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pentru acordarea licentei provizorii în sectorul gazelor naturale 

 
 
    Scop  
   Art. 1. - Prezentul regulament stabileºte condiþiile generale ºi procedura de solicitare ºi 
acordare de cãtre Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale 
(ANRGN) a licenþei provizorii în sectorul gazelor naturale.  
    Domeniu de aplicare  
   Art. 2. - Prezentul regulament se aplicã persoanelor juridice de drept privat, române sau 
strãine, care solicitã acordarea unei licenþe provizorii în sectorul gazelor naturale, în vederea 
participãrii la licitaþiile publice având ca obiect concesionarea serviciilor publice de distribuþie 
a gazelor naturale.  
    Acte normative de referinþã  
   Art. 3. - Prezentul regulament este elaborat pe baza urmãtoarelor acte normative:  
   a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;  
   b) Ordonanþa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitãþilor din sectorul gazelor 
naturale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 463/2001;  
   c) Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea 
Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu 
modificãri prin Legea nr. 791/2001, cu modificãrile ulterioare;  
   d) Hotãrârea Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 
autorizaþiilor ºi licenþelor în sectorul gazelor naturale, republicatã;  
   e) Ordinul ministrului industriei ºi resurselor nr. 361/2002 pentru aprobarea Regulamentului 
de funcþionare a Comisiei pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuþiei energiei 
electrice ºi gazelor naturale din cadrul Ministerului Industriei ºi Resurselor.  
    Definirea unor termeni  
   Art. 4. - În înþelesul prezentului regulament, urmãtorii termeni se definesc astfel:  
   1. licenþã provizorie - actul administrativ individual emis de ANRGN, care conferã titularului 
dreptul de a participa la o licitaþie publicã, în vederea obþinerii concesiunii serviciilor publice 
de distribuþie a gazelor naturale;  
   2. bonitate financiarã - mãsurã a încrederii, de naturã financiarã, pe care o prezintã o 
persoanã juridicã în momentul solicitãrii unor licenþe provizorii;  
   3. concedent - Ministerul Economiei ºi Comerþului;  
   4. concesionare - contract prin care o persoanã, numitã concedent, transmite, în condiþiile 
legii, pentru o perioadã determinatã de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numitã 
concesionar, care acþioneazã pe riscul ºi pe rãspunderea sa, dreptul ºi obligaþia de 
exploatare a unui bun, a unei activitãþi sau a unui serviciu public în schimbul unei redevenþe;  
   5. titularul licenþei - persoanã juridicã deþinãtoare a licenþei provizorii eliberate de ANRGN.  
    Procedura de acordare a licenþei provizorii  
   Art. 5. - (1) Pentru obþinerea licenþei provizorii solicitantul se va adresa ANRGN cu o cerere 
scrisã. Cererea însoþitã de documentele prevãzute la art. 6 va fi depusã cu minimum 10 zile 
calendaristice înainte de data stabilitã pentru desfãºurarea licitaþiei publice.  
   (2) Cererea întocmitã conform modelului prezentat în anexa la prezentul regulament va fi 
înregistratã în registrul de autorizãri ºi licenþieri.  



