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privind unele măsuri pentru aprobarea Programului național de racordare a 
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naturale 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri 

pentru aprobarea Programului național de racordare a populației și clienților 

noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 1.Descrierea situaţiei actuale Prin Decizia Comisiei Europene 

nr.4680/07.07.2020 s-a aprobat modificarea 

Programului Operațional Infrastructură Mare, 

respectiv s-a aprobat modificarea axei prioritare 8 - 

Sisteme inteligente și sustenabile pentru energie și 

gaze naturale în vederea sprijinirii proiectelor de 

investiții care vizează  creșterea nivelului de 

funcționalitate inteligentă a infrastructurii de 

distribuție de gaze naturale prin îmbunătățirea  

flexibilității, siguranței, eficienței în  operare, 

precum și prin integrarea activităților de transport, 

distribuție și consum final. 

România are rezerve de gaze naturale dovedite 

de 100 miliarde metri cubi, cea mai mare parte a 

resurselor de gaze naturale ale României sunt 

situate în Transilvania, Moldova, Muntenia și 

Marea Neagră, cu aproximativ 75% din ele 

aflându-se în Transilvania, în special în județele 

Mureș și Sibiu. Cel mai mare câmp de gaze 

naturale din România se află la Deleni, descoperit 

în 1912 și se află între comuna Băgaciu și Județul 

Mureș cu rezerve dovedite de 85 miliarde metri 

cubi. Alte câmpuri de gaze naturale sunt cele de la 

Filitelnic (40 miliarde metri cubi), câmpul de la 
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Roman-Secuieni (24 miliarde metri cubi), Voitinel 

(11,8 miliarde metri cubi), Ghercești (11 miliarde 

metri cubi) și Sărmășel (10 miliarde metri cubi), 

toate cu rezerve mai mari de 10 miliarde metri 

cubi. În prezent, România are a treia rezervă de 

gaze din Uniunea Europeană, imediat după Olanda 

și Marea Britanie. 

Prin implementarea proiectelor de investiții 

care vizează  racordarea la sistemul inteligent de 

distribuție de gaze naturale a populației și a 

clienților noncasnici se urmărește creșterea 

standardelor de viață și de locuit a populației prin 

asigurarea unor condiții îmbunătățite de încălzire a 

locuințelor sau de preparare a hranei față de 

condițiile de locuire existente în prezent, în care 

încălzirea locuințelor sau cele de preparare a hranei 

se realizează pe bază de lemne cu impact asupra 

emiterii unor cantități sporite de noxe și poluanți în 

contradicție cu politicile de mediu la nivelul 

Uniunii Europene.  

De asemenea, prin racordarea clienților 

noncasnici, instituții publice și operatori economici 

la sistemul inteligent de distribuție a gazelor 

naturale se va îmbunătăți calitatea serviciilor 

publice prestate de alimentare cu energie termică 

sau de asigurare a apei calde menajere ori de 

utilizare a gazelor naturale în procesele de 

producție sau în activitatea curentă cu impact direct 

asupra competitivității operatorilor economici sau a 

calității serviciilor publice prestate de către 

instituțiile publice dar și asupra reducerii emisiilor 

de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării 

combustibilului solid. 

Întrucât perioada de implementare a 

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

inteligente de distribuție a gazelor naturale 

sprijinite prin POIM 2014 – 2020 se încheie la data 

de 31.12.2023 iar pentru încadrarea în aceasta 

beneficiarii trebuie să organizeze procedurile de 

achiziție publică pentru selectarea operatorilor 

economici în vederea întocmirii studiilor de 

fezabilitate/proiectelor tehnice/executarea lucrărilor 

pentru înființarea sistemului inteligent de 

distribuție a gazelor naturale și să asigure 
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implementarea proiectelor într-o perioadă relativ 

scurtă de timp pentru a evita suportarea de costuri 

neeligibile de la bugetul de stat ca urmare 

nefinalizării proiectelor este necesară 

reglementarea cadrului legal pentru includerea la 

finanțare din fonduri europene a unui Program 

Național de racordare a populației și clienților 

noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a 

gazelor naturale. Abordarea prin proiecte 

individuale ar produce un impact limitat la 

regiunile cu capacitate mare de implementare, pe 

când problemele propuse a fi rezolvate au impact 

mai mare în regiunile/categoriile de populație cu 

capacitate redusă de implementare a unor proiecte 

cu finanțare europeană. În lipsa cadrului general de 

reglementare pentru programul național măsurile 

identificate nu vor putea fi implementate într-un 

mod coerent, cu rezultate vizibile care să contribuie 

la relansarea economică a țării, iar la sfârșitul 

perioadei de programare actuale există riscul 

creșterii exponențiale de pierdere a fondurilor 

alocate României. 

