
PACHETUL DE REGLEMENTĂRI  ,  
 ELABORAT   DE ANRE,   

PENTRU 
DOMENIUL GAZE NATURALE,     

VALABIL LA 01.01.2010

A. CADRU   GENERAL:  

1. Directiva  Parlamentului  European şi  a  Consiliului  2003/55/CE din  26 iunie  2003 - 
privind reglementările comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de 
abrogare a directivei 98/30/CE (revizuită).

2. Legea nr. 351/2004 - LEGEA GAZELOR cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 238/2004 - Legea Petrolului.
4. Legea  nr.  346/03.12.2007  -  privind  măsuri  pentru  asigurarea  siguranţei  în 

aprovizionarea cu gaze naturale. 
5. H.G. 1.069/05.09.2007 -  privind aprobarea Strategiei  energetice a României  pentru 

perioada 2007 – 2020.
6. H.G. nr. 784/2000 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si 

licentelor în sectorul gazelor naturale (republicata).
7. H.G. 1043/2004 – privind aprobarea Regulamentului de acces la Sistemul national de 

transport  al  gazelor  naturale  si  a  Regulamentului  privind  accesul  la  sistemele  de 
distributie a gazelor naturale.

8. H.G.  2199/2004  -  privind  modificarea  si  completarea  H.G.  nr.  1043/2004  pentru 
aprobarea Regulamentuilui privind accesul la Sistemul National de Transport al gazelor 
naturale  si  a  Regulamentului  privind  accesul  la  sistemele  de  distributie  a  gazelor 
naturale.

 
B. PREŢURI ŞI TARIFE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE:  

1.    Decizia  ANRGN  1078/2003 -  Criterii  şi  metode  pentru  aprobarea  preţurilor  şi 
tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale.

Modificări la Decizia ANRGN nr. 1078/2003:
• Decizia ANRGN nr.429/2005 pentru modificarea unor acte normative emise de 

ANRGN;
• Decizia  ANRGN  nr.1250/2006  Metodologie  pentru  modificarea  criteriilor  şi 

metodelor privind aprobarea preturilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul 
gazelor naturale;

• Ordinul ANRE nr.57/2007 - modificarea şi completarea Deciziei ANRGN nr. 1078 
/2003;

• Ordinul  ANRE nr.  58/2007 -  modificarea  şi completarea  Deciziei  ANRGN 311 
/2005;

• Ordinul  ANRE nr.  68/2008 -  pentru  modificarea  unor  reglementari  din sectorul 
gazelor naturale.

2.    Decizia ANRGN nr.  311/2005  -  Documente  suplimentare  pentru  aplicarea 
Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate 
în sectorul gazelor naturale - aprobate prin Decizia ANRGN 1078/2003.

3.    Ordinul ANRE nr. 51/2008 de modificare şi completare a Deciziei ANRGN nr. 
1139/2006  -  Regulamentul  privind  separarea  contabilă,  legală,  funcţională  şi 
organizatorică a activităţilor reglementate din sectorul gazelor naturale.
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4.    Ordinul  ANRE  nr.  56/2008  -  aprobarea  Metodologiei  pentru  trecerea  de  la 
facturarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi volumetrice la facturarea în unităţi de 
energie.

5.    Decizia ANRGN nr. 1139/2006 - Regulamentul privind separarea contabilă, legală, 
funcţională şi organizatorică a activităţilor reglementate din sectorul gazelor naturale.

6.    Ordinul  ANRE nr.  62/2008 -  privind aprobarea Regulamentului  de măsurare a 
cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

C. LICENŢE:

7.    Decizia  ANRGN nr.1271/06.10.2004  -  privind  aprobarea  Condiţiilor-cadru  de 
valabilitate  a  licenţei  pentru  distribuţia  gazelor  naturale,  a  Condiţiilor  -  cadru  de 
valabilitate  a  licenţei  pentru  furnizarea  gazelor  naturale  şi  a  Condiţiilor-cadru  de 
valabilitate  a  autorizaţiei  de funcţionare  a  obiectivelor  /sistemelor  de distribuţie  a 
gazelor  naturale.  Cu  modificările  şi  completările  aduse  de  Ordinul  ANRE 
30/30.08.2007 şi de Ordinul ANRE 07/05.03.2009.

8.    Ordinul  ANRGN nr.  1169/30.08.2004  -  privind  unele  modificări  în  domeniul 
gazelor naturale. Cu completările aduse de Ordinul ANRGN 602/28.07.2005.

