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ORDIN
privind obligaţia participanţilor la piaţa de gaze naturale de a tranzacţiona pe pieţele
centralizate din România

Emitent

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Având în vedere prevederile art. 124 alin. (1) lit. e1), art. 177 alin. (36)-(39) şi (315)-(319) din Legea
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.
20 şi 21 din Legea nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru implementarea operaţiunilor
petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore, >>
în temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările
ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
Prezentul ordin reglementează obligaţia participanţilor la piaţa de gaze naturale de a încheia,
transparent, public şi nediscriminatoriu, tranzacţii pe pieţele centralizate din România pentru
vânzarea/cumpărarea unor cantităţi minime de gaze naturale.

Capitolul II
Producători
Articolul 2
(1) În vederea aplicării prevederilor art. 177 alin. (36) din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 1 din
Hotărârea Guvernului nr. 925/2017 privind stabilirea pentru anul 2018 a cotelor procentuale
prevăzute la art. 177 alin. (36) şi (37) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.
123/2012, se aplică următoarea formulă de calcul:
QVP2018 = CP%VP.2018*Qctr.PV2018,
în care:
QVP2018 - cantitatea de gaze naturale din producţia proprie onshore, pe care producătorul, în
calitate de vânzător, are/a avut obligaţia de a o tranzacţiona prin încheierea de contracte pe
pieţele centralizate în anul 2018;
CP%VP.2018 - cota procentuală stabilită la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2017 pentru
anul 2018;
Qctr.PV2018 - cantitatea de gaze naturale pentru care încheie/a încheiat contracte de vânzarecumpărare, în calitate de vânzător, cu livrare în anul calendaristic 2018, mai puţin cantităţile de
gaze naturale prevăzute la art. 177 alin. (39) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care
contractează vânzarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, are obligaţia să încheie în anul
calendaristic în care livrează gazele naturale contracte pe pieţele centralizate angro, transparent,
public şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia
proprie onshore, determinată prin aplicarea cotei procentuale prevăzute la art. 177 alin. (316) din
Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, la cantitatea de gaze naturale
contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător, conform următoarei
formulei:
QVP = CP%VP.*Qctr.VP,
unde:
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QVP - cantitatea de gaze naturale din producţia proprie onshore, pe care producătorul, în calitate
de vânzător, are
obligaţia de a o tranzacţiona prin încheierea de contracte pe pieţele centralizate;
CP%VP - cota procentuală stabilită conform prevederilor art. 177 alin. (316) din Legea nr.
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în anul calendaristic respectiv;
Qctr.VP - cantitatea de gaze naturale din producţia proprie onshore, pentru care încheie contracte
de vânzare-cumpărare, în calitate de vânzător, şi pe care o livrează în anul calendaristic respectiv.
(3) În cazul producătorilor care încheie, în calitate de vânzător, contracte cu termen de livrare întrun alt an calendaristic decât cel în care se realizează contractarea, obligaţia de a tranzacţiona prin
încheierea de contracte pe pieţele centralizate se calculează conform următoarei formule:

unde:
QVPn - reprezintă cantitatea de gaze naturale livrată în anul n în baza contractelor pe care
producătorul are obligaţia de a le încheia pe pieţele centralizate;
n - reprezintă anul calendaristic în care se livrează gazele naturale contractate;
i - reprezintă anul calendaristic în care au fost încheiate contractele/actele adiţionale;
QctrPi - reprezintă cantitatea/suma cantităţilor de gaze naturale contractată/contractate prin
încheierea de contracte de vânzare-cumpărare/acte adiţionale în anul i cu livrare în anul n;
CP%i - reprezintă cota minimă obligatorie în vigoare la data încheierii contractului/actului adiţional
în anul i pentru anul n. În cazul în care cota minimă obligatorie nu este cunoscută la data încheierii
contractului/actului adiţional din anul i pentru anul n, cantităţilor livrate în baza acestor
contracte/acte adiţionale li se aplică cota minimă obligatorie aplicabilă în anul i.
(4) Producătorii de gaze naturale au obligaţia să pună la dispoziţia pieţei, concurenţial şi
nediscriminatoriu, toată cantitatea de gaze naturale produsă în anul calendaristic respectiv, după
cum urmează:
a)pe pieţele centralizate angro, conform prevederilor de la alin. (1), (2) şi (3);
b)restul producţiei, pe baza altor tipuri de tranzacţii sau contracte.
Articolul 3
Fiecare producător de gaze naturale, titular de acorduri petroliere referitoare la perimetre
petroliere offshore, inclusiv filialele acestora şi/sau aparţinând aceluiaşi grup de interes economic,
în măsura în care contractează vânzarea de
gaze naturale pe piaţa angro, are obligaţia să încheie contracte pe pieţele centralizate din România,
transparent, public şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din
producţia proprie offshore, determinată prin aplicarea cotei procentuale stabilite la art. 20 din
Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere
de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore, la cantitatea de
gaze naturale din producţia proprie contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate
de vânzător, conform următoarei formule:

