cu volumele zilnice tranzacționate aferente lunii

calendaristice de facturare, calculate pentru fiecare zi de

tranzacționare, luând în considerare datele publicate pe pagina

proprie de internet de către operatorii piețelor centralizate care

înregistrează tranzacții pentru acest produs [lei/MWh].

(2) În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, FUI publică, în

secțiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, valorile P

pzu

și CU

ach-FUI

aferente lunii calendaristice anterioare.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), prima valoare a

P

pzu

și prima valoare a CU

ach-FUI

se publică de către FUI, în

secțiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, în termen

de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de

desemnare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 33. — (1) Valoarea CU

fz-FUI

este stabilită de către FUI și

include costul aferent desfășurării activității de furnizare, costul

participării în piețele centralizate și profitul.

(2) Valoarea CU

fz-FUI

aplicabilă unei perioade și perioada

pentru care este aplicabilă se publică de către FUI în secțiunea

dedicată de pe pagina proprie de internet.

(3) FUI are obligația să publice prima valoare a CU

fz-FUI

și

perioada aplicabilă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de

la data publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al

României, Partea I. La expirarea perioadei de aplicabilitate,

datele publicate vor fi actualizate în mod corespunzător

de către FUI.

Art. 34. — (1) Valoarea componentei CU

tr-FUI

este

determinată de către FUI pe baza tarifelor reglementate de

ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale, în

funcție de:

a) capacitatea necesară rezervată trimestrial/lunar/zilnic

disponibilă;

b) componenta volumetrică.

(2) Valoarea CU

tr-FUI

aplicabilă unei perioade și perioada

pentru care este aplicabilă se publică de către FUI în secțiunea

dedicată de pe pagina proprie de internet.

(3) FUI are obligația să publice prima valoare a CU

tr-FU

și

perioada aplicabilă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de

la data publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al

României, Partea I. La expirarea perioadei de aplicabilitate,

datele publicate vor fi actualizate în mod corespunzător

de către FUI.

Art. 35. — (1) În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, FUI

publică, în secțiunea dedicată de pe pagina proprie de internet,

prețurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI pentru

luna calendaristică anterioară, determinate conform prevederilor

art. 31.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), primele prețuri

pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI sunt publicate

de către FUI, în secțiunea dedicată de pe pagina proprie de

internet, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data

publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

(3) Prețurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI

sunt obligatorii și se aplică de către FUI clienților preluați, cu

notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară

îndeplinirea altor formalități.

*) În cazul unui sistem de distribuție a gazelor naturale conectat la o conductă de alimentare din amonte aferentă producției gazelor naturale, CU

tr-FUI

se va înlocui cu Tam.

**) În funcție de soluția tehnică de alimentare a clientului preluat, dacă este cazul, la formula de preț se va adăuga și CU

tr-FUI

.
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CAPITOLUL V

Modalitatea de preluare a locurilor de consum 

ale clienților finali în vederea asigurării furnizării 

gazelor naturale în regim de UI

SECȚIUNEA 1
Criterii de stabilire a FUI care va prelua clienții finali 

ce nu au asigurată furnizarea gazelor naturale

Art. 36. — (1) În cazul apariției uneia dintre situațiile

prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)—d), clienții finali în cauză vor

fi preluați de către un FUI stabilit de către ANRE dintre furnizorii

desemnați FUI, pe baza criteriului „costul cel mai mic”, prin

compararea valorilor cumulate ale componentelor CU

ach-FUI

,

CU

fz-FUI

și CU

tr-FUI

publicate de către fiecare FUI pe pagina

proprie de internet.

(2) În cazul în care, în urma clasamentului efectuat în ordinea

crescătoare a valorilor cumulate prevăzute la alin. (1), există doi

sau mai mulți furnizori clasați pe primul loc, ANRE va stabili ca

FUI care va prelua clienții în cauză pe cel care are cea mai mare

cotă de piață din punctul de vedere al vânzărilor de gaze

naturale la clienții finali și al numărului de clienți finali, calculată

după formula:

Cotă piață

Fz

= cotă piață vânzări

Fz 

* 0,5 + cotă piață număr

clienți finali

Fz 

* 0,5,

unde:

— cotă piață vânzăriFz — cota de piață a unui furnizor, în

funcție de cantitatea de energie vândută clienților finali în

ultimele 12 luni pentru care ANRE dispune de date în urma

activității de monitorizare a pieței gazelor naturale;

— cotă piață număr clienți finaliFz — cota de piață a unui

furnizor, în funcție de numărul de clienți finali din ultimele 12 luni

pentru care ANRE dispune de date în urma activității de

monitorizare a pieței gazelor naturale.

Art. 37. — În cazul apariției situației prevăzute la art. 22

alin. (1) lit. e), clientul final în cauză va fi preluat, la solicitarea sa,

de către un FUI ales în mod liber de către client dintre cei

desemnați de către ANRE.

Art. 38. — În cazul apariției situației prevăzute la art. 22

alin. (2), clienții finali în cauză vor fi preluați de către un FUI

stabilit de către ANRE dintre furnizorii desemnați FUI, în funcție

de specificul situației identificate.

SECȚIUNEA a 2-a
Etape de preluare în cazul expirării/retragerii/suspendării 

licenței de furnizare a FA

Art. 39. — (1) Pentru preluarea locurilor de consum ale

clienților finali ai căror FA se află în una dintre situațiile prevăzute

la art. 22 alin. (1) lit. a) și b), cel mai târziu în prima zi lucrătoare

după data expirării licenței/emiterii deciziei de

retragere/suspendare a licenței de furnizare a FA, ANRE

transmite OTS, fiecărui OSD, fiecărui OCA și FUI care a fost

stabilit conform art. 36, precum și spre știința FA o informare cu

privire la necesitatea preluării locurilor de consum din portofoliul

FA ca urmare a expirării/retragerii/suspendării licenței de

furnizare a FA și data la care FA pierde/a pierdut calitatea de

furnizor, respectiv, după caz, data la care începe perioada de

suspendare a licenței de furnizare a FA (și perioada de

suspendare, dacă aceasta este determinată).

(2) În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii

informării prevăzute la alin. (1), OTS/OSD/OCA, în

sistemul/conducta căruia sunt racordate locuri de consum ale

clienților finali ai FA, întocmește lista locurilor de consum care nu

mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, conform modelului

prevăzut în anexa nr. 3, și o transmite FUI și spre știința ANRE.

(3) În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii listei

prevăzute la alin. (2), FUI are obligația de a solicita OSD în

sistemul căruia sunt racordate locuri de consum ale clienților

preluați adiționarea în mod corespunzător a contractului de

distribuție încheiat conform prevederilor art. 25 alin. (4).

(4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la

OTS/OSD/OCA a listei prevăzute la alin. (2), FUI transmite

clienților preluați informarea de preluare, care trebuie să conțină

cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 40. — (1) În cazul unui FA aflat în situația prevăzută la

art. 22 alin. (1) lit. b), cu minimum 3 zile lucrătoare anterioare

datei încetării suspendării licenței, ANRE transmite FUI,

OTS/OSD/OCA, precum și FA o informare privind reluarea

activității de furnizare a FA și data la care încetează

suspendarea licenței de furnizare a acestuia.

(2) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data

primirii informării prevăzute la alin. (1), FUI pune la dispoziția FA

lista clienților preluați care, pe perioada suspendării licenței FA,

nu au încheiat un alt contract aferent furnizării gazelor naturale

în regim concurențial cu un FC.