9.    Ordinul ANRGN nr. 602/28.07.2005 - pentru completarea Ordinului preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1169/2004. 

10. Decizia  ANRGN  nr.387/22.03.2004  -  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru 
acordarea  licenţei  provizorii  în  sectorul  gazelor  naturale.  Cu  modificările  şi 
completările aduse de Decizia ANRGN 276/14.03.2006.

11. Decizia  ANRGN  nr.276/14.03.2006  -  privind  modificarea  şi  completarea 
Regulamentului  pentru  acordarea  licenţei  provizorii  în  sectorul  gazelor  naturale, 
aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 387/2004.             

12. Decizia  ANRGN  nr.  967/21.08.2006  -  pentru  modificarea  şi  completarea 
Regulamentului  de  funcţionare  a  Comisiei  de  soluţionare  a  refuzului  accesului  la 
sistemele  de transport,  distribuţie,  înmagazinare  subterană  a  gazelor  naturale  şi  la 
conductele din amonte, aprobat prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1345/2004. 

      
13. Decizia ANRGN nr. 1362/13.12.2006 - privind aprobarea Condiţiilor de valabilitate a 

licenţei pentru transportul gazelor naturale.        

14. Ordinul ANRE nr. 123/09.10.2008 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Comisiei de soluţionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze 
naturale a consumatorilor izolaţi.   

D. AUTORIZĂRI:          

15.   Ordinul  ANRE  nr.  89/12.11.2009  -  privind  aprobarea  regulamentelor  pentru 
autorizarea  şi  verificarea  persoanelor  fizice  şi  a  operatorilor  economici  care 
desfăşoară  activităţi  de  proiectare,  execuţie  şi  exploatare  în  domeniul  gazelor 
naturale.     
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E. REGULAMENTE:

16. Decizia  ANRGN  nr.  1353/02.11.2004  -  pentru  aprobarea  Regulamentului  de 
programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a 
gazelor naturale.    

17. Decizia  ANRGN nr.  1354/02.11.2004  -  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind 
alimentarea  cu gaze  naturale  a  consumatorilor  captivi  racordaţi  direct  în  Sistemul 
naţional de transport şi/sau la conductele din amonte şi a consumatorilor eligibili.

18.  Decizia  ANRGN  nr.  824/09.06.2004  -  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind 
accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterana a gazelor naturale.

19.  Ordinul ANRE nr. 62/24.06.2008 - privind aprobarea Regulamentului de măsurare a 
cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România. Cu modificările şi completările 
aduse de Ordinele ANRE nr. 115/ 2008 şi nr. 125 /2008.

20.  Ordinul ANRE nr. 115/29.07.2008 - pentru modificarea Regulamentului de măsurare a 
cantităţilor  de  gaze  naturale  tranzacţionate  în  România,  aprobat  prin  Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008. 

21.  Ordinul ANRE nr. 125/4.11.2008 - pentru modificarea Regulamentului de măsurare a 
cantităţilor  de  gaze  naturale  tranzacţionate  în  România,  aprobat  prin  Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008. 

22.  Ordinul  ANRE nr. 04/05.02.2009 -  pentru aprobarea Regulamentului  de stabilire a 
cerinţelor tehnice minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor 
naturale de înaltă presiune.      

 

F. NORME TEHNICE:      

23 Decizia ANRGN nr.  1220/07.11.2006  - privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
proiectarea  şi  execuţia  conductelor  de  alimentare  din  amonte  şi  de  transport  gaze 
naturale. Cu modificările aduse de Decizia nr. 1306/2006.   

24   Anexa la Decizia ANRGN nr. 1220/07.11.2006 - Normele tehnice pentru proiectarea şi 
execuţia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale.      

25  Decizia ANRGN nr. 1306/30.11.2006 - privind modificarea anexei nr. 3 la Normele 
tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport 
gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1220/2006.   

26 Ordinul  ANRE  nr.  5/05.02.2009  -  privind  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru 
proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

G. CODURI TEHNICE:
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27.  Decizia nr. 616/10.06.2002 - pentru aprobarea Codului tehnic al sectorului gazelor 
naturale,  emisă  de  Ministerul  Industriei  şi  Resurselor  şi  Autoritatea  Naţională  de 
Reglementare în domeniul Gazelor Naturale.