în care:
QnVPOS - cantitatea de gaze naturale din producţia proprie offshore, pe care producătorul, în
calitate de vânzător, are obligaţia de a o tranzacţiona prin încheierea de contracte pe pieţele
centralizate în anul calendaristic n;
CP%POS - cota procentuală stabilită la art. 20 din Legea nr. 256/2018;
QctrPOSi - cantitatea de gaze naturale din producţia proprie offshore contractate în calitate de
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vânzător în anul calendaristic i şi pe care o livrează în anul calendaristic n.

Capitolul III
Furnizor/Trader
Articolul 4
(1) În vederea aplicării prevederilor art. 177 alin. 37 lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 2 din
Hotărârea Guvernului nr. 925/2017, se aplică următoarea formulă de calcul:
QFTC2018 = CP%FTC*Qctr.FTC2018,
în care:
QFTC2018 - cantitatea de gaze naturale pentru care furnizorul/traderul de gaze naturale are/a avut
obligaţia de a încheia contracte pe pieţele centralizate în anul 2018, în calitate de cumpărător;
CP%FTC - cota procentuală stabilită la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2017 pentru anul
2018;
Qctr.FTC2018 - cantitatea de gaze naturale pentru care încheie/a încheiat contracte de vânzarecumpărare, în calitate de cumpărător, cu livrare în anul calendaristic 2018, din care se scade
cantitatea de gaze naturale ce face obiectul tranzacţiilor încheiate cu un partener extern care nu
este operator economic din sectorul gazelor naturale din România, în afara pieţei angro din
România.
(2) În vederea aplicării prevederilor art. 177 alin. 37 lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 din
Hotărârea Guvernului nr. 925/2017, se aplică următoarea formulă de calcul:
QFTV2018 = CP%FTV*Qctr.FTV2018 + CP%VP.2018 *Qtr
în care:
QFTV2018 - cantitatea de gaze naturale pentru care furnizorul/traderul de gaze naturale are/a avut
obligaţia de a încheia contracte de vânzare/cumpărare pe pieţele centralizate în anul 2018, în
calitate de vânzător;
CP%FTV - cota procentuală stabilită la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2017 pentru anul
2018;
Qctr.FTV2018 - cantitatea de gaze naturale pentru care încheie/a încheiat contracte de vânzarecumpărare, în calitate de vânzător, cu livrare în anul calendaristic 2018, mai puţin cantităţile de
gaze naturale prevăzute la art. 177 alin. (39) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, şi cele destinate clienţilor finali;
CP%VP.2018 - cota procentuală stabilită la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2017 pentru
anul 2018;
Qtr - cantitatea de gaze naturale a cărei proprietate a fost transferată furnizorului de către un
producător afiliat, în condiţiile art. 177 alin. (39) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi
completările ulterioare.