(3) În termen de o zi lucrătoare de la data primirii listei

prevăzute la alin. (2), FA solicită OSD actualizarea contractului

de distribuție a gazelor naturale, după caz.

(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data

primirii listei prevăzute la alin. (2), FA transmite clienților finali

din portofoliul său ale căror locuri de consum au fost preluate

de către FUI pe perioada suspendării licenței și care, în această

perioadă, nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor

naturale în regim concurențial cu un FC o informare privind

reluarea relației contractuale de la data încetării suspendării

licenței de furnizare a gazelor naturale.

Art. 41. — (1) În cazul în care FA cu licența de furnizare a

gazelor naturale suspendată pierde calitatea de furnizor ca

urmare a retragerii sau expirării licenței în perioada de

suspendare, cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data

emiterii deciziei de retragere/expirării licenței, ANRE transmite

FUI, OTS/OSD/OCA, precum și spre știința FA o informare

referitoare la pierderea calității de furnizor a FA și data

retragerii/expirării licenței de furnizare a acestuia.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), FUI are obligația ca, în cel

mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informării ANRE

prevăzute la alin. (1), să notifice clienții preluați de la FA, care

între timp nu au încheiat un alt contract aferent furnizării gazelor

naturale în regim concurențial cu un FC, în legătură cu:

a) pierderea de către FA a calității de furnizor, având ca efect

încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de

aceștia cu FA;

b) asigurarea în continuare a furnizării gazelor naturale în

regim de UI cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 24

alin. (2) lit. a) și b), de la data de la care își produce efectele

decizia de retragere a licenței de furnizare a gazelor naturale a

FA/data expirării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA.

SECȚIUNEA a 3-a
Etape de preluare în situația în care FA al clientului final 

nu își respectă obligația de a deține un contract 
de echilibrare și acces în PVT încheiat cu OTS

Art. 42. — (1) În situația în care FA al clientului final nu

încheie cu OTS un contract de echilibrare și acces la PVT,

precum și în cazul rezilierii sau suspendării acestuia din cauza

neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către FA, OTS transmite

ANRE și spre știința OSD în sistemele cărora sunt racordate

locuri de consum deservite de FA, cu 3 zile lucrătoare înainte

de data de la care FA nu mai are acces în PVT, o notificare în

acest sens care va conține denumirea FA care nu mai are

dreptul de a tranzacționa în PVT și confirmarea datei de la care

FA nu mai are acest drept.
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(2) Pentru preluarea locurilor de consum ale clienților finali ai

căror FA se află în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. c), în

cel mult două zile lucrătoare de la data primirii notificării

prevăzute la alin. (1), ANRE transmite FUI stabilit conform

art. 36, precum și spre știința OTS, OSD în sistemele cărora

sunt racordate locurile de consum ale clienților în cauză și FA o

informare cu privire la necesitatea preluării locurilor de consum

din portofoliul FA și data încetării accesului în PVT al FA.

Art. 43. — (1) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea

informării prevăzute la art. 42 alin. (2), OTS/OSD în sistemul

căruia sunt racordate locuri de consum ale clienților finali ai FA

întocmește lista locurilor de consum care nu mai au asigurată

furnizarea gazelor naturale, conform modelului prevăzut în

anexa nr. 3, și o transmite FUI și spre știința ANRE.

(2) În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii listei

prevăzute la alin. (1), FUI are obligația de a solicita OSD în

sistemul căruia sunt racordate locuri de consum ale clienților

preluați adiționarea în mod corespunzător a contractului de

distribuție încheiat conform prevederilor art. 25 alin. (4).

(3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la

OTS/OSD a listei prevăzute la alin. (1), FUI transmite clienților

preluați informarea de preluare, care trebuie să conțină cel puțin

elementele prevăzute în anexa nr. 4.

SECȚIUNEA a 4-a
Etape de preluare în situația în care FA al clientului final 

nu își respectă obligația de a deține contractul 
pentru prestarea unui SR încheiat cu OR

Art. 44. — (1) În situația neîncheierii cu OR a contractului

pentru prestarea unui SR, precum și în cazul rezilierii acestuia

din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către FA, OR

transmite către ANRE o notificare care va conține denumirea FA

și, după caz, data rezilierii contractului.

(2) Pentru preluarea locurilor de consum ale clienților finali ai

căror FA se află în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. d), în

cel mult două zile lucrătoare de la data primirii notificării

prevăzute la alin. (1), ANRE transmite FUI stabilit conform

art. 36, precum și spre știința OR și, după caz, OTS o informare

cu privire la necesitatea preluării locurilor de consum din

portofoliul FA și data de la care acesta nu își respectă obligația

de a deține contractul pentru prestarea unui SR încheiat cu OR.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care,

prin aplicarea de către OTS a prevederilor legale/contractuale

specifice, contractul pentru prestarea SR de transport încetează

de drept ca urmare a rezilierii contractului de echilibrare și acces

la PVT încheiat între OTS și FA, pentru preluarea locurilor de

consum ale clienților finali ai FA se aplică prevederile art. 42

și 43.

Art. 45. — (1) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea

informării prevăzute la art. 44 alin. (2), OR întocmește lista

locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor

naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, și o

transmite FUI și spre știința ANRE.

(2) În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii listei

prevăzute la alin. (1), FUI are obligația de a solicita OSD în

sistemul căruia sunt racordate locuri de consum ale clienților

preluați adiționarea în mod corespunzător a contractului de

distribuție încheiat conform prevederilor art. 25 alin. (4).

(3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a

listei prevăzute la alin. (1), FUI transmite clienților preluați

informarea de preluare, care trebuie să conțină cel puțin

elementele prevăzute în anexa nr. 4.

SECȚIUNEA a 5-a
Etape de preluare în situația în care clientul final 

nu își găsește un furnizor

Art. 46. — (1) În situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e),

clientul final are dreptul să solicite oricărui FUI dintre cei

desemnați de ANRE să îi asigure furnizarea gazelor naturale în

regim de UI.

(2) În vederea preluării, cu cel puțin 15 zile anterior datei de

la care solicită preluarea, clientul final transmite FUI ales

conform art. 37 o solicitare de preluare, conform modelului

prevăzut în anexa nr. 5. FUI pune la dispoziția clientului final

modelul de solicitare de preluare, prin publicarea acestuia în

secțiunea dedicată de pe pagina proprie de internet.

(3) Data de la care se solicită preluarea nu poate fi anterioară

datei de încetare a contractului de furnizare a gazelor naturale

încheiat cu FA.

(4) În situația în care data de la care se solicită preluarea

este ulterioară datei de încetare a contractului de furnizare a

gazelor naturale încheiat cu FA, FUI informează clientul final cu

privire la faptul că, în lipsa unui contract de furnizare, va fi

întreruptă alimentarea cu gaze naturale a locului de consum de

către OR, pe toată perioada cuprinsă între data încetării

contractului cu FA și data de la care locul de consum se preia de

către FUI, clientul final având obligația să achite FUI tariful

perceput de OR pentru prestarea activității de reluare a

alimentării cu gaze naturale la respectivul loc de consum.