11. În cazul actelor normative care 

transpun legislaţie comunitară sau 

anexa crează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

2.Schimbări preconizate  Având în vedere impactul pozitiv economic și 

social la nivelul întregii societăți civile, precum și 

faptul că lipsa adoptării măsurilor preconizate 

determină creșterea semnificativă a riscului de 

neutilizare integrală a fondurilor europene 

disponibile în cadrul POIM 201 – 2020, implicit 

dezangajarea acestora, în conformitate cu legislația 

europeană aplicabilă, precum și întârzierea 

beneficiilor socio – economice pentru populație ale 

acestor proiecte, este imperios necesară crearea 

unui Program Național de racordare a populației și 

clienților noncasnici inteligentă de distribuție a 

gazelor naturale. 

Având în vedere că proiectele de dezvoltare de 

rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale, 

care vor fi selectate pe baza criteriilor definite în 

Ghidul Solicitantului, vor trebui să demonstreze că 

vor fi finalizate până la închiderea perioadei de 
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programare 2014-2020 și nu pot fi fazate pentru 

perioada 2021-2027,  

Ţinând cont de obiectivele asumate prin 

Programul de guvernare de realizare a unei creşteri 

economice inteligente şi sustenabile la nivel 

naţional, de implementare a măsurilor necesare 

pentru punerea în aplicare a Programului naţional 

de alimentare cu gaze naturale pentru locuinţele 

care se încălzesc pe bază de combustibil solid, în 

vederea includerii la finanţare din fonduri 

europene, caracterul de urgenţă al prevederilor ce 

vizează acest domeniu rezidă atât în faptul că 

operatorii economici respectivi trebuie să aibă 

timpul necesar în vederea ajustării bugetelor de 

investiţii şi a planurilor de dezvoltare, cât şi în 

necesitatea îmbunătăţirii sistemelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale, 

Ca urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice 

internaţionale determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 şi declarării 

pandemiei de către Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii în data de 11 martie 2020, 

Având în vedere instituirea stării de urgenţă 

prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României, precum şi 

prelungirea acesteia prin Decretul nr. 240/2020 

privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României având ca efecte: 

- încetinirea economiei în ansamblu pe termen 

scurt şi mediu cu efect direct asupra locurilor de 

muncă disponibile şi asupra veniturilor populaţiei; 

- necesitatea stimulării investiţiilor în noi 

sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale, 

cu impact pozitiv direct asupra economiei pe 

termen mediu şi lung, 

- necesitatea creșterii nivelului de flexibilitate, 

siguranță, eficiență în operare, precum și de 

integrare a activităților de transport, distribuție și 

consum final, 

- necesitatea îmbunătățirii managementului 

rețelei, prin conceptul „Smart energy transmission 

system”, aplicabil și rețelelor inteligente de 

transport gaze naturale, și care va gestiona 

problemele legate de siguranța și utilizarea 
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instrumentelor inteligente în domeniul presiunii, 

debitelor, contorizării, inspecției interioare a 

conductelor, odorizare, protecție catodică, reacții 

anticipative, trasabilitate, toate generând creșterea 

flexibilității în operare a sistemului, îmbunătățind 

integritatea și siguranța în exploatare a acestuia și 

implicit creșterea eficienței energetice, 

Ținând cont de faptul că negocierile cu 

reprezentanții Comisiei Europene au relevat faptul 

că elementul determinant pentru finanțarea 

infrastructurii de distribuție a gazelor naturale către 

populație este reprezentat de implementarea 

conceptului de sisteme inteligente de distribuție de 

gaze naturale, 

Întrucât lipsa adoptării măsurilor preconizate 

determină creșterea semnificativă a riscului de 

neutilizare integrală a fondurilor europene 

disponibile în cadrul POIM 2014 – 2020, implicit 

dezangajarea acestora, în conformitate cu legislația 

europeană aplicabilă, precum și întârzierea 

beneficiilor socio – economice ale acestor proiecte 

pentru populație, 

Ținând cont de faptul că perioada de 

eligibilitate a cheltuielilor aferente investițiilor 

finanțate prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare este până la data de 31 decembrie 2023, iar 

prin programul operațional sunt alocate fondurile 

necesare în vederea susținerii tipurilor de investiție 

reglementate de prezenta ordonanță de urgență, 

Prezenta ordonanță de urgență reglementează 

cadrul general privind aprobarea și includerea la 

finanțare din fonduri europene a Programului 

Național de racordare a populației și clienților 

noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a 

gazelor naturale. 

