
 

 

 

INFORMAȚII GENERALE  
privind Accesul la Sistemul de Distribuție 
 
 
Lista localitărților pentru care Nova Power & Gas deține licență de operare a sistemului 
de distribuție a gazelor naturale: 

 
Nr. crt Localitate Județ Soluție alimentare 

1 Câmpulung Moldovenesc Suceava Transport 
2 Bulai, Moara Nică și Moara Carp Suceava Transport 
3 Huedin Cluj Transport 

 
 
Lista punctelor de intrare în sistemul de distribuție și a denumirii operatorului sistemului 
de transport al gazelor naturale: 

 
Nr. 
Crt 

Cod punct 
fizic 

Denumire 
punct fizic 

Județ Localitate Operator SNT 
Zona de 
calitate 

1 SM1126D0 
Câmpulung 

Moldovenesc 
Suceava 

Câmpulung 
Moldovenesc 

S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A. 

162 

2 SM1199D0 Moara Suceava 
Bulai, Moara 
Nică, Moara 

Carp 

S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A. 

76.5 

3 SM1303D0 Huedin Cluj Huedin 
S.N.T.G.N. 

Transgaz S.A. 
82.1 

 
Informații cu privire la serviciile prestate specifice licenței de operare: 
 

• supravegherea şi monitorizarea permanentă a parametrilor SD în vederea asigurării 
echilibrului sistemului operat şi al siguranţei în funcţionare; 

• gestionarea bilanţului de gaze naturale intrate şi, respectiv, ieşite din sistemul propriu 
SD; 

• intervenţia în SD după apariţia unor incidente/evenimente pentru asigurarea condiţiilor 
de securitate; 

• intervenţia la instalaţia de utilizare a gazelor naturale aparţinând clientului final de gaze 
naturale, în urma unor sesizări/reclamaţii, în vederea asigurării condiţiilor de securitate; 

• verificarea tehnică periodică a SD şi detectarea pierderilor de gaze naturale, conform 
reglementărilor ANRE; 

• recepţii tehnice şi puneri în funcţiune ale lucrărilor pentru obiectivele aferente SD, 
conform reglementărilor ANRE; 



 

 

 

• evidenţa verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale 
aparţinând clienţilor finali de gaze naturale; 

• gestionarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privitoare la activitatea de 
distribuţie a gazelor naturale; 

• gestionarea activităţii de registratură, respectiv predarea/primirea de documente şi 
documentaţii la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OSD prin intermediul 
unui birou specializat; 

• gestionarea capacităţii sistemului şi a accesului la SD; 
• gestionarea procesului de racordare la SD a solicitanţilor; 
• gestionarea, actualizarea şi asigurarea trasabilităţii documentelor/documentaţiilor 

aferente obiectivelor SD, inclusiv cu modificările, înlocuirile, reparaţiile şi intervenţiile 
efectuate; 

• gestionarea şi evidenţa mijloacelor de măsurare fiscale a gazelor naturale, conform 
reglementărilor specifice în vigoare; 

• menţinerea unui sistem de comunicare/notificare cu operatorii sistemelor 
interconectate şi cu titularii contractelor de distribuţie a gazelor naturale. 

 
 