Art. 47. — (1) În cel mult două zile lucrătoare de la data

primirii solicitării de preluare, FUI:

a) informează OR cu privire la solicitarea clientului final, în

vederea:

(i) asigurării continuității în alimentarea cu gaze

naturale, dacă data solicitată pentru preluare este

data încetării contractului de furnizare cu FA;

(ii) transmiterii de către OR a informațiilor aferente

locului de consum pentru care se solicită preluarea,

inclusiv a celor cu privire la starea locului de consum,

respectiv dacă este întreruptă sau nu alimentarea cu

gaze naturale și motivul eventualei întreruperi la locul

de consum respectiv;

b) transmite către FA o solicitare de formulare a unui punct de

vedere cu privire la încetarea contractului de furnizare.

(2) OR și FA transmit informațiile solicitate de către FUI în

termen de cel mult două zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(3) În cazul în care FA nu transmite un punct de vedere în

termenul prevăzut la alin. (2) sau punctul de vedere transmis nu

exprimă dezacordul cu privire la preluarea de către FUI, în cel

mult două zile lucrătoare de la primirea informațiilor solicitate,

FUI transmite clientului final contractul de furnizare, prin

modalitatea aleasă de către acesta din urmă, și, după caz,

solicitarea de constituire a garanției financiare prevăzute la

art. 28 alin. (1), cu precizarea termenului de constituire a

acesteia.

(4) Clientul final solicitant are obligația de a transmite FUI,

până la data solicitată pentru preluare, contractul de furnizare

semnat; clientul final cu un consum anual mai mare de

28.000 MWh, căruia FUI i-a solicitat constituirea unei garanții

financiare, are obligația de a transmite și dovada constituirii

acestei garanții, respectiv a plății facturii de avans emise de

către FUI în condițiile art. 28 alin. (6), după caz.

(5) În situația neprimirii contractului de furnizare semnat și,

după caz, a neconstituirii garanției financiare, respectiv a neplății

facturii de avans, de către clientul final solicitant, în cel mult o zi

lucrătoare FUI informează OR în vederea întreruperii alimentării

cu gaze naturale la locul de consum al clientului final solicitant.
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(6) În cel mult o zi lucrătoare de la data încheierii cu clientul

final solicitant a contractului de furnizare a gazelor naturale în

regim de UI, FUI are obligația de a solicita OSD în sistemul

căruia este racordat locul de consum preluat adiționarea în mod

corespunzător a contractului de distribuție, încheiat conform

prevederilor art. 25 alin. (4).

(7) FUI informează ANRE cu privire la preluare în termen de

două zile lucrătoare de la data încheierii cu clientul final solicitant

a contractului de furnizare a gazelor naturale în regim de UI. 

(8) În cazul în care punctul de vedere transmis de FA exprimă

dezacordul cu privire la preluarea de către FUI, procesul de

preluare se suspendă și FUI informează clientul final, OR și

ANRE cu privire la această situație. 

(9) În baza informării transmise de către FUI conform

alin. (8), ANRE analizează dacă sunt îndeplinite condițiile

necesare preluării clientului final de către FUI și comunică

rezultatul analizei FUI, FA și OR, în vederea conformării. 

(10) În cadrul analizei prevăzute la alin. (9), ANRE poate

solicita participanților la piața de gaze naturale orice informații pe

care le consideră necesare.

Art. 48. — (1) OR întreprinde măsurile necesare în vederea

întreruperii alimentării cu gaze naturale la locul de consum, de

la data încetării contractului cu FA și până la data la care locul

de consum se preia de către FUI sau se încheie un contract cu

un FC, cu excepția următoarelor cazuri:

a) pentru locul de consum s-a încheiat un contract de

furnizare cu un FC cu intrare în vigoare de la data încetării

contractului cu FA;

b) a fost transmisă de către clientul final o solicitare de

preluare de către FUI de la data încetării contractului cu FA; 

c) a fost transmisă de către ANRE o dispoziție de

conformare, în condițiile prevăzute la art. 47 alin. (9).

(2) În vederea întreruperii alimentării cu gaze naturale,

OR comunică clientului final, cu cel puțin 3 zile înaintea datei

întreruperii, un preaviz în care se vor menționa data și motivul

întreruperii, precum și costurile reluării alimentării locului de

consum. 

(3) În cazul în care solicitarea de preluare este transmisă la

o dată ulterioară încetării contractului cu FA, preluarea de către

FUI și reluarea alimentării de către OR se vor realiza, în

condițiile prezentului regulament, începând cu data de la care se

solicită preluarea.

SECȚIUNEA a 6-a 
Alte situații de preluare 

Art. 49. — (1) În cazul unui loc de consum aflat într-o situație

care se încadrează în prevederile art. 22 alin. (2), în cel mai

scurt timp după identificarea situației, ANRE transmite către FUI

stabilit conform art. 38 și către OR, precum și către FA, dacă

este cazul, o notificare prin care se solicită preluarea locului de

consum al clientului final, precizând termenele și condițiile

specifice de preluare a acestuia de către FUI. 

(2) FUI are obligația de a transmite clientului preluat

informarea de preluare și către OSD solicitarea de adiționare în

mod corespunzător a contractului de distribuție încheiat conform

prevederilor art. 25 alin. (4), cu respectarea precizărilor ANRE

din notificarea prevăzută la alin. (1).

SECȚIUNEA a 7-a 
Trecerea la FUI/FC a clienților finali 

care se află în situația de a fi preluați 

Art. 50. — (1) În cel mult 7 zile de la data informării de

preluare, clientul preluat automat poate transmite FUI

dezacordul cu privire la preluare, în scris, prin oricare dintre

modalitățile menționate în informarea de preluare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), în prima zi lucrătoare

după primirea dezacordului, FUI solicită OR:

a) întreruperea alimentării locului de consum, dar nu mai

devreme de data-limită pentru primirea dezacordului, cu

transmiterea către clientul final, cu minimum 3 zile înaintea datei

de întrerupere, a unui preaviz care va conține data și motivele

întreruperii, precum și costurile reluării alimentării locului de

consum; tariful perceput de OR pentru prestarea activității de

întrerupere a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al

clientului final se achită de către FUI;

b) transmiterea datelor necesare pentru facturarea

consumului de gaze naturale înregistrat de către clientul final

până la data întreruperii.

(3) În cazul în care clientul preluat încheie contractul aferent

furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu un FC până

la o dată cu cel puțin o zi lucrătoare anterioară datei prevăzute

pentru întreruperea alimentării, acest proces se anulează. 

(4) Clientul preluat are obligația de a plăti FUI contravaloarea

gazelor naturale furnizate în regim de UI în perioada cuprinsă

între data preluării acestuia de către FUI și data întreruperii

alimentării/data intrării în vigoare a contractului încheiat cu un

FC. 

Art. 51. — (1) În perioada cuprinsă între data preluării de

către FUI și data-limită până la care clientul preluat poate

transmite dezacordul cu privire la preluare, stabilită conform

prevederilor art. 50 alin. (1), clientul final poate trece la un FC cu

o notificare transmisă FUI cu cel puțin două zile lucrătoare

înaintea datei la care contractul încheiat cu FC intră în vigoare,

prin derogare de la prevederile procedurii de schimbare a

furnizorului aprobate prin ordin al președintelui ANRE.

(2) După data-limită până la care clientul preluat poate

transmite dezacordul cu privire la preluare, stabilită conform

prevederilor art. 50 alin. (1), trecerea clientului final la un FC se

face cu notificarea FUI, în termenele și condițiile prevăzute în

procedura de schimbare a furnizorului aprobată de ANRE.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în situația

în care clientul preluat încheie un contract aferent furnizării

gazelor naturale în regim concurențial chiar cu furnizorul

desemnat FUI, notificările prevăzute la alin. (1) și (2) nu se mai

transmit.