Obiectivul general constă în reducerea emisiilor 

de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării 

combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii 

clădirilor de locuit, a asigurării apei calde menajere 

dar și a preparării hranei, precum și îmbunătățirea 

calității serviciului public de alimentare cu energie 

termică dar și de utilizare a gazelor naturale în 

procesele de producție sau activitatea curentă de 

către clienții noncasnici. 
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Obiective specifice : 

a) creșterea standardelor de viață și de locuit a 

consumatorilor casnici prin asigurarea unor servicii 

publice înaltă calitate; 

b) asigurarea accesului la serviciul public de 

distribuție a gazelor naturale în mod transparent și 

nediscriminatoriu; 

c) asigurarea unor servicii publice de calitate 

superioară pentru alimentarea cu energie termică 

destinate clienților noncasnici; 

d) asigurarea utilizării gazelor naturale în 

procesele de producție și activitatea curentă pentru 

creșterea competitivității clienților noncasnici; 

e) asigurarea unor servicii publice de alimentare 

cu energie termică de calitate superioară pentru 

unitățile de învățământ, unitățile medicale precum 

și alte categorii de instituții publice. 

Pentru a fi eligibile în cadrul „Programului 

Național de racordare a populației și clienților 

noncasnici la sistemulinteligent de distribuție a 

gazelor naturale” proiectele vor demonstra: 

a) concordanţa cu legislaţia europeană şi 

naţională aplicabilă; 

b) respectarea regulilor de eligibilitate stabilite 

prin regulamentele europene şi legislaţia naţională, 

precum şi regulile de eligibilitate specifice ale 

programului operaţional din care urmează a fi 

asigurată finanţarea; 

c) contribuția la atingerea obiectivelor specifice 

ale programului operaţional; 

d) concordanţa cu indicatorii obiectivelor 

specifice ale programului operaţional în care 

urmează să fie incluse la finanţare; 

e)  încadrarea în priorităţile de investiţii ale 

programului operaţional din care urmează a fi 

asigurată finanţarea; 

f) deținerea acordurilor şi avizele necesare, 

conform legislaţiei în domeniul mediului, după caz; 

g) respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului 

de stat. 

Cerințele specifice ce vizează asigurarea unui 

nivel adecvat de eficiență economică a proiectelor, 

cum ar fi încadrarea în costul de referință sau 

numărul minim de gospodării racordate, se 
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stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea Ministerului Fondurilor Europene. 

Valoarea apelului de proiecte aferent 

programului național, pentru perioada de 

programare 2014-2020 este egală cu valoarea în lei 

a unei alocări de 968.000 mii lei, la cursul de 

schimb din data aprobării prin ordin de către 

ministrul fondurilor europene a ghidului 

solicitantului pentru dezvoltarea rețelelor 

inteligente de distribuție a gazelor naturale în 

vederea creșterii nivelului de flexibilitate, 

siguranță, eficiență în  operare, precum și de 

integrare a activităților de transport, distribuție și 

consum final. 

Valoarea contractelor de finanțare care se pot 

încheia în cadrul programului național pentru 

perioada de programare 2014-2020 este în limita 

valorii programului național la care se aplică 

mecanismul de supracontractare prevăzut de art. 12 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-

2020, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările 

ulterioare. Valoarea programului național pentru 

perioada de programare 2021-2027 este de 

3,872.000  mii lei echivalent în lei la cursul de 

schimb euro la data aprobării prin ordin de către 

ministrul fondurilor europene a ghidului 

solicitantului pentru racordarea populației și a 

clienților noncasnici la sistemul inteligent de 

distribuție a gazelor naturale, cu condiția aprobării 

prin decizia Comisiei Europene a programului 

operațional în cadrul căruia va avea loc finanțarea. 

