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ACTE ALE AUTORITÃÞII NAÞIONALE
DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea tarifelor la energia electricã livratã consumatorilor captivi, alþii decât cei eligibili,
ºi a tarifelor medii pentru serviciile de transport ºi distribuþie, practicate de agenþii economici
din cadrul sectorului energetic
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
în baza prevederilor art. 5 pct. 4 ºi ale art. 9 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 99/2000, precum ºi ale art. 41 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã tarifele pentru energia electricã
livratã consumatorilor captivi, alþii decât cei eligibili, cuprinse
în anexele nr. 1.1Ñ1.4 la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici
sunt tarife de vânzare cu amãnuntul ºi includ taxa pe
valoarea adãugatã. Tarifele aplicabile agenþilor economici
nu includ taxa pe valoarea adãugatã.
Art. 3. Ñ Se aprobã tarifele pentru activitãþile de transport ºi distribuþie a energiei electrice, cuprinse în anexele
nr. 2a) ºi 2b) la prezentul ordin.
Art. 4. Ñ Orele de vârf de sarcinã ale Sistemului
electroenergetic naþional, precum ºi celelalte zone orare

utilizate la tarifare sunt stabilite în anexa nr. 3 la prezentul
ordin; la aplicarea tarifelor A ºi B se vor considera numai
orele de vârf de searã, extinse ºi pentru zilele de sâmbãtã
ºi duminicã.
Art. 5. Ñ Schimbarea tipului de tarif este permisã, de
regulã:
a) dupã 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;
b) la apariþia unor noi tipuri de tarife;
c) la desfiinþarea tarifului aplicat consumatorului.
Art. 6. Ñ Consumatorii captivi, industriali ºi similari, pot
cere furnizorilor, cu 5 zile lucrãtoare înainte de începerea
lunii sau a perioadei de facturare pentru care se face

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 369/9.VIII.2000

solicitarea, modificarea puterii contractate de maximum
douã ori pe lunã, în cazuri bine justificate.
Art. 7. Ñ Pentru consumatorii captivi, industriali ºi similari, care aleg tariful A ºi deþin echipamente de mãsurare
cu un singur indicator de maxim ºi douã cadrane, taxa de
putere se aplicã numai la puterea consumatã la orele de
vârf de searã.
Art. 8. Ñ Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotaþi cu contoare electronice. Aceºtia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, în funcþie de
modificãrile intervenite în procesele lor tehnologice.
Art. 9. Ñ Tariful A33 pentru nivelul de înaltã tensiune
de 220 kV se poate aplica ºi consumatorilor racordaþi la
barele centralelor.
Art. 10. Ñ Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim. În cazul aplicãrii acestui tarif diferenþele de
putere care depãºesc cu 15% valoarea contractatã se factureazã la dublul valorii preþului puterii.
Art. 11. Ñ Aplicarea tarifelor cu preplatã la consumatorii casnici se va face treptat, în funcþie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul surcursalelor de distribuþie ale
Societãþii Comerciale ”ElectricaÒ Ñ S.A.
Art. 12. Ñ Pentru tariful E1 ºi tarifele opþionale pentru
consumatorii casnici cu platã postconsum sau cu platã anticipatã, de tip monom diferenþiat pe douã ºi, respectiv, pe trei
zone orare, intervalele orare sunt definite în anexa nr. 1.5.

Art. 13. Ñ La tarifele de tip monom ºi monom
diferenþiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se
va calcula pe perioadele efective de facturare.
Art. 14. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99 din 6 iunie 2000
privind aprobarea tarifelor la energia electricã livratã consumatorilor ºi subconsumatorilor finali, alþii decât cei eligibili,
ºi a preþurilor medii pentru serviciile de transport ºi
distribuþie practicate de agenþii economici din cadrul
Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A., publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 13 iunie
2000, ºi art. 1 lit. a) ºi c), art. 2Ñ9 ºi anexele nr. 1 ºi 3
din Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44 din 20 septembrie 1999 privind aprobarea tarifelor la energia electricã ºi
termicã livratã de Compania Naþionalã de Electricitate Ñ
S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 470 din 30 septembrie 1999.
Art. 15. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la 5 zile de
la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 16. Ñ Departamentul tarife, reglementãri comerciale
ºi protecþia consumatorului din cadrul Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în Domeniul Energiei ºi agenþii economici
din cadrul sectorului energetic vor asigura aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PREªEDINTELE AUTORITÃÞII NAÞIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI,

