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2. Obiectul studiului defundamentare

Obiectul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesității şi oportunității de concesionare a serviciului public de distribuție a

gazelor naturale în Orasul Segarcea. județul Dolj.
i 100/2016. în conformitate cu Anexa nr. 2 a acesteia sunt considerate activități relevante în domeniul gazelor:

+ punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii. transportului

sau distribuției de gaze:
+ livrarea gazelor prin rețelele menționate mai sus,
Elaborarea Studiului de fundamentare reprezintă o obligație impusă de prevederile art. 5 din HGnr. 209/2019 precumși a art. 11 alin

(1) din HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrărişi concesiunile de servicii.

La elaborarea prezentului Studiului de fundamentare s-a ținut seama de:
+ Studiul de fezabilitate nr. SF-03/2019 privind „Infiintare sistem de distributie gaze naturale în Orasul Segarcea, judetul
Dolj”. întocmit de DINAMIC STAR GAZ SRL.
= NC Segarcea nr 26/2020 prin care se aprobă studiul de fezabilitate mai sus menționat:
- Dispoziția ERIE privind numirea comisiei pentru planificarea. fundamentarea, organizarea și derularea

procesului de concesionare a serviciului public de distribuție a gazelor naturale pentru obiectivul de investiție „Infiintare sistem de
distributie gaze naturale în Orasul Segarcea, judetul Dolj”

Studiul de fundamentare stă la baza demari
contractului de concesiune a serv

i procedurii de concesionare şi a întocmirii a documentației de atribuire a
iului public de distribuție a gazelor naturale.

Prin studiul de fundamentare entitatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei

părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic.

3. Riscul de operare

Atribuirea unci concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părți semnificative a
riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor respective.

Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potențială estimată suportată de

concesionar nu este una neglijabil



4) de clienţii finali de la ieşirea din stațiile/posturile de reglare/măsurare sau. după caz, ieşirea din robinetul de branșament către

înstalațiile de utilizare ale acestora. Activitatea de distribuție a gazclor naturale. cu excepția celei realizate prin sistemele de distribuție
închise. constituie serviciu de utilitate publică de interes general.

Operatorul de distribuție are. în principal. următoarele obligații
+ să opereze. să întrețină, să repare. să modernizeze și să dezvolte sistemul de distribuție în condițiide siguranță. eficiență
economică şi de protecție a mediului, activitățile urmând a fi desfăşurate în baza autorizaţiilor specifice pentru proiectare şi execuție a
sistemelor de distribuție a gazelor naturale. iar operarea urmând să sedesfăşoare în baza licenţei de distribuție:

+ să asigure odorizarea gazelor naturale corespunzător reglementărilor aprobate de ANRE, în baza contractelor de prestări de

servicii încheiate cu operatorul din amonte şi. acolo unde este cazul. prin odorizare suplimentară în sistemul de distribuție:

«să realizeze interconectări cu alte sisteme. după caz. şisă asigure capacitatea sistemului de distribuție pe termen lung:
* să asigure accesul terţilor la sistemele de distribuție. în condiții nediscriminatorii. în limitele capacităților de distribuție. cu

respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE:
* să asigure racordarea terţilor la sistemul de distribuție. conform unor reglementări specifice. în limitele capacităților de

distribuție şi cu respectarea regimurilortehnologice:
= să întocmească şi să urmărească bilanțul de gaze naturale intrateși.respectiv. ieşite din sistemul propriu:
* să evite subvenția încrucişată între categoriile de clienţi finali cuprivire la repartizarea costurilor:
+ să preia pentru o perioadă determinată, dar nu mai mult de 2 ani. la solicitarea și conform reglementărilor ANRE. operarea
unui sistemde distribuție în cazul în care operatorului inițial i-a fost retrasă licența de distribuție sau a fost reziliat contractulde

concesiune:
+ să asigure echilibrulpermanent al sistemului operat:
* să asigure condițiile desecuritate în alimentarea cu gaze naturale;
- să desfăşoare activități conexe celei de operare a sistemului. conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE, în limitele

stabilite prin condițiile de valabilitate asociate licenței:
= să elaboreze şi să trimită ANRE pentru aprobare planuri de investiții care se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă,
realizate pe o durată de minimum S ani. prin consultare, după caz.

5. Motivele de ordin economic, financiar, socialşi de mediu, care justifică acordarea concesiunii

Renovarea si dezvoltarea localitatilor reprezintă o cerința esențiala pentru creşterea calității vicții si sporirea atractivitatii zonelor.

Calitatea infrastructurii fizice de baza poate avea un impact major. asigurând dezvoltarea spațiului urban. în special. prin incurajarea si

facilitarea dezvoltării activităților economice. Totodată, slaba dezvoltare a infrastructurii de baza. poate avea un impact negativ asupra
sanatatii familiilor in comunitățile locale.



Valoarea acestei investiții este de:
-  14.533.906,34 lei (fără TVA), din care valoarea de construcții/montaj (C+M) este 11.309.579,52 lei (fără TVA), conform

devizului general prezentat în studiul de fezabilitate.

S-au calculat conform Ordinului ANRE nr. 104/2015, cotele de participare. astfel:

CPO=TDG x (1-R).
R - rata deficitului de finanțare = (CIA-VAN)/CIA = 0.66
R reprezintă rata deficitului de finanțare:
-CIA reprezintă costul investiţional total actualizat din devizul general al obiectivului. respectiv 17.273.698.59 lei

-VAN reprezintă suma veniturilor actualizate din operarea sistemului şi valoarea reziduală actualizată din care se scad cheltuielile
actualizate de operare a sistemului. respectiv 5.895.000.00 lei
Determinarea cotei părți din investiție care îi revine operatorului la realizarea obiectivului se calculează cu formula:
CPO = TDG x (1-R) = 12.677.014.07 x (1-0.66) = 12.677.014.07 x 0.34 = 4.310.184.78 lei
unde:
CPOreprezintă cota-parte din investiție care îi revine operatorului
TDG reprezintă totalul din devizul general (valoarea supusa procedurii de concesiune). respectiv 12.677.014.07 lei fara TVA).