Sursele de finanțare ale programului național sunt 

constituite de fondurile externe nerambursabile din 

cadrul axei prioritare 8 Sisteme inteligente şi 

sustenabile de transport al energiei electrice şi 

gazelor naturale din cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare precum și 

cofinanțare bugetului de stat potrivit 

Regulamentelor Financiare ale Comisiei Europene. 

Proiectele de înființare a rețelelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale, extindere și 
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transformare a rețelelor existente de distribuție a 

gazelor naturale în rețele de distribuție inteligente a 

gazelor naturale finanțate în cadrul programului 

național din fonduri externe nerambursabile și din 

cofinanțarea bugetului de stat care nu pot fi fazate 

din motive justificate, conform reglementărilor 

legale în vigoare vor fi finanțate din bugetul de 

stat, bugetele locale sau alte surse atrase, în 

condițiile legii. În vederea asigurării sustenabilității 

proiectelor incluse la finanțare beneficiarii vor 

asigura pe perioada de durabilitate a proiectelor, cu 

respectarea prevederilor legale, alocări din bugetele 

locale pentru a evita eventualele disfuncționalități 

în funcționarea serviciului public de operare a 

rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale. 

Declarația de angajament financiar pentru 

asigurarea funcționalității serviciului public de 

operare a rețelei inteligente de distribuție a gazelor 

naturale se aprobă în condițiile legii, în funcie de 

statutul și forma de organizare a beneficiarilor 

eligibili. 

Durata „Programului Național de racordare a 

populației și clienților noncasnici la sistemul 

inteligent de distribuție a gazelor naturale” pentru 

perioada de programare 2014-2020 este aplicabil 

de la data deschiderii apelului de proiecte în cadrul 

POIM 2014 – 2020 și până la 31.12.2023. 

Programul Național de racordare a populației și 

clienților noncasnici la sistemul inteligent de 

distribuție a gazelor naturale” pentru perioada de 

programare 2021-2027 este aplicabil de la data 

lansării apelului de proiecte și până la 31.12.2029. 

Programul Național de racordare a populației și 

clienților noncasnici la sistemul inteligent de 

distribuție a gazelor naturale are de asemenea drept 

obiective specifice: 

a) creșterea standardelor de viață și de locuit a 

consumatorilor casnici prin asigurarea unor servicii 

publice înaltă calitate; 

b) asigurarea accesului la serviciul public de 

distribuție a gazelor naturale în mod transparent și 

nediscriminatoriu; 

c) asigurarea unor servicii publice de calitate 

superioară pentru alimentarea cu energie termică 
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destinate clienților noncasnici; 

d) asigurarea utilizării gazelor naturale în 

procesele de producție și activitatea curentă pentru 

creșterea competitivității clienților noncasnici; 

e) asigurarea unor servicii publice de alimentare 

cu energie termică de calitate superioară pentru 

unitățile de învățământ, unitățile medicale precum 

și alte categorii de instituții publice; 

Prin sistem inteligent de distribuție a gazelor 

naturale în sensul prezentei ordonanțe de urgență se 

înțelege acel sistem de distribuție a gazelor naturale 

formată din conducte, branșamente, inclusiv 

contoare inteligente și care asigură cel puțin una 

din următoarele funcționalități: 

a) utilizarea instrumentelor inteligente în 

domeniul măsurării presiunii și debitelor, 

contorizării, inspecției interioare a conductelor de 

distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției 

catodice, reacțiilor anticipative, trasabilității 

sistemului de distribuție a gazelor naturale; 

b) tehnologii IT integrate care permit integrarea 

activităților participanților pe piața gazelor naturale 

în procesele de transmitere a informațiilor, 

distribuției, stocării în conductă și utilizării gazelor 

naturale prin participarea activă a utilizatorilor 

sistemului la creșterea eficienței sistemului 

inteligent de distribuție a gazelor naturale; 

c) tehnologii care să asigure o fiabilitate sporită 

a aprovizionării cu gaze naturale, să asigure un 

acces continuu, sigur și rentabil la gaze naturale și 

să ofere, de asemenea, capacități tehnice pentru a 

oferi clienților servicii noi care să optimizeze 

consumul de gaze naturale. 

