
In conformitate cu art . 16 alin (3) din Ordinul ANRE nr. 97/25.05.2018  va aducem la 
cunostinta urmatoarele informatii

⦁ Localitatile pentru care este valabila licenta de operare a sistemului de distributie 
a gazelor naturale:

Nr
Crt.

Judet Localitatea/
Comuna

SIRUTA
SUPERIOR

Sat
apartinator

SIRUTA Solutia de
alimentare

1 PH MAGURENI 134050 COCORASTII CAPLII 134078 D  134087
2 PH MAGURENI 134050 LUNCA PRAHOVEI 134087 D  134069
3 PH MAGURENI 134050 MAGURENI 134069 T

⦁ Lista punctelor de intrare in Sistemul de Distributie (SD) si denumirea operatorului 
sistemului de transport al gazelor naturale/conductei de alimentare din amonte

Intrarea in sistemul de distributie o reprezinta punctul  din aval iesirii din statia de 
reglare-masurare a operatorului de transport SNTGN TRANSGAZ SA Medias din satul 
Magureni, comuna Magureni, judetul Prahova SM 0506D0.

⦁ Servicii prestate specifice licentei de operare

⦁ Supravegheaza si monitorizeaza permanent parametrii SD in vederea asigurarii 
echilibrului sistemului operat si al sigurantei in functionare;

⦁ Gestioneaza bilantul de gaze naturale intrate  si, repectiv, iesite din sistemul propriu 
SD;

⦁ Intervine in SD dupa aparitia unor incidente/ evenimente pentru asigurarea 
conditiilor de securitate;

⦁ Intervine la instalatia de utilizare a gazelor naturale apartinand clientului final de 
gaze naturale, in urma unor sesizari/reclamatii, in vederea asigurarii conditiilor de 
securitate;

⦁ Realizeaza verificarea tehnica periodica a SD si detecteaza pierderile de gaze 
naturale, conform reglementarilor ANRE;

⦁ Realizeaza receptii tehnice si puneri in functiune ale lucrarilor pentru obiectivele 
aferente SD, conform reglementarilor ANRE;

⦁ Tine evidenta verificarilor si reviziilor tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor 
naturale apartinand clientilor finali de gaze naturale;

⦁ Gestioneza si solutioneaza sesizarile si reclamatiile cu privire la activitatea de 
distributie a gazelor naturale;

⦁ Gestioneaza activitatea de registratura , respectiv predarea/primirea de documente 
si documentatii la nivelul fiecarei unitati organizatorice apartinand OSD prin 
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intermediul biroului specializat;

⦁ Gestioneaza capacitatea sistemului si emite acorduri de acces la SD;

⦁ Gestioneaza procesul de racordare la SD a solicitantilor;

⦁ Gestioneaza, actualizeaza si asigura trasabilitatea documentelor / documentatiilor  
aferente obiectivelor SD , inclusiv cu modificarile , inlocuirile, reparatiile si 
interventiile efectuate;

⦁ Gestioneaza si tine evidenta mijloacelor de masurare fiscala a gazelor naturale, , 
conform reglementarilor specifice in vigoare;

⦁ Mentine un sistem de comunicare/notificare cu operatorii sistemelor interconectate 
si cu titularii contractelor de distributie a gazelor naturale;

⦁ Desfasoara lucrari de proiectare si/sau de executie in vederea dezvoltarii, reabilitarii 
si/sau moderizarii SD;

⦁ Realizeaza revizii tehnice si reparatii ale obiectivelor SD;

⦁ Monteaza/demonteaza/citeste mijlocul de masurare a gazelor naturale, impusa prin 
reglementarile metrologice;

⦁ Verifica proiecte si/sau face expertize tehnice pentru obiectivele aferente SD;

⦁ Realizeaza odorizarea suplimentara a gazelor naturale in SD.

⦁ Tarife reglementate si conditiile de contractare pentru prestarea seviciului de 
distributie

Tarif de distributie/Categoria de clienți** Lei/MWh

B.1. Cu un consum până la 23,25MWh 32,3

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 31,94

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1162,78 MWh 30,62

B.4. Cu un consum anual între 1162,79 MWh și 11627,78 MWh 29,73

        **Ordin ANRE 83/25.04.2018              Documentele necesare pentru încheierea 
contractului de distributie: Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, 
Certificatul de înregistrare fiscală, Act proprietate, Act identitate proprietar/reprezentant 
legal. Conditiile generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale se 
refera la predarea/preluarea comerciala a gazelor naturale, masurarea gazelor naturale, 
drepturi si obligatii, conditii de prestare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, 
confidentialitate, notificari, forta majora si definirea unor termeni utilizati in contract. 
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Distribuitorul pune la dispozitia solicitantului, cu titlu gratuit, conditiile generale de 
contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, inaintea de semnarea contractului. 

