
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 
 

Capital social: 385.422.400 lei 

CIF:  RO 14056826  

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş 

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Motaş, nr.4   
Mediaş, jud. Sibiu - România 
Telefon:  004-0374 - 401020 
Fax:  004-0269-846901 
E-mail: secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 
 

Principalele acte normative care reglementează domeniul gazelor naturale, relevante pentru 

consumatori  

1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/10.07.2012 cu modificările și completările 

ulterioare.  

2. Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, publicată în MO nr. 891/16.09.2021. 

3.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 4 octombrie 2021privind stabilirea unei scheme de 

compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-

2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de 

facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei "Delta Dunăriicu, modificările și completările ulterioare.  

4. ORDIN ANRE nr. 7 din 23 februarie  2022 pentru aprobarea regulamentului  privind racordarea 

la sistemul de distribuție a gazelor naturale publicat în M. O nr. 196/ 28.02.2022. 

5. ORDIN ANRE nr. 83 din 30 iunie 2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru 

activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, publicat în MO nr. 670/08.07.2021 

6. ORDIN ANRE nr. 122 din 24 iunie 2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru 

prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" 

- S.A., publicat în MO nr. 550/25.06.2020 

7. ORDIN ANRE nr. 78 din 13 mai 2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a 

gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie 

a gazelor naturale, publicat în MO nr. 430/22.05.2020 

8. ORDIN ANRE nr. 162 din 26 noiembrie 2015 privind aprobarea Standardul de performanţă 

pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare  

9. ORDIN ANRE nr. 140 din 16 septembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a 
tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a 
gazelor naturale şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în MO nr. 736/01.10.2015 

10. ORDIN ANRE nr. 96 din 25 iunie 2015 privind aprobarea regulamentului privind activitatea 

de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale, publicat în MO nr. 

492/06.07.2015 

11. ORDIN ANRE nr. 46 din 29 iunie 2013 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru 

prestarea serviciului de distribuţie (Valabile de la data de 01.07.2013), publicat în MO nr. 

391/29.06.2013 

12. ORDIN ANRE nr. 77 din 23 iunie 2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru 

prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" 

- S.A. (Valabile de la data de 01.07.2021), publicat în MO nr. 631 din 28.06.2021 

13.  ORDIN ANRE nr. 62 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a 

cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România cu modificările și completările ulterioare 
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14. ORDIN ANRE nr. 37 din 1 octombrie 2007 privind aprobarea Standardului de performanta 

pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, publicat în MO nr. 690/11.10.2007 

15.  Decizia nr. 1368 din 13 decembrie 2006 - privind deschiderea integrală a pieţei interne a 

gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici, publicat în MO nr. 1032/13.12.2006 

16.  LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare 

 


