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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 127
din 3 februarie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1—19 din Legea nr. 550/2002
privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii,
aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor
aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Antonia Constantin
Mihaela Senia Costinescu

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 1—19 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea
spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de
prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene
sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul
regiilor autonome de interes local, excepție ridicată de Primarul
Municipiului Botoșani, Consiliul Local al Municipiului Botoșani și
Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări
servicii în Dosarul nr. 410/40/2008 al Curții de Apel Suceava —
Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 9 octombrie 2008, pronunțată în Dosarul
nr. 410/40/2008, Curtea de Apel Suceava — Secția
comercială, de contencios administrativ și fiscal a sesizat
Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 1—19 din Legea nr. 550/2002 privind
vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului
și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea
consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a
celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes
local, excepție ridicată de Primarul Municipiului Botoșani,
Consiliul Local al Municipiului Botoșani și Comisia pentru
vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii
arată că, deși obiectul reglementării Legii nr. 550/2002 îl
constituie spațiile comerciale proprietate privată a statului, în
practica Tribunalului Botoșani și a Curții de Apel Suceava, în
mod constant, s-a dispus obligarea autorităților administrației
locale la vânzarea spațiilor comerciale, proprietatea Municipiului
Botoșani. În aceste condiții, autorii înțeleg să supună atenției
Curții Constituționale analiza constituționalității prevederilor Legii
nr. 550/2002 sub aspectul înlăturării posibilității autorităților
administrației publice locale de a dispune în mod liber de
bunurile aflate în proprietatea privată a unităților administrativteritoriale. Prin aplicarea normelor criticate se încalcă dreptul de
proprietate al autorităților publice locale asupra bunurilor din
domeniul privat, fapt ce contravine dispozițiilor art. 44 alin. (1) și

(3), art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituție. Pe de altă parte,
textele legale criticate stabilesc ca modalitate de vânzare
negocierea directă pe baza unui raport de evaluare, ori
negocierea directă nu asigură indemnizarea vânzătorului la
valoarea de piață a bunului și nu îngăduie competiția între toate
persoanele interesate de a cumpăra.
Curtea de Apel Suceava — Secția comercială, de
contencios administrativ și fiscal consideră excepția de
neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate ridicate.
Avocatul Poporului consideră că excepția de
neconstituționalitate este întemeiată, întrucât dispozițiile criticate
înlătură posibilitatea regiilor autonome de interes local de a
dispune în mod liber de bunurile aflate în proprietatea lor, în
sensul de a opta sau nu pentru vânzarea acestora, împrejurare
ce determină încălcarea prerogativei dispoziției, ca atribut ce
ține de esența dreptului de proprietate. Mai mult, prevederile
Legii nr. 550/2002 reglementează un transfer silit de proprietate,
care nu respectă prevederile referitoare la expropriere,
consacrate de art. 44 alin. (3) din Constituție și de art.1 din
primul Protocol la Convenția pentru apărarea drepturilor omului
și a libertăților fundamentale.
Prin urmare, Avocatul Poporului consideră dispozițiile art. 1—19
din Legea nr. 550/2002 ca fiind neconstituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție și
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 1—19 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea
spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de
prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene
sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul
regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002.
Autorul excepției susține că aceste dispoziții încalcă
prevederile constituționale ale art. 44 alin. (1)—(3) cu privire la
dreptul de proprietate, art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (2) din
Constituție referitoare la autonomia locală, precum și art. 1 din
primul Protocol la Convenția pentru apărarea drepturilor omului
și a libertăților fundamentale.
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Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că, potrivit art. 1 din Legea nr. 550/2002, aceasta
stabilește cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor comerciale și
a celor de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate
în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale,
precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de
interes local, denumite în continuare spații comerciale sau de
prestări de servicii.
Autorii excepției, Primarul Municipiului Botoșani, Consiliul
Local al Municipiului Botoșani și Comisia pentru vânzarea
spațiilor comerciale și de prestări servicii, sunt nemulțumiți de
modul în care instanțele de judecată competente au dispus cu
privire la aplicarea dispozițiilor criticate, lărgind sfera bunurilor
imobile care fac obiectul Legii nr. 550/2002 asupra bunurilor
proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale.
Curtea reține că, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1)
din lege, consiliile județene sau consiliile locale, după caz,
aprobă prin hotărâre lista spațiilor comerciale sau de prestări de
servicii, proprietate privată a statului, care se află în
administrarea lor, iar, potrivit art. 5 alin. (3), prefecții vor veghea
ca hotărârea să cuprindă toate spațiile comerciale sau de
prestări de servicii care cad sub incidența legii.
Prevederile art. 4 lit. a) din lege stabilesc că prin noțiunea de
„vânzător” se înțelege consiliul județean, consiliul local al
comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București
care are în administrare spații comerciale sau de prestări de
servicii, iar vânzătorul încheie contractele de vânzarecumpărare care au ca obiect imobilele prevăzute de lege în
numele statului.
Din analiza textelor legale mai sus menționate, Curtea
constată că se instituie obligația autorităților locale de a întocmi
lista completă a spațiilor cu destinația menționată și obligația
acestora de a scoate la vânzare toate bunurile în cauză. Or, în
condițiile în care bunurile supuse vânzării se află în proprietatea
privată a statului, iar nu a unităților administrativ-teritoriale, care
doar le administrează, Curtea nu poate reține încălcarea
dreptului acestora de a-și exercita prerogativa dispoziției, ca
atribut ce ține de esența dreptului de proprietate, și nici
instituirea unui transfer silit de proprietate de natură a contraveni
prevederilor referitoare la expropriere consacrate de art. 44
alin. (1) și (3) din Constituție și de art. 1 din primul Protocol la
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale.
Pe de altă parte, Curtea reține că este dreptul statului să
hotărască în privința modului de vânzare a bunurilor din
proprietatea sa privată. Astfel, textele de lege criticate
reglementează anumite măsuri strategice de reformă
economică menite a accelera procesul de privatizare prin

