
 

 

 

Facturarea. Furnizorul factureaza lunar contravaloarea  gazelor naturale furnizate si a serviciilor aferente 
pe baza cantitatiilor transmise  lunar  de catre operatorul Sistemului de Distributie din zona, clientul are 
posibilitatea de a transmite lunar consumul de gaz in intervalul  25 – sfarsitul lunii. 

Determinarea consumului de gaze naturale. Cantitatile de gaze naturale furnizate consumatorului se stabilesc 
lunar, estimat  pentru lunile in care nu se face citirea, urmand a se face regularizarea in luna in care operatorul de 
distributie comunica citirile. 
 
Modalitatea de incadrare in categoriile de consum. Incadrarea consumatorului intr-o anumita categorie 
de consum se face de catre furnizor, cu acordul operatorului de distributie, a operatorului de transport si de 
sistem, pentru fiecare loc de consum in parte, in functie de modul de conectare si de istoricul de consum 
inregistrat, pentru o perioada determinata de un an, in intervalul  1 ianuarie- 31 decembrie,  inregistrat in 
anul anterior. In cazul unui consumator, pentru care nu exista istoric de consum, incadrarea se va face de 
catre OR, avand in vedere debitul maxim instalat aferent  locului de cosum. in cazul reincadrarii 
consumatorului in alta categorie de consum, furnizorul va returna sau recupera diferenta rezultata.  
Incadrarile in categoria de consum conform ord.ANRE nr217/2018.  

 

 Calitatea serviciilor de furnizare a gazelor naturale. Furnizorul asigură un sistem de comunicare cu clienţii, 
prin care oferă posibilitatea informării asupra aspectelor de interes,  în legătură cu furnizarea gazelor naturale. 
Furnizorul va asigura prin intermediul distribuitorului continuitatea în alimentarea cu gaze naturale, conform 
reglementărilor în vigoare. Furnizorul va livra, prin intermediul distribuitorului, gaze naturale care să respecte 
condiţiile de calitate prevăzute în legislaţia în vigoare. Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia 
de utilizare va fi asigurată prin intermediul distribuitorului conform valorilor precizate în acordul de acces. Calitatea 
serviciilor oferite respecta conditiile de calitate si siguranta conform ord. nr. 89/2018, conf. legii energiei electice si a 
gazelor naturale nr.123/2012 si  127/2014, ord ANRE 37/2007, ord.86/2009, ord.106/2014, ord.16/2015, 
ord.179/2015, ord.29/2016, cu toate completarile si modificarile aduse. 
 
 
Conversia cantităţilor de gaze naturale din metri cubi în unităţi de energie.  
Explicatii de calcul pentru conversia metrii cubi - energie : 1 mmc x PCS = 1MWh (unde : mmc = mie metrii cubi, 
PCS = putere calorifica superioara, MWh = MegaWattora). 

 

 

 

C.1.Consum maxim anual < 280  MWh  

C.2. Consum maxim anual > 280  MWh < 2800 MWh  

C.3. Consum maxim anual > 2800  MWh < 28000  


