
 
 

 
Măsurarea gazelor naturale se realizează prin intermediul echipamentului de măsurare de către 

operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum, în punctul/punctele de 

predare/preluare comercială conform Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale 

tranzacţionate în România aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008 şi a Regulamentului privind furnizarea 

gazelor naturale la clienţii finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016. 

În cazul în care se constată funcţionarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, cantitatea de gaze 

naturale furnizată la locul de consum se recalculează conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Pentru determinarea cantităţii de gaze naturale furnizate clientului final în vederea emiterii facturii pe baza 

consumului efectiv realizat, operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum al 

clientului final are obligaţia să efectueze citirea indexului echipamentului de măsurare la un interval care 

nu trebuie să depăşească 3 luni. 

Cantitatea de gaze naturale corespunzătoare intervalului dintre două citiri consecutive ale operatorului se 

determină prin diferenţă între indexul nou citit la sfârşitul intervalului de citire şi indexul vechi citit la 

sfârşitul intervalului de citire anterior. 

Facturarea consumului de gaze naturale şi conţinutul facturii sunt în conformitate cu următoarele 

prevederi ale legislaţiei în vigoare: 

 Ordin 106/2014 privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale 
cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale 

 Ordinul 29/2016 de aprobare a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali 

 Ordinul 16/2015 pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica 
si gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali 

 Ordinul 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanţă pt activitatea de furnizare a gazelor 
naturale. 

Facturarea gazelor naturale furnizate la locul de consum al clientului final se realizează de către furnizor pe 

baza consumului  de gaze naturale (kWh), aferent perioadei  de facturare, şi a preţului de furnizare prevăzut 

în contract, valabil în perioada de facturare. Stabilirea consumului de gaze naturale (kWh), ce reprezintă  
cantitatea  de energie furnizată  aferentă perioadei  de facturare, se realizează prin înmulţirea cantităţii de  
gaze naturale (mc) aferentă perioadei  de  facturare,  cu  puterea  calorifică  superioară  a acestora - PCS  
(kWh/mc) înregistrată în aceeaşi perioadă. 

Factura pentru gazele naturale furnizate la locul de consum al clientului final casnic se emite de către 

furnizor pentru fiecare perioadă de facturare stabilită prin contractul de furnizare a gazelor naturale şi 

care nu poate depăşi 3 luni. 

Puterea calorifică superioară (PCS) poate varia lunar în funcție de compoziția chimică a gazelor naturale.  
Poți afla valoarea PCS-ului în factura de gaze naturale și pe site-ul distribuitorului din zona ta. De asemenea
poți găsi istoricul valorilor PCS aici, selectând distribuitorul tău de gaze naturale. 

 

 

 

 

Pentru perioada de facturare în care operatorul efectuează citirea indexului echipamentului de măsurare, 

facturarea se realizează pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat de operator şi preluat 

de furnizor. 

https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/puterea-calorica-superioara-a-gazelor-naturale-utilizata-la-facturare-de-fiecare-operator-de-distributie
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a) consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare 

de către clientul final şi transmiterea acestuia în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate de furnizor; 

b)  consumului estimat de gaze naturale, prevăzut într-o convenţie de consum stabilită de comun acord 

de clientul final cu furnizorul la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, care se preia doar 

în situaţia în care clientul final nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate 

de furnizor. În această situaţie, furnizorul are obligaţia să efectueze o regularizare pentru perioada 

cuprinsă între două citiri consecutive, în prima factură emisă după momentul citirii indexului 

echipamentului de măsurare de către operator, dacă constată că la sfârşitul intervalului de citire există 

diferenţe între consumul efectiv realizat de către clientul final şi consumul facturat acestuia, în intervalul 

dintre citirile operatorului. 

Modalităţile de plată ale facturilor sunt precizate în facturile transmise clienţilor şi în contractele de 

furnizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.  29/2016 de aprobare a 

Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali. 

Plata contravalorii consumului de gaze naturale se efectuează de clientul final în baza facturii emise de 

către furnizor, cu respectarea termenului scadent de plată prevăzut în contractul de furnizare a gazelor 

naturale. Dacă data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea 

zi lucrătoare. 

Plata pentru furnizarea gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată, cu numerar sau 

fără numerar, prin cel puţin două modalităţi de plată, dintre care cel puţin una fără comisioane pentru 

plata sumelor aferente, care să nu creeze discriminări nejustificate între clienţi. 

Pentru clientul casnic, furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţie cel puţin o modalitate de plată a 

facturii care să îi permită plata în numerar a acesteia, uşor accesibilă şi fără costuri suplimentare. 

 
  

În cazul în care intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare este mai 

mare decât perioada de facturare, prevăzută în contractul de furnizare a gazelor naturale, facturarea în 

perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale operatorului se realizează, după caz, pe baza: 

 

 


