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1. SCOP
1.1
Procedura stabileşte criteriile obiective, transparente şi nediscriminatorii pentru asigurarea
accesului la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în condiţii de siguranţă, continuitate
şi eficenţă economică.
1.2 Riscul pe care activitatea descrisă în procedură îl ţine sub control este următorul:
- Nerespectarea termenelor de publicare a LICD , LIACD , LFACD , LCRDrA , LIrACD şi
LFrACD”
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura operaţională se aplică în cadrul DEPOGAZ Ploieşti, serviciul Comercial.
• La desfăşurarea activităţii colaborează următoarele unităţi organizatorice:
- Serviciul Inmagazinare-Dispecerizare
- Biroul Juridic.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1 Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi
completările ulterioare.
3.2 Legea 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale cu
modificările şi completările ulterioare.
3.3 Decizia ANRE nr. 824/2004-Regulament privind accesul reglementat la depozitele de
înmagazinare subterană a gazelor naturale.
3.4 Documentele conexe

4. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI
SNT
- Sistemul Naţional de Transport
ANRE
- Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
LICD
- Lista iniţială a capacităţilor disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale
LIACD
- Lista iniţiala de alocare a capacităţilor pe depozite
LFACD
- Lista finală de alocare a capacităţilor pe depozite
- Lista capacităţilor rămase disponibile pentru realocare
LCRDrA
LIrACD
- Lista iniţiala de realocare a capacităţilor pe depozite
LFrACD
- Lista finală de realocare a capacităţilor pe depozite.
DEPOGAZ - Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Filiala de înmagazinare
Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL.
5. DESCRIERE PROCEDURĂ
5.1
Cerinţe specifice activităţii
Acordarea accesului la depozitele de înmagazinare a gazelor naturale dă dreptul solicitanţilor de a
rezerva o capacitate de depozitare şi de a beneficia de prestarea serviciului de înmagazinare.
5.1.1 Acordarea accesului Ia depozite
DEPOGAZ Ploieşti acordă accesul oricărui solicitant la depozitele de înmagazinare, cu
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a. solicitantul să prezinte acte doveditoare privind provenienţa gazelor naturale care urmează
a fi depozitate;
b. să existe capacitate disponibilă de înmagazinare;
înainte de utilizarea acestui document, vă rugăm să vă asiguraţi că este la revizia în vigoare.
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c. activitatea de înmagazinare a gazelor naturale să se desfăşoare cu respectarea condiţiilor
tehnice de debit şi presiune, de calitate a gazelor naturale, de siguranţă şi de eficienţă ale depozitelor.
DEPOGAZ Ploieşti refuză accesul solicitanţilor la depozite, când nu este îndeplinită cel puţin una dintre
condiţiile prevăzute de regulament.
DEPOGAZ Ploieşti acordă accesul solicitanţilor, după următoarele criterii:
A. ordinea de prioritate:
1. operatorului SNT - pentru cantităţile de gaze naturale necesare asigurării permanente a
echilibrului fizic al SNT;
2. producătorilor - pentru cantităţile de gaze naturale necesare desfăşurării proceselor
tehnologice;
3. furnizorilor, titulari ai licenţelor de distribuţie - pentru cantităţile de gaze naturale
necesare realizării serviciului public obligatoriu;
4. consumatorilor eligibili - pentru cantităţile de gaze naturale necesare asigurării
consumului propriu, furnizorilor de pe piaţa angro, altor solicitanţi, persoane juridice străine;
B. "primul venit - primul servit": în cadrul fiecărui nivel de prioritate DEPOGAZ Ploieşti va
realiza alocarea capacităţilor în ordinea înregistrării cererilor.
DEPOGAZ Ploieşti efectuează alocarea capacităţilor de înmagazinare în depozite, procentual în funcţie
de capacitatea totală solicitată.
Alocarea capacităţii de înmagazinare se materializează prin încheierea contractului de înmagazinare, în
conformitate cu contractul-cadru de înmagazinare a gazelor naturale, emis de Autoritatea Naţională de
Reglementare în domeniul Energiei.
5.1.2 Solicitarea accesului
Solicitarea accesului se face în baza unei cereri scrise, însoţită de documentele justificative.
Documentele necesare la solicitarea accesului la depozite sunt:
a. codul unic de înregistrare, în copie legalizată;
b. documentul din care să rezulte sursa pentru cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării,
în original sau în copie legalizată;
c. documentul din care să rezulte acordul de principiu al operatorului SNT privind transportul
cantităţilor de gaze naturale, în original sau în copie legalizată;
d. documentul din care să rezulte aprobarea ANRE pentru cantităţile de gaze naturale destinate