ION LUNGU
Bucureºti, 4 august 2000.
Nr. 1.

ANEXA Nr. 1.1
TARIFUL BINOM

diferenþiat pe zone orare ºi durate de utilizare Ñ A33

Nr.
crt.

Niveluri
de tensiune
egale
cu cele
din punctele
de delimitare
a instalaþiilor

Durata de utilizare micã
Pentru putere
(lei/kW/an)
Ore
de vârf

Restul
orelor

Durata de utilizare medie

Pentru energie
(lei/kWh)
Ore
Ore
Ore
de vârf normale de gol

Pentru putere
(lei/kW/an)
Ore
de vârf

Restul
orelor

Durata de utilizare mare

Pentru energie
(lei/kWh)
Ore
Ore
Ore
de vârf normale de gol

Pentru putere
(lei/kW/an)
Ore
de vârf

Restul
orelor

Pentru energie
(lei/kWh)
Ore
Ore
Ore
de vârf normale de gol

1. Înaltã tensiune
(220 kV)

380.040 165.216 1.402

701

552

950.076 413.064 1.155

578

455

1.908.936 829.980

924

462

364

2. Înaltã tensiune
(110 kV)

447.720 194.676 1.517

759

597

1.119.252 486.624 1.250

625

492

2.248.800 977.748 1.000

500

394

3. Medie tensiune
(1Ñ110 kV
exclusiv)

470.952 204.756 1.672

836

659

1.177.272 511.848 1.321

660

520

1.973.064 857.856 1.123

561

442

4. Joasã tensiune
(0,1Ñ1 kV
inclusiv)

563.076 244.800 2.211

1.106

871

1.407.672 612.036 1.650

825

650

1.987.728 864.228 1.485

743

585

NOTÃ:

Tarifele nu conþin taxa pe valoarea adãugatã.
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ANEXA Nr. 1.2
TARIFELE A, B, C ªI D
PREÞURI PENTRU ENERGIA ELECTRICÃ ACTIVÃ

Niveluri de tensiune
egale cu cele
din punctele
de delimitare a
instalaþiilor

Nr.
crt.

Pentru energie
(lei/kWh)

Pentru putere
(lei/kW/an)

Ore de vârf
de searã

1. Înaltã tensiune
(110 kV ºi peste)

B. Tarif monom
diferenþiat

A. Tarif binom
diferenþiat

Restul
orelor

Ore de
vârf de
searã

C. Tarif binom
simplu

D. Tarif monom
simplu

Pentru energie
(lei/kWh)

Restul
orelor

Ore de
vârf de
searã

Restul
orelor

Pentru
puterea
contractatã
(lei/kW/an)

Pentru
energie
(lei/kWh)

Pentru
energie
(lei/kWh)

Preþuri pentru
energia
electricã
reactivã livratã
consumatorilor
cu factor de
putere mediu
lunar mai
mic de 0,92
(lei/kvarh)

1.474.407

635.083

1.547

560

2.073

787

1.155.098

702

942

94

2. Medie tensiune
(1Ñ110 kV exclusiv) 2.175.336

912.872

1.557

566

2.291

872

1.297.420

755

1.031

103

3.718.631 1.599.784

1.846

669

3.052 1.134

1.657.430

964

1.345

134

3. Joasã tensiune
(0,1Ñ1 kV inclusiv)
NOTÃ:

Tarifele nu conþin taxa pe valoarea adãugatã.
ANEXA Nr. 1.3
TARIFELE ZIÑNOAPTE E1 ªI E2
TARIF E 1
Pentru consumul de energie electricã
din orele de zi ºi din orele de noapte,
inclusiv din zilele de sâmbãtã ºi duminicã
(lei/kWh)
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Niveluri de tensiune
egale cu cele din
punctele de delimitare
a instalaþiilor

