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



HOTĂRÂRE nr. 1.215 din 7 octombrie 2009
privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru
promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă



LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 cu modificarile si completarile ulterioare
energiei electrice şi a gazelor naturale



ORDIN nr. 116 din 18 decembrie 2013
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru
cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în
cogenerare de înaltă eficienţă



ORDIN nr. 9 din 12 februarie 2014
pentru aprobarea Procedurii privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie
electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA şi
abrogarea alin. (13) şi (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la
clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013



ORDIN nr. 16 din 18 martie 2015
pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze
naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali



ORDIN nr. 96 din 25 iunie 2015
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie
electrică şi gaze naturale



ORDIN nr. 103 din 1 iulie 2015
pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice



ORDIN nr. 177 din 16 decembrie 2015
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pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru
receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse
din culpa operatorului de reţea


ORDIN nr. 61 din 12 octombrie 2016 cu modificarile si completarile ulterioare
pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice



ORDIN nr. 123 din 20 decembrie 2017
privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi
privind modul de facturare al acesteia



ORDIN nr. 181 din 1 noiembrie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii
finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică şi pentru modificarea Regulamentului de
furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014



ORDIN nr. 187 din 7 noiembrie 2018
pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi



ORDIN nr. 234 din 20 decembrie 2019
pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze
naturale de către clientul final va fi abrogat de Ordin3/2022 care intra in vigoare din 28.08.22



ORDIN nr. 235 din 20 decembrie 2019
pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali



ORDIN nr. 164 din 9 septembrie 2020
pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public



ORDIN nr. 190 din 28 octombrie 2020
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem
pauşal



ORDIN nr. 82 din 30 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii
finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
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Energiei nr. 235/2019, şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind
alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor
sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice


ORDIN nr. 83 din 30 iunie 2021
privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei
electrice/gazelor naturale



LEGE nr. 226 din 16 septembrie 2021
privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie



ORDIN nr. 98 din 22 septembrie 2021
pentru aprobarea Procedurii privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de
delimitare



ORDIN nr. 111 din 27 octombrie 2021
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi
a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia



Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.118/2021 cu modificarile si completarile ulterioare
Pentru stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze
naturale pentru sezonul rece 2021-2022



LEGE nr. 259 din 29 octombrie 2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind 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 Dunării"



ORDIN nr. 118 din 25 noiembrie 2021
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a
preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A.



ORDIN nr. 119 din 25 noiembrie 2021
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privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a
preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Electrică
România - S.A.


ORDIN nr. 120 din 25 noiembrie 2021
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a
preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A.



ORDIN nr. 121 din 25 noiembrie 2021
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a
preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A.



ORDIN nr. 122 din 25 noiembrie 2021
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a
preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A.



ORDIN nr. 123 din 25 noiembrie 2021
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a
preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A.



ORDIN nr. 124 din 25 noiembrie 2021
privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a
componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (T_G) şi de
extragere a energiei electrice din reţea (T_L), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului
reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.



ORDIN nr. 3 din 26 ianuarie 2022
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de
schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării
de energie electrică şi gaze naturale
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