
 

 

 

 

 

 

Obligațiile și drepturile operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale 
 

Art. 15 -  OSD are obligația: 

a) să întreprindă activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2); 

b) să plătească solicitantului penalitățile stabilite în Standardul de performanță pentru serviciul de 

distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

c) punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesare racordării la sistemul de distribuție, 

respectiv a instalației de racordare în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulament. 

Art. 16 -  (1) OSD are dreptul: 

a) să propună solicitantului încheierea actului adițional la contractul de racordare pentru situațiile 

prevăzute în prezentul contract; 

b) să verifice anual până la data de 1 mai, îndepliniriea obligației clientului non casnic de a utiliza locul 

de consum și de a păstra destinația acestuia în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (4) din Lege; 

c) să primească contravaloarea instalației de racordare pentru situația nerespectării de către clientul 

noncasnic a prevederilor art. 148 alin. (4) din Lege; 

d) să primească de la solicitantul client noncasnic contravaloarea obiectivelor/conductelor și a instalației 

de racordare în situația în care acesta solicită racordarea la SNT, după punerea în funcțiune a 

instalației de racordare în SD. 

(2) În situația în care solicitantul nu achită sumele prevăzute la art. 17 alin. (1) în termen de 60 zile de la data 

scadenței OSD este îndreptățit să suspende prezentul contract, prin transmiterea unei notificări. 

(3) În situația întârzierilor la plată din vina solicitantului termenul de finalizare a lucrărilor se prelungește cu 

perioada de întârziere, prin act adițional la contractul de racordare. 

 

 

Obligațiile și drepturile solicitantului 
 

Art. 17 -   (1) Solicitantul are obligația să asigure contravaloarea obiectivului/conductei necesare racordării la 

sistemul de distribuție, respectiv a instalației de racordare în termenele stabilite în prezentul contract, în 

situațiile finanțării de către acesta a acestor obiective. 

(2) Solicitantul are obligația respectării prevederilor art. 148 alin. (4) și (5) din Lege. 

(3) Solicitantul are obligația să solicite prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE realizarea și 

punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen de maximum 180 zile de la punerea 

în funcțiune a instalației de racordare. 

(4) În cazul în care solicitantul viitor client final noncasnic prevăzut la art. 148 alin. (3) din Lege nu respectă 

obligația de a utiliza locul de consum și de a păstra destinația acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data 

punerii în funcțiune a instalației de racordare, acesta are obligația de a restitui în mod gradual printr-o 

convenție încheiată cu OSD contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei racordare, 

proporţional cu perioada rămasă neutilizată. 

Art. 18 -  Solicitantul are dreptul: 

a) să fie racordat la sistemul de distribuție a gazelor naturale în condițiile stabilite în prezentul contract; 

b) să-i fie puse în funcțiune obiectivul/conducta, respectiv instalația de racordare în termenele prevăzute 

în Lege. 

 


