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

ORDIN
privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) 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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(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 4. — 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. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.
Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2008 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.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din
31 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.
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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. DISTRIGAZ SUD — S.A.
și se aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — 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. 3. — (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. DISTRIGAZ
SUD — S.A. deține licența de furnizare a gazelor naturale, care
optează pentru furnizare pe baza unui contract reglementat.
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 26 iunie 2008.
Nr. 82.
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ANEXA Nr. 1
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Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere a eficienței
economice pentru S.C. DISTRIGAZ SUD — S.A.
Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

MWh

21.276.310,16

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

4,34

Venit total unitar

Lei/MWh

5,02

Rata de creștere a eficienței economice

-6,36%
ANEXA Nr. 2

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

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

82,42

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

81,34

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

80,87
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Categoria de consumatori

lei/MWh

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

104,70

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

104,53

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

102,48

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

101,40

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

99,88

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

98,42

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
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ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE — S.R.L.
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Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) 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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venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
Art. 4. — S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE — 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. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.
Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD
REȚELE — S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 333 din 30 aprilie 2008.
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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 REȚELE — S.R.L. și se
aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform anexei
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (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 REȚELE — S.R.L.
deține licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 3. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza

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

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 26 iunie 2008.
Nr. 83.
ANEXA Nr. 1

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

Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

51.060.297,70

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

16,10

Venit total unitar

Lei/MWh

19,46

Rata de creștere a eficienței economice

0,70%
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
23,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

22,95

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

21,20

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

20,24

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

18,88

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

17,65
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B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

or
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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.
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Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) 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.
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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. 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.
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.

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.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2008 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.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din
31 ianuarie 2008.

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

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere a eficienței
economice pentru S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ — S.A.
a ) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

120.277

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

17,56

Venit total unitar

Lei/MWh

20,44

Rata de creștere a eficienței economice

1,57%

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

MWh

120.277

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

2,64

Venit total unitar

Lei/MWh

2,89
–0,81%

ANEXA Nr. 2
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Rata de creștere a eficienței economice
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Categoria de consumatori
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Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ —S.A.

Lei/MWh

ra

tu

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție

ii
g

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

21,00
20,77

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

20,33
20,08

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

19,92
0,00
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B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh
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B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh
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cl

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh
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ANEXA Nr. 3

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

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

101,93

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

101,40

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

100,86

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

100,47

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

100,24

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

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. INTERGAZ — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) 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. INTERGAZ —
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. INTERGAZ — 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 iulie 2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2008 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.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din
31 ianuarie 2008.

in

fo

rm

ăr

ii
g

Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. INTERGAZ — 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. INTERGAZ — S.R.L. și se
aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform lit. b)
din anexa nr. 1.
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. INTERGAZ — 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.

tin

D

es

București, 26 iunie 2008.
Nr. 94.

at

ex

cl

us

iv

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

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 energie distribuită

MWh

41.706

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

11,26

Venit total unitar

Lei/ MWh

13,08

Rata de creștere a eficienței economice

4,47%

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

MWh

41.706

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

1,58

Venit total unitar

Lei/MWh

3,82

Rata de creștere a eficienței economice

–1,74%
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ANEXA Nr. 2

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

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

0,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

14,01

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

13,48

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

12,72

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

12,66

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ce

ANEXA Nr. 3

el

or

fiz
i

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

an

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

ite

a

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

pe

rs
o

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport

tu

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

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

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

ii
g

ra

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

fo

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

rm

ăr

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
96,18

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

95,25

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

94,16

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

93,82

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

D

es
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at

ex

cl
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iv

in

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

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) și cu prevederile art. 17 lit. g) 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. MEGACONSTRUCT — 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. MEGACONSTRUCT —
S.A. și se aprobă rata de creștere a eficienței economice,
conform lit. b) din anexa nr. 1.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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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. MEGACONSTRUCT — 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 iulie 2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2008 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., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din
31 ianuarie 2008.

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. — MEGACONSTRUCT — 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. MEGACONSTRUCT — S.A. deține licența de distribuție și

rs
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an

el

or

fiz
i

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 26 iunie 2008.
Nr. 95.

pe

ANEXA Nr. 1

ii
g

a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale

ra

tu

ite

a

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

rm

ăr

Cantitatea de energie distribuită

fo

Venit reglementat unitar

63.998

Lei/MWh

26,43

Lei/ MWh

27,38

iv

in

Venit total unitar

MWh

2,07%

us

Rata de creștere a eficienței economice
Cantitatea de energie furnizată

63.998

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

2,08

Lei/MWh

2,44

tin

at

MWh

es

ex

cl

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

D

Venit total unitar

Rata de creștere a eficienței economice

0,35%

ANEXA Nr. 2

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

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

27,68

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

27,59

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

26,85

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

26,64

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

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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ANEXA Nr. 3

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

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
108,04

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

107,70

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

106,78

ce

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

fiz
i

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00
0,00

rs
o

an

el

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

or

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

106,41

pe

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ii
g

ra

tu

ite

a

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.

iv

in

fo

rm

ăr

Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) 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,

us

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

D

es

tin

at

ex

cl

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.
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.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. M.M. DATA — 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 iulie 2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 23/2008 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., publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 31 ianuarie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 26 iunie 2008.
Nr. 96.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 486/30.VI.2008
ANEXA Nr. 1

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

MWh

13.913

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

28,91

Venit total unitar

Lei/ MWh

32,36

Rata de creștere a eficienței economice

–0,89%

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

MWh

13.913

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

2,66

Venit total unitar

Lei/MWh

4,46
0,55%

ANEXA Nr. 2

el

or
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Rata de creștere a eficienței economice

a

pe

rs
o

an

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. M.M. DATA — S.R.L.