înmagazinării, defalcate conform ordinii de priorităţi.
Serviciul Comercial din cadrul DEPOGAZ Ploieşti va publica, până la data de 15 ianuarie capacităţile
disponibile, respectiv Lista iniţială a capacităţilor disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale
(LICD). Publicarea se realizează prin afişare la sediul social al operatorului şi pe pagina de web a acestuia.
Cererile se vor depune prin delegatul solicitantului la secretariatul DEPOGAZ Ploieşti, care îi va elibera
acestuia o copie a cererii înregistrate, cu precizarea numărului de înregistrare şi a datei (ziua, ora, minutul).
Prima zi de depunere a cererilor este 17 ianuarie sau prima zi lucratoare (în cazul în care 17 ianuarie este
zi nelucrătoare).
Termenul limită de depunere a cererilor este 1 (unu) februarie.
5.1.3 Alocarea capacităţilor de înmagazinare
Serviciul Comercial analizează cererile şi, în baza criteriilor prevăzute în Regulamentul privind accesul
reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizează alocarea capacităţilor
pe depozite, întocmeşte şi publică Lista iniţială de alocare a capacităţilor pe depozite (LIACD).
Solicitanţii pot depune la sediul DEPOGAZ Ploieşti contestaţii referitoare la alocarea capacităţilor,
până la data de 15 februarie.
înainte de utilizarea acestui document, vă rugăm să vă asiguraţi că este la revizia în vigoare.
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Serviciul Comercial analizează şi răspunde la contestaţiile depuse, până la data de 19 februarie.
Până la data de 20 februarie, Serviciul Comercial publică „Lista finală de alocare a capacităţilor pe
depozite” (LFACD) şi termenele de încheiere a contractelor, stabilite în conformitate cu ordinea de
alocare.
Capacitatea rămasă disponibilă într-o locaţie prin neprezentarea unui solicitant pentru încheierea
contractului la data stabilită va fi alocată celorlalţi solicitanţi conform ordinii din Lista finală de alocare a
capacităţilor pe depozite (LFACD).
5.1.4 Realocarea capacităţilor de înmagazinare rămase disponibile
Până la data de 10 martie Serviciul Comercial din cadrul DEPOGAZ Ploieşti, va face publice capacităţile
disponibile pentru realocare, pe depozite, respectiv Lista capacităţilor rămase disponibile petru realocare
(LCRDrA).
Solicitanţii vor depune, la sediul DEPOGAZ Ploieşti, cereri de acces la depozitele pentru care au rămas
capacităţi disponibile.
Prima zi de depunere a cererilor este 12 martie sau prima zi lucratoare după 12 martie (în cazul în care 12
martie este zi nelucratoare).
Data limită de depunere a cererilor este 15 martie.
în cazul în care un solicitant nu modifică documentele justificative care au fost anexate la cererea depusă
iniţial, acesta va da o declaraţie pe propria răspundere, prin care va confirma că documentele rămân
valabile pentru analiza solicitării de realocare a capacităţilor de înmagazinare.
Până la data de 21 martie Serviciul Comercial din cadrul DEPOGAZ Ploieşti analizează cererile şi
realizează realocarea capacităţilor pe depozite, întocmesc şi face publica Lista iniţială de realocare a
capacităţilor pe depozite (LIrACD).
în aplicarea criteriului "primul venit - primul servit", pentru solicitanţii cărora nu li s-a alocat capacitatea
solicitată la alocarea iniţiala, se va lua în considerare ordinea iniţială de depunere a cererilor.
Depunerea contestaţiilor:
• Până la data de 26 martie solicitanţii pot depune la sediul DEPOGAZ Ploieşti contestaţii referitoare
la realocarea capacităţilor.
• Serviciul Comercial din cadrul DEPOGAZ Ploieşti, răspunde la contestaţiile depuse până la data
de 30 martie.
Până la data de 31 martie, Serviciul Comercial din cadrul DEPOGAZ Ploieşti face publică Lista finală de
realocare a capacităţilor pe depozite (LFrACD) şi termenele de încheiere a contractelor, stabilite în
conformitate cu ordinea de realocare.
Până la data de 15 aprilie Serviciul Comercial din cârdul DEPOGAZ Ploieşti şi solicitanţii sunt obligaţi
să încheie contractele de înmagazinare, conform realocărilor.
în cazul în care un solicitant nu încheie contractul până la data stabilită, acesta îşi pierde dreptul asupra
locaţiei, urmând să încheie contractul pentru capacitatea disponibilă în alte locaţii, rămasă după încheierea
contractelor de înmagazinare între operatorul depozitelor şi ceilalţi solicitanţi menţionaţi în listă.
Capacitatea rămasă disponibilă într-o locaţie prin neprezentarea unui solicitant pentru încheierea
contractului la data stabilită va fi alocată celorlalţi solicitanţi, conform ordinii prevăzute în Lista finală de
realocare a capacităţilor pe depozite (LFrACD).
Modul de derulare a activităţii este prezentat în Tabelului 1.
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Tabel 1

