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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. COVI
CONSTRUCT 2000 — S.R.L. deține licența de distribuție și de
furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de
preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. COVI CONSTRUCT 2000 — S.R.L. va duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele
de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie
2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.333/2006
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea
Comercială COVI CONSTRUCT 2000 — S.R.L., publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.001 din
15 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.
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Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor
naturale realizat de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 — S.R.L.
și se aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform
lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în
regim reglementat realizat de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 — S.R.L.
și se aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform
lit. b) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. COVI CONSTRUCT 2000 — S.R.L.
deține licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 10.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere
a eficienței economice pentru S.C. COVI CONSTRUCT 2000 — S.R.L.
a ) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mii mc

12.200

Venit reglementat unitar

RON/1.000 mc

304,14

Venit total unitar

RON/1.000 mc

332,10

Rata de creștere a eficienței economice

0,34%
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b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice

10.700
11,95
12,50
1,54%
ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată
de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 — S.R.L.
Categoria de consumatori

RON/1.000 mc

347,21
335,13
318,66
308,65
294,88
0,00
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B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc
B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc
B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

ANEXA Nr. 3
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Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 — S.R.L.
RON/1.000 mc
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Categoria de consumatori

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc
A.2 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc și 124.000.000 mc
A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc
B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc
B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

1.062,40
1.049,93
1.032,92
1.022,57
0,00
0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de S. C. DESIGN PROIECT — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor
naturale realizat de S.C. DESIGN PROIECT — S.R.L. și se

aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform
lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 75/31.I.2008
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. DESIGN
PROIECT — S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare
a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. DESIGN PROIECT — S.R.L. va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de
resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie
2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 221/2007
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea
Comercială DESIGN PROIECT — S.R.L., publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2007, cu
modificările ulterioare.
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Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. DESIGN PROIECT —
S.R.L. și se aprobă rata de creștere a eficienței economice,
conform lit. b) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. DESIGN PROIECT — S.R.L. deține
licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 11.

ANEXA Nr. 1
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Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere a eficienței
economice pentru S.C. DESIGN PROIECT — S.R.L.
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a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de gaze naturale distribuită
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice

823
226,59
267,69
8,85%
823
60,44
64,82
9,63%
ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată
de S.C. DESIGN PROIECT — S.R.L.
Categoria de consumatori

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc
B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc
B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

RON/1.000 mc

292,68
281,37
266,09
244,33
0,00
0,00
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ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. DESIGN PROIECT — S.R.L.
Categoria de consumatori

RON/1.000 mc

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc
A.2 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc și 124.000.000 mc
A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc
B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc
B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.065,25
1.051,50
1.032,94
1.006,50
0,00
0,00
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ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de S.C. DISTRIGAZ SUD — S.A.
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Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

tin
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președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
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Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD — S.A. și se aprobă rata de
creștere a eficienței economice, conform lit. a) din anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD — S.A.
și se aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform
lit. b) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. DISTRIGAZ SUD — S.A. deține
licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza

venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. DISTRIGAZ
SUD — S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. DISTRIGAZ SUD — S.A. va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de
resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie
2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.335/2006
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
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reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea
Comercială DISTRIGAZ SUD — S.A., publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1.001 din 15 decembrie 2006,
cu modificările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 12.
ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere a eficienței
economice pentru S.C. DISTRIGAZ SUD — S.A.

4.800.068
171,30
207,02
0,70%
2.000.140
46,21
53,38
-6,36%

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de gaze naturale distribuită
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice

ANEXA Nr. 2
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g
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tu

ite

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD — S.A.

rm
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Categoria de consumatori
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B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc
B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc
B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

RON/1.000 mc

244,61
244,09
225,53
215,32
200,83
187,76

D

ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD —S.A.
Categoria de consumatori

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc
A.2 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc și 124.000.000 mc
A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc
B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc
B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