Pentru implementarea ”Programului Național 

de racordare a populației și clienților noncasnici la 

sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale” 

se desemnează Autoritatea de Management a 

Programului Operațional Infrastructură Mare sens 

în care va exercita toate funcțiile și atribuțiile 

prevăzute de legislația europeană aplicabilă precum 

și de legislația națională. 

Creditele de angajament și creditele bugetare se 

cuprind în bugetul ordonatorului principal de 

credite cu rol de autoritate de management, în 
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condițiile legii. 

În cadrul „Programului Național de racordare a 

populației și clienților noncasnici la sistemul 

inteligentă de distribuție a gazelor naturale” se 

finanțează proiectele care vizează: 

a) înființarea rețelelor de distribuție inteligentă 

a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor 

casnici și a clienților noncasnici de tipul 

instituțiilor publice, operatorilor economici precum 

și a altor categorii de beneficiari non-casnici; 

b) extinderea rețelelor de distribuție inteligentă 

a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor 

casnici și a clienților noncasnici de tipul 

instituțiilor publice, operatorilor economici precum 

și a altor categorii de beneficiari noncasnici, cu 

condiția ca sistemul inteligent de distribuție a 

gazelor naturale să fie proprietatea publică a 

Unităților Administrativ Teritoriale denumită în 

continuare UAT și extinderea rețelei inteligente de 

distribuție a gazelor naturale să nu constituie 

obligația de a investi pentru operatorii rețelei de 

distribuție a gazelor naturale existente. Extinderea 

rețelelor de distribuție a gazelor naturale poate să 

conțină în cadrul aceluiași proiect și activități de 

transformare a rețelei existente de distribuție a 

gazelor naturale în sistem inteligent de distribuție a 

gazelor naturale cu condiția ca sistemul existentă să 

fie proprietatea publică a UAT și după caz 

operatorul licențiat al sistemului de distribuție 

exitent  să nu aibă prevăzută obligația de a realiza 

investiții similare în sistemul existent de distribuție 

a gazelor naturale; 

c) transformarea rețelelor de distribuție a 

gazelor naturale existente în rețele inteligente de 

distribuție a gazelor naturale pentru racordarea 

consumatorilor casnici și a clienților noncasnici de 

tipul instituțiilor publice, operatorilor economici 

precum și a altor categorii de beneficiari noncasnici 

cu condiția ca sistemul existent de distribuție a 

gazelor naturale să fie proprietatea publică a 

Unităților Administrativ Teritoriale și 

transformarea rețelei inteligente de distribuție a 

gazelor naturale să nu constituie obligația de a 

investi pentru operatorii rețelei de distribuție a 
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gazelor naturale existente. Transformarea rețelei de 

distribuție a gazelor naturale existente în sistem 

inteligent de distribuție poate să conțină în cadrul 

aceluiași proiect și activități eligibile de extindere a 

rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale 

cu condiția ca sistemul existent să fie proprietatea 

publică a UAT și după caz operatorul de distribuție 

existent să nu aibă prevăzută obligația de a realiza 

investiții similare în sistemul existent de distribuție 

a gazelor naturale; 

În cadrul „Programului Național de racordare a 

populației și clienților noncasnici la sistemul 

inteligent de distribuție a gazelor naturale” sunt 

eligibile următoarele categorii de beneficiari: 

a) Unitățile Administrativ Teritoriale; 

b) Parteneriate constituite din unități 

administrativ teritoriale cu condiția ca până la 

începerea etapei de operare a infrastructurii 

construite să se constituie în Asociații de 

Dezvoltare Intercomunitară. Unitățile 

Administrativ Teritoriale în parteneriat depun o 

singură cerere de finanțare și un proiect pentru care 

soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale 

precum și celelalte elemente ale proiectului sunt 

elaborate în mod unitar; 

c) Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară cu 

condiția ca să fie depusă o singură cerere de 

finanțare și un proiect pentru care soluția tehnică 

de alimentare cu gaze naturale precum și celelalte 

elemente ale proiectului sunt elaborate în mod 

unitar. 