Ore de zi
6,00Ñ22,00

TARIF E 2
Pentru consumul de energie
electricã din orele de zi
ºi din orele de noapte
(lei/kWh)

Ore de noapte*)
22,00Ñ6,00

Ore de zi
6,00Ñ22,00

Ore de noapte
22,00Ñ6,00

Înaltã tensiune
(110 kV ºi peste)

1.253

605

1.008

592

Medie tensiune
(1Ñ110 kV exclusiv)

1.321

667

1.120

661

Joasã tensiune
(0,1Ñ1 kV inclusiv)

1.727

876

1.469

861

NOTÃ:
Tarifele nu conþin taxa pe valoarea adãugatã.
*) Se aplicã ºi consumului înregistrat în perioada: vineri, ora 22,00 Ñ luni, ora 6,00.
ANEXA Nr. 1.4
TARIFELE

pentru consumatorii casnici
Pentru contoare cu plata postconsum
Tarif opþional
de tip social

Nr.
crt.

1.
2.

Nivelul
de
tensiune

Joasã tensiune
(0Ñ1 kV inclusiv)
Medie tensiune
(1Ñ110 kV exclusiv)

Tranºa
0Ñ50
kWh/lunã
(lei/kWh
ºi abonat)

Tranºa
peste
50 kWh/lunã
(lei/kWh
ºi abonat)

767

3.301

ÑÑÑÑÑÑ

Tarif opþional
de tip monom
Preþul
Abonament energiei
(lei/lunã) (lei/kWh)

Tarif opþional de tip monom
diferenþiat pe douã zone orare

Abonament
(lei/lunã)

Preþul
energiei
în orele
de zi
(lei/kWh)

Tarif opþional de tip monom
diferenþiat pe trei zone orare

Preþul
energiei
în orele
de noapte
(lei/kWh)

Abonament
(lei/lunã)

Preþul
energiei
în orele
de vârf
(lei/kWh)

Preþul
energiei
în orele
normale
(lei/kWh)

Preþul
energiei
în orele
de gol
(lei/kWh)

36.382

1.209

36.382

1.468

952

36.382

2.420

1.210

953

36.382

957

36.382

1.148

765

36.382

1.913

957

754
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Pentru contoare cu preplatã
Tariful opþional de tip monom
Abonament
(lei/lunã)

Tarif opþional de tip monom diferenþiat pe douã zone orare

Preþul energiei
(lei/kWh)

Abonament
(lei/lunã)

Preþul energiei în orele de zi
(lei/kWh)

Preþul energiei în orele de noapte
(lei/kWh)

36.382

1.149

36.382

1.394

905

36.382

909

36.382

1.091

727

NOTÃ:

Tarifele includ taxa pe valoarea adãugatã.
ANEXA Nr. 1.5
DEFINIREA

orelor de vârf, a orelor normale ºi a orelor de gol pentru consumatorii casnici care aleg tariful diferenþiat pe trei zone orare
Sezon

Ore de vârf

Ore de gol

Varã

8,00Ñ9,00

Iarnã

8,00Ñ10,00
19,00Ñ22,00

Ore normale

0Ñ8,00
21,00Ñ0
vineri, ora 21,00 Ñ luni, ora 8,00

9,00Ñ21,00

0Ñ8,00
22,00Ñ0
vineri, ora 22,00 Ñ luni, ora 8,00

10,00Ñ19,00

Sezonul de varã: 1 aprilieÑ30 septembrie
Sezonul de iarnã: 1 octombrieÑ31 martie
DEFINIREA ZONELOR ORARE PENTRU ALTE TARIFE
TARIF E 1 ºi tarif monom
diferenþiat cu douã zone orare,
aplicabil consumatorului casnic

