
DECIZIE NR. 1368 DIN 13 DECEMBRIE 2006 PRIVIND DESCHIDEREA INTEGRALA 
A PIETEI INTERNE A GAZELOR NATURALE PENTRU CONSUMATORII 
NONCASNICI 
 
Publicată în Monitorul Oficial nr. 1032/27.12.2006 
 
 
Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea "Foii de 
parcurs în domeniul energetic din România", cu modificarile ulterioare, precum si 
dispozitiile art. 8 lit. j) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare 
în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie. 
 
Art. 1 
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, piata interna de gaze naturale se deschide integral 
pentru consumatorii noncasnici. 
 
Art. 2 
(1) Consumatorul noncasnic care doreste sa îsi exercite eligibilitatea poate încheia 
contracte negociate de cumparare a gazelor naturale cu orice furnizor licentiat, fara 
îndeplinirea niciunei alte formalitati administrative. 
(2) Consumatorul noncasnic care îsi exercita eligibilitatea nu are dreptul sa deruleze 
simultan un contract de furnizare reglementata si un contract negociat pentru acelasi loc 
de consum. 
(3) Consumatorul noncasnic care îsi exercita eligibilitatea are obligatia de a denunta 
contractul de furnizare reglementata, înainte de a începe derularea contractelor 
încheiate în calitate de consumator eligibil. 
 
Art. 3 
(1) Consumatorul noncasnic are dreptul ca, ulterior perioadei în care si-a exercitat 
calitatea de consumator eligibil, sa solicite furnizorului care, potrivit licentei, deruleaza 
astfel de contracte în aria unitatii administrativ-teritoriale unde consumatorul noncasnic 
are locul de consum, încheierea unui contract de furnizare reglementata a gazelor 
naturale. 
(2) Solicitarea prevazuta la alin. (1) se înainteaza furnizorului cu minimum 30 de zile 
înaintea datei preconizate de începere a contractului de furnizare reglementata. 
(3) Furnizorul caruia, potrivit prevederilor alin. (1), i s-a înaintat o solicitare de încheiere 
a unui contract de furnizare reglementata a gazelor naturale nu are dreptul sa refuze 
încheierea unui astfel de contract, cu exceptia cazului în care încheierea unui astfel de 
contract afecteaza semnificativ îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele de 
furnizare reglementata deja în derulare. 
(4) Orice refuz privind încheierea unui contract de furnizare reglementata în conditiile 
alin. (3) trebuie justificat consumatorului noncasnic în cel mult 10 zile de la înregistrarea 
solicitarii. În acelasi termen furnizorul are obligatia sa transmita Autoritatii Nationale de 
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale o notificare a refuzului împreuna cu 
justificarea transmisa consumatorului noncasnic care a solicitat încheierea contractului. 
 
Art. 4 
Operatorul sistemului de distributie care, potrivit licentei, asigura serviciul de distributie a 
gazelor naturale în aria unitatii administrativ-teritoriale unde consumatorul noncasnic are 
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locul de consum, are obligatia ca, la cererea consumatorului noncasnic sau a unui tert 
desemnat de acesta, sa îi puna la dispozitie, cu titlu gratuit, informatiile privind 
capacitatea rezervata si consumul lunar înregistrat în ultimele 12 luni. 
 
Art. 5 
Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare în 
Domeniul Gazelor Naturale, furnizorii, distribuitorii licentiati si consumatorii noncasnici de 
gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 
 
Art. 6 
Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2007. 
 
Art. 7 
La data intrarii în vigoare a prezentei decizii se abroga Procedura de acreditare a 
consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobata prin Decizia presedintelui Autoritatii 
Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.086/2005, publicata în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, cu modificarile 
ulterioare. 
 
Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, 
Stefan Cosmeanu 
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