Pentru a fi eligibile în cadrul „Programului 

Național de racordare a populației și clienților 

noncasnici la sistemul  inteligent de distribuție a 

gazelor naturale” proiectele vor demonstra: 

a) concordanţa cu legislaţia europeană şi 

naţională aplicabilă; 

b) respectarea regulilor de eligibilitate stabilite 

prin legislația europeană aplicabilă şi legislaţia 

naţională, precum şi regulile de eligibilitate 

specifice ale programului operaţional din care 

urmează a fi asigurată finanţarea; 

c) contribuția la atingerea obiectivelor specifice 

ale programului operaţional; 
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d) concordanţa cu indicatorii obiectivelor 

specifice ale programului operaţional în care 

urmează să fie incluse la finanţare; 

e)  încadrarea în priorităţile de investiţii ale 

programului operaţional din care urmează a fi 

asigurată finanţarea; 

f) deținerea acordurilor şi avizele necesare, 

conform legislaţiei în domeniul mediului, după caz; 

g) respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului 

de stat. 

În cadrul unui proiect următoarele categorii de 

cheltuieli sunt eligibile dacă prin legislația 

europeană aplicabilă nu se prevede altfel: 

 a) cheltuieli de racordare la sistemul de 

transport al gazelor naturale inclusiv stațiile de 

reglare măsurare (SRM) a gazelor naturale; 

b) cheltuieli cu viabilizarea terenului și 

sistematizarea; 

c) cheltuieli de conformare la cerințele de 

mediu; 

d) cheltuieli de cercetare arheologică; 

e) cheltuieli cu echipamente, utilaje și dotări 

independente necesare realizării sistemelor 

inteligente de distribuție inteligentă a gazelor 

naturale; 

f) cheltuieli cu investiția de bază pentru 

realizarea sistemului de distribuție a gazelor 

naturale inclusiv stații de reglare măsurare /posturi 

de reglare măsurare a gazelor naturale 

(SRM/PRM), de relocare utilități și/sau de refacere 

a drumurilor și căilor de acces de pe traseul 

sistemului inteligent de distribuție a gazelor 

naturale; 

g) cheltuieli cu achiziția componentelor 

sistemului inteligent de distribiție a gazelor 

naturale precum: contoare inteligente, rețea de 

internet, dotări independente, echipamente IT, 

centru de comandă inclusiv dacă e cazul realizarea 

de construcții speciale și altele asemenea; 

h) cheltuieli cu realizarea construcțiilor speciale 

necesare realizării sistemelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale; 

i) cheltuieli cu îmbunătățirea sistemului 

inteligent de distribuție a gazelor naturale pentru 
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distribuția gaze naturale în amestec cu hidrogen 

pentru a asigura conformitatea  cerințelor de 

mediu; 

k) cheltuieli cu racordarea clienților casnici 

dacă racordurile sunt amplasate pe teren proprietate 

publică a UAT. 

În termen de maximum 2 ani de la data 

întocmirii procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrării a obiectivului de investiție, 

beneficiarul finanțării, prin concesionarul 

serviciului de utilitate publică a gazelor naturale 

are obligația de a asigura operarea sistemului 

inteligent de distribuție a gazelor naturale inclusiv 

racordarea consumatorilor la sistemul inteligent de 

distribuție a gazelor naturale. 

În vederea asigurării sustenabilității proiectelor 

incluse la finanțare beneficiarii vor asigura pe 

perioada de durabilitate a proiectelor, cu 

respectarea prevederilor legale, alocări din bugetele 

locale pentru a evita eventualele disfuncționalități 

în funcționarea serviciului public de operare a 

rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale. 

Declarația de angajament financiar pentru 

asigurarea funcționalității serviciului public de 

operare a rețelei inteligente de distribuție a gazelor 

naturale se aprobă în condițiile legii. 

Măsurile propuse prin proiectul de act normativ 

sunt în concordanță cu prevederile Programului 

operațional Infrastructură Mare, astfel cum a fost 

modificat prin Decizia Comisiei Europene nr. 

C(2020) 4680 /07.07.2020, precum și cu 

dispozițiile legale aplicabile, respectiv Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

și Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012, cu modificările și completările 

ulterioare. 