Art. 52. — În situația în care clientul preluat nu transmite FUI

dezacordul sau nu notifică FUI cu privire la încheierea unui alt

contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial

cu un FC, se consideră că acesta este de acord cu asigurarea

în continuare de către FUI a furnizării gazelor naturale în regim

de UI.

Art. 53. — (1) Dacă pentru un loc de consum clientul preluat

cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh nu încheie

contractul de furnizare a gazelor naturale în regim de UI cu FUI

în maximum 7 zile de la data transmiterii de către FUI a

informării de preluare, FUI solicită OR întreruperea alimentării cu

gaze naturale la respectivul loc de consum, cu transmiterea

către clientul final, cu minimum 3 zile înaintea datei de

întrerupere, a unui preaviz care va conține data și motivele

întreruperii, precum și costurile reluării alimentării locului de

consum; tariful perceput de OR pentru prestarea activității de

întrerupere a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al

clientului final se achită de către FUI.

(2) În cazul în care clientul preluat încheie contractul de

furnizare a gazelor naturale în regim de UI cu FUI sau contractul

aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu un

FC până la o dată cu cel puțin o zi lucrătoare anterioară datei

prevăzute pentru întreruperea alimentării, acest proces se

anulează. 
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(3) În perioada cuprinsă între data preluării clientului final de

către FUI și data întreruperii alimentării/data intrării în vigoare a

contractului încheiat cu un FC, se admite prestarea de către FUI

a activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru

locurile de consum ale clientului final preluat fără existența unui

contract încheiat cu acesta, cu respectarea contractului-cadru

pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI.

(4) Clientul preluat are obligația de a plăti FUI contravaloarea

gazelor naturale furnizate în regim de UI în perioada cuprinsă

între data preluării acestuia de către FUI și data întreruperii

alimentării/data intrării în vigoare a contractului încheiat

cu un FC. 

Art. 54. — În cazul în care preluarea s-a realizat ca urmare

a solicitării clientului final, în perioada în care se asigură de către

FUI furnizarea gazelor naturale în regim de UI, clientul preluat

poate opta pentru încheierea cu un FC a unui contract aferent

furnizării în regim concurențial, cu respectarea procedurii de

schimbare a furnizorului aprobate de către ANRE.

Art. 55. — În cazul trecerii la un FC a unui loc de consum

preluat de către FUI în condițiile prezentului regulament, la care

a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale ca urmare a

emiterii de către FUI a unei solicitări de întrerupere, reluarea

alimentării cu gaze naturale se face de către OR numai ulterior

confirmării de către FUI a achitării la zi, de către clientul final, a

sumelor datorate pentru întreaga perioadă de preluare. FUI are

obligația transmiterii acestei confirmări către OR în cel mult o zi

lucrătoare de la data înregistrării plăților efectuate în acest sens

de clientul respectiv; tariful perceput de OR pentru prestarea

activității de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de

consum se achită de către clientul final.

SECȚIUNEA a 8-a 
Obligațiile OR referitoare la alimentarea cu gaze naturale 

a locurilor de consum ale clienților preluați

Art. 56. — Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în

alimentarea cu gaze naturale a locurilor de consum ale clienților

preluați, care sunt amplasate în zona sa de operare. Costurile

gazelor naturale livrate și ale serviciilor reglementate aferente

clienților preluați vor fi suportate de către aceștia, prin

intermediul prețurilor aplicate de FUI. În cazul în care contractul

pentru prestarea SR este încheiat între OR și clientul preluat,

costurile serviciilor reglementate sunt suportate de către clientul

preluat prin intermediul tarifelor reglementate aplicate de OR.

Art. 57. — În toate situațiile de preluare a clienților finali de

către FUI, OR stabilește, pe baza citirii echipamentelor de

măsurare sau, în cazul în care citirea acestora nu este posibilă,

în conformitate cu procedurile specifice, și comunică părților

implicate (FUI și, după caz, FA, respectiv FC) indexul

echipamentelor de măsurare de la locurile de consum ale

clienților finali preluați, amplasate în zona sa de operare, după

cum urmează:

a) aferent datei de preluare a clienților finali de către FUI, în

vederea emiterii de către FA, respectiv de către FUI a facturii

pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data

preluării de către FUI;

b) aferent datei de trecere a clienților preluați la un FC, în

vederea emiterii de către FUI, respectiv de către FC a facturii

pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data

trecerii la FC;

c) aferent datei de încetare a suspendării licenței de furnizare

a gazelor naturale a FA, în vederea emiterii de către FUI,

respectiv de către FA a facturii pentru consumul realizat până

la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenței FA;

d) aferent datei încetării de drept a activității de furnizare a

gazelor naturale în regim de UI, în vederea emiterii de către FUI

a facturii pentru consumul realizat până la această dată.

Art. 58. — (1) În situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)

și c), contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate de

către FA cu clienții finali, precum și contractele pentru prestarea

SR încheiate de către FA cu OR încetează de drept la data

preluării de către FUI a locurilor respective de consum, cu

asumarea de către părți a obligațiilor ce decurg din aplicarea

clauzelor contractuale până la momentul încetării.

(2) În situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b), contractele

de furnizare a gazelor naturale încheiate de către FA cu clienții

finali, precum și contractele pentru prestarea SR încheiate de

FA cu OR:

a) se suspendă de drept pe perioada de suspendare a

licenței de furnizare a gazelor naturale a FA;

b) încetează de drept, cu asumarea de către părți a

obligațiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până

la momentul încetării:

(i) la data de la care își produce efectele contractul

aferent furnizării gazelor naturale în regim

concurențial încheiat de către clientul preluat cu un

FC, pe perioada de suspendare a licenței de

furnizare a gazelor naturale a FA;

(ii) la data de la care FA pierde calitatea de furnizor, în

condițiile de la art. 22 alin. (1) lit. a), ca urmare a

retragerii sau expirării licenței de furnizare a gazelor

naturale în perioada de suspendare.

(3) Contractul/Contractele pentru prestarea SR încheiat/

încheiate de către FUI cu OR pentru locurile de consum preluate

de la FA își produce/produc efectele de la data la care

încetează/se suspendă contractul/contractele încheiat/încheiate

de către FA cu OR.

(4) Contractul/Contractele pentru prestarea SR încheiat/

încheiate de către clientul preluat cu OR se derulează în

continuare conform clauzelor contractuale și cu respectarea

reglementărilor în vigoare.

Art. 59. — (1) Fiecare OR are obligația completării și

actualizării bazei sale de date cu informațiile prevăzute în anexa

nr. 3, pentru toate locurile de consum amplasate în zona sa de

operare, precum și cu informațiile aferente fiecărui loc de

consum, referitoare la:

a) furnizorii care l-au deservit și perioadele de timp

corespunzătoare fiecărui furnizor;

b) dacă a fost/este preluat de către FUI din cauza faptului că

nu mai avea asigurată furnizarea gazelor naturale.

(2) Lista locurilor de consum care nu mai au asigurată

furnizarea gazelor naturale se transmite de către OR către FUI

și spre știința ANRE, în format scris și în format electronic

prelucrabil (fișier MS Excel).

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 60. — (1) FUI transmite ANRE raportări aferente

desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim

de UI la clienții preluați, în conformitate cu prevederile

reglementărilor în vigoare aplicabile.

(2) ANRE poate solicita FUI transmiterea unor date și

informații suplimentare referitoare la activitatea de furnizare a

gazelor naturale în regim de UI.

