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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL 

ENERGIEI 

 
 
 

DECIZIE Nr. 1.397/13.08.2018 

privind Lista centralizată a produselor standardizate tranzacţionabile în cadrul pieţei de gaze 

naturale a produselor standardizate pe termen scurt şi în cadrul pieţei produselor 

standardizate pe termen mediu şi lung 

 

Având în vedere: 

 prevederile art. 10 alin (1), lit. a) și prevederile art. 5 alin. (1), lit. f) 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, 

În temeiul: 

 art. 2 alin. (1) din Ordinul președintelui ANRE nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor 

generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, 

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei emite urmatoarea  

 

DECIZIE 

 

Art. 1. Se aprobă Lista centralizată a produselor standardizate tranzacţionabile în cadrul pieţei de 

gaze naturale a produselor standardizate pe termen scurt şi în cadrul pieţei produselor standardizate 

pe termen mediu şi lung, prevăzută în anexa la prezenta decizie. 

Art. 2. Prezenta decizie se comunică Operatorului Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale 

„OPCOM” S.A., Bursei Române de Mărfuri Romanian Commodities Exchange S.A. și S.C. 

Humintrade S.R.L. și se postează pe site-urile proprii în termen de maximum o zi lucrătoare de la 

data primirii acesteia. 

Art. 3. Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM” S.A., Bursa Română de 

Mărfuri Romanian Commodities Exchange S.A. şi S.C. Humintrade S.R.L. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei decizii. 

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

Dumitru Chiriță 
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Anexă 

 

1. Lista produselor standardizate tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe 

termen scurt şi în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, oferite de 

Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM” S.A.: 

 

A. PRODUSE STANDARDIZATE PE TERMEN SCURT  

 produse intra-zilnice pentru restul zilei; 

 produse pentru ziua următoare. 

 

B. PRODUSE STANDARDIZATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG 

B1. Produse standard ce urmează să fie tranzacționate în baza contractelor standard de vânzare-

cumpărare avizate de ANRE: 

 săptămâna gazieră; 

 luna gazieră; 

 trimestrul gazier; 

 semestrul gazier; 

 anul gazier; 

 anul calendaristic. 

 

B2. Produse standard ce urmează să fie tranzacționate în baza contractelor standard 

EFET/contracte preagrate: 

 Weekend; 

 săptămâna gazieră; 

 luna gazieră; 

 trimestrul gazier; 

 semestrul gazier; 

 anul gazier; 

 anul calendaristic. 

 

B3. Produse standard ce urmează să fie tranzacționate în baza contractelor de vânzare-cumpărare 

propuse de către participantul inițiator al ordinului de tranzacționare: 

 săptămâna gazieră; 

 luna gazieră; 
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 trimestrul gazier; 

 semestru gazier; 

 anul gazier; 

 anul calendaristic. 

2. Lista produselor standardizate tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe 

termen scurt şi în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, oferite de Bursa 

Română de Mărfuri Romanian Commodities Exchange S.A.: 

 

A. PRODUSE STANDARDIZATE PE TERMEN SCURT 

 Within-day (livrare restul zilei); 

 Day-ahead (livrare ziua următoare). 

 

B. PRODUSE STANDARDIZATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG 

B1. Produse standard ce vor fi tranzacționate în baza contractelor standard avizate de ANRE: 

 Week (interval de livrare – săptămâna gazieră); 

 Month (interval de livrare – luna gazieră); 

 Quarter (interval de livrare – trimestrul gazier); 

 Semester (interval de livrare – semestrul gazier); 

 Cold season (interval de livrare – trimestrele IV și I gaziere); 

 Warm season (interval de livrare – trimestrele II și III gaziere); 

 Gas year (perioada de livrare – anul gazier); 

 Calendar year (perioada de livrare – anul calendaristic). 

 

B2. Produse standard ce vor fi tranzacționate în baza contractelor standard EFET/ contractelor 

preagreate: 

 Weekend (interval de livrare sâmbătă - duminică); 

 Week (interval de livrare – săptămâna gazieră); 

 Month (interval de livrare – luna gazieră); 

 Quarter (interval de livrare – trimestrul gazier); 

 Semester (interval de livrare – semestrul gazier); 

 Cold season (interval de livrare – trimestrele IV și I gaziere); 

 Warm season (interval de livrare – trimestrele II și III gaziere); 

 Gas year (perioada de livrare – anul gazier); 

 Calendar year (perioada de livrare – anul calendaristic). 
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B3. Produse standard ce vor fi tranzacționate în baza contractelor propuse de către participantul 

inițiator al ordinului de tranzacționare: 

 Week (interval de livrare – săptămâna gazieră); 

 Month (interval de livrare – luna gazieră); 

 Quarter (interval de livrare – trimestrul gazier); 

 Semester (interval de livrare – semestrul gazier); 

 Cold season (interval de livrare – trimestrele IV și I gaziere); 

 Warm season (interval de livrare – trimestrele II și III gaziere); 

 Gas year (perioada de livrare – anul gazier); 

 Calendar year (perioada de livrare – anul calendaristic) 

 

3. Lista produselor standardizate tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe 

termen scurt şi în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, oferite de S.C. 

HUMINTRADE S.R.L.: 

 

A. PRODUSE STANDARDIZATE PE TERMEN SCURT 

 Produsul intrazilnic pentru restul zilei : GAS_IDn_Mn_Y; 

 Produsul pentru ziua următoare: GAS_DAn_Mn_Y. 

 

B. PRODUSE STANDARDIZATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG 

      B1. Produse standard ce urmează a fi tranzacționate în baza contractelor standard de vânzare-

cumpărare avizate de ANRE: 

 Produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de o saptamână gazieră: GAS_Wn_Y;  

 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de o luna gazieră: GAS_Mn_Y;  

 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de un trimestru gazier: GAS_Tn_Y;  

 Produsul pentru livrare în bandă pe perioadă de un semestru gazier: GAS_Sn_Y; 

 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de un an calendaristic: GAS_Y; 

 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de un an gazier: GAS_GY_Y+1. 

 

B2. Produse standard ce urmează a fi tranzacționate în baza contractelor standard 

EFET/contracte preagreate: 

 Produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de weekend: GAS_WNDn_Y; 

 Produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de o saptamână gazieră: GAS_Wn_Y;  
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 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de o luna gazieră: GAS_Mn_Y;  

 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de un trimestru gazier: GAS_Tn_Y;  

 Produsul pentru livrare în bandă pe perioadă de un semestru gazier: GAS_Sn_Y; 

 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de un an calendaristic: GAS_Y; 

 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de un an gazier: GAS_GY_Y+1. 

 

B3. Produse standard ce urmează a fi tranzacționate în baza contractelor vânzare-cumpărare 

propuse de participantul inițiator al ofertei de tranzacționare: 

 Produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de weekend: GAS_WNDn_Y; 

 Produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de o saptamână gazieră: GAS_Wn_Y;  

 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de o luna gazieră: GAS_Mn_Y;  

 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de un trimestru gazier: GAS_Tn_Y;  

 Produsul pentru livrare în bandă pe perioadă de un semestru gazier: GAS_Sn_Y; 

 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de un an calendaristic: GAS_Y; 

 Produsul pentru livrare în bandă, pe perioadă de un an gazier: GAS_GY_Y+1. 

 

 

 

 

 