   (3) Solicitantul trebuie sã fie persoanã juridicã de drept privat, românã sau strãinã, cu 
sediul în România. Solicitantul, persoanã juridicã strãinã, care nu deþine un sediu stabil în 
România, trebuie sã stabileascã ºi sã menþinã în România, în condiþiile legii, un sediu 
secundar pe întreaga duratã a derulãrii contractului de concesiune.  
   (4) Nu pot primi licenþã provizorie solicitanþii aflaþi în procedura reorganizãrii judiciare sau a 
falimentului, precum ºi cei cãrora le-a fost retrasã o autorizaþie sau licenþã în sectorul gazelor 
naturale, într-o perioadã de 5 ani anteriori înregistrãrii cererii.  
   Art. 6. - (1) Pentru acordarea licenþei provizorii solicitantul are obligaþia sã prezinte 
urmãtoarele documente:  
   a) actul constitutiv al societãþii comerciale, în copie legalizatã;  
   b) certificatul de înregistrare a societãþii comerciale la oficiul registrului comerþului, în copie 
legalizatã;  
   c) date privind situaþia financiarã a solicitantului, conform anexei nr. 4 la Regulamentul 
pentru acordarea autorizaþiilor ºi licenþelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin 
Hotãrârea Guvernului nr. 784/2000, republicatã;  
   d) copia anunþului publicat de concedent în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
privind organizarea licitaþiei ce face obiectul solicitãrii;  
   e) caietul de sarcini, inclusiv modelul contractului de concesiune;  
   f) documente eliberate solicitantului licenþei provizorii de cãtre un furnizor licenþiat, care sã 
ateste acoperirea consumului previzionat de gaze naturale pe o perioadã de minimum 15 ani, 
cu precizarea surselor;  
   g) declaraþie pe propria rãspundere a reprezentantului legal al solicitantului, din care sã 
rezulte cã nu se afla în una dintre situaþiile prevãzute la art. 5 alin. (4);  
   h) dovada achitãrii tarifului de acordare a licenþei provizorii, conform art. 11 alin. (2).  
   (2) Pentru documentele prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b), solicitantul poate prezenta 
originalele documentelor însoþite de o copie a acestora, urmând a se constata de cãtre 
angajaþii ANRGN conformitatea acestora cu originalul.  
   (3) Solicitanþii care au deja depuse la ANRGN documentaþii aferente unor autorizaþii/licenþe 
pot, prin excepþie de la prevederile alin. (1), sã depunã o declaraþie pe propria rãspundere din 
care sã rezulte cã sunt de acord ca ANRGN, în cazul în care nu existã modificãri ale 
documentelor, sã se foloseascã de acestea.  
   Art. 7. - (1) La primirea cererii ANRGN, prin Departamentul autorizaþii, licenþe, reglementãri 
ºi atestãri tehnice, analizeazã dacã documentaþia depusã de solicitant corespunde 
prevederilor prezentului regulament. Dacã se constatã cã documentaþia depusã nu 
corespunde prevederilor prezentului regulament, ANRGN va pune în vedere solicitantului 
refacerea acesteia.  
   (2) Dupã verificarea documentaþiei Departamentul autorizãri, licenþieri, reglementãri ºi 
atestãri tehnice întocmeºte un raport prin care propune, motivat, acordarea sau refuzul de 
acordare a licenþei provizorii.  
   (3) Raportul întocmit se prezintã spre analizã Comitetului de reglementare al ANRGN.  
   Art. 8. - (1) Acordarea sau refuzul de acordare a licenþei provizorii se face în baza 
raportului, prin decizie a preºedintelui ANRGN, care se comunicã solicitantului în termen de 5 
zile de la data emiterii acesteia.  
   (2) Decizia preºedintelui ANRGN cu privire la acordarea sau refuzul de acordare a licenþei 
provizorii poate fi atacatã în contencios administrativ, conform prevederilor legale.  
   Art. 9. - (1) Licenþa provizorie intrã în vigoare la data emiterii de cãtre ANRGN.  
   (2) Valabilitatea licenþei provizorii înceteazã la data adjudecãrii concesiunii.  
   (3) În cazul în care concedentul hotãrãºte amânarea datei desfãºurãrii licitaþiei publice, 
termenul de valabilitate al licenþei provizorii acordate se prelungeºte de drept în conformitate 
cu prevederile alin. (2).  
   (4) În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, câºtigãtorul 
licitaþiei publice se va adresa ANRGN în vederea avizãrii acestuia, precum ºi pentru 
obþinerea licenþelor ºi autorizaþiilor corelative, prevãzute în Regulamentul pentru acordarea 
autorizaþiilor ºi licenþelor în sectorul gazelor naturale.  