Art. 61. — Transferul de date cu caracter personal se face în

condițiile prevăzute de legislația privind protecția persoanelor cu

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera

circulație a acestor date.

Art. 62. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul

regulament.
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ANEXA Nr. 1
la regulament

C E R E R E  

pentru desemnarea în calitate de furnizor de ultimă instanță a gazelor naturale (FUI)

(Model de întocmire)

Către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

Subscrisa, ....................................................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ..........................., 

(denumirea furnizorului solicitant)

CUI ............................., cu sediul în localitatea ......................................................, str. ................................................. nr. ........,

cod poștal ..........., telefon ...................., fax ....................., e-mail ........................................, website .....................................,

reprezentată legal prin ..............................., în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale,

solicit desemnarea în calitate de FUI.

În susținerea cererii anexez documentația necesară desemnării în calitate de FUI, formată din următoarele documente:

— .......................................................................

— .......................................................................

— .......................................................................

— .......................................................................

— .......................................................................

— .......................................................................

Reprezentantul legal al furnizorului solicitant,
..........................................................

(numele și prenumele în clar, semnătura)

ANEXA Nr. 2
la regulament

C O N T R A C T - C A D R U

de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță

1. Părțile contractante

Societatea, 							.....................................................................................................												.,

cu sediul în localitatea 											.., str. 												 nr. 			, județul/sectorul 								,

cod poștal 			, telefon 							, fax 							., e-mail 											.., www. 											,

cod fiscal 							, înscrisă în registrul comerțului la nr. 							, având codul IBAN nr. 												..,

deschis la 						...		., reprezentată legal prin 																			.., denumită în continuare

furnizor de ultimă instanță (FUI), în calitate de vânzător, pe de o parte,

și

							..............................................................................................																			..,

(Se completează cu datele de identificare ale clientului preluat, persoană fizică sau juridică, client casnic sau noncasnic.) 

denumit în continuare client, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, 

au convenit încheierea prezentului contract de furnizare a gazelor naturale, denumit în continuare contract.

2. Obiectul și durata contractului

Art. 1. — Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea gazelor

naturale de către FUI la următorul/următoarele loc/locuri de

consum al/ale clientului:

1. localitatea 								...................						.,

str. 					....................................						.. nr. 			.,

bl. 		., sc. 	., et. 	., ap. 		., județul/sectorul 	..........		.,

codul locului de consum (CLC) 				.........							.;

2. localitatea 				....................										.,

str. 					....................................						.. nr. 			.,

bl. 		., sc. 	., et. 	., ap. 		., județul/sectorul 	..........		.,

codul locului de consum (CLC) 				.........							.,

cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul/avizele

tehnic/tehnice de racordare.

Art. 2. — (1) Contractul intră în vigoare la data preluării de

către FUI, durata acestuia fiind stabilită conform prevederilor

legale în vigoare.

(2) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de

termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în

executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din

derularea contractului, până la data încetării acestuia.

3. Prețul contractului

Art. 3. — (1) Prețul pentru furnizarea gazelor naturale în

regim de ultimă instanță este stabilit de FUI conform prevederilor

legale în vigoare.

(2) Prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de

ultimă instanță nu include T.V.A. și accize.

Acestea vor fi calculate și incluse în facturile emise de către

FUI, în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.

(3) Prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de

ultimă instanță stabilit de FUI pentru luna de facturare se aplică

de către acesta cu notificarea clientului prin intermediul facturii,

fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.

(4) Informații actualizate privind prețul pentru furnizarea

gazelor naturale în regim de ultimă instanță se pot obține prin

intermediul a cel puțin uneia dintre următoarele modalități de

informare puse la dispoziția clientului, dar fără a se limita la

acestea:

a) accesarea paginii de internet a FUI www. ..................... ro,

secțiunea ......................;

b) apelarea Centrului de relații clienți al FUI, la numărul de

telefon ..............................;

c) consultarea informațiilor menționate pe factura emisă de

FUI.
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4. Facturare și plată

Art. 4. — (1) Facturarea gazelor naturale furnizate în regim

de ultimă instanță la locul/locurile de consum care face/fac

obiectul contractului se realizează de către FUI pe baza

consumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare,

exprimat în unități de energie, și a prețului pentru furnizarea

gazelor naturale în regim de ultimă instanță, aferent perioadei de

facturare.

(2) FUI va emite lunar și va trimite clientului o factură pe baza

consumului de gaze naturale măsurat, determinat prin citirea

indexului echipamentului de măsurare de către reprezentantul

operatorului (denumit în continuare OR). Pentru perioadele de

facturare în care nu se citește indexul echipamentului de

măsurare de către reprezentantul OR, factura se emite pe baza

consumului lunar de gaze naturale:

a) determinat prin autocitirea indexului echipamentului de

măsurare de către client și transmiterea acestuia în intervalul de

timp și în condițiile comunicate de FUI prin intermediul facturii;

b) estimat de către FUI conform istoricului de consum, pe

baza datelor primite de la OR, care se utilizează doar în situația

în care clientul nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp

și în condițiile comunicate de către FUI prin intermediul facturii.

(3) În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit

de consumul estimat facturat lunar, regularizarea consumului de

gaze naturale este inclusă de către FUI în prima factură emisă

după citirea indexului echipamentului de măsurare de către OR.

Art. 5. — (1) Facturile emise de FUI în baza contractului vor

fi achitate de către client în termenul de scadență de 15 zile de

la data emiterii, data emiterii facturii și data scadenței fiind

înscrise pe factură. În cazul în care data scadenței facturii este

o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea

zi lucrătoare.

(2) Transmiterea facturilor se va realiza prin poștă/curier la

locul de consum, dacă părțile nu au stabilit o altă adresă de

corespondență, sau pe cale electronică, cu acceptul clientului.

Art. 6. — (1) Clientul va achita factura prin intermediul

oricărei modalități de plată puse la dispoziție de către FUI,

detaliate în factură și afișate pe pagina de internet a acestuia.

(2) Obligația de plată se consideră îndeplinită la data

efectuării plății de către clientul final, cu excepția situației în care

plata se face prin virament bancar, caz în care obligația în cauză

este considerată îndeplinită la data la care contul FUI a fost

alimentat cu suma care a făcut obiectul plății.

(3) Factura emisă de FUI poate fi contestată de către client,

în scris și motivat, în termen de 15 zile de la data emiterii.

Contestațiile vor fi soluționate de FUI în termenele și condițiile

prevăzute de Standardul de performanță pentru activitatea de

furnizare a gazelor naturale, aprobat de către ANRE.

Art. 7. — (1) În termen de maximum 42 de zile de la

încetarea contractului, FUI va emite și va trimite clientului o

factură finală de regularizare, în baza indexului echipamentului

de măsurare transmis de către OR.

(2) În situația în care factura finală de regularizare conține

un sold pozitiv, clientul are obligația să achite contravaloarea

acesteia până la termenul de scadență.

(3) În situația în care factura finală de regularizare conține

un sold negativ, FUI are obligația să returneze clientului suma

datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii

facturii.

5. Răspunderea contractuală

Art. 8. — (1) În cazul în care clientul achită factura emisă de

FUI în termen de 5 zile de la data scadenței, acesta nu

datorează dobânzi penalizatoare.