RON/1.000 mc

752,57
741,04
736,09
0,00
0,00
989,55
987,80
965,96
954,44
938,27
922,76
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de S.C. DISTRIGAZ VEST — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
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Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. DISTRIGAZ
VEST — S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a
gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. DISTRIGAZ VEST — S.A. va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de
resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie
2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.336/2006,
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea
Comercială DISTRIGAZ VEST — S.A., publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.001 din 15 decembrie 2006,
cu modificările ulterioare.
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Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. DISTRIGAZ VEST — S.A. și se aprobă rata de
creștere a eficienței economice, conform lit. a) din anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. DISTRIGAZ VEST — S.A.
și se aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform
lit. b) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. DISTRIGAZ VEST — S.A. deține
licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

tin

at

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

D

es

București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 13.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere
a eficienței economice pentru S.C. DISTRIGAZ VEST — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de gaze naturale distribuită
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice

18.857
226,06
236,87
2,07%
18.927
41,34
49,33
3,93%

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST — S.A.
Categoria de consumatori

RON/1.000 mc

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc
B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc
B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

240,28
238,60
237,26
232,21
0,00
0,00
ANEXA Nr. 3

fiz
i

ce

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST — S.A.

758,83
0,00
0,00
0,00
0,00
999,10
992,25
986,76
978,33
0,00
0,00

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc
A.2 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc și 124.000.000 mc
A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc
B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc
B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

RON/1.000 mc

el

or

Categoria de consumatori

D

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată
de S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA —
S.A. și se aprobă rata de creștere a eficienței economice,
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.

Art. 2. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. E.ON GAZ

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie
2008.
Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă lit. b) din anexa nr. 1 și anexa nr. 3 la Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale nr. 1.337 din 13 decembrie 2006 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială E.ON
GAZ ROMÂNIA — S.A., publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.001 din 15 decembrie 2006, cu
modificările ulterioare.

ROMÂNIA — S.A. deține licența de furnizare a gazelor naturale,
care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 3. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1.
Art. 4. — S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA — S.A. va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de
resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

fiz
i

ce

București, 21 ianuarie 2008.
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ANEXA Nr. 1

tu
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a

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar și rata de creștere a eficienței economice
pentru S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA — S.A.

ii
g

ra

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

ăr

Cantitatea de gaze naturale furnizată

rm

Venit reglementat unitar

2.363.024

RON/1.000 mc

42,27

RON/1.000 mc

45,46

in

fo

Venit total unitar

Mii mc

-1,30%

ANEXA Nr. 2
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Rata de creștere a eficienței economice

D

es

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA — S.A.

Categoria de consumatori

RON/1.000 mc

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc

744,53

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

742,15

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

740,16

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc și 124.000.000 mc

0,00

A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

983,10

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc

951,04

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc

944,54

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

938,79

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

931,24

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

914,16

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
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Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. EURO SEVEN
INDUSTRY — S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare
a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. EURO SEVEN INDUSTRY — S.R.L. va duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele
de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie
2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.338/2006
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea
Comercială EURO SEVEN INDUSTRY — S.R.L., publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.001 din 15
decembrie 2006, cu modificările ulterioare.
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Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY — S.R.L. și se
aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform lit. a)
din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY —
S.R.L. și se aprobă rata de creștere a eficienței economice,
conform lit. b) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. EURO SEVEN INDUSTRY — S.R.L.
deține licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
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at

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 15.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere a eficienței
economice pentru S.C. EURO SEVEN INDUSTRY — S.R.L.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de gaze naturale distribuită
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice

570
271,14
271,84
0,37%
570
17,66
17,75
0,00%
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY — S.R.L.
Categoria de consumatori

RON/1.000 mc

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

276,56

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc

265,72

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc

0,00

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

0,00

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

0,00

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00
ANEXA Nr. 3

or
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Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY — S.R.L.
RON/1.000 mc

an

el

Categoria de consumatori

rs
o

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport

pe

A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc

0,00
0,00

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

0,00

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc și 124.000.000 mc

0,00

ra
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A.2 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

ii
g

A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc

0,00

ăr

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
997,40

fo

rm

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

in

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc

us

iv

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc

cl

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

984,90
0,00
0,00
0,00

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00
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B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de S.C. GAZ EST — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. GAZ EST — S.A. și se aprobă rata de creștere
a eficienței economice, conform lit. a) din anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. GAZ EST — S.A. și se
aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform lit. b)
din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
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(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. GAZ EST — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie
2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.339/2006
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea
Comercială GAZ EST — S.A., publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.001 din 15 decembrie 2006, cu
modificările ulterioare.

ce

Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. GAZ EST — S.A. deține licența de
distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. GAZ EST —
S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.

el

or

fiz
i

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

ANEXA Nr. 1
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București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 16.
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Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere a eficienței
economice pentru S.C. GAZ EST — S.A.