   Art. 10. - Licenþa provizorie nu poate fi transferatã. Orice transfer efectuat este nul de 
drept.  
    Tariful pentru acordarea licenþei provizorii  
   Art. 11. - (1) Tariful pentru acordarea licenþei provizorii este de 6.000.000 lei. Acesta se 
poate actualiza anual prin ordin al preºedintelui ANRGN, care se publicã în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.  
   (2) La depunerea cererii, însoþitã de documentele prevãzute la art. 6, solicitantul va achita 
10% din valoarea tarifului de obþinere a licenþei prevãzut la alin. (1).  
   (3) Achitarea integralã a tarifului de obþinere a licenþei se face în termen de 15 zile 
lucrãtoare de la data comunicãrii deciziei de acordare a licenþei.  
    Dispoziþii finale  
   Art. 12. - Concedentul va menþiona în anunþul privind organizarea licitaþiei publice 
obligativitatea participanþilor de a obþine în prealabil licenþa provizorie în sectorul gazelor 
naturale eliberatã de ANRGN.  
   Art. 13. - Concedentul va informa ANRGN asupra evoluþiei procesului de concesionare, 
inclusiv în ceea ce priveºte desemnarea câºtigãtorului, amânarea sau nefinalizarea licitaþiei.  
   Art. 14. - Anexa face parte integrantã din prezentul regulament.  
 
 



   ANEXÃ 
  la regulament  

    CERERE 
de acordare a licenþei provizorii 

- model -  
                                                          Nr. înregistrare .......... data ........ 
   Cãtre Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, ºos. Cotroceni nr. 
4, sectorul 6, Bucureºti 
   Subscrisa ......................, cu sediul în ...................., înregistratã la oficiul 
registrului comerþului cu nr. ..............., CUI/codul fiscal ................., reprezentatã 
prin ........................, în calitate de ............................., în conformitate cu 
       (numele ºi prenumele)                            (funcþia) 
prevederile art. 64 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea 
activitãþilor în sectorul gazelor naturale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 463/2001, ºi 
ale Regulamentului pentru acordarea licenþei provizorii în sectorul gazelor naturale, solicit 
eliberarea licenþei provizorii în vederea participãrii la licitaþia publicã organizatã de 
concedent în data de ........, pentru concesionarea serviciului public de distribuþie a gazelor 
naturale din .................................................................................. 
                                   (denumirea localitãþii/localitãþilor) 
   În susþinerea cererii, conform dispoziþiilor art. 6 din Regulamentul pentru acordarea 
licenþei provizorii în sectorul gazelor naturale, anexãm urmãtoarele documente: 
   - .........................................................................................; 
   - .........................................................................................; 
   - .........................................................................................; 
   - .........................................................................................; 
   - .........................................................................................; 
   - .........................................................................................; 
   - .........................................................................................; 
   -......................................................................................... . 
 
                                 ............................ 
                                 (semnãtura reprezentantului) 
 
                                             L.S. 
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privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentei provizorii în sectorul gazelor naturale 

 
    Având în vedere dispoziþiile art. 64 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitãþilor în sectorul gazelor 
naturale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 463/2001,  
    în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii 
Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 791/2001, cu modificãrile 
ulterioare,  
 
    preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptã prezenta decizie.  
 
   Art. 1. - Se aprobã Regulamentul pentru acordarea licenþei provizorii în sectorul gazelor naturale, prevãzut în anexa care face parte 
integrantã din prezenta decizie.  
   Art. 2. - Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Ministerul Economiei ºi Comerþului - concedentul serviciului 
public de distribuþie a gazelor naturale ºi agenþii economici din sectorul gazelor naturale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  
   Art. 3. - La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã: Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul 
Gazelor Naturale nr. 312/2001 privind licenþa provizorie în sectorul gazelor naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
499 din 24 august 2001, ºi Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 377/2001 pentru 
completarea Deciziei nr. 312/2001 privind licenþa provizorie în sectorul gazelor naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
574 din 14 septembrie 2001.  
   Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

    Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare 
în Domeniul Gazelor Naturale, 

Dan Pantilie  
 
 
    Bucureºti, 22 martie 2004.  
    Nr. 387.  



 


