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ORDIN nr. ……………/…………………. 

privind modificarea şi completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de 

transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. e), l) și m) din Legea energiei electrice și a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (3), art. 7, art. 

9, art. 22, coroborate cu prevederile art. 49 şi 50 din Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al 

Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de 

transport de gaz, 

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul 

ordin: 

 

Art. I. – Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin 

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 și 171 bis din 29 martie 2013, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 891 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(2) Cantitatea de dezechilibru zilnic corespunzătoare nivelului de toleranţă (QT) se determină 

prin aplicarea procentului de 5% la cantitatea de dezechilibru zilnic final, calculată în 

conformitate cu următoarea formulă: 

QT = [A(i) - A(e)]*0,05, unde: 

A(i) – alocarea în punctele de intrare prin care UR a introdus fizic gaze naturale în SNT; 

A(e) – alocarea în punctele de ieşire prin care UR a preluat fizic gaze naturale din SNT. 

2. La articolul 891 alineatul (3) se abrogă. 

3. Articolul 102 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Tariful de dezechilibru zilnic (TDZ) se calculează prin înmulţirea cantităţii finale de 

dezechilibru zilnic (Q), determinată în conformitate cu prevederile art. 88, cu preţurile 

aplicabile prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz. 
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(2) Pentru un UR al cărui dezechilibru zilnic final este mai mic sau egal cu cantitatea 

corespunzătoare nivelului de toleranţă (QT), calculată conform prevederilor art. 891 alin. (2), 

preţul aplicabil este preţul mediu ponderat, determinat conform prevederilor art. 1021. 

(3) Pentru un UR al cărui dezechilibru zilnic final este mai mare decât cantitatea 

corespunzătoare nivelului de toleranţă (QT), calculată conform prevederilor art. 891 alin. (2), 

preţurile aplicabile sunt: 

a) preţul mediu ponderat, determinat conform prevederilor art. 1021 – aplicabil pentru 

cantitatea din dezechilibrul zilnic corespunzătoare nivelului de toleranţaă (QT), şi 

b) preţul marginal de vânzare sau preţul marginal de cumpărare, după caz, determinate conform 

prevederilor art. 1022 - aplicabile pentru cantitatea din dezechilibrul zilnic care excede 

cantitatea corespunzătoare nivelului de toleranţă (QT)”. 

4. Articolul 1021 se modifică și va avea următorul cuprins: 

În ordinea de prioritate prevăzută mai jos, preţul mediu ponderat este egal cu: 

a) preţul mediu, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, al zilei de tranzacţionare aferent 

produselor intra-zilnice tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor standardizate pe termen 

scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, având ca obiect livrarea 

de gaze naturale în PVT de-a lungul unui segment al zilei gaziere pentru care au fost 

determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preţ, cu: 

b) preţul mediu, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, al zilei de tranzacţionare aferent 

produselor pentru ziua următoare tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor standardizate pe 

termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, având ca obiect 

livrarea de gaze naturale în PVT de-a lungul întregii zile gaziere pentru care au fost determinate 

dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preţ, cu: 

c) cel mai recent preţ mediu, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, al zilei de tranzacţionare 

aferent produselor intra-zilnice tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor standardizate pe 

termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, publicat de către 

aceştia din urmă, înregistrat în cele 6 (şase) zile de tranzacţionare a acestui produs anterioare 

zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui 

preţ, cu: 

d) cel mai recent preţ mediu, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, al zilei de tranzacţionare 

aferent produselor pentru ziua următoare tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor 

standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, 

publicat de către aceştia din urmă, înregistrat în cele 6 (şase) zile de tranzacţionare a acestui 
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produs anterioare zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, 

în lipsa acestui preţ, cu: 

e) cel mai recent preţ mediu actualizat, calculat de către operatorii pieţelor centralizate de gaze 

naturale din România pentru produsele săptămânale tranzacţionate în cadrul pieţei produselor 

standardizate pe termen mediu şi lung, având ca obiect livrarea de gaze naturale în PVT de-a 

lungul săptămânii ce include ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice 

finale sau, în lipsa acestui preţ, cu: 

f) preţul mediu aferent zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale, 

rezultat în urma notificării în PVT a tranzacţiilor efectuate de către UR în conformitate cu 

prevederile art. 64 – aplicabil până la data de 30 septembrie 2018 inclusiv, respectiv cu: 

g) preţul de 0,1 lei/MWh, aplicabil, începând cu data de 1 octombrie 2018, UR care au 

înregistrat, în ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale, 

dezechilibre cu titlul “Excedent”, respectiv cu preţul de 1.000 lei/MWh, aplicabil, începând cu 

data de 1 octombrie 2018, UR care au înregistrat, în ziua gazieră pentru care au fost determinate 

dezechilibrele zilnice finale, dezechilibre cu titlul “Deficit”. 

5. Articolul 1022 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Preţul marginal de vânzare este egal cu cea mai mică valoare dintre: 

a) cel mai mic preţ aferent tranzacţiilor de vânzare efectuate de către OTS în cadrul pieţelor 

produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate 

din România pentru ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale 

sau 

b) preţul serviciilor de echilibrare achiziţionate de către OTS în vederea echilibrării fizice a 

SNT în situaţii de tip “Excedent” şi utilizate de către OTS în ziua gazieră pentru care au fost 

determinate dezechilibrele zilnice finale sau 

c) preţul mediu ponderat aferent zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele 

zilnice finale, determinat în conformitate cu prevederile art. 1021, minus componenta de 

ajustare, reprezentând un procent de 10%. 

(2) Preţul marginal de cumpărare este egal cu cea mai mare valoare dintre: 

a) cel mai mare preţ aferent tranzacţiilor de cumpărare efectuate de către OTS în cadrul pieţelor 

produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate 

din România pentru ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale 

sau 

b) preţul serviciilor de echilibrare achiziţionate de către OTS în vederea echilibrării fizice a 

SNT în situaţii de tip “Deficit” şi utilizate de către OTS în ziua gazieră pentru care au fost 
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determinate dezechilibrele zilnice finale sau 

c) preţul mediu ponderat aferent zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele 

zilnice finale, determinat în conformitate cu prevederile art. 1021, plus componenta de ajustare, 

reprezentând un procent de 10%. 

6. Articolul 1023, articolul 1024 şi articolul 1025 se abrogă. 

Art. II. – Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș și 

utilizatorii rețelei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de 

specialitate din cadrul Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări 

respectarea acestora. 

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

Dumitru Chiriță 
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