(2) Neachitarea facturii de către client în termen de 5 zile de

la data scadenței conduce la facturarea de către FUI și plata de

către client a unor dobânzi penalizatoare, calculate asupra

valorii neachitate la data scadenței, pentru fiecare zi de

întârziere. Dobânzile penalizatoare îndeplinesc, cumulativ,

următoarele condiții:

a) sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la

termen a obligațiilor către bugetul de stat, conform prevederilor

Codului de procedură fiscală;

b) sunt datorate din ziua imediat următoare expirării

termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate,

inclusiv;

c) totalul lor nu poate depăși valoarea neachitată la data

scadenței.

Art. 9. — Dacă sumele datorate de către client nu au fost

achitate în termen de 5 zile de la data scadenței și valoarea

facturată nu a fost contestată de client în acest termen, FUI

poate lua, succesiv, următoarele măsuri:

a) transmite clientului, cu cel puțin 15 zile înainte de data

estimată pentru întrerupere, un preaviz conținând informații

privind cauza care poate conduce la întreruperea furnizării

gazelor naturale la locul de consum, data de la care FUI are

dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu gaze naturale

a locului de consum în cazul inacțiunii clientului, tariful aferent

reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum pe care

clientul va trebui să îl achite pentru reluarea furnizării. Preavizul

se transmite prin poștă/curier sau prin poștă electronică în cazul

în care clientul a acceptat această modalitate de comunicare;

b) solicită OR întreruperea alimentării cu gaze naturale a

locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului,

conform preavizului de întrerupere, începând cu a 36-a zi de la

data emiterii facturii.

Art. 10. — (1) În cazul în care plătește integral sumele

datorate până la data-limită prevăzută în preaviz, clientul

comunică FUI în format electronic/letric, utilizând modalitățile de

comunicare puse la dispoziție de acesta, documentul prin care

face dovada plății, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare

celei în care a efectuat plata.

(2) În cazul în care clientul efectuează plata integrală a

sumelor datorate în termen de 15 zile de la data întreruperii

alimentării cu gaze naturale, acesta poate solicita FUI reluarea

furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanță la locul de

consum. Clientul trebuie să anexeze solicitării dovada achitării

integrale a contravalorii consumului de gaze naturale facturat,

inclusiv a dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în

efectuarea plății datorate, precum și a tarifului aferent reluării

alimentării cu gaze naturale la locul de consum.

(3) FUI are obligația de a transmite OR solicitarea de reluare

a alimentării cu gaze naturale a locului de consum, în ziua în

care a primit solicitarea clientului final de reluare a furnizării care

respectă condițiile prevăzute la alin. (2); în situația în care

solicitarea clientului final nu este primită de FUI în timpul

programului acestuia de lucru, se consideră primită în

următoarea zi lucrătoare.

(4) OR are obligația de a soluționa cererea primită și de a

presta activitatea de reluare a alimentării cu gaze naturale la

locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de

ore de la primirea solicitării, cu condiția permiterii de către client

a accesului reprezentantului OR în vederea reluării alimentării

cu gaze naturale la locul de consum.

Art. 11. — În cazul în care clientul nu efectuează plata

integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data

întreruperii alimentării cu gaze naturale, FUI are dreptul să

rezilieze contractul, cu un preaviz de cel puțin 15 zile.
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Art. 12. — (1) În cazul în care FUI nu își onorează, din culpa

proprie, obligațiile în conformitate cu prevederile contractului,

clientul este îndreptățit să solicite și să primească daune-

interese în funcție de prejudiciul efectiv cauzat de culpa FUI,

stabilit pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere, de către

instanțele judecătorești competente.

(2) Pentru nerespectarea nivelului minim de calitate, FUI are

obligația să plătească penalități clientului, în cuantumul și în

condițiile prevăzute în Standardul de performanță pentru

activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat de către

ANRE.

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile clientului

Art. 13. — Clientul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să fie alimentat și să consume gaze naturale, în

conformitate cu prevederile contractului;

b) să solicite FUI modificarea adresei de corespondență

și/sau a modalității de comunicare pentru primirea

facturilor/comunicărilor;

c) să transmită indexul echipamentului de măsurare,

determinat lunar prin autocitire, în intervalul de timp și în

condițiile comunicate de către FUI prin intermediul facturii;

d) să beneficieze de mai multe modalități de plată a facturii,

puse la dispoziție de FUI, și să utilizeze oricare dintre aceste

modalități de plată;

e) să solicite FUI și să primească de la acesta, în mod gratuit,

informații privind conținutul facturilor de gaze naturale;

f) să își schimbe furnizorul de gaze naturale în mod gratuit,

în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile;

g) să înainteze o plângere FUI referitoare la activitatea de

furnizare a gazelor naturale desfășurată de către acesta la locul

de consum și să beneficieze de un standard ridicat de

soluționare a plângerilor, conform procedurii-cadru aprobate de

către ANRE; în cazul în care nu este mulțumit de soluția dată

plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este

soluționat pe cale amiabilă, acesta are dreptul de a se adresa

ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare

a plângerilor/litigiilor, precum și de a se adresa instanței

competente;

h) să solicite FUI întreruperea furnizării gazelor naturale, în

cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiții

de siguranță a instalațiilor proprii sau ale OR;

i) să denunțe contractul, în mod gratuit, în situația în care nu

acceptă modificările și/sau completările condițiilor/clauzelor

contractuale, notificate de FUI;

j) orice alte drepturi prevăzute în Legea energiei electrice și

a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările

ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la

clienții finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative

în vigoare aplicabile.

6.2. Obligațiile clientului

Art. 14. — Clientul are, în principal, următoarele obligații:

a) să achite integral facturile emise de către FUI și

eventualele dobânzi de întârziere aferente, în termenul și în

condițiile prevăzute în contract;

b) să achite FUI tariful perceput de operator pentru prestarea

activității de reluare a alimentării la locul de consum, în vederea

reluării furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanță

întrerupte pentru neachitarea facturii reprezentând

contravaloarea consumului de gaze naturale;

c) să permită accesul reprezentantului OR în scopul prestării

activității de întrerupere/reluare a alimentării cu gaze naturale la

locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în

vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreține, verifica,

înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, în cazul în

care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea

clientului;

d) să plătească contravaloarea eventualelor taxe/tarife/

impozite impuse de autorități și incluse de FUI în facturile emise,

conform prevederilor legale în vigoare;

e) să anunțe FUI modificarea datelor sale de identificare

și/sau de corespondență, necomunicarea acestora determinând

responsabilitatea exclusivă a clientului pentru eventualele

prejudicii de orice natură generate de această situație;

f) orice alte obligații prevăzute în Legea energiei electrice și

a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările

ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la

clienții finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative

în vigoare aplicabile.

