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SC GAZ NORD EST SA IȘI
INFORMEAZĂ CONSUMATORII:

 Drepturile consumatorului de gaze naturale;
 Obligațiile consumatorului de gaze
naturale;

 Schimbarea furnizorului de gaze naturale;
 Măsurarea gazelor naturale;
 Preturi pentru furnizarea gazelor naturale la
consumatorii casnici si noncasnici.

Drepturile consumatorului de gaze naturale:

* dreptul de acces la rețelele de gaze naturale;
* dreptul de a consuma gaze naturale;
* dreptul de a-și alege furnizorul de gaze naturale fără
plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;

* dreptul de a fi informat în legătură cu condițiile

generale de contractare, prețurile și tarifele
aplicabile, întreruperile programate în furnizarea
gazelor naturale, etc.;

* dreptul de a solicita furnizorului modificarea și

completarea contractului de furnizare și a anexelor
acestuia, atunci când apar elemente noi ori când
consideră necesară detalierea sau completarea unor
clauze contractuale;

* dreptul de acces la grupurile si sistemele de
măsurare;

* dreptul de a solicita furnizorului să ia masuri pentru
remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor
survenite in rețelele de gaze naturale;

* dreptul de a fi despăgubit pentru daunele provocate
de către furnizor;

Obligațiile consumatorului de gaze naturale:

* obligația de achita contravaloarea gazelor naturale
consumate;

* obligația de a achita penalizări, în cazul

nerespectării contractului de furnizare, sancțiunile
ulterioare putând consta în sistarea temporară a
furnizării ori rezilierea contractului de furnizare;

* obligația de a nu vinde gazele naturale achiziționate;
* obligația de a răspunde pentru daunele cauzate
furnizorului;

* obligația de a obține toate aprobările legale prealabil
efectuării oricăror modificări a instalației de
utilizare a gazelor naturale;

* obligația de a informa, de îndată, furnizorul, la

constatarea oricărei defecțiuni în funcționarea
aparatului/sistemului de măsurare sau a instalației
de utilizare a gazelor naturale;

Schimbarea furnizorului de gaze naturale:
* Începând cu data de 1 iulie 2007, România, precum si
alte 13 tari membre ale Uniunii Europene, si-a deschis,
spre concurenta, piața gazelor naturale, astfel încât
consumatorii casnici pot opta pentru schimbarea
furnizorului de gaze naturale prin trecerea de la un
consum reglementat, inițial, la un consum negociat.
* Astfel, ANRE a elaborat Metodologia de schimbare a
furnizorului de către consumatorii casnici de gaze
naturale, aprobata prin Ordinul președintelui ANRE nr.
47/2007 și publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 796 din 22 noiembrie 2007.
* Alegerea noului furnizor de gaze naturale:
* Pe pagina de internet a ANRE, www.anre.ro, precum si
la sediile operatorilor de distribuție puteți găsi lista
furnizorilor licențiați de gaze naturale.
* Consultând aceasta listă, luați legătura cu unul dintre
aceștia și negociați prețul și clauzele contractului de
furnizare a gazelor naturale.
* Va recomandăm, în prealabil, să solicitați și să
analizați comparativ ofertele mai multor furnizori de
gaze naturale.

Măsurarea gazelor naturale:

*

*
*

*

Intrarea in vigoare, la data de 1 iulie 2008, a Ordinului
ANRE nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului
de măsurare a cantităților de gaze naturale
tranzacționate in România, publicat in Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008,
prin care a fost reglementată conversia cantităților de
gaze naturale in unități de energie, a completat și închis
cercul reglementărilor destinate punerii în aplicare a
prevederilor din Legea gazelor.
Regulamentul are menirea de a stabili condițiile de
măsurare și de conversie în unități de energie a
cantităților de gaze naturale vehiculate in România.
Conform Regulamentului, sistemele/mijloacele de
măsurare a gazelor naturale utilizate trebuie sa
corespundă parametrilor de curgere (viteză, debit,
presiune, temperatură, număr Reynolds), de calitate a
gazelor naturale măsurate și de mediu în care acestea
sunt montate.
Pentru gazele naturale măsurate pe piața gazelor
naturale din Romania este obligatorie conversia
volumelor măsurate în condiții de lucru la condiții de
bază. Condițiile de bază sunt p = 1,01325 bar și T =
288,15 K. Temperatura de combustie pentru
determinarea compoziției chimice a gazelor naturale
este de 15°C.

Preturi pentru furnizarea gazelor naturale pentru clientii
casnici
1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în
regim reglementat realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. pentru
clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea
de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de
cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei
Categoria de clienţi

Lei/ MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport
A.1 Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2 Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3 Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4 Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87
MWh

0,00

A.5 Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

101,40

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

100,29

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh
99,81
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78
MWh
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi
116.277,79 MWh
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

98,93
0,00
0,00

Preturi pentru furnizarea gazelor naturale pentru clientii
nocasnici

2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în
regim reglementat realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. pentru
clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de
energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la
producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în
centralele termice care este destinată consumului populaţiei:
Categoria de clienţi

Lei/ MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport
A.1 Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2 Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78
MWh
A.3 Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79
MWh
A.4 Consum anual între 116.277,80 MWh şi
1.162.777,87 MWh

0,00

A.5 Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

0,00
0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28
MWh
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi
1.162,78 MWh
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi
11.627,78 MWh
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi
116.277,79 MWh
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

145,78
144,67
144,19
143,31
0,00
0,00