3

stimularea dezvoltării agenților comerciali, statul având obligația,
în virtutea art. 135 din Constituție, să asigure crearea cadrului
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție,
protecția concurenței loiale, precum și protejarea intereselor
naționale în activitatea economică. Mai mult, potrivit art. 15 din
lege, sumele obținute din vânzarea spațiilor comerciale sau de
prestări de servicii constituie venit la bugetul de stat și la
bugetele locale, urmând a fi utilizate pentru realizarea unor
proiecte de interes public.
În legătură cu susținerile potrivit cărora dispozițiile legale
criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 120 din
Constituție, Curtea constată că acestea din urmă consacră
principiile de bază ale administrației publice din unitățile
administrativ-teritoriale, și anume autonomia locală și
descentralizarea serviciilor publice, principii care se regăsesc
atât în activitatea fiecărei autorități comunale, orășenești sau
județene, cât și în raporturile dintre aceste autorități. Potrivit
principiului obligativității respectării legilor prevăzut la art. 1
alin. (5) din Constituție, în jurisprudența sa, Curtea
Constituțională a reținut că dispozițiile art. 120 „se referă la
principiul autonomiei locale în cadrul organizării administrației
publice din unitățile administrativ-teritoriale, iar nu la existența
unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este
general obligatoriu” (Decizia nr. 136/2001, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001).
Așa fiind, principiul autonomiei locale nu exclude obligația
autorităților administrației publice locale de a respecta legile cu
caracter general, aplicabile pe întreg teritoriul țării, recunoscând
existența unor interese locale specifice, distincte, dar care nu
sunt în contradicție cu interesele naționale. În acest sens sunt
dispozițiile art. 121 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora
„Consiliile locale și primarii funcționează, în condițiile legii, ca
autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din
comune și din orașe”, precum și prevederile constituționale ale
art. 138 alin. (4), care stabilesc că „Bugetele locale se
elaborează, se aprobă și se execută în condițiile legii”.
În fine, față de critica referitoare la practica instanțelor
judecătorești privind aplicarea dispozițiilor art. 1—19 din Legea
nr. 550/2002, Curtea constată că acest aspect excedează
controlului de constituționalitate. Astfel, împrejurarea că o
instanță, în procesul de interpretare și aplicare a legii, extinde
obiectul de reglementare al acesteia la situații pe care legiuitorul
nu le-a prevăzut nu reprezintă o problemă de
neconstituționalitate, de natură să legitimeze competența Curții,
ci exclusiv un aspect care ține de aplicarea legii, în raport cu o
anumită situație de fapt, hotărârea astfel pronunțată fiind supusă
cenzurii instanțelor de control judiciar.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1—19 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor
comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor
locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, excepție ridicată de Primarul Municipiului Botoșani,
Consiliul Local al Municipiului Botoșani și Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în Dosarul
nr. 410/40/2008 al Curții de Apel Suceava — Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 3 februarie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
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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 NORD EST — 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. GAZ NORD EST — S.A. în cel de-al doilea an
al celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. GAZ NORD EST — S.A.
în cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de
reglementare, 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. GAZ NORD EST — S.A. deține
licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. GAZ NORD
EST — S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. GAZ NORD EST — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST — S.A.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din
30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 25.
ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. GAZ NORD EST — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

30.000

Venit reglementat unitar

lei/MWh

15,28

Venit total unitar

lei/MWh

17,73

MWh

30.000

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,28

Venit total unitar

lei/MWh

4,88

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată
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ANEXA Nr. 2

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

19,78

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

19,01

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

18,69

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

18,30

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. 3

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

96,29

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

95,22

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

94,75

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

93,89

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

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) 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. GAZ SUD — S.A. în cel de-al doilea

an al celei de-a doua perioade de reglementare, conform
lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
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Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. GAZ SUD — S.A. în cel
de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
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. GAZ SUD — S.A. deține licența de
distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. GAZ SUD —
S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. GAZ SUD — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD — S.A., publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 30 iunie
2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 26.
ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare pentru S.C. GAZ SUD — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

315.113

Venit reglementat unitar

lei/MWh

22,69

Venit total unitar

lei/MWh

25,57

MWh

199.714

Venit reglementat unitar

lei/MWh

5,13

Venit total unitar

lei/MWh

7,44

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

ANEXA Nr. 2

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

23,06

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

22,75

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

22,60

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

22,46

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

22,42

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. GAZ 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

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

103,94

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

103,46

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

103,16

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

102,95

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

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) 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. GAZ VEST — S.A. în cel de-al doilea an al celei
de-a doua perioade de reglementare, 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. în cel
de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
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. 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 celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. GAZ 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 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2008 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., publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 30 iunie
2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 27.
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ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. GAZ VEST — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

254.295

Venit reglementat unitar

lei/MWh

23,05

Venit total unitar

lei/MWh

24,86

MWh

254.150

Venit reglementat unitar

lei/MWh

2,79

Venit total unitar

lei/MWh

3,15

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

ANEXA Nr. 2

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

39,83

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

38,69

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

36,51

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

35,98

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. 3

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

111,39

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

110,17

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

107,84

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

107,25

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. GRUP DEZVOLTARE REȚELE — 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. GRUP DEZVOLTARE REȚELE — S.A. în cel
de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
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. GRUP DEZVOLTARE
REȚELE — S.A. în cel de-al doilea an al celei de-a doua
perioade de reglementare, 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. GRUP DEZVOLTARE REȚELE —
S.A. deține licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
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. GRUP
DEZVOLTARE REȚELE — 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. GRUP DEZVOLTARE REȚELE — 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 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE
REȚELE — S.A., publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 483 din 30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 28.
ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. GRUP DEZVOLTARE REȚELE — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

199.100

Venit reglementat unitar

lei/MWh

21,00

Venit total unitar

lei/MWh

21,82

MWh

168.100

Venit reglementat unitar

lei/MWh

3,90

Venit total unitar

lei/MWh

4,19

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. GRUP DEZVOLTARE REȚELE — 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

21,95

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

21,57

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

21,07

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

20,77

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

20,37

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

0,00

ANEXA Nr. 3

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

Lei/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

92,73

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

92,31

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

91,76

B.4. Cu un consum anual între 124.000 mc 1.240.000 mc

91,43

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

90,99

B.6. Cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ — 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. HARGAZ HARGHITA GAZ — S.A. în cel de-al

doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, conform
lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
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Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. HARGAZ HARGHITA
GAZ — S.A. în cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade
de reglementare, 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 celui de-al doilea
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 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 93/2008 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. 486 din 30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 29.
ANEXA Nr. 1

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

MWh

144.820

Venit reglementat unitar

lei/MWh

18,76

Venit total unitar

lei/MWh

20,30

Rata de creștere a eficienței economice

1,57%

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

MWh

144.820

Venit reglementat unitar

lei/MWh

2,83

Venit total unitar

lei/MWh

3,07

Rata de creștere a eficienței economice

-0,81%
ANEXA Nr. 2

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

22,75

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

21,83

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

21,52

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

21,10

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

20,85

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. 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

93,58

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

92,57

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

92,23

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

91,77

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

91,49

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

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. 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.
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. în cel de-al doilea an al
celei de-a doua perioade de reglementare, 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. în
cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
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 celui de-al doilea
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. 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 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 94/2008 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. 486 din
30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 30.
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ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. INTERGAZ — S.R.L.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

29.626

Venit reglementat unitar

lei/MWh

15,48

Venit total unitar

lei/MWh

19,68

MWh

29.626

Venit reglementat unitar

lei/MWh

0,63

Venit total unitar

lei/MWh

0,99

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

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

24,45

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

23,98

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

22,98

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

22,18

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

21,53

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

0,00

ANEXA Nr. 3

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

92,70

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

92,23

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

91,25

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

90,46

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

89,81

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. 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. în cel de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare, 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. în cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de
reglementare, 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. 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 celui de-al doilea
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 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 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2008 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. 486
din 30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 31.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. MEGACONSTRUCT — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

89.938

Venit reglementat unitar

lei/MWh

26,91

Venit total unitar

lei/MWh

29,37

MWh

89.938

Venit reglementat unitar

lei/MWh

2,05

Venit total unitar

lei/MWh

2,80

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

Lei/MWh

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

33,01

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

32,05

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

31,00

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

30,84

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

104,88

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

103,79

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

102,63

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

102,39

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

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. MEHEDINȚI GAZ — 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. MEHEDINȚI GAZ —S.A. în cel de-al

doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
conform lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
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Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. MEHEDINȚI GAZ — S.A.
în cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de
reglementare, 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. MEHEDINȚI 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 celui de-al doilea
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. MEHEDINȚI
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. MEHEDINȚI 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 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINȚI GAZ — S.A.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din
11 iulie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 32.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. MEHEDINȚI GAZ — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

606.736

Venit reglementat unitar

lei/MWh

20,01

Venit total unitar

lei/MWh

25,05

MWh

606.736

Venit reglementat unitar

lei/MWh

1,32

Venit total unitar

lei/MWh

1,58

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

ANEXA Nr. 2

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

29,46

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

28,90

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

27,85

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

25,54

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

24,73

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. MEHEDINȚI 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

99,85

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

99,25

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

98,14

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

95,71

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

94,85

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

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA — 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. M.M. DATA — S.R.L. în cel de-al doilea an al
celei de-a doua perioade de reglementare, 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. în
cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
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 celui de-al doilea
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 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2008 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. 486 din
30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 33.
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ANEXA Nr. 1

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

MWh

14.963

Venit reglementat unitar

lei/MWh

30,80

Venit total unitar

lei/MWh

34,31

MWh

14.963

Venit reglementat unitar

lei/MWh

2,85

Venit total unitar

lei/MWh

3,46

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

ANEXA Nr. 2

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

35,72

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

35,36

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

33,96

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

33,46

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. 3

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

108,05

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

107,61

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

106,08

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

105,48

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.
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. în cel de-al doilea an al
celei de-a doua perioade de reglementare, 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. în
cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
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 celui de-al doilea
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. 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 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2008 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. 486 din
30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 34.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. NORD GAZ — S.R.L.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

174.110

Venit reglementat unitar

lei/MWh

9,26

Venit total unitar

lei/MWh

9,97

MWh

174.110

Venit reglementat unitar

lei/MWh

1,83

Venit total unitar

lei/MWh

2,00

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

13,56

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

12,86

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

12,32

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

11,89

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

11,54

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

0,00
ANEXA Nr. 3

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

87,73

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

86,74

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

85,98

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

85,37

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

84,87

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

0,00

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

DECIZIE
privind stabilirea sistemului de credite de educație medicală continuă pe baza căruia se evaluează
activitatea de perfecționare profesională a medicilor, a criteriilor și a normelor de creditare
a formelor de educație medicală continuă, precum și a normei și criteriilor de acreditare
a furnizorilor de educație medicală continuă
În temeiul art. 406, 414 și 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:
Art. 1. — Educația medicală continuă, denumită în
continuare EMC, reprezintă totalitatea activităților planificate de
pregătire teoretică și practică desfășurate de medici în vederea
dobândirii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și
atitudini profesionale, în scopul creșterii calității actului medical
și a nivelului de performanță în domeniul respectiv, în beneficiul
asistenței medicale a pacientului.
Art. 2. — Managementul activităților de EMC este realizat de
Colegiul Medicilor din România prin Programul național de

educație medicală continuă, în conformitate cu procedurile
prevăzute în prezenta decizie, cu directivele și recomandările
Comunității Europene (CE) sau cu înțelegerile și recunoașterile
mutuale ale creditelor, stabilite cu Uniunea Europeană a
Medicilor Specialiști/Consiliul European de Acreditare a
Educației Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum și cu
alte autorități ori organisme profesionale medicale europene și
naționale implicate, prin natura funcționării lor, în activitățile de
educație sau dezvoltare profesională continuă a medicilor.
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Art. 3. — (1) Activitățile de EMC sunt cuantificate prin unități
de creditare, denumite credite EMC.
(2) Creditele EMC se acordă prin raportare la orele efective
petrecute în activitatea de EMC. Pentru o oră efectivă de
activitate de EMC se acordă cel mult un credit EMC. Pentru o zi
de activitate efectivă se acordă maximum 6 credite EMC.
Echivalența cu sistemele de creditare anterioară este: un credit
EMC este egal cu o oră de EMC.
(3) Creditele obținute de medici în urma participării la
activitățile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului
profesional al medicului.
(4) Evaluarea punctajului profesional al medicului se face
periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani.
(5) Prin excepție, pentru medicii care au împlinit vârsta legală
de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face și
anual, în baza cererii de prelungire a activității.
Art. 4. — (1) Numărul minim de credite EMC pe care un
medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale
periodice este 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data
evaluării, sau 40, anual, în cazul medicilor pensionari care
solicită avizul anual pentru prelungirea activității.
(2) Participarea la activitățile de EMC trebuie să fie
preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca
maximum o treime din punctajul minim să fie reprezentată de
activități educaționale din alte domenii medicale decât
specialitatea de bază.
(3) În mod obligatoriu, cel puțin o treime din creditele EMC
necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.
Art. 5. — (1) Fiecare membru al Colegiului Medicilor din
România are obligația de a participa la programul de EMC și de
a cumula cel puțin numărul de credite EMC stabilit.
(2) În cazul în care nu realizează numărul minim de credite
EMC în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4), dreptul de liberă
practică al medicului se suspendă, conform legii, până la
realizarea numărului de credite respectiv.
Art. 6. — (1) Membrii Colegiului Medicilor din România au
obligația de a ține evidența propriului punctaj profesional.
(2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de
specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea și
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verificarea respectării obligațiilor impuse de art. 4 și 5, în
următoarele situații:
a) la avizarea anuală;
b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
c) după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită
avizul anual pentru prelungirea activității;
d) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de
punctaj pentru participare la concursuri și examene;
e) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
f) ori de câte ori consiliul județean al colegiului teritorial
consideră necesar.
Art. 7. — Acreditarea furnizorilor și creditarea formelor de
EMC organizate de aceștia se fac de către Colegiul Medicilor
din România la nivel național.
Art. 8. — (1) Criteriile și normele de creditare a formelor de
EMC și norma și criteriile de acreditare a furnizorilor de EMC
vor constitui baza de elaborare și aplicare a Programului
național de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor
din România și sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac
parte integrantă din prezenta decizie.
(2) Cererea-tip de creditare a formelor de EMC, cererea-tip
de acreditare a furnizorilor de EMC, precum și fișa publicației
pentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicațiilor
medicale agreate de Colegiul Medicilor din România sunt
prevăzute în anexele nr. 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din
prezenta decizie.
(3) Modelul-tip de prezentare a unui program (curs) de
formare profesională continuă creditabil ca EMC este prevăzut
în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta decizie.
(4) Modelul-tip de certificat de absolvire și modelul-tip de
certificat de participare sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8, care
fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 9. — Colegiul Medicilor din România ține evidența
formelor de EMC creditate și publică un raport anual al acestora.
Art. 10. — Colegiul Medicilor din România va evidenția
activitatea deosebit de bună a furnizorilor în dezvoltarea EMC
prin acordarea unor premii anuale de excelență.
Art. 11. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor din România,
Vasile Astărăstoae
București, 23 ianuarie 2009.
Nr. 2.
ANEXA Nr. 1

CRITERIILE ȘI NORMELE

de creditare a formelor de educație medicală continuă
Art. 1. — Colegiul Medicilor din România creditează ca forme
de educație medicală continuă, denumite în continuare forme
de EMC, formele de învățământ postuniversitar medical uman,
formele de educație medicală permanentă, precum și
manifestări și activități cu caracter științific.
Art. 2. — Formele de învățământ postuniversitar medical
uman cuprind:
a) forme de EMC propriu-zise, reprezentate de cursurile de
învățământ postuniversitar și de cursurile de învățământ
postuniversitar la distanță;
b) alte forme de învățământ postuniversitar, creditate ca titluri
și calificări profesionale ce se adaugă la creditarea EMC pentru

calculul punctajului medicului, reprezentate de: rezidențiat,
specializarea în domeniul unei alte specialități decât cea de
bază, dobândirea de atestate de studii complementare, masterat
și doctorat.
Art. 3. — Formele de educație medicală permanentă sunt
reprezentate de cursurile de educație permanentă sau formare
continuă medicale, ateliere de formare profesională continuă și
stagii practice de perfecționare profesională sau de adaptare ori
readaptare profesională.
Art. 4. — Manifestările și activitățile cu caracter științific
creditate de Colegiul Medicilor din România cuprind:
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a) manifestări științifice, reprezentate de congrese,
conferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni
științifice;
b) publicarea de materiale științifice medicale, respectiv
articole, în reviste medicale, capitole de carte, cărți, monografii,
tratate, manuale, editare de carte medicală.
Art. 5. — Criteriile generale de creditare a cursurilor și
manifestărilor științifice sunt:
a) prezența pe toată durata de desfășurare a programului de
EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la
neacordarea creditelor persoanei respective;
b) numărul maxim de credite EMC acordate pentru un
program este 60;
c) durata maximă a unei singure prelegeri este de două ore.
Durata discuțiilor nu poate depăși un sfert din durata sesiunii și
este necesară o pauză de minimum 15 minute la fiecare două
ore de program;
d) cursurile postuniversitare din cadrul unei manifestări
științifice se pot credita separat numai dacă nu se suprapun cu
programul manifestării și dacă sunt organizate cu avizul sau în
colaborare cu furnizori acreditați de Colegiul Medicilor din
România pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore de
program creditat pe zi;
e) simpozioanele sau alte manifestări informale, satelite ale
unor manifestări științifice majore, nu se creditează separat,
suplimentar față de programul de bază, desfășurat între
momentele de deschidere și închidere stabilite de furnizor;
f) sesiunile paralele de comunicări se creditează o singură
dată, la nivelul duratei maxime efective, un participant neputând
fi în același timp prezent în două locuri;
g) numărul de credite acordate pentru orice formă de EMC
va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcându-se la 50 de
sutimi;
h) nu pot fi introduse în calcul creditările obținute pentru
participarea la mai multe programe de EMC desfășurate în
aceeași perioadă de timp.
Art. 6. — (1) Orice formă de EMC se creditează în baza
cererii-tip de creditare, prevăzută în anexa nr. 3 la decizie,
completată de furnizorul de EMC, însoțită de programul detaliat
pe ore al cursului sau al manifestării științifice.
(2) Cererea de creditare a manifestărilor naționale se depune
la Colegiul Medicilor din România, iar cererea de creditare a
manifestărilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel
puțin 30 de zile înaintea începerii programului.
(3) Pentru cursurile de formare profesională continuă, alături
de cererea menționată la alin. (2) se vor anexa și o prezentare
succintă a programului de formare profesională continuă,
elaborată în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6 la
decizie, precum și CV-urile și copiile atestatelor dobândite de
formatorii ce susțin programul în cauză. Pentru programele de
învățământ postuniversitar, precum și pentru cadrele didactice
autohtone, procedura de mai sus este acoperită de girul
instituției de învățământ superior medical ce avizează
organizarea programului. În cazul în care programele se
organizează cu cadre didactice din afara României, sunt
necesare CV-urile și documentele de atestare a calificării
didactice.
(4) După terminarea programului de EMC, indiferent de
forma sa, organizatorii au obligația de a trimite Colegiului
Medicilor din România, respectiv colegiilor teritoriale lista
participanților, atât în formă tipărită, cât și în format electronic,
care trebuie să cuprindă următoarele rubrici: numele și

prenumele, codul numeric personal, specialitatea, gradul
profesional și locul de muncă. Furnizorul are de asemenea
obligația de a trimite un raport asupra desfășurării evenimentului
educațional și al evaluărilor precizate în anexa nr. 6 la decizie.
Art. 7. — Creditarea cursurilor de învățământ postuniversitar