6.3. Drepturile FUI

Art. 15. — FUI are, în principal, următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea facturilor emise în condițiile

prezentului contract;

b) să perceapă clientului dobânzi penalizatoare pentru

întârziere în efectuarea plății facturii reprezentând

contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul și în

condițiile prevăzute de contract;

c) să încaseze contravaloarea eventualelor tarife/taxe/impozite

impuse de autorități, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să solicite OR prestarea activității de întrerupere a furnizării

gazelor naturale în regim de ultimă instanță, în cazurile prevăzute

de legislația în vigoare, precum și în următoarele cazuri:

(i) la solicitarea clientului;

(ii) pentru neachitarea de către client a facturii

reprezentând contravaloarea consumului de gaze

naturale în termenul prevăzut în contract și, după

caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru

întârziere în efectuarea plății;

e) să solicite OR prestarea activității de reluare a alimentării

cu gaze naturale, în vederea reluării furnizării gazelor naturale

la locul de consum al clientului final în condițiile prevăzute în

contract, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în

vigoare;

f) să încaseze de la client tariful perceput de OR pentru

prestarea activității de reluare a alimentării cu gaze naturale la

locul de consum, în vederea reluării furnizării gazelor naturale

întrerupte pentru neachitarea facturii reprezentând

contravaloarea consumului de gaze naturale;

g) să rezilieze contractul în situația încetării dreptului de

proprietate sau de folosință al clientului asupra locului de

consum, în situația neachitării de către client a facturii

reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în

condițiile prevăzute în contract, precum și în alte situații

prevăzute de legislația în vigoare;

h) orice alte drepturi prevăzute în Legea energiei electrice și

a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările

ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la

clienții finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative

în vigoare aplicabile.

6.4. Obligațiile FUI

Art. 16. — FUI are, în principal, următoarele obligații:

a) să asigure furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă

instanță în condițiile contractului;

b) să asigure preluarea de la OR/client a datelor de consum

înregistrate de echipamentele de măsurare de la locul/locurile

de consum care fac obiectul contractului;

c) să factureze clientului contravaloarea consumului de gaze

naturale furnizate în regim de ultimă instanță la locul de consum,

în termenul și în condițiile prevăzute în contract;

d) să pună la dispoziția clientului o gamă largă de modalități

de plată a contravalorii consumului de gaze naturale dintre care

cel puțin una gratuită (încasare fără comision de plată) și să

permită clientului să opteze pentru oricare dintre acestea;
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e) să pună la dispoziția clientului mai multe modalități de

comunicare a facturilor și a informărilor/notificărilor, printre care

și comunicarea pe cale electronică;

f) să asigure, în termenul și în condițiile prevăzute în contract,

reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte ca urmare a

neîndeplinirii de către client a obligațiilor de plată scadente la

termenele și în condițiile prevăzute în contract, cu condiția

permiterii de către client a accesului reprezentantului OR în

vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum;

g) să notifice clientului, în mod corespunzător și gratuit, orice

modificare și/sau completare a condițiilor/clauzelor contractuale,

și să informeze clientul, în momentul notificării, cu privire la

dreptul de a denunța în mod gratuit contractul în cazul în care nu

acceptă noile condiții;

h) să notifice clientul, prin intermediul facturii, cu privire la

nivelul prețului de furnizare în regim de ultimă instanță aferent

lunii de facturare;

i) să soluționeze sesizările clientului privind activitatea de

furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță și să

comunice răspunsul către client, conform prevederilor legale;

j) să permită clientului schimbarea efectivă a furnizorului, în

mod gratuit, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile;

k) să respecte standardul de performanță pentru activitatea

de furnizare a gazelor naturale;

l) să utilizeze datele personale ale clientului cu respectarea

prevederilor legislației privind protecția persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a

acestor date;

m) orice alte obligații prevăzute în Legea energiei electrice și

a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările

ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la

clienții finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative

în vigoare aplicabile.

7. Modalități de încetare a contractului

Art. 17. — (1) Contractul încetează în oricare din următoarele

situații:

a) prin ajungere la termen, în condițiile prevăzute la art. 2

alin. (1) din contract;

b) prin denunțarea unilaterală de către client, pe baza unei

notificări prealabile transmise FUI cu cel puțin 10 zile anterioare

datei de la care dorește încetarea acestuia;

c) prin reziliere de către FUI în cazul încetării dreptului de

proprietate sau de folosință al clientului aferent locului de

consum care face obiectul contractului;

d) prin reziliere de către FUI, în cazul în care clientul nu

efectuează plata integrală a sumelor datorate, în conformitate

cu prevederile art. 11;

e) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părți

a obligațiilor sale contractuale, altele decât cele prevăzute la

lit. d). În acest caz, rezilierea devine efectivă, în situația în care

neexecutarea obligației nu este remediată de partea în culpă în

termen de 15 zile de la primirea de la cealaltă parte a unei

notificări în acest sens.

(2) Denunțarea/Rezilierea contractului nu are niciun efect

asupra obligațiilor decurgând din executarea contractului până

la momentul încetării acestuia.

8. Modificarea circumstanțelor

Art. 18. — (1) În sensul prezentului contract, „modificare de

circumstanțe legale” reprezintă cazul în care, pe parcursul

derulării prezentului contract, intră în vigoare unul sau mai multe

acte normative care, în raport cu obiectul de reglementare,

justifică modificarea și/sau completarea de drept a contractului,

în vederea asigurării conformării acestuia la dispozițiile

normative intervenite.

(2) Orice modificare prevăzută la alin. (1) se realizează în

urma unei notificări prealabile a clientului de către FUI cu cel

puțin 30 de zile înainte de data la care modificările ar urma să

intre în vigoare, fără a fi necesară încheierea unui act adițional.

(3) Prețurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI

sunt notificate de către FUI clienților preluați prin intermediul

facturii, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalități.

9. Litigii

Art. 19. — Prevederile prezentului contract se supun

legislației române în vigoare și se interpretează în conformitate

cu aceasta.

Art. 20. — Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a

obligațiilor prevăzute în contract, părțile răspund conform legii

și prevederilor contractuale.

Art. 21. — (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind

validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,

executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale

amiabilă.

(2) În cazul disputelor apărute în derularea relațiilor

contractuale, dacă nu ajung la o înțelegere, părțile se pot adresa

ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul

acesteia, conform prevederilor regulamentului privind

organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea

disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între

participanții la piața de energie electrică și gaze naturale,

aprobat de ANRE.

Art. 22. — (1) Litigiile care decurg din interpretarea și/sau

executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă

sau prin intermediul comisiei pentru soluționarea disputelor din

cadrul ANRE, por fi deduse spre soluționare instanței

judecătorești competente.

(2) Procedurile prealabile de soluționare a litigiilor apărute cu

ocazia derulării contractului nu sunt obligatorii; părțile se pot

adresa direct instanței judecătorești competente.

10. Forța majoră

Art. 23. — Răspunderea părților este înlăturată atunci când

prejudiciul este cauzat de forța majoră, în condițiile prevăzute

de Codul civil.

11. Dispoziții finale

Art. 24. — Prezentul contract se completează cu prevederile

Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu

modificările și completările ulterioare, Codului civil, precum și cu

celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art. 25. — Contractul a fost încheiat în două exemplare, câte

unul pentru fiecare parte contractantă.

Semnături

FUI,
							.

(prin împuternicit)

Client,
								.

(în nume propriu/prin împuternicit)

N O T Ă:

Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice, conform înțelegerii părților, cu condiția ca acestea

să nu fie contrare prevederilor contractului-cadru și actelor normative aplicabile în vigoare.
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ANEXA Nr. 3
la regulament

L I S T A  

locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale

(Model de întocmire)

Date de identificare a locurilor de consum racordate la conducta/sistemul [denumirea operatorului], care la data de [zz.ll.aa]

se aflau în portofoliul [denumirea furnizorului actual] și care începând cu data de [(zz+1).ll.aa] sunt preluate de către [denumirea

furnizorului de ultimă instanță] deoarece nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale:

Clienți finali cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh

Nr. 

crt.

