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1. SCOP
Prezenta procedura internă, reglementează cadrul organizatoric și metodologia de
desfăsurare a achiziționării cantităților de gaze naturale.

2. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI
In prezenta procedura cat si in cadrul procesului de achizitionare gaze naturale se vor
folosi următori termeni :
Autoritate Competentă - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei
Furnizor - persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de furnizare a gazelor
naturale
Conformitate - satisfacere a cerintelor specificate
Specificatie - document care precizeaza conditii
Codul reţelei - act normativ ce reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului
Naţional de Transport al gazelor naturale din România, aprobat prin Ordinul Preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Nr. 16/2013, cu modoficările
ulterioare
Cantitate contractată - înseamnă un total de MWh de gaze naturale furnizate/livrate de
către Vânzător, Cumpărătorului, în conformitate cu prevederile Contractului pe durata
perioadei de livrare.
Cantitatea Contractată Zilnic - reprezintă cantitatea de gaze naturale determinată potrivit
prevederilor Contractului;
Data Scadentă - data şi/sau datele la care sumele de plată debitează contul Vânzătorului
cu contravaloarea facturilor emise conform prevederilor Contractului; dacă această dată
corespunde unei Zile Nelucrătoare, se consideră scadentă Ziua Lucrătoare imediat
următoare
Furnizarea de gaze naturale - reprezintă vânzarea-cumpărarea de gaze naturale
contractate
Gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele
din câmpul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extracţia
sau separarea hidrocarburilor lichide
Perioada de Livrare-PL - reprezintă perioada cuprinsă între data/ziua inceperi livrari la
ora 6:00 A.M. (ora României), şi data/ziua de sfarsit, la ora 6:00 A.M. (ora României)
Piața de gaze naturale - cadrul de organizare în care se tranzacționează gaze naturale și
serviciile associate
Piața centralizată de gaze naturale - cadrul organizat de desfășurare a tranzacțiilor cu
gaze naturale între diverși operatori economici, intermediate de un operator al pieței de
gaze naturale, pe baza unor reguli specifice aprobate de autoritatea competentă
Preţul Contractual-PC - reprezintă preţul gazelor naturale, rezultat in urma licitației/
selecției de oferte; PC nu conţine TVA sau alte taxe, accize şi impozite similar; PC, la care
se adaugă TVA în conformitate cu prevederile legale, reprezintă preţul ce va fi plătit de
Cumpărător, Vânzătorului pentru gazele naturale contractate în baza Contractului
Punctul de Predare/Preluare comercială - locul in care Vânzătorul predă şi
Cumpărătorul preia cantităţile de gaze naturale contractate, respectiv locul in care gazele
intră in SNT in conformitate cu legislația în vigoare
Sistem de transport - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalațiile și
echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementărilor
tehnice specifice, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele
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de exploatare sau a celor provenite din import și livrarea către distribuitori, clienți direcți, la
înmagazinare, și către beneficiarii din diverse țări;
Sistemul Naţional de Transport-SNT - sistemul de transport gaze naturale situat pe
teritoriul României şi care se află în proprietatea publică a statului;
Valoarea Contractuală - reprezintă valoarea obţinută prin înmulţirea Cantităţii Contractate
cu Preţul Contractual, la care se adaugă TVA în conformitate cu prevederile legale.
Zi Lucrătoare - înseamnă orice zi, alta decât Sâmbăta sau Duminica sau orice sărbătoare
legală, în care băncile sunt în general deschise pentru operaţiuni în România
Zi Nelucrătoare - înseamnă orice zi de Sâmbăta sau Duminica sau orice sărbătoare
legală şi în care băncile sunt închise pentru efectuarea oricăror operaţiuni în România
Operator al pieței de gaze naturale - persoana juridică ce asigură organizarea și
administrarea piețelor centralizate, cu excepția pieței de echilibrare, în vederea
tranzacționării de gaze naturale pe termen scurt, mediu și lung;

