
 

 

ORDIN nr. ..68...../.. 26.06.08.......    

pentru modificarea unor reglementări din sectorul gazelor naturale 

 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1), lit. l) şi m), art. 17, lit. g) din Legea Gazelor nr. 

351/2004 cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

410/2007,  

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite 

prezentul  

 

ORDIN 

 

 Art. I – Anexa nr. 1 la decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Gazelor Naturale nr. 1078/2003 privind aprobarea Criteriilor şi metodelor pentru 

aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin. 

Art. II – (1) Contractele-cadru elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare în 

Domeniul Energiei care stau la baza contractelor de pe piaţa gazelor naturale se modifică 

corespunzător prevederilor legale privind trecerea la unităţi de energie, inclusiv în ceea ce priveşte 

categoriile de consumatori de gaze naturale, în conformitate cu anexa la prezentul ordin. 

(2) Capacităţile rezervate şi/sau cantităţile de gaze naturale prevăzute în contractele 

de transport, distribuţie şi furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 

noncasnici vor fi exprimate în unităţi de energie, pe baza puterilor calorifice superioare specifice 

zonelor de calitate gaze în care se află punctele de ieşire din sistemul naţional de transport, 

respectiv locurile de consum ale beneficiarilor/consumatorilor, astfel cum acestea sunt repartizate 

unei zone de calitate gaze, definită în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a 

gazelor naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/24.06.2008.   



 (3) Capacităţile rezervate prevăzute în contractele de înmagazinare subterană a 

gazelor naturale vor fi exprimate în unităţi de energie, distinct pentru fiecare operator de 

înmagazinare, pe baza puterii calorifice medii a gazelor naturale din depozite, calculată în 

conformitate cu prevederile Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantităţilor de gaze 

naturale în unităţi volumetrice la facturarea în unităţi de energie, aprobată prin Ordinul 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2008. 

(4) Istoricul de consum din intervalul 1 ianuarie 2008 – 30 iunie 2008, al fiecărui loc 

de consum aparţinând consumatorilor casnici/noncasnici, va fi exprimat în unităţi de energie, pe 

baza puterii calorifice superioare înscrisă în factura reprezentând contravaloarea gazelor naturale 

furnizate, transmisă lunar fiecărui consumator casnic/noncasnic de gaze naturale.   

 

Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în 

vigoare la data de 1 iulie 2008. 

 

Preşedintele  

Autorităţii Naţionale de Reglementare  

în Domeniul Energiei  

  

Gergely OLOSZ



ANEXĂ 

 
 

Categoriile de consumatori 

pentru care se stabilesc diferenţiat preţurile finale reglementate şi tarifele de distribuţie 

 

 

A. Consumatori conectaţi direct la sistemul de transport 

A.1 consumatori cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh 

A.2 consumatori  cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh 

A.3 consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh 

A.4 consumatori cu un consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh 

A.5 consumatori cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh 

 

B. Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie 

B.1 consumatori cu un consum anual de până la 23,25 MWh 

B.2 consumatori cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh 

B.3 consumatori cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh 

B.4 consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh 

B.5 consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh 

B.6 consumatori cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh 

  