Capitolul IV
Participanţii la piaţa de gaze naturale
Articolul 5
(1) Începând cu 1 ianuarie 2019, toţi participanţii la piaţa gazelor naturale, cu excepţia
producătorilor de gaze naturale prevăzuţi la art. 2 şi 3, în măsura în care contractează vânzarea de
gaze naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligaţia să încheie, în anul calendaristic
în care livrează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate angro, transparent, public şi
nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale determinată prin
aplicarea cotei procentuale prevăzute la art. 177 alin. (315) din Legea nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, la cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul
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calendaristic respectiv, în calitate de vânzător, conform următoarei formule:
QVPA = CP%VPA*Qctr.VPA,
unde:
QVPA - cantitatea de gaze naturale pentru care participantul la piaţa de gaze naturale are obligaţia
de a încheia contracte pe pieţele centralizate, în calitate de vânzător;
CP%VPA - cota procentuală stabilită conform prevederilor art. 177 alin. (315) din Legea nr.
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în anul calendaristic respectiv;
Qctr.VPA - cantitatea de gaze naturale pentru care participantul la piaţa de gaze naturale încheie
contracte de vânzare-cumpărare, în calitate de vânzător, şi pe care o livrează în anul calendaristic
respectiv.
(2) Începând cu 1 ianuarie 2019, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, în măsura în care
contractează cumpărarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligaţia să
încheie contracte pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, pentru
cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale determinată prin aplicarea cotei procentuale
prevăzute la art. 177 alin. (317) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
la cantitatea de gaze naturale contractate în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător,
conform următoarei formule:
QCPA = CP%CPA*Qctr.CPA
unde:
QCPA - cantitatea de gaze naturale pentru care participantul la piaţa gazelor naturale are obligaţia
de a încheia contracte pe pieţele centralizate, în calitate de cumpărător;
CP%CPA - cota procentuală stabilită conform prevederilor art. 177 alin (317) din Legea nr.
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în anul calendaristic respectiv;
Qctr.CPA - cantitatea de gaze naturale pentru care participantul la piaţa gazelor naturale încheie
contracte de vânzare-cumpărare, în calitate de cumpărător, din care se scade cantitatea de gaze
naturale ce face obiectul tranzacţiilor încheiate cu un partener extern, în afara pieţei angro din
România.
Articolul 6
(1) În cazul participanţilor la piaţa de gaze naturale care încheie, în calitate de vânzător, contracte
pe piaţa angro cu termen de livrare într-un alt an calendaristic decât cel în care se realizează
contractarea, obligaţia de a tranzacţiona prin
încheierea de contracte pe pieţele centralizate se calculează conform următoarei formule:

unde:
QnVPA - reprezintă cantitatea de gaze naturale livrată în anul n în baza contractelor pe care
participantul la piaţa de gaze naturale are obligaţia de a le încheia pe pieţele centralizate, în
calitate de vânzător;
n - reprezintă anul calendaristic în care se livrează gazele naturale contractate;
i - reprezintă anul calendaristic în care au fost încheiate contractele/actele adiţionale;
CP%VPAi - reprezintă cota minimă obligatorie în vigoare la data încheierii contractului/actului
adiţional în anul i pentru anul n. În cazul în care cota minimă obligatorie nu este cunoscută la data
încheierii contractului/actului adiţional din anul i pentru anul n, cantităţilor livrate în baza acestor
contracte/acte adiţionale li se aplică cota minimă obligatorie aplicabilă în anul i.
Qctr.PAi - reprezintă cantitatea/suma cantităţilor de gaze naturale contractată/contractate în anul i
cu livrare în anul n.
(2) În cazul participanţilor la piaţa de gaze naturale care încheie contracte, în calitate de
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cumpărător, contracte cu termen de preluare într-un alt an calendaristic decât cel în care se
realizează contractarea, obligaţia de a tranzacţiona prin încheierea de contracte pe pieţele
centralizate
se
calculează
conform
următoarei
formule:

unde:
QnCPA - reprezintă cantitatea de gaze naturale preluată în anul n în baza contractelor pe care
participantul la piaţa de gaze naturale are obligaţia de a le încheia pe pieţele centralizate, în
calitate de cumpărător;
n - reprezintă anul calendaristic în care se livrează gazele naturale contractate;
i - reprezintă anul calendaristic în care au fost încheiate contractele/actele adiţionale;
CP%CPAi - reprezintă cota minimă obligatorie în vigoare în anul i pentru anul n. În cazul în care
cota minimă obligatorie nu este cunoscută la data încheierii contractului/actului adiţional din anul i
pentru anul n, cantităţilor livrate în baza acestor contracte/acte adiţionale li se aplică cota minimă
obligatorie aplicabilă în anul i.
Qctr.PAi - reprezintă cantitatea/suma cantităţilor de gaze naturale contractată/contractate în anul i
cu livrare în anul n.
(3) În cazul în care în contractele/actele adiţionale încheiate în anul i nu sunt precizate cantităţile
de gaze naturale cu livrare în anul n, la calculul obligaţiei de tranzacţionare se aplică cota minimă
obligatorie din anul n.
Articolul 7
(1) Tranzacţiile pe piaţa angro din România se efectuează concurenţial şi nediscriminatoriu şi pot fi
de cel puţin următoarele tipuri:
a)tranzacţii prevăzute la art. 177 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi
completările ulterioare;
b)tranzacţii pe pieţele organizate cu produse nestandardizate;
c)tranzacţii bilaterale, negociate direct, pe baza contractelor de export.
(2) În înţelesul prezentului ordin, se definesc următorii termeni:
a)contractele de import reprezintă contractele de vânzare-cumpărare a gazelor naturale încheiate
în afara pieţei angro din România, între un participant la piaţa gazelor naturale, în calitate de
cumpărător, şi un partener extern care nu este operator economic din sectorul gazelor naturale din
România;
b)contractele de export reprezintă contractele de vânzare-cumpărare a gazelor naturale încheiate
între un participant la piaţa gazelor naturale din România, în calitate de vânzător, şi un partener
extern care nu este operator economic din sectorul gazelor naturale din România.
Articolul 8
Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică în următoarele situaţii:
a)în cazul gazelor naturale ce fac obiectul tranzacţiilor încheiate în afara pieţei angro din România,
între un partener extern, proprietar al gazelor naturale ce fac obiectul tranzacţiei, şi un participant
la piaţa gazelor naturale din România, în calitate de cumpărător;
b)în cazul cantităţilor achiziţionate de furnizorii care au acces la o singură sursă de gaze naturale,
potrivit soluţiei de racordare.
Articolul 9
(1) În vederea calculării obligaţiei de tranzacţionare pe pieţele centralizate, participanţii la piaţa
gazelor naturale au obligaţia să transmită ANRE, până la data de 20 a lunii M+1 pentru luna de
livrare M, informaţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în format
editabil Excel.
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(2) În vederea verificării corectitudinii datelor raportate în conformitate cu alin. (1), ANRE poate
solicita documente justificative, participanţii la piaţa gazelor naturale având obligaţia să răspundă
în termen de 10 zile de la primirea solicitării.
Articolul 10
ANRE publică lunar, până la data de 20 a lunii M+2 pentru luna de livrare M, următoarele
informaţii:
a)cantităţile totale lunare cumpărate în baza contractelor de import încheiate şi preţul mediu
ponderat aferent acestor cantităţi;
b)cantităţile totale lunare vândute în baza contractelor de export încheiate şi preţul mediu
ponderat aferent acestor cantităţi;
c)cantităţile totale lunare livrate în baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate între
operatori economici afiliaţi şi preţul mediu ponderat aferent acestor cantităţi.
Articolul 11
Producătorii de gaze naturale, operatorii economici afiliaţi acestora şi participanţii la piaţa de gaze
naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.
Articolul 12
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1
atrage sancţionarea acestora în condiţiile prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 13
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Henorel Florin Soreaţă
Bucureşti, 19 decembrie 2018.
Nr. 221.
ANEXĂ
Tranzacţii furnizori
Cantităţile de gaze naturale furnizate de titularii de licenţă de furnizare/de trader în luna M în
Nr. baza contractelor încheiate
crt.
Tip contract
Cantitate furnizată
Contract *
Act adiţional *
(negociat/bursă)
(MWh)
1
…
n
Total 0
* Se specifică numărul şi data încheierii documentului (ziua, luna şi anul).
NOTĂ:
Dacă sunt mai multe acte adiţionale la un contract, se trece actul adiţional în baza căruia a fost
furnizată cantitatea din luna respectivă.
Tranzacţii producători - perimetre onshore
Cantităţile de gaze naturale livrate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre
Nr. onshore în luna M în baza contractelor încheiate
crt.
Tip contract
Cantitate furnizată
Contract*
Act adiţional *
(negociat/bursă)
(MWh)
1
…
n
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Total 0
* Se specifică numărul şi data încheierii documentului (ziua, luna şi anul),
NOTĂ:
Dacă sunt mai multe acte adiţionale la un contract, se trece actul adiţional în baza căruia a fost
furnizată cantitatea din luna respectivă.
Tranzacţii producători - perimetre offshore
Cantităţile de gaze naturale livrate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre
Nr. offshore în luna M în baza contractelor încheiate
crt.
Tip contract
Cantitate furnizată
Contract *
Act adiţional *
(negociat/bursă)
(MWh)
1
…
n
Total 0
* Se specifică numărul şi data încheierii documentului (ziua, luna şi anul).
NOTĂ:
Dacă sunt mai multe acte adiţionale la un contract, se trece actul adiţional în baza căruia a fost
furnizată cantitatea din luna respectivă.
Achiziţii furnizori
Cantităţile de gaze naturale achiziţionate de titularii de licenţă de furnizare/de trader în luna M
Nr. în baza contractelor încheiate
crt.
Tip contract
Cantitate furnizată
Contract*
Act adiţional*
(negociat/bursă)
(MWh)
1
…
n
Total 0
* Se specifică numărul şi data încheierii documentului (ziua, luna şi anul)
NOTĂ:
Dacă sunt mai multe acte adiţionale la un contract, se trece actul adiţional în baza căruia a fost
furnizată cantitatea din luna respectivă.
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