Date de intrare

Strategia de
înmagazinare

Cereri scrise
de solicitanţi

Cerere
de acces la
depozitele de
înmagazinare
subterană a
gazelor
naturale
(anexa 1 la
Decizie
824/2004)
înregistrate

Diagrama flux

Descriere etapă/
Doc de referinţă
Serviciul Comercial va
publica, până la data de
15 ianuarie, capacităţile
disponibile pentru fiecare
depozit. Publicarea se
realizează prin afişare la
sediul operatorului şi pe
pagina de web a acestuia.

Cererile se vor depune
prin delegatul
solicitantului la
secretariatul DEPOGAZ
Ploieşti, care îi va elibera
acestuia o copie a cererii
înregistrate, cu precizarea
numărului de înregistrare
şi a datei (ziua, ora,
minutul).

Responsabilităţi

Serviciul
Comercial

Serviciul
Comercial

Se analizează cererile
ţinând cont de criteriile
prevăzute în Decizia 824
.
/2004 Regulament privind Seiviciul
accesul reglementat la
Comercial
depozitele de
înmagazinare subterană a
gazelor naturale cu
anexele aferente.

Cererea a fost admisă ?

înainte de utilizarea acestui document, vă rugăm să vă asiguraţi că este la revizia în vigoare.
Acest document este proprietatea DEPOGAZ.

înregistrări
Lista iniţială a
capacităţilor
disponibile
pentru
înmagazinarea
gazelor naturale
(LICD conform
anexa nr. 3 la
Decizie 824
/2004)
Cerere
de acces la
depozitele de
înmagazinare
subterană a
gazelor naturale
(Anexa 1 la la
Decizie 824
/2004)
Registrul cererilor
pentru accesul la
depozitele de
înmagazinare
subterană a
gazelor naturale
(anexa 2 la
Decizie 824
/2004)
Adresă
informare
client
(necodificată)
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Tabel 1 (continuare)
Diagrama flux

Descriere etapă/
Doc de referinţă

Alocarea
capacităţilor pe
depozite

Serviciul Comercial va
întocmi şi publica lista
de alocare a capacităţilor
pe depozite

Date de intrare
Cerere
de acces la
depozitele de
înmagazinare
subterană a
gazelor naturale
(anexa 1 la
Decizie
824/2004)
înregistrate
aprobate

Responsabilităţi

înregistrări

Serviciul
Comercial

Lista iniţială de
alocare a
capacităţilor pe
depozite
(LIACD anexa
nr. 4 la Decizie
824 /2004.)

Serviciul
Comercial
Director
Comercial

Adresă
analiză
contestaţii
(necodificată)

Sunt contestaţii
referitoare la alocarea
capacităţilor?
DA

Analiza şi
răspuns la
contestaţiile
depuse

Contestaţii
transmise de
solicitant

NU

Lista iniţială de
alocare a
capacităţilor pe
depozite
(LIACD anexa
nr. 4. la Decizia
824/2004)

Lista finală de
alocare a
capacităţilor pe
depozite
(LFACD anexa
nr. 5 la Decizia
824 /2004 )

Se analizează
contestaţiile de către
funcţiunile cu
responsabilităţi în
termenul prevăzut de
regulament.
Se întocmeşte şi
transmite solicitantului
răspunsul cu privire la
contestaţii

Publicarea listei
finale de alocare a
capacităţilor pe
depozite

Serviciul Comercial
publică pe pagina web
lista finală de alocare a
capacităţilor pe depozite

încheierea
contractelor
de
înmagazinare

Serviciul Comercial şi
solicitanţii din lista au
obligaţia să încheie
contractele de
înmagazinare, conform
alocărilor

înainte de utilizarea acestui document, vă rugăm să vă asiguraţi că este la revizia în vigoare.
Acest document este proprietatea DEPOGAZ.

Serviciul
Comercial

Serviciul
Comercial

Lista finală de
alocare a
capacităţilor pe
depozite
(LFACD anexa
nr. 5 la
Decizia 824
/2004 )

Contractcadru de
înmagazinare
subterana a
gazelor
naturale (anexa
la Decizia
480/2004)
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Tabel 1 (continuare)
Date de intrare
Cerere
de acces la
depozitele de
înmagazinare
subterană a
gazelor naturale
pentru care au
rămas capacităţi
disponibile
(anexa 1 la
Decizie
824/2004)
înregistrate
Cerere
de acces la
depozitele de
înmagazinare
subterană a
gazelor naturale
pentru care au
rămas capacităţi
disponibile
(anexa 1 la
Decizie
824/2004)
aprobate
Lista iniţială de
realocare a
capacităţilor pe
depozite (LIrACD
anexa nr. 7 la
Decizie
824/2004)
Lista finală de
realocare a
capacităţilor pe
depozite
(LFrACD
conform
modelului din
anexa nr. 8.1a
Decizie
824/2004

Diagrama flux

Descriere etapă/
Doc de referinţă

Responsabilităţi

înregistrări

Au rămas capacităţi
disponibile?

Realocarea
capacităţilor de
înmagazinare ramase
disponibile

Publicarea listei
iniţiale de realocare

In caz de
modificări

Publicarea listei
finale de realocare a
capacităţilor pe
depozite

încheierea
contractelor
de
înmagazinare
( 03PO-02)

STOP

DEPOGAZ Ploieşti
va face public, pe
pagina web şi afişat la
sediul Filialei,
capacităţile
disponibile pentru
realocare, pe depozite

Serviciul Comercial
realizează realocarea
capacităţilor pe
depozite, întocmesc şi
fac publică Lista
iniţială de realocare a
capacităţilor pe
depozite

Serviciul Comercial
publică pe pagina web
şi afişează la sediul
Filialei „Lista finală
de realocare a
capacităţilor pe
depozite” (LFrACD)

Serviciul Comercial
şi solicitanţii din listă
au obligaţia să încheie
contractele de
înmagazinare,
conform alocărilor

înainte de utilizarea acestui document, vă rugăm să vă asiguraţi că este la revizia în vigoare.
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Serviciul
Comercial

Serviciul
Comercial

Serviciul
Comercial

Serviciul
Comercial

Lista
capacităţilor
rămase
disponibile
pentru realocare
(LCRDrA,
anexa 6 Decizia
824 /2004)

Lista iniţială de
realocare a
capacităţilor pe
depozite
(LIrACD
anexa nr.7
Decizie 824
/2004)
Lista finală de
realocare a
capacităţilor pe
depozite”
(LFrACD
conform
modelului din
anexa nr. 8.)
Contract- cadru
de înmagazinare
subterană a
gazelor naturale
(anexa la
Decizia
480/2004)
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5.2 Cerinţe privind protecţia mediului
Principalele aspecte de mediu identificate, în condiţii de funcţionare normală sunt deşeurile nepericuloase
de hârtie, carton, ambalaje de plastic, ambalaje metalice (doze de suc, conserve, etc), ambalaje de sticlă
(sticle, borcane).
Deşeurile rezultate se vor gestiona conform procedurii Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile de
birou, cod: 00IL-121.
5.3 Cerinţe privind sănătatea, securitatea ocupaţională
Se vor respecta cerinţele instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă:
• Deplasarea la şi de la locul de muncă, cod: 00IP-00-01;
• Activităţi de birou, cod: 00IP-00-02.
5.4 Cerinţe privind managementul energiei
• Utilizarea sistemelor de iluminat artificial corelat cu iluminatul natural;
• Menţinerea în funcţionare a tehnicii de calcul şi de birotică strict pe durata programului
efectiv de lucru;
• Menţinerea în funcţiune a sistemelor de control automat a climatizării.
6. RESPONSABILITĂŢI
Tabel 2
Nr
crt

Activitate

1.

Publicarea capacităţilor
disponibile
Primirea cererilor de
acordarea accesului la
depozite

2.

3.

Analiză cereri de solicitare

Responsabil
Director
Serviciul
Comercial Comercial

Director
General

E, Ah

Av.

A.

Av

A

Director
Economic

Birou
Juridic

Serviciul
înmagazinare
Dispecerizare

E, Ah
V
Ah
E

Alocarea capacităţilor pe
A
Av
depozite
5. Publicarea listei finale de
E
A
alocare a capacităţilor pe
Av
Ah
depozite
6. Realocarea capacităţilor de
E
înmagazinare rămase
Av
A
Ah
disponibile
7. Publicarea listei iniţiale de
E
Av
A
realocare
8. Publicarea listei finale de
Ah
A
realocare a capacităţilor pe
Av
depozite
9. încheiere contract de
A
Av
Av
Av
înmagazinare subterană a
E
Av
gazelor naturale (03PO-02)
Legendă: E- elaborare, Ex-execuţie, V- verificare, Av. - avizare, A - aprobare, Ah.- arhivare
4.
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7. ÎNREGISTRĂRI
Nr
crt
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Denumire
Elaborator Aprobă
înregistrare
LICD (anexa nr. 3
Serviciul
Director
la Decizia 824
Comercial
General
/2004)
Cerere
de acces la
depozitele de
Solicitant
înmag. subterană a
g.n.(Anexa 1 la
Decizia 824 /2004)
Registrul cererilor
pentru accesul la
depozitele de
Serviciul
înmag. subterană a
Comercial
gn (anexa 2 la
Decizia 824 /2004
LIACD
Serviciul
Director
(anexa nr. 4
Comercial
General
Decizia 824 /2004)
Serviciul
Director
LFACD
General
(anexa nr. 5 Decizia Comercial
824 /2004
LCRDrA
Serviciul
Director
(anexa nr. 6
Comercial
General
Decizia 824 /2004)
Serviciul
Director
LIrACD
General
(anexa nr.7 Decizia Comercial
824/20047)
Lista finală de
realocare a
capacităţi, pe
Serviciul
Director
depozite (LFrACD Comercial
General
anexa nr. 8. Decizia
824 /2004)
Contract- cadru de
Director
înmagazinare
Serviciul
General
subterană a gazelor
Comercial
naturale (anexa la
Decizia 480/2004)
Contestaţie
transmisă de
Solicitant
Solicitant
solicitant
Director
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8. ANEXE
înainte de utilizarea acestui document, vă rugăm să vă asiguraţi că este la revizia în vigoare.
Acest document este proprietatea DEPOGAZ.
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