TARIF E 2

Ore de zi

Ore de noapte

Ore de zi

Ore de noapte

6,00Ñ22,00

22,00Ñ6,00
ºi
vineri, ora 22,00 Ñ luni, ora 6,00

6,00Ñ22,00

22,00Ñ6,00

ANEXA Nr. 2a)
TARIFELE MEDII

pentru activitãþile de transport ºi distribuþie a energiei electrice, aplicate de Compania Naþionalã
de Electricitate Ñ S.A.
Agentul economic din cadrul
Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A.

Activitatea

Societatea Comercialã ”TranselectricaÒ Ñ S.A.

Transportul energiei electrice
Servicii de sistem

Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A.

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

NOTÃ:

Tarifele nu conþin taxa pe valoarea adãugatã.
*) Tarif mediu.

specific
specific
specific
specific
specific

de
de
de
de
de

distribuþie IT
transformare IT/MT
distribuþie MT
transformare MT/JT
distribuþie JT

Tarif mediu/tarife
(lei/MWh)

90.074*)
25.370
30.137
40.299
52.852
75.961
424.333
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ANEXA Nr. 2b)
TARIFELE ZONALE

pentru transportul energiei electrice*)
Componentele tarifului de transport**)
Numãrul
zonei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Noduri principale ale reþelei
de transport aparþinând zonei

Bucureºti, Domneºti, Ghizdaru, Turnu Mãgurele, Fundeni
Brazi, Teleajen, Stâlpu, Târgoviºte
Bradu, Arefu, Râureni, Stupãrei
Cernavodã, Medgidia, Constanþa, Tulcea, Pelicanu, Gura Ialomiþei
Craiova, Iºalniþa, Slatina
Rovinari, Sãrdãneºti, Târgu Jiu, Paroºeni, Baru Mare, Þânþãreni
Porþile de Fier, Reºiþa, Iaz, Drobeta-Turnu Severin, Cetate, Calafat
Mintia, Arad, Timiºoara, Sãcãlaz, Alba Iulia, Peºtiº, Hãsdat
Roºiori, Oradea, Baia Mare, Cluj, Vetiº, Sãlaj, Tihãu
Iernut, Câmpia Turzii, Ungheni, Fântânele, Gheorgheni
Sibiu, Lotru, Braºov, Dârste
Lacu Sãrat, Smârdan, Fileºti, Barboºi
Gutinaº, Bacãu, Munteni, FAI
Stejaru, Dumbrava, Roman, Suceava

C1 Ñ pentru introducerea
de energie în reþea
(producere)
(lei/MWh)

C2 Ñ pentru preluarea
de energie din reþea
(consum)
(lei/MWh)

40.571
26.969
44.089
40.571
52.531
47.841
51.828
47.137
41.509
29.783
44.323
39.633
38.460
45.965

46.668
46.668
46.668
46.668
46.668
46.668
46.668
46.668
46.668
46.668
46.668
46.668
46.668
46.668

NOTÃ:

Tarifele nu conþin taxa pe valoarea adãugatã.
*) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
**) Tariful pentru transportul energiei electrice între douã zone este suma dintre componenta C1 a zonei în care se introduce energia în reþea
ºi componenta C2 a zonei în care se consumã energia.