60.543
127,91
148,61
1,74%
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a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de gaze naturale distribuită
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice

60.543
28,73
32,52
- 0,18%
ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată
de S.C. GAZ EST — S.A.

Categoria de consumatori

RON/1.000 mc

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

223,86

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc

219,44

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc

215,21

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

207,26

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

193,17

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

186,89
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ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. GAZ EST — S.A.

Categoria de consumatori

RON/1.000 mc

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc

0,00

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

0,00

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

0,00

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc și 124.000.000 mc

0,00

A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
972,20

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc

966,69

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc

961,42

fiz
i

ce

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

el

or

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

933,95
926,12

pe
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an

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

951,51
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

fo

rm
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ii
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ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de S.C. GAZ NORD EST — S.A.

ex

cl

us

iv

in

Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

tin

at

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

D

es

Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. GAZ NORD EST — S.A. și se aprobă rata de
creștere a eficienței economice, conform lit. a) din anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. GAZ NORD EST — S.A.
și se aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform
lit. b) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. GAZ NORD EST — S.A. deține
licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. GAZ NORD
EST — S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. GAZ NORD EST — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie
2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.340/2006
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
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reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea
Comercială GAZ NORD EST — S.A., publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1.001 din 15 decembrie 2006,
cu modificările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 17.
ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere a eficienței
economice pentru S.C. GAZ NORD EST — S.A.
2.600
152,41
182,70
1,92%
2.600
45,84
52,17
6,06%
ANEXA Nr. 2
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a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de gaze naturale distribuită
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată
Mii mc
Venit reglementat unitar
RON/1.000 mc
Venit total unitar
RON/1.000 mc
Rata de creștere a eficienței economice
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Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată
de S.C. GAZ NORD EST — S.A.
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Categoria de consumatori

185,89
182,95
175,60
174,33
0,00
0,00
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B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc
B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc
B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

RON/1.000 mc

D

ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. GAZ NORD EST — S.A.
Categoria de consumatori

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc
A.2 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc și 124.000.000 mc
A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc
B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc
B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc
B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

RON/1.000 mc

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
943,48
935,56
925,72
916,99
0,00
0,00
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
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(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. GAZ SUD —
S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. GAZ SUD — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie
2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.341/2006
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea
Comercială GAZ SUD — S.A., publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.001 din 15 decembrie 2006, cu
modificările ulterioare.
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Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. GAZ SUD — S.A. și se aprobă rata de creștere
a eficienței economice, conform lit. a) din anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. GAZ SUD — S.A. și se
aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform lit. b)
din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. GAZ SUD — S.A. deține licența de
distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

D
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București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 18.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere
a eficienței economice pentru S.C. GAZ SUD — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de gaze naturale distribuită
Venit reglementat unitar
Venit total unitar
Rata de creștere a eficienței economice
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim
reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată
Venit reglementat unitar
Venit total unitar
Rata de creștere a eficienței economice

Mii mc
RON/1.000 mc
RON/1.000 mc

20.728
264,11
286,40
7,34%

Mii mc
RON/1.000 mc
RON/1.000 mc

20.728
37,49
38,65
20,64%
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. GAZ SUD — S.A.

Categoria de consumatori

RON/1.000 mc

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

295,75

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc

294,78

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc

292,80

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

291,15

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

272,61

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00

ce

ANEXA Nr. 3
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Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată
de S.C. GAZ SUD — S.A.

an

Categoria de consumatori

RON/1.000 mc

rs
o

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport

0,00
0,00

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

0,00

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc și 124.000.000 mc

0,00
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A.2 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

ite

pe

A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc

0,00

ăr

A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc

rm

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
1.043,92

in

fo

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

1.039,53
1.034,75

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

1.030,77

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

1.007,09

at
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B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc

cl

iv

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc

0,00

D

es

tin

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc
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