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
a. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și
completările ulterioare
b. Ordinul ANRE nr. 182/2015 de aprobare a Metodologiei pentru stabilirea venitului
unitar aferent activității de furnizare reglementată, cu modificările și completările ulterioare
c. Ordinul ANRE nr. 51/2013 de aprobare a Regulamentului privind cadrul organizat de
tranzacționare pe piața centralizată administrată Societatea Bursa Română de Mărfuri
S.A. - BRM, cu modificările și completările ulterioare
4. RESPONSABILITATI
Persoanele responsabile pentru aplicarea si respectarea prezentei proceduri sunt
identificate in cuprinsul acesteia, avand sarcina de a redacta, înregistra, și păstra
documentele specifice prezentei proceduri.
Circulatia documentelor interne si externe la nivelul societatii va respecta atat prezenta
procedura cat si celelalte proceduri aprobate de societate.
Serviciul Comercial
- informează conducerea societăţii despre:
 necesităţile de contractare a gazelor naturale necesare acoperirii consumului
clienţilor finali;
 obligaţii privind respectarea cadrului legal pentru achiziţia gazelor naturale;
 evoluţia preţului gazelor naturale pe piaţă;
 oferte şi tranzacţiile încheiate pe pieţele centralizate
- urmăreşte permanent evoluţia preţului gazelor naturale pe piaţă,
- intocmeşte Ordinele iniţiatoare de participare la licitaţiile organizate pe pieţele
centralizate pentru achiziţia gazelor naturale,
- participă la ringul de tranzacţionare (on line) – si ofertează preţul de achiziţie conform
aprobării/delegării conducerii societăţii,
- intocmeşte cererile se oferte; centralizează ofertele şi le comunică conducerii executive
sau administrative; pe baza observaţiilor conducerii societăţii iniţiază negocierile cu
ofertanţii; urmăreşte încheierea contractelor şi derularea acestora în termenii contractuali.
- urmăreşte respectarea de catre societate a tuturor reglementărilor în vigoare privind
achiziţia gazelor naturale şi a rapoartelor întocmite în acest scop.
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Conducerea societăţii
- deleagă competenţe Serviciului comercial de participare la licitaţiile organizate pe pieţele
centralizate pentru achiziţia gazelor naturale;
- aproba şi semneaza contractele de achiziţie pentru gaze naturale achiziţionate prin
negociere directă şi selecţie de ofertă conform clauzelor negociate.
-semneaza contractele de achiziţie pentru gazele naturale achiziţionate pe pieţele
centralizate.
5. DESCRIERE SI MOD DE LUCRU
Pentru contractarea achiziției gazelor naturale se folosesc următoarele metode:
- Selecția de oferte
- Negocierea directă
- Achizitionare de pe piețele centralizate
Pe parcursul întregului proces de achiziţie a gazelor naturale trebuie respectate
următoarele principii:
- Principiul tratamentului egal
- Principiul eficienței economice
- Principiul transparenței
- Principiul confidențialității
- Principiul recunoaşterii reciproce;
- Principiul asumării răspunderii
Pe parcursul desfăşurării procesului de achiziţie se vor lua toate măsurile necesare pentru
evitarea apariţiei unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/
sau manifestarea concurenţei neloiale.
5.1 Selecția de oferte
Reguli generale :
 Orice document în formă scrisă întocmit între părţi pe perioada derulării procedurii
de selecţie trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii; comunicarea între părţi se face în formă scrisă, pe fax sau e-mail
 Documentaţia de achiziţie se va elabora de către Serviciul Comercial


Corespondența, Notificările, sau Solicitările din cadrul procesului de achiziție vor fi
trimise la adresa:
S.C. GAZ VEST S.A.
Sediul: loc. Arad, str. Prunului nr. 129 , jud. Arad
Tel: (0257) 348.404
Fax: (0257) 348.410
E-mail: office@gazvest.com, comercial@gazvest.com

Procedura de selecţie a ofertelor în vederea achiziţiei de gaze naturale, se desfăşoară
după cum urmează:
- se întocmește ”Cerea de ofertă”, aceasta va conține:
- perioada de livrare a gazelor naturale
- cantitatile de gaze naturale lunare estimate a fi consumate, gradul de flexibilitate,
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punctele de predare/primire a gazelor
- transmiterea invitaţiilor de participare la procedura de selecţie (cererea de ofertă) către
furnizorii de gaze și postarea cererii de oferte pe site-ul societăţii
- primirea ofertelor - primirea şi înregistrarea ofertelor; verificarea conformităţii ofertelor cu
cerinţele cererii de ofertă, orice furnizor de gaze naturale, licențiat ANRE, poate să
transmită ofertă.
Evaluarea ofertelor:
- se evaluează ofertele în vederea identificării îndeplinirii cerinţelor folosind criterile: preț,
respectarea graficului de livrare; flexibilitate; condiții de plată
- se solicită clarificări şi/sau documente-suport suplimentare, dacă este cazul
- se selectează oferta/ofertele considerată/e cea/cele mai avantajoasă/se și se încearcă o
renegociere a prețului şi eventual si a altor clauze din propunerea de contract
- desemnarea ofertei câştigătoare se realizează conform criterilor de atribuire
Finalizarea procedurii de selecţie de oferte:
- transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de selecţie de oferte către
ofertanţii participanţi, în termen cel mult 10 zile lucrătoare de la data definirii ofertei
castigatoare
- încheierea contractului, dar nu mai devreme de 5 zile de la data transmiterii
comunicării privind rezultatul procedurii pentru atribuirea contractului, după caz
- înregistrarea contractului
5.2 Achizitionare de piețe centralizate
S.C. GAZ VEST S.A. participă la achizitionarea gazelor naturale de pe piete centralizate
respectând legislația în vigoare, regulamentele de funcționare a pietelor respective,
urmărind obținerea unor condiții de achiziționare cât mai bune ( pret, cantitate, flexibilitate,
condiții de plată)
S.C. GAZ VEST S.A.inițează licitații de achizitionare pe gaze naturale pe BRM secțiunea
”Disponibil”
S.C. GAZ VEST S.A. participă la licitați achiziții gaze organizate de alți furnizori
S.C. GAZ VEST S.A. introducere ordine de cumpare pe BRM secțiunea ”STEG”.
Încheie contractele de achiziţie a gazelor naturale adjudecate pe pieţele centralizate
conform clauzelor din ordinele iniţiatoare.
5.3 Negocierea directă
Pentru situaţiile care impun asigurarea cantităţilor de gaze naturale pentru perioade
scurte, cu consumuri neprevăzute, când nu este este posibilă selecţia de oferte sau nu se
pot asigura cantităţile de gaze naturale (ca perioadă şi/sau cantitate necesară) pe pieţele
centralizate se procedează la solicitarea de ofertă de la furnizorul/furnizorii care au
contracte în derulare cu societatea sau de la alţi furnizori, prin negociere directă, pornind
de la cantităţile necesare, perioada şi urmărindu-se obţinerea preţului cel mai mic dintre
contractele în derulare sau cel existent pe piaţă la momentul cererii/contractării.

