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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. GAZ 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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(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. GAZ 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. GAZ 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. 1.342 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 GAZ VEST — S.A., publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 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 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. GAZ 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. GAZ 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.
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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es

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 19.
ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere
a eficienței economice pentru S.C. GAZ VEST — 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

17.700
269,43
293,63
2,26%

Mii mc
RON/1.000 mc
RON/1.000 mc

17.700
31,08
35,47
0,79%
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ANEXA Nr. 2

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

311,96
303,80
280,22
276,57
0,00
0,00
ANEXA Nr. 3

ce

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată
de S.C. GAZ VEST — S.A.
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RON/1.000 mc

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.054,40
1.043,64
1.015,33
1.010,08
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
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Categoria de consumatori
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
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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. HARGAZ HARGHITA GAZ — 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. HARGAZ HARGHITA GAZ — 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. HARGAZ HARGHITA GAZ —
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. HARGAZ HARGHITA GAZ — 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.
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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. 1.344 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 HARGITA GAZ — S.A., publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din
15 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

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. HARGAZ
HARGHITA GAZ — 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. HARGAZ HARGHITA GAZ — 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
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București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 20.
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ANEXA Nr. 1
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Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere

rs
o

a eficienței economice pentru S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ — S.A.

a

pe

a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale

ite

Cantitatea de gaze naturale distribuită

ra

tu

Venit reglementat unitar

11.540

RON/1.000 mc

183,02

RON/1.000 mc

213,08

ăr

1,57%

rm

Rata de creștere a eficienței economice
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g

Venit total unitar

Mii mc

fo

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim

iv

in

reglementat

Mii mc

11.540

RON/1.000 mc

27,54

RON/1.000 mc

30,13
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at

Venit total unitar

ex

Venit reglementat unitar

cl

us

Cantitatea de gaze naturale furnizată

–0,81%

D
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Rata de creștere a eficienței economice

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată
de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ — 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

218,93

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

216,49

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

211,92

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

209,26

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

207,67

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00
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ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată
de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ — 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
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
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954,92
949,41
943,80
939,74
937,30
0,00
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
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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. INTERGAZ — S.R.L.
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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,

iv

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
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(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. INTERGAZ —
realizat de S.C. INTERGAZ — S.R.L. și se aprobă rata de S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
creștere a eficienței economice, conform lit. a) din anexa nr. 1, naturale, care optează pentru un astfel de preț.
care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. INTERGAZ — S.R.L. va duce la îndeplinire
în regim reglementat realizat de S.C. INTERGAZ — S.R.L. și se
aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform lit. b) prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru Energiei vor urmări respectarea acestora.
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
României,
Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
2008.
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
din localitățile în care S.C. INTERGAZ — S.R.L. deține licența
de distribuție a gazelor naturale.
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA. Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.345/2006
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru Comercială INTERGAZ — S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în României, Partea I, nr. 1.002 din 15 decembrie 2006, cu
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
modificările ulterioare.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 21.
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ANEXA Nr. 1

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

Mii mc

3.944

Venit reglementat unitar

RON/1.000 mc

119,10

Venit total unitar

RON/1.000 mc

138,34

Rata de creștere a eficienței economice

4,47%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim
reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată

Mii mc

3.944

Venit reglementat unitar

RON/1.000 mc

16,66

Venit total unitar

RON/1.000 mc

40,44
–1,74%
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Rata de creștere a eficienței economice

an

el

ANEXA Nr. 2

pe
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o

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. INTERGAZ — S.R.L.
RON/1.000 mc

ite

a

Categoria de consumatori

ra

0,00

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

148,13

ăr

ii
g

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

tu

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție

142,59

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

134,55

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

133,85

iv

in

fo

rm

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

0,00

tin

at

ex

cl

us

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

es

ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată
de S.C. INTERGAZ — S.R.L.

D

6

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

0,00

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

897,80

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

887,91

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

876,37

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

872,82

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00

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. MEGACONSTRUCT — 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,
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președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1)
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale se aplică consumatorilor din localitățile în care
realizat de S.C. MEGACONSTRUCT — S.A. și se aprobă rata S.C. MEGACONSTRUCT — S.A. deține licența de distribuție și
de creștere a eficienței economice, conform lit. a) din anexa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
de preț.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. MEGACONSTRUCT — conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. MEGACONSTRUCT — S.A. va duce la
S.A. și se aprobă rata de creștere a eficienței economice,
conform lit. b) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de
prezentul ordin.
resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale 2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
din localitățile în care S.C. MEGACONSTRUCT — S.A. deține
licența de distribuție a gazelor naturale.
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA. Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.346/2006
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru Comercială MEGACONSTRUCT — S.A., publicat în Monitorul
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 15 decembrie 2006,
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
cu modificările ulterioare.
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 22.
ANEXA Nr. 1

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

6.048
279,69
289,69
2,07%

Mii mc
RON/1.000 mc
RON/1.000 mc

6.048
22,01
25,84
0,35%

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. MEGACONSTRUCT — 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

292,86
291,90
284,16
281,88
0,00
0,00
ANEXA Nr. 3

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

or
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.023,39
1.019,87
1.010,09
1.006,14
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

RON/1.000 mc

fiz
i

ce

Categoria de consumatori

ex

cl

us

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

D

es

tin

at

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA — 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. M.M. DATA — 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. M.M. DATA — 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. M.M. DATA — 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.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. M.M. DATA —
S.R.L deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. M.M. DATA — S.R.L va duce la îndeplinire Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.347/2006
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Comercială M.M. DATA — S.R.L, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie României, Partea I, nr. 1.002 din 15 decembrie 2006, cu
modificările ulterioare.
2008.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 23.
ANEXA Nr. 1