ANEXA Nr. 3
ORELE DE VÂRF

ale Sistemului electroenergetic naþional ºi alte zone orare
Luna

Ore de vârf

Ore de gol

Ore normale

Ianuarie
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

8Ñ10
Ñ

17Ñ22
Ñ

0Ñ6
22Ñ17

10Ñ17, 22Ñ0, 6Ñ8
17Ñ22

Februarie
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

8Ñ10
Ñ

17Ñ22
Ñ

0Ñ6
22Ñ17

10Ñ17, 22Ñ0, 6Ñ8
17Ñ22

Martie
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

8Ñ10
Ñ

18Ñ22
Ñ

0Ñ6
22Ñ18

10Ñ18, 22Ñ0, 6Ñ8
18Ñ22

Aprilie
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

Ñ
Ñ

19Ñ22
Ñ

0Ñ6
22Ñ19

22Ñ0, 6Ñ19
19Ñ22

Mai
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

Ñ
Ñ

20Ñ22
Ñ

0Ñ6
22Ñ20

22Ñ0, 6Ñ20
20Ñ22

Iunie
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

Ñ
Ñ

Ñ
Ñ

0Ñ6
0Ñ24

6Ñ0
Ñ

Iulie
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

Ñ
Ñ

Ñ
Ñ

0Ñ6
0Ñ24

6Ñ0
Ñ
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Luna

Ore de vârf

Ore de gol

Ore normale

August
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

Ñ
Ñ

20Ñ22
Ñ

0Ñ6
22Ñ20

22Ñ0, 6Ñ20
20Ñ22

Septembrie
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

Ñ
Ñ

19Ñ22
Ñ

0Ñ6
22Ñ19

22Ñ0, 6Ñ19
19Ñ22

Octombrie
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

8Ñ10
Ñ

18Ñ22
Ñ

0Ñ6
22Ñ18

10Ñ18, 22Ñ0, 6Ñ8
18Ñ22

Noiembrie
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

8Ñ10
Ñ

17Ñ22
Ñ

0Ñ6
22Ñ17

10Ñ17, 22Ñ0, 6Ñ8
17Ñ22

Decembrie
zile lucrãtoare
sâmbãta, duminica

8Ñ10
Ñ

17Ñ22
Ñ

0Ñ6
22Ñ17

10Ñ17, 22Ñ0, 6Ñ8
17Ñ22

AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea tarifelor medii de achiziþie a energiei electrice ºi a tarifului
pentru activitatea de administrare a pieþei angro
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
în baza prevederilor art. 5 pct. 4 ºi ale art. 9 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 99/2000, precum ºi ale art. 41 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã tarifele medii de achiziþie a energiei electrice de cãtre Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ
S.A. de la Societatea Comercialã ”HidroelectricaÒ Ñ S.A.,
Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. ºi de la
Societatea Naþionalã ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A., precum ºi
tariful pentru activitatea de administrare a pieþei angro de
cãtre Societatea Comercialã ”OpcomÒ Ñ S.A., cuprinse în
anexa la prezenta decizie.
Art. 2. Ñ Societatea Comercialã ”HidroelectricaÒ Ñ S.A.
ºi Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. vor putea
sã aplice tarifele aprobate numai în cadrul contractelor de
portofoliu încheiate conform reglementãrilor în vigoare.

Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice alte prevederi contrare.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare o datã cu
aplicarea tarifelor la consumatorii finali, conform Ordinului
preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 1 din 4 august 2000.
Art. 5. Ñ Departamentul tarife, reglementãri comerciale
ºi protecþia consumatorului din cadrul Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în Domeniul Energiei ºi agenþii economici
nominalizaþi în anexã vor asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

PREªEDINTELE AUTORITÃÞII NAÞIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI,

ION LUNGU

Bucureºti, 4 august 2000.
Nr. 2.
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ANEXÃ
TARIFELE MEDII

de achiziþie a energiei electrice de la producãtori ºi tariful pentru activitatea de administrare a pieþei angro
Activitatea

Tarif mediu/tarife
(lei/MWh)

Agentul economic

Producerea energiei electrice

Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Societatea Comercialã ”HidroelectricaÒ Ñ S.A.
Societatea Naþionalã ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A.

Administrarea pieþei angro

Societatea Comercialã ”OpcomÒ Ñ S.A.