⦁ Date de contact pentru obtinerea informatiilor necesare accesului la sistem, 
precum si cele pentru sesizarea situatiilor de urgenta privind functionarea in 
conditii de siguranta a instalatiilor clientului final sau ale OSD

⦁ Adresa: Com.Magureni, sat Magureni, str.Principala, nr.426, 
jud.Prahova,cod postal 107350. Program de lucru:  luni-vineri intre orele : 
09.00-12.00   12.30-16.00

⦁ Telefon: 0244/384844 ; TELVERDE- 0800800481 numar de telefon gratuit

⦁ Fax:    0244/366271

⦁ Email: mmdatamagureni1@yahoo.com; mmdatamagureni2@yahoo.com

Dispecerat pentru sesizarea situatiilor de urgenta privind functionarea in conditii de 
siguranta a instalatiilor clientului final sau OSD: 0244/384.844; 0800800481 non stop

⦁ Etapele procesului de acces la sistemul de distributie (SD)
⦁ Pentru acordare accesului la SD, solicitantul transmite catre SC MM DATA SRL 

cererea si documentele necesare pentru incheierea contractului de distributie a 
gazelor naturale sau pentru modificarea unui contract de distributie a gazelor 
naturale existent, dupa caz.(Link cerere si anexa).

⦁ Cererea impreuna cu documentele necesare pentru incheierea contractului de 
distributie a gazelor naturale se transmit catre SC MM DATA SRL prin urmatoarele 
modalitati: posta, fax, posta electronica, online  sau direct la biroul specializat de 
informare si relatii cu publicul al SC MM DATA SRL, prevazut cu registratura. 

⦁ In cazul contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse, cererea prevazuta 
la pct.1 se depune de catre furnizorul de gaze naturale.

⦁ In situatia in care se constata ca cererea prevazuta la pct. 1 nu este completata 
corect si/sau       documentele care o insotesc nu sunt complete, SC MM DATA SRL 
notifica solicitantul, in scris, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data 
primirii, cu privire la necesitatea completarii acesteia, indicand datele si 
documentele lipsa si/sau cele care trebuie completate, cu furnizarea tuturor 
informatiilor necesare in acest scop

⦁   Solicitantul completează cererea prevăzută la pct. 1, în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la data notificării prevăzute la pct. 4.

⦁ În situația în care solicitantul nu transmite completările solicitate în termenul 
prevăzut la pct. 5, SC MM DATA SRL notifică solicitantul, în scris, în termen de 
maximum 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la pct.5, cu privire la 
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faptul că cererea sa a fost clasată din motivul "Documentație incompletă".

⦁ Notificările prevăzute la pct.4 si pct.6 se comunică solicitantului prin modalitatea 
precizată de acesta la pct. 6 din cererea pentru încheierea contractului de distribuție 
a gazelor naturale.

⦁ În termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii complete pentru 
încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, respectiv de la primirea 
completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la pct.4, SC MM DATA SRL are 
obligația să transmită solicitantului contractul de distribuție a gazelor naturale în 
două exemplare semnate.

⦁ Solicitantul are obligația de a returna catre  SC MM DATA SRL un exemplar semnat, 
în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

⦁ Transmiterea contractului de distribuție a gazelor naturale reprezintă acordarea 
accesului la SD. Contractul de distribuție se încheie pentru o durată de timp egală cu 
durata contractului de furnizare încheiat pentru locul de consum respectiv.

⦁ SC MM DATA SRL emite refuzul de acces la SD numai în condițiile prevăzute la art. 
149 alin. (1) din Lege( Legea energiei electrice si a gazelor naturale Nr.123/2012 cu 
modificarile si completarile ulterioare).

⦁ Refuzul de acces la SD prevăzut la pct.11 cuprinde în mod obligatoriu motivele 
refuzului și se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data primirii unei 
cereri complete pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, 
respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la pct.4, 
prin modalitatea precizată de solicitant la pct. 6 din cererea pentru încheierea 
contractului de distribuție a gazelor naturale.

⦁ Regulament privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale link ordin 
97/2018

h) Model cerere pentru incheierea contractului de distributie a gazelor naturale
link

i) Lista documente ce trebuie anexate cererii de acces la SD

⦁ Copie actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului al solicitantului;

⦁ Documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale 
pentru locul de consum respectiv;

⦁ Copie licența de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanții care au calitatea de 
furnizor de gaze naturale).
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