Lei/MWh

tu

ite

Categoria de consumatori

ra

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție

ii
g

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

rm

ăr

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

34,00
33,95
33,32

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00
0,00

iv

in

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

us

fo

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

35,05

ex

cl

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

tin

at

ANEXA Nr. 3

D

es

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

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

117,77

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

116,26

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

115,85

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

114,92

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

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. NORD GAZ — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) 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. 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 iulie 2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2008 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.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din
31 ianuarie 2008.

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

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.
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.

tin

D

es

București, 26 iunie 2008.
Nr. 97.

at

ex

cl

us

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

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 energie distribuită

MWh

185.648

Lei/MWh
Lei/ MWh

10,72
11,25
1,75%

MWh

374.442

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

0,95

Venit total unitar

Lei/MWh

1,01

Venit reglementat unitar
Venit total unitar
Rata de creștere a eficienței economice
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

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

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

18,27

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

16,15

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

14,50

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

13,19

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

12,11

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ce

ANEXA Nr. 3

an

el

or

fiz
i

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

Lei/MWh

rs
o

Categoria de consumatori

pe

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport

a

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00
0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

ra

tu

ite

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

78,91

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

ăr

ii
g

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

97,59

in

fo

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

rm

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
95,30

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

93,52

cl

us

iv

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

92,09

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

90,93

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

D

es

tin

at

ex

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

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. OLIGOPOL — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) 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. OLIGOPOL — 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. OLIGOPOL — S.R.L. și
se aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform lit. b)
din anexa nr. 1.
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.

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

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 486/30.VI.2008
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. OLIGOPOL — 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. OLIGOPOL —
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. OLIGOPOL — 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 iulie 2008.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2008 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.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din
31 ianuarie 2008.

an
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ce

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 26 iunie 2008.
Nr. 98.

rs
o

ANEXA Nr. 1

ăr

ii
g

Cantitatea de energie distribuită

ra

a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale

tu

ite

a

pe

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

rm

Venit reglementat unitar

fo

Venit total unitar

MWh

17.400

Lei/MWh

20,21

Lei/ MWh

21,50
1,09%

iv

in

Rata de creștere a eficienței economice

us

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

tin

MWh

17.400

Lei/MWh

3,68

Lei/MWh

4,20

es

Venit total unitar

at

Venit reglementat unitar

ex

cl

Cantitatea de energie furnizată

0,15%

D

Rata de creștere a eficienței economice

ANEXA Nr. 2

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

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

25,25

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

22,94

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

21,05

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

20,39

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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ANEXA Nr. 3

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

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
107,80

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

105,09

ce

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

fiz
i

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

el

an

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

or

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

102,09
0,00
0,00

ite

a

pe

rs
o

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

102,87

ii
g

ra

tu

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

in

fo

rm

ăr

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AURAPLAST — S.R.L.

tin

at

ex

cl

us

iv

Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) 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,

es

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

D

Art. 1. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 1, 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. AURAPLAST — S.R.L. deține licența
de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
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. AURAPLAST — 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. 3. — S.C. AURAPLAST — 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. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.
Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2007 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială
„AURAPLAST” — S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 621 din 10 septembrie 2007, cu
modificările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 26 iunie 2008.
Nr. 99.
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ANEXA Nr. 1

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. AURAPLAST — S.R.L.

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
15,29

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

14,76

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ANEXA Nr. 2

el

or
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B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

ite

Categoria de consumatori

a

pe

rs
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an

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

lei/MWh

ii
g

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

ra

tu

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
0,00
0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

fo

rm

ăr

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

us

iv

in

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

cl

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
96,04

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

95,51

tin

at

ex

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

es

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00
0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

D

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh
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— Prețuri pentru anul 2008 —
Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonament
anual (lei)

Suport fizic
Abonament
trimestrial (lei)

Abonament
lunar (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428
—
375
562
107
430
400
135
112
187
17
—

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative apărute în Partea I

Suport electronic
Abonament
Abonament
anual (lei)
lunar (lei)

960
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420
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240
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900
240
—
—
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—

40
65
25
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25
—
—
—
—

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.
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Prețurile includ TVA 9%.
Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:

el
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 INFO EUROTRADING — S.A.

pe

 INTERPRESS SPORT — S.R.L.

ite

a

 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.

tu

 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.

ii
g

ra

 PRESS EXPRES — S.R.L.

rm

ăr

 ZIRKON MEDIA — S.R.L.

in

fo

 ART ADVERTISING — S.R.L.

us

iv

 CALLIOPE — S.R.L.

ex

cl

 DIFSTARPRESS — S.R.L.

at

 CURIER PRESS — S.A.

D

es

tin

 MIMPEX — S.R.L.
 ROESTA — S.R.L.

— prin oficiile sale poștale
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
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— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)

or
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 ACTA LEGIS — S.R.L.
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