3.Alte informaţii Amânarea adoptării măsurilor propuse ar aduce 

grave prejudicii, cu efecte pe termen lung asupra 

proiectelor aflate în pregătire sau în implementare. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al actului normativ 
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1. Impactul 

macroeconomic 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

11. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor 

de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra 

mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2^1. Impactul asupra 

sarcinilor administrative 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2^2. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Implicaţii sociale Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impact asupra 

mediului 

 

Evaluarea impactului potențial asupra mediului al activităților 

care fac obiectul acestui program se va efectua în cadrul 

procedurii de evaluare de mediu derulată în conformitate cu 

prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 

de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 

pentru modificarea Programului Operațional Infrastructură 

Mare, respectiv modificarea axei prioritare 8 - Sisteme 

inteligente și sustenabile pentru energie și gaze naturale în 

vederea sprijinirii proiectelor de investiții care vizează  

creșterea nivelului de funcționalitate inteligentă a 

infrastructurii de distribuție de gaze naturale prin 

îmbunătățirea  flexibilității, siguranței, eficienței în  operare, 

precum și prin integrarea activităților de transport, distribuție 

și consum final. MFE a transmis MMAP Notificarea cu 

privire la modificarea POIM în data de 25.05.2020.  

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori An 

curent 

Următorii 4 ani Media următorilor 

5 ani, după anul 

curent 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a)bugetul de stat, din 

acesta: 
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-impozit pe profit 

-impozit pe venit 

b)bugete locale: 

-impozit pe profit 

c)bugetul asigurărilor 

sociale 

-contribuţii de asigurări 

2.Modificări ale 

cheltuielilor bugetare din 

care: 

a)bugetul de stat, din 

acesta: 

-cheltuieli de personal 

-bunuri şi servicii 

b)bugete locale: 

-cheltuieli de personal 

-bunuri şi servicii 

c)bugetul asigurărilor 

sociale 

-cheltuieli de personal 

-bunuri şi servicii 

0 

 

0 0 0 0 0 

3.Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b)bugete locale 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Propuneri pentru  

acoperirea creşterilor de 

cheltuieli 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru 

acoperirea scăderilor  de 

venituri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor  veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1.Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor actului normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a actului normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor dispoziţii. 

1^1. Compatibilitatea actului normativ cu 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Conformitatea  actului normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

 

1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, instituite de cercetare 

şi alte organisme implicate 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectivul 

actului normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3.Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care actul normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura 

de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative, cu 

modificările ulterioare, s-a procedat la 

consultarea structurilor asociative. 

Proiectul de act normativ a fost transmis 

pentru consultare structurilor asociative ale 

autorităților administrației publice locale, 

prin adresele cu nr. 238/GDM/15.07.2020, 

solicitându-se  punct de vedere de la 

Asociația Comunelor din România, 

Asociația Municipiilor din România, 

Asociația Orașelor din România, respectiv 

de la Uniunea Națională a Consiliilor 

Județene din România.  
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UNCJR a transmis faptul că nu sunt 

observații prin adresa nr. 266/23.07.2020. 

4.Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenţei  

e)Curtea de Conturi 

 

Proiectul de act normativ a fost avizat 

favorabil de  Consiliul Legislativ prin avizul 

nr.733/2020.  

A fost solicitat punct de vedere de la  Curtea 

de Conturi,  Autoritatea de Audit din cadrul 

Curții de Conturi și Consiliul Concurenței. 

Autoritatea de Audit din cadrul Curții de 

Conturi a transmis observații și propuneri 

prin adresa nr. 61208/DV/23.07.2020, iar 

Ministerul Fondurilor Europene a 

comunicat răspuns prin adresa nr. 

238/GDM/24.07.2020.  

Consiliul Concurenței a transmis punct de 

vedere prin adresa nr. 9171/16.07.2020, iar 

Ministerul Fondurilor Europene a 

comunicat răspuns prin adresa nr. 

238/GDM/24.07.2020. 

6.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului 

normativ 

 

1.Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

actului normativ 

Prezentul act normativ respectă prevederile art. 7 

alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, și a 

fost publicat în dezbatere publică pe pagina de 

internet a Ministerului Fondurilor Europene la data 

de 14.07.2020. 

2.Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii cetăţeanului sau 

diversităţii biologice 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsuri de punere în aplicare a 

actului normativ de către autorităţile 

administrative publice centrale 

şi/sau locale-înfiinţarea sau 

extinderea competenţei instituţiilor 

existente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanță de urgență a 

Guvernului privind unele măsuri pentru aprobarea Programului național de racordare 

a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor 

naturale. 

 

 

 

Ministrul fondurilor europene 

 

 

Ioan Marcel Boloș 

 

 

 

 


