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PROCEDURA INTERNA PRIVIND ACHIZITIA DE GAZE NATURALE DESTINATE
FURNIZARII REGLEMENTATE conform art. 143 alin. (1) lit. a/1 din Legea nr. 123/2012 si
Ordin ANRE nr. 182/2015

I. DISPOZITII GENERALE
1. Prezenta procedura reglementeaza cadrul unitar pentru pregatirea si desfasurarea procesului de
achizitie a gazelor naturale destinate furnizarii reglementate, pentru asigurarea continuităţii în
alimentarea cu gaze naturale si acoperirea consumului clientilor casnici, asigurând în acelaşi timp,
tratamentul egal şi nediscriminatoriu al participanţilor la procedura de achiziţie a gazelor naturale,
în calitate de ofertanţi.
2. Intregul proces de achizitie se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciproca;
d) transparenta;
e) proportionalitatea;
f) eficienta utilizarii resurselor financiare ale societatii, prin minimizarea costului
resurselor alocate.
II. PROCEDURA
II.1. Generalități:
Amarad Distributie, în calitate de furnizor de gaze naturale are obligația să achiziţioneze gazele
naturale pe care le furnizează clienţilor finali, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate,
pe baza unor proceduri care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie a gazelor
naturale.
II.2. Etapele premergătoare achiziției directe:
II.2.1. Stabilirea necesarului de gaze naturale pentru 12 luni calendaristice ținând seama de:
a. prognoza de consum pe 12 luni a consumatorilor către care se face furnizare în regim reglementat;
b. stocul minim obligatoriu care trebuie constituit pentru consumatorii casnici.
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II.2.2. Descompunerea necesarului de gaze naturale ( in raport de structura de consum a clientilor
finali din portofoliu ) în produse standard:
 bandă anuală;,
 bandă trimestrială;
 bandă lunară.
II.3. Etapele achiziției directe:
II.3.1. Achiziția directă a gazelor naturale de pe piața liberă:
Compartimentul de specialitate solicită oferte de la producatorii de gaze naturale și de la principalii
furnizori, dupa care analizează ofertele primite din punct de vedere al prețului ofertat și al condițiilor
de plată agreate și selectează cele mai bune oferte. Compartimentul de specialitate ia legătura cu
ofertantul care are cea mai bună ofertă în vederea negocierii conditiilor contractractuale.
II.3.2. Achiziția directă a gazelor naturale de pe piețele centralizate:
Responsabilul din cadrul compartimentului de achizitii publică pe platforma “La disponibil“ a BRM,
a ordinului inițiator corespunzător cantității de gaze naturale care trebuie achiziționată și contractul
aferent. În situatia in care tranzactia pe platforma “La disponibil” nu se finalizează, tinand seama de
produsele standard identificate la alin. II.2, se publica pe platform STEGN a BRM ordinele de
cumpărare corespunzatoare produselor standard identificate. Compartimentul de achizitii răspunde la
ordinele de vânzare inițiate de alți participanți la piață în situația în care produsele oferite corespund
ca și cantitate și profil de livrare cu necesarul de gaze naturale estimate.
II.4. Finalizarea achiziției:
Finalizarea achizitiei se face prin semnarea contractelor de achiziție gaze naturale cu
ofertantul/ofertanții cu oferta cea mai competitivă.
III. RESPONSABILITĂŢI
Persoanele responsabile pentru aplicarea si respectarea prezentei proceduri sunt desemnate de catre
conducerea societatii, avand sarcina de a inregistra, de a transmite cererile de oferta, ordine
initiatoare sau ordine de sens contrar, de a se asiguta accesul la inregistrari, regasirea imediata a
acestora si de a preveni deteriorarea si pierderea inregistrarilor pe acare le au in pastrare. Circulatia
documentelor interne si externe la nivelul societatii va respecta atat prezenta procedura cat si
celelalte proceduri aprobate de conducerea societatii.
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