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NOTĂ DE PREZENTARE 

a deschiderii procesului de consultare publică a proiectului de 

Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei nr. 36/2016 privind stabilirea modalității de determinare anuală a nivelului 

stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al 

gazelor naturale 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei nr. 36/2016 privind stabilirea modalității de determinare anuală a nivelului 

stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor 

naturale a fost emisă Decizia ANRE nr. 664/10.04.2019 prin care s-a fost stabilit necesitatea unui stoc 

minim de gaze naturale, în sarcina SNTGN TRANSGAZ SA de 245.726,235 MWh. 

În vederea creșterii capacității SNTGN TRANSGAZ SA de echilibrare a sistemului național 

de transport gaze naturale este necesară realizarea unui stoc de gaze naturale care să acopere cel puțin 

un dezechilibru cu titlu deficit al utilizatorilor de rețea, înregistrat la nivelul sistemului de transport, în 

perioadele 1 octombrie -31 martie din anii anteriori. 

Ținând cont de cele prezentate a fost elaborat proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului 

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2016 privind 

stabilirea modalității de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii 

licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE demarează procesul de consultare publică pe 

marginea proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2016 privind stabilirea modalității de determinare 

anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de operare a sistemelor 

de transport al gazelor naturale prin publicarea documentelor aferente, pe pagina proprie de internet. 

Având în vedere termenul foarte scurt în care se mai pot injecta gaze naturale în depozitele 

subterane este necesară adoptarea în regim de urgență a acestui proiect de act normativ. 

Prin urmare, vă rugăm să aprobați publicarea acestui proiect de Ordin pe pagina de internet a 

ANRE, în regim de urgență, în perioada 28.08.2019 – 06.09.2019. Proiectul de Ordin va fi publicat în 
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secțiunea “Documente de discuție/Gaze Naturale/reguli piață”, împreună cu Nota de prezentare a 

deschiderii procesului de consultare publică, anexată prezentei. 

Documentele vor fi însoțite de următoarea mențiune: 

”Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, 

atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, 

la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 06.09.2019. 

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au 

fost transmise în formatul Word solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi 

luate în considerare.” 
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