
Masurarea gazelor naturale / Facturarea consumului inregistrat 

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. 

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.Transmiterea consumului inregistrat se realizeaza prin intermediul echipamentelor de 

masurare cu teletransmisie.   

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 gazelor naturale furnizate la locul de consum al clientului final se realizează de 

către furnizor pe baza consumului de gaze naturale (MWh), aferent perioadei de facturare, şi a 

preţului de furnizare prevăzut în contract, valabil în perioada de facturare. Stabilirea consumului 

de gaze naturale (MWh), 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 in aceeaşi 

perioadă.  

 

Ce informaţii trebuie să conţină factura emisă de furnizorul de gaze naturale? 

 data emiterii facturii, 

 numarul si seria facturii 

 datele de identificare a clientului – adresa locului de consum 

 codul locului de consum 

 numarul si data contractului de furnizare 

 perioada de facturare 

 indexul vechi și nou 

 seria contorului 

 puterea calorifică superioară, 

 cantitatea de gaze naturale facturată exprimată în mc  

 denumirea fiecărei obligații de plată cuprinse în factură 

 valoarea totală de plată. 

 data scadenței facturii, 

 