827.750
169.549
569.750
1.531*)

NOTÃ:

Tarifele nu conþin taxa pe valoarea adãugatã.
*) Tarif mediu.
CANTITÃÞILE

de energie electricã prognozate sã fie livrate, aferente tarifelor aprobate
Activitatea

Agentul economic

MWh

Producerea energiei electrice

Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Societatea Comercialã ”HidroelectricaÒ Ñ S.A.
Societatea Naþionalã ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A.

23.886.873
16.120.000
5.021.722

Administrarea pieþei angro

Societatea Comercialã ”OpcomÒ Ñ S.A.

39.178.704

RECTIFICÃRI

În Legea nr. 112/2000 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea ºi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor
drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie
1989, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 30 iunie 2000, se face
urmãtoarea rectificare:
Ñ la textul de sub punctul 7 al articolului unic, în loc de: ..., dacã nu s-a recãsãtorit pe tot
timpul vieþii,... se va citi: ..., dacã nu s-a recãsãtorit, pe tot timpul vieþii,... .
«
În anexa la Ordinul ministrului finanþelor nr. 725/2000, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 284 din 22 iunie 2000, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ la lit. a) a pct. I din cap. I, în loc de: ... realizarea obiectivelor de investiþii... se va citi:
... realizarea obiectivelor...;
Ñ la pct. I din cap. II, în loc de: 1. sã se realizeze obiective de investiþii nominalizate... se va
citi: 1. sã se realizeze obiective nominalizate... .
«
În anexa la Ordinul ministrului finanþelor nr. 767/2000, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 299 din 30 iunie 2000, se fac urmãtoarele rectificãri:
Ñ la pct. 1 lit. b), rândul 3, în loc de: sat se va citi: stat;
Ñ la pct. 8, rândul 5, în loc de: Ministerului se va citi: Ministerul;
Ñ la pct. 8 lit. b), rândul 4, în loc de: Ministerul se va citi: Ministerului.

TARIFELE
aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 august 2000
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
de organe ale administraþiei publice ºi de alte instituþii publice, care nu sunt
prevãzute de legea fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145
Ð deciziile pronunþate de secþiile unite ale Curþii Supreme de Justiþie

252.000 lei/paginã de manuscris
252.000 lei/paginã de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, acþiuni, paºapoarte,
certificate de înregistrare fiscalã, alte acte prevãzute de lege, schimbãri
de nume, citaþii emise de instanþele judecãtoreºti
Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã, a cambiei ºi a biletului la ordin
Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti, a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ð concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învãþãmântul superior
Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici
Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
a hotãrârii irevocabile a instanþei judecãtoreºti, prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã

57.000 lei/act
304.000 lei/act
304.000 lei/act
759.000 lei/anunþ
1.100 lei/cuvânt
1.100 lei/cuvânt

304.000 lei/act

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
Ñ publicarea încheierilor judecãtorului delegat la înmatricularea societãþilor
comerciale, precum ºi a altor sentinþe prevãzute de lege

Ñ publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau divizare
Ñ publicarea actului constitutiv al societãþii comerciale (statut ºi contract de
societate), integral sau în extras
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi (anunþuri-extras)
Ñ bilanþuri ale bãncilor
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã
Ñ acte adiþionale
Ñ publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere (S.N.C., S.C.S.,
S.R.L.), precum ºi pentru anularea societãþii comerciale
Ñ alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri de adunãri generale, procese-verbale
ale adunãrilor generale, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamã
a lichidatorilor, raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)
Ñ publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei cuprinzând donatorii ºi donaþiile pentru partidele politice
Ñ alte acte a cãror publicare este prevãzutã de lege

677.000 lei/primele douã pagini
de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris (pentru
urmãtoarele pagini)
461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris
677.000 lei/anunþ
461.000 lei/paginã de manuscris
24.000 lei/rând
461.000 lei/paginã de manuscris
189.000 lei/anunþ

461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
Ñ publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional ºi de ramurã

Tariful se calculeazã în
funcþie de numãrul de
pagini ºi de tirajul
comandat.

Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adãugatã de 19%.
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