1.320
304,74
341,12
-0,89%
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Mii mc
RON/1.000 mc
RON/1.000 mc

Mii mc
RON/1.000 mc
RON/1.000 mc

ii
g

ra

tu

ite

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

ce

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere
a eficienței economice pentru S.C. M.M. DATA — S.R.L

1.320
28,03
46,99
0,55%
ANEXA Nr. 2

fo

rm
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Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată
de S.C. M.M. DATA — S.R.L
RON/1.000 mc
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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

369,42
358,33
357,86
351,18
0,00
0,00
ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată
de S.C. M.M. DATA — S.R.L
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
1.106,67
1.090,78
1.086,48
1.076,66
0,00
0,00

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. NORD GAZ — 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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(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. NORD GAZ —
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. NORD GAZ — 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. 1.348 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 NORD GAZ — S.R.L., publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 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. NORD GAZ — 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. NORD GAZ — 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. NORD GAZ — 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. 24.
ANEXA Nr. 1

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

Mii mc

17.700

Venit reglementat unitar

RON/1.000 mc

112,48

Venit total unitar

RON/1.000 mc

118,01

Rata de creștere a eficienței economice

1,75%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată

Mii mc

35.700

Venit reglementat unitar

RON/1.000 mc

9,93

Venit total unitar

RON/1000 mc

10,55

Rata de creștere a eficienței economice

-13,83%
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ANEXA Nr. 2

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

191,63
169,41
152,14
138,31
127,00
0,00
ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată
de S.C. NORD GAZ — S.R.L.
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0,00
0,00
0,00
715,04
0,00
901,89
877,87
859,18
844,24
832,01
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

RON/1.000 mc

fiz
i

ce

Categoria de consumatori

ex

cl

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

D

es

tin

at

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL — 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 din localitățile în care S.C. OLIGOPOL — S.R.L. deține licența
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale de distribuție a gazelor naturale.
realizat de S.C. OLIGOPOL — S.R.L. și se aprobă rata de
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
creștere a eficienței economice, conform lit. a) din anexa nr. 1,
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
care face parte integrantă din prezentul ordin.
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
art. 1 și 2.
în regim reglementat realizat de S.C. OLIGOPOL — S.R.L. și
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
se aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform lit. b)
furnizarea
gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. OLIGOPOL —
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale naturale, care optează pentru un astfel de preț.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. OLIGOPOL — S.R.L. va duce la îndeplinire Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.349/2006
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Comercială OLIGOPOL — S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie României, Partea I, nr. 1.002 din 15 decembrie 2006, cu
modificările ulterioare.
2008.
Președintele autorității naționale de reglementare în domeniul energiei,
Gergely Olosz
București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 25.
ANEXA Nr. 1

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

Mii mc
RON/1.000 mc
RON/1.000 mc

Mii mc
RON/1.000 mc
RON/1.000 mc
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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

ce

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere
a eficienței economice pentru S.C. OLIGOPOL — S.R.L.
1.670
210,62
224,02
1,09%

1.670
38,36
43,72
0,15%
ANEXA Nr. 2

fo

rm

ăr

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată
de S.C. OLIGOPOL — S.R.L.
RON/1.000 mc

in

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

263,11
239,04
219,35
212,44
0,00
0,00
ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată
de S.C. OLIGOPOL — S.R.L.
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
1.015,99
987,74
964,63
956,52
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. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — 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

(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. PETROM
DISTRIBUȚIE GAZE — 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. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — 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. 1.351/2006
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea
Comercială PETROM — S.A., publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.002 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. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — 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. PETROM DISTRIBUȚIE
GAZE — 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. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE —
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.

D

es

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 26.
ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere
a eficienței economice pentru S.C. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — S.R.L.
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

59.452
280,02
301,54
1,44%

Mii mc
RON/1.000 mc
RON/1.000 mc

50.821
63,59
75,72
-0,32%
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată
de S.C. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — 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
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

355,62
340,12
319,45
290,52
266,85
0,00
ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată
de S.C. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — S.R.L.

or
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.071,39
1.052,51
1.027,33
992,08
963,23
702,37

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

fiz
i

ce

Categoria de consumatori
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cl
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

D
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at

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de S.C. PROGAZ DISTRIBUTION — 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
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. PROGAZ DISTRIBUTION — S.A. și se aprobă din localitățile în care S.C. PROGAZ DISTRIBUTION — S.A.
rata de creștere a eficienței economice, conform lit. a) din anexa deține licența de distribuție a gazelor naturale.
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
regim reglementat realizat de S.C. PROGAZ DISTRIBUTION — venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
S.A. și se aprobă rata de creștere a eficienței economice, art. 1 și 2.
conform lit. b) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
prezentul ordin.
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. PROGAZ
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

DISTRIBUTION — 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. PROGAZ DISTRIBUTION — 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.

abrogă

Ordinul

președintelui

Autorității

Naționale

Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.352/2006
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale realizate, de Societatea
Comercială PROGAZ DISTRIBUTION — S.A., publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din
15 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 21 ianuarie 2008.
Nr. 27.
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ANEXA Nr. 1
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2.859
239,77
255,28
6,66%

Mii mc
RON/1.000 mc
RON/1.000 mc

2.859
42,52
50,78
9,12%
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RON/1.000 mc
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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

el

or

fiz
i

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

ANEXA Nr. 2

tin

at

ex

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

RON/1.000 mc

D

es

de

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

256,17
254,16
253,02
0,00
0,00
0,00
ANEXA nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată
de S.C. PROGAZ DISTRIBUTION — 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

RON/1.000 mc

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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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

1.013,57

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

1.001,58

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

996,96
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
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B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc
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