28.  Decizia  ANRGN nr.  825/09.06.2004  -  pentru  aprobarea  Codului  tehnic  al  gazelor 
naturale lichefiate (GPL). 

29. Decizia  ANRGN nr.  968/21.08.2006 -  privind aprobarea  Codului  tehnic  al  gazelor 
petroliere lichefiate (GPL).      

30. Decizia ANRGN  nr. 277/14.03.2006 - privind aprobarea Codului tehnic al  gazelor 
naturale comprimate pentru vehicule  (GNCV).     

H. CODUL REŢELEI - SNT:   

31. Ordinul  ANRE 54/13.12.2007  -  privind aprobarea  Codului  reţelei  pentru Sistemul 
naţional de transport al gazelor naturale. Cu modificările şi completările aduse de Ordinele 
ANRE nr. 69/2008, 68/2009 şi 78/2009.   

32. Ordinul ANRE nr. 68/25.06.2009 - privind modificarea şi completarea Codului reţelei 
pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007.            

33. Ordinul ANRE nr. 78/10.09.2009 - privind modificarea Codului reţelei pentru Sistemul 
naţional  de  transport  al  gazelor  naturale,  aprobat  prin  Ordinul  preşedintelui  Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007.       

34. Ordinul ANRE nr. 75/14.08.2009 - pentru modificarea art. IX din Ordinul preşedintelui 
Autorităţii  Naţionale  de  Reglementare  în  Domeniul  Energiei  nr.  68/2009  privind 
modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor 
naturale,  aprobat  prin  Ordinul  preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  de  Reglementare  în 
Domeniul Energiei nr. 54/2007.

35. Puncte de intrare/ ieşire aferente SNT - 1 iulie 2009    
   
  
                                                                                                                            
I. PIAŢĂ GAZE:

38. Contracte-cadru  pentru  furnizarea  reglementată  a  gazelor  naturale,  aprobate  prin 
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 77/2009.

39. Condiţii  standard  pentru  furnizarea  reglementată  a  gazelor  naturale,  aprobate  prin 
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 77/2009.

40. Regulamentul privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de 
gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 74/2009.

41. Contract-cadru  de  distribuţie  a  gazelor  naturale,  aprobat  prin  Decizia  preşedintelui 
ANRGN nr. 183/2005, republicată.
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42. Condiţii generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, aprobate 
prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 183/2005, republicată.

43. Contract-cadru de transport al gazelor naturale, aprobat ca anexa nr.  Anexa nr.  1 la 
Codul Reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale aprobat prin 
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 54/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

44. Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale,   aprobat 
prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 37/2007.

45. Standard de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale,  aprobat ca 
anexa  nr.  2  la  Decizia preşedintelui  ANRE  nr.  1361/2006,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare.

46. Standard de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale,  aprobat ca 
anexa  nr.  1  la  Decizia preşedintelui  ANRE  nr.  1361/2006,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare.

47. Metodologia  privind  medierea  neînţelegerilor  precontractuale  în  sectorul  gazelor 
naturale  –  segmentul  reglementat,  aprobate  prin  Decizia  preşedintelui  ANRGN  nr. 
400/2005.

48. Metodologia  privind  medierea  neînţelegerilor  precontractuale  în  sectorul  gazelor 
naturale  –  segmentul  concurenţial,  aprobată  prin  Decizia  preşedintelui  ANRGN nr. 
461/2006.

49. Metodologia  privind  schimbarea  furnizorului  de  către  consumatorii  casnici  de  gaze 
naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 47/2007.

50. Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze 
naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 47/2008.

51. Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale 
pentru titularii  licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru 
operatorul Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul 
preşedintelui ANRE nr. 91/2009.

52. Ordin  MEC/ANRGN/ANRM  nr.  102136/530/97  din  2006  privind  valorificarea 
cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri  pentru întărirea disciplinei în 
sectorul gazelor naturale, cu modificările ulterioare.

53. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54 din 27 mai 2009 - privind stabilirea unor 
măsuri temporare în domeniul gazelor naturale.

54. Legea  nr.  332  din  11  noiembrie  2009 -  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgentă  a 
Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor 
naturale.

55. Ordin nr. 2.210 din 18 decembrie 2009 - pentru modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului  economiei  şi  comerţului,  al  preşedintelui  ANRGN  şi  al  preşedintelui 
ANRM  nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe 
piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale.
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56. Metodologia de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul 
preşedintelui ANRE nr. 62/2007, cu modificările ulterioare (Ordinul nr.114/2008).

57. Metodologia privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii industriali de 
gaze naturale, aprobată ca anexa nr. 1 la aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 
117/2008.

  

  
         14 Ianuarie 2010 
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