Denumirea

clientului final

Adresa locului

de consum

Date de contact

(tel., fax, e-mail)

Codul locului

de consum 

(CLC)

Data de la care nu

mai este asigurată

furnizarea 

gazelor naturale

Stare (*) Observații (**)

Consum total lunar 

[MWh]

Luna 1 (***) Luna 2 ...... Luna 12

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Clienți finali cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh

Nr.

crt.

Denumirea

clientului final

Adresa locului

de consum

Date de contact

(tel., fax, e-mail)

Codul locului

de consum

(CLC)

Data de la care nu

mai este asigurată

furnizarea gazelor

naturale

Stare (*) Observații (**)

Consum total lunar 

[MWh]

Luna 1 (***) Luna 2 ...... Luna 12

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Reprezentantul operatorului .........................................

N O T Ă:

Lista se completează și se transmite și în format electronic.

*) În această coloană se va menționa obligatoriu dacă la locul de consum a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale, fără rezilierea contractului

(stare = I) și, de asemenea, motivul întreruperii.

**) În această coloană se va menționa obligatoriu dacă contractul pentru prestarea SR este încheiat de către clientul final direct cu OR (observații = D).

***) Ultimele 12 luni anterioare lunii de transmitere.

ANEXA Nr. 4
la regulament

Conținutul minim al informării de preluare transmise de către FUI clienților preluați

a) data și motivul preluării (inclusiv, dacă este cazul, precizarea referitoare la încetarea de drept a

contractelor de furnizare încheiate cu FA);

b) în cazul suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA:

(i) perioada de suspendare (dacă este determinată);

(ii) dreptul clienților finali de schimbare a furnizorului în perioada de suspendare a licenței de

furnizare a gazelor naturale a FA și, în cazul în care nu uzează de acest drept, revenirea la

FA odată cu încetarea suspendării licenței de furnizare a acestuia, dacă FA nu a pierdut

calitatea de furnizor;

c) condițiile referitoare la plata datoriilor pe care trebuie să le îndeplinească clienții finali cu locuri de

consum la care a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale, pentru a beneficia de furnizarea gazelor

naturale în regim de UI asigurată de către FUI;

d) informații cu privire la prețul de furnizare a gazelor naturale în regim de UI aplicat și la termenele

și condițiile de plată;

e) o referință clară și explicită cu privire la locul/locația unde pot fi consultate contractul și prețul de

furnizare a gazelor naturale în regim de UI;

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 909/7.X.2020



ANEXA Nr. 5
la regulament

C E R E R E

de preluare în regim de ultimă instanță a locului de consum

(Model de întocmire)

Solicitantul(a), .............................................................., cu domiciliul/sediul social în localitatea ...............................................

sectorul/județul ..................................................., cod poștal ..............., str. ........................................................................ nr. ......,

bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon ...................., e-mail ................................................, în calitate de client [  ] casnic/[  ] noncasnic,

solicit preluarea în regim de ultimă instanță a locului de consum identificat prin codul locului de consum (CLC) ............................,

situat în localitatea ......................................................., sectorul/județul ......................................................, cod poștal .................,

str. .................................................................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ....., începând cu data de ..............................,

ca urmare a încetării în data de .......................... a contractului de furnizare a gazelor naturale nr. ........................, încheiat cu

Societatea ..................................................................................

Motivul încetării contractului actual: .......................................................................................................................................

Cantitatea de gaze naturale pe care estimez că o voi consuma la locul de consum în perioada de preluare de către

furnizorul de ultimă instanță este de ...................... MWh.

Menționez că la data prezentei cereri:

• [ ] nu sunt/[ ] sunt parte într-un contract de furnizare a gazelor naturale;

• [ ] nu am/[ ] am debite restante pentru consumul de gaze naturale;

• [ ] nu sunt parte într-un contract de transport al gazelor naturale;

• [ ] sunt parte într-un contract de transport al gazelor naturale încheiat cu Societatea .......................................................;

• [ ] nu sunt parte într-un contract de distribuție a gazelor naturale;

[ ] sunt parte într-un contract de distribuție a gazelor naturale încheiat cu Societatea ....................................................... .

Prin prezenta cerere declar că sunt de acord cu încheierea cu Societatea .................................. a unui contract de furnizare,

cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI și la prețul de furnizare a gazelor naturale în regim

de ultimă instanță stabilit de către FUI în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modalitatea de transmitere de către FUI a contractului de furnizare este ............................................................ .

Anexez prezentei cereri următoarele documentele:

— actul de identitate/certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (copie);

— actul de proprietate sau adeverința eliberată de autoritățile administrației publice locale care atestă faptul că posesorul

este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar sau alt document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care

face obiectul locului de consum (copie);

— acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale [dacă această
mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință].

� Declar pe propria răspundere că documentele în copie prezentate pentru încheierea contractului de furnizare sunt

conforme cu originalele.

Nume Prenume

În calitate de: [ ] solicitant, în nume propriu/[ ] împuternicit/[ ] reprezentant legal

Semnătura ..................... 

Data .....................

f) în cazul clienților finali cu un consum mai mare de 28.000 MWh, se vor menționa:

(i) data-limită pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI, cu precizarea modalităților de

încheiere a contractului, puse la dispoziția clientului final, conform legislației în vigoare;

(ii) garanția financiară solicitată, după caz, înainte de încheierea contractului pentru furnizarea

gazelor naturale în regim de UI, precum și modalitatea prin care clientul final poate înlătura

opțiunea de a constitui respectiva garanție financiară;

g) dreptul clienților finali de a încheia contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurențial

cu un FC, cu precizarea:

(i) datei-limită până la care pot încheia contract cu un FC, conform prezentului regulament,

fără respectarea termenelor și condițiilor din procedura de schimbare a furnizorului;

(ii) termenelor și condițiilor din procedura de schimbare a furnizorului, care trebuie respectate

pentru încheierea contractului cu un FC după data menționată la pct. (i);

h) posibilitatea clienților finali de a-și exprima dezacordul privind preluarea de către FUI, în termen

de 7 zile de la data informării de preluare transmise de către FUI, urmată de întreruperea alimentării locului

de consum în cazul în care nu se încheie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim

concurențial cu un FC;

i) modalitățile prin care clientul final poate transmite FUI dezacordul privind preluarea/notificarea

privind încheierea unui contract de furnizare cu un FC.
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ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Mișcarea Populară

— extras —

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006

privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2020 aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.06.2020—31.08.2020 s-a

desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile

înregistrate de Partidul Mișcarea Populară, perioada verificată fiind 1.01.2019—31.12.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de

control s-a constatat că Partidul Mișcarea Populară în anul 2019 a obținut venituri în cuantum total

de 19.392.815,12 lei, astfel: venituri din cotizații în valoare de 739.691,00 lei, venituri din donații în valoare

de 4.678.424,21 lei (din care 4.482.749,63 lei reprezintă contribuții încasate cu ocazia alegerilor membrilor

din România în Parlamentul European din 2019), venituri din subvenții în valoare de 12.253.814,31 lei,

venituri din diferențe favorabile de curs valutar în valoare de 522,43 lei, venituri din sconturi obținute în

valoare de 323,33 lei, venituri din chirii în valoare de 2.743,00 lei, venituri din donații și subvenții primite

în valoare de 14.380,00 lei și alte venituri AFSP în valoare de 1.702.916,84 lei.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2019 de către Partidul Mișcarea Populară au fost în sumă

de 19.726.973,31 lei.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. (5) alin. (4), art. 16 alin. (3)

și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor

electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

București, 28 septembrie 2020.

Nr. 21.612.
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