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PROCEDURA INTERNA PRIVIND ACHIZITIA DE GAZE NATURALE  

conform art. 143 alin. (1) lit. a/1 din Legea nr. 123/2012 

- Actualizare 2020- 

 

I. Dispozitii generale 

  
1. Prezenta procedura  reglementeaza  cadrul unitar pentru pregatirea si 

desfasurarea procesului de achizitie a gazelor naturale, pentru asigurarea 

continuităţii în alimentarea cu gaze naturale si acoperirea consumului clientilor 

casnici, asigurând în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al 

participanţilor la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi.  

 

2. Intregul proces de achizitie se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:   

a) nediscriminarea; 

b) tratamentul egal; 

c) recunoasterea reciproca; 

d) transparenta; 

e) proportionalitatea; 

f) eficienta utilizarii resurselor financiare ale societatii, prin minimizarea costului 

resurselor alocate;  

g)   realizarea in timp util a achizitiei. 
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In baza prevederilor art. 143, alin. 1, lit. a/1 din Legea nr. 123/2012, cu 

modificarile si completarile ulterioare, furnizorul  de gaze naturale  are obligatia:  

“ să achiziţioneze gazele naturale pe care le furnizează clienţilor casnici, în 
condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri 
proprii, elaborate în corelare cu prevederile art. 177 alin. (3^15), (3^16) şi (3^17), 
care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie a gazelor naturale 
şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care 
participă la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi;” 

 

 II. Modalitati de pregatire si organizare a procedurii de achizitie 

  Achizitia de gaze naturale se realizeaza prin  urmatoarele modalitati: 

 

1. INCHEIEREA DE CONTRACTE BILATERALE CU OPERATORI 

ECONOMICI DIN DOMENIUL GAZELOR  NATURALE  

 

- CEREREA DE OFERTA  este procedura utilizata pentru achizitia gazelor 

naturale si se desfasoara dupa urmatoarele reguli de selectie prestabilite:  

a.  Stabilirea a minim 5 potentiali ofertanti, selectati  dintre producatori si furnizorii 

importanti si eligibili de pe piata interna a gazelor naturale; 

b. Intocmirea si transmiterea documentatiei de achizitie, care contine: 

- invitatia de participare la procedura cerere de oferta achizitie gaze naturale, in 

care se va preciza data limita de depunere a ofertei;  

- cantitatile de gaze naturale lunare estimate a fi consumate; 

- principalele clauze contractuale, referitoare la: pret, modalitate si termen de plata, 

servicii transport si inmagazinare, perioada, garantii,  dezechilibre, etc;   

c. Primirea ofertelor;  

d. Verificarea si evaluarea financiara si comerciala a continutului ofertelor primite; 

e. Declansarea procedurilor de negociere  financiara si comerciala cu ofertantii 

selectati;  
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f. Luarea deciziei privind desemnarea ofertei castigatoare, conform criteriului 

pret/calitate servicii cel mai bun, de catre directorul general/CA al societatii.  

g. Transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii de selectie catre  

ofertantii participanti, in maxim 5 zile de la data stabilirii ofertei castigatoare.  

h. Incheierea contractului cu ofertantul  declarat castigator.  

- Toate documentele se vor intocmi in forma scrisa si se vor inregistra atat in 

momentul transmiterii cat si in momentul primirii. Comunicarile se vor efectua prin 

curier, fax, e-mail.  

- Documentatia de achizitie se va elabora de catre departamentul de specialitate din 

cadrul societatii TULCEA GAZ S.A. ( Compartiment achizitii – Serv. Economic – 

Comercial ) si va fi aprobata de catre directorul general inainte de inceperea 

procedurii de atribuire.  

 

2. TRANZACTII PE PIETELE CENTRALIZATE 

 

In acest caz, se vor respecta reglementarile in vigoare si procedurile aprobate de 

ANRE pentru operatorii platformelor electronicde tranzactionare. 

Departamentul de specialitate, prin personalul responsabil cu achizitia gazelor 

naturale, va analiza ofertele de vanzare initiate pe piata centralizata de  

producatori/alti furnizori de gaze naturale.  In functie de necesitatile de achizitie, 

se vor raspunde ordinelor de vanzare care corespund nevoilor de consum. In 

acelasi timp, se vor initia in nume propriu si ordine de cumparare pe piata 

centralizata. 

Vor fi monitorizate  in permananta lista titularilor licentelor de productie si de 

furnizare, precum si situatia ofertelor si tranzactiilor existente pe pietele 

centralizate.  
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Achizitiile de gaze naturale se realizeaza cu respectarea   prevederilor: 

- art. 177, alin. (3/15 – 3/17 ) din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si 

completarile ulterioare:  

 

“3^15) În perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2022, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, 
cu excepţia producătorilor a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 
3.000.000 MWh, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-
un an calendaristic, au obligaţia să oferteze anual, în calitate de vânzător, în anul calendaristic 
în care livrează gazele naturale, cantităţi de gaze pe pieţele centralizate, transparent, public şi 
nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE. 
    (3^16) a) În perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2022 producătorii de gaze naturale a căror 
producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh au obligaţia să oferteze 
anual vânzarea unor cantităţi de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020 - 31 
decembrie 2022, în mod transparent, public şi nediscriminatoriu, pe pieţele centralizate în 
conformitate cu reglementările emise de ANRE. 
    b) pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2022 cantităţile de gaze naturale prevăzute la 
lit. a) reprezintă o cotă procentuală de 40% din producţia anuală înregistrată în anul anterior 
ofertării, cu excepţia consumului tehnologic şi a consumului propriu; 
    c) reglementările ANRE prevăzute la lit. a) stabilesc un program de ofertare obligatorie, care 
să cuprindă repartizarea cantităţilor ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, 
semestriale, sezoniere şi anuale, astfel încât să fie asigurate condiţiile de competiţie, 
transparenţă şi nediscriminare pentru toţi potenţialii cumpărători. 
    (3^17) În perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2022, toţi participanţii la piaţa de gaze 
naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-un 
an calendaristic, au obligaţia să oferteze anual, în calitate de cumpărător, în anul calendaristic 
în care achiziţionează gazele naturale, cereri de cumpărare de gaze naturale pe pieţele 
centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de 
ANRE.”; 
 

- Ordinului ANRE nr. 143/2020 privind obligaţia participanţilor la piaţa de gaze 

naturale de a oferta pe pieţele centralizate  (  obligatii si conditii de ofertare; 

cote procentuale  )  

 
 

 

 

 