- Se propune pentru concesionare o cota minimă de cofinanțare a operatorului de 34 %, respectiv 4.310.184,78 lei.

7.Nivelul minimal redevenței
Creşterea veniturilor prin încasarea redevenței pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor

naturale. Nivelul minim al redeventei acceptat de autoritatea contarctanta este de 1% din tariful de distribuție aplicat la totalul

cantității de gaze naturale distribuite.

8 Modalitatea da acordare a concesiunii

În conformitate cuart. 1 alin. (1). din HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor
de concesiunea serviciuluide utilitate publică de distribuție a gazelor naturale. procedurile pentru acordarea concesiunilor. conţinutul
cadru al caietului de sarcini. concesiunea se atribuie prin procedura licitației deschise.

Procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, are
următoarele etape:



10.Termenele previcibile pentru realizarea concesiuni

fundamentare şi publicarea anunţului în Monitorul Oficial

NF. ACTIVITATEA TERMEN] RESPONSABIL|OBSERVAȚII
ert. (zile)

Etapade planificare, fundamentareşipregătirea procesului de concesionare
1 [Dispoziție pentru numirea comisiei de coordonare și supervizare (CCS) 1 Primăria Segarcea

pentru pregătirea şi planificarea procesului de concesionare
7 [Elaborarea și aprobarea planului de activități pentru realizarea procesului de 5 Primăria Segarcea

[concesiune Experţi cooptați
3 [Elaborarea unui raport de cvaluare a Studiului de fezabilitate şi aprobarea 15|Primăria Segarcea

acestuia Experţi cooptați
1 Supunerea spre aprobarea Consiliului Local Sagna a Studiului de fezabilitate 5 CL Segarcea
5 [Elaborarea Studiului de fundamentare a procesului de concesionare şi 15|Primăria Segarcea

aprobarea acestuia Experţi cooptați
& |Supuncrea spre aprobarea Consiliului local Sagna a Studiului de 2 CL Scgarcea

Etapa de organizare şi derularea proceduriişi atribuirea contractului de concesiune

Experţi cooptați

7 [Elaborarea documentației de atribuire 15| Primăria Segarcea
Experţi cooptați

8 |Dispoziție pentru numirea comisiei de evaluare a ofertelor (CEO) pentru 1 Primăria Segarcea
pregătireaşiplanificarea procesului de concesionare

& [Aprobarea documentației de atribuire.stabilirea si aprobarea c omisiei de 1 Primăria Segarcea
evaluare

9" |Derularea procedurii de atribuire 35|Primăria Segarcea|de la publicarea
anunţului în

M.0.

11.Concluzii şi recomandări
ntetizând, prezentul studiu de fundamentare a deciziei de concesionare concluzionează că:

prin concesionare se transferă întreg riscul de operare concesionarului. iar autoritatea contractantă/concedentul nu se obligă la

o plată pentru operarea sistemului de distribuție către concesionar:



Anexa 1 Matricea preliminară de repartiție a riscurilor

Risc estimat Probabilitatea de aparitie Efectele riscului Masuri adoptate
T |Modificări în [Pe parcursul desfăşurării contractului [Impact negativ asupra |Managementul riscului

sistemul de taxe șilregimul de taxe şi impozite se poate |veniturilor financiare ale |În cazul când laxele și impozitele se

impozite himba în defavoarea concesionarului |concesionarului vor mări se va încerca acoperirea
costurilor suplimentare prin
modificarea tarifelor.
Ponderile riscului
0% Autoritatea contractantă
100% Concesionarul

Riscuri aferente cererii şi veniturilor
2 inrăurățirea condițiilor|Producerea unor schimbări [Venituri sub previziunile [Managementul riscului:

|economice generale |fundamentale şi neaşteptate—în |financiare anterioare Concesionarul va căuta sa

condițiile economice generale care [compenseze scăderea veniturilor prin

conduc la reducerea cererii pentru modificări aduse tarifelor practicate

prestațiile contractate i introducerea de servicii conexe
Ponderile riscului :

0% Autoritatea contractantă
100% Concesionarul

3 |Schimbări O schimbare demografică sau socio- |Venituri sub previziunile|Managementul riscului :

[demografice |economică afectează cererea pentru |financiare anterioare Concesionarul va căuta sa

prestațiile contractate [compenseze scăderea veniturilor prin
modificări aduse tarifelor practicate
și introducerea de servicii conexe
Ponderile riscului :

0% Autoritatea contractantă
100% Concesionarul

2 [Costuri dc|Nivelul de trai al locuitorilor cste |Venituri sub previziunile [Managementul riscului:

|abordabilitate/ afectat de condiţiile economice financiare anterioare Concesionarul va căuta sa

[accesibilitate nefavorabile |compenseze scăderea veniturilor prin



Risc estimat Probabilitatea de aparitie Efectele riscului Masuri adoptate
[activele existente asupra prestațiilor efectuate, |compenseze costurile suplimentare

prin modificări aduse tarifelorCosturi de timp şi întreruperi
ale prestațiilor [practicate şi introducerea de servicii

|conexe
Ponderile riscului :

0% Autoritatea contractantă
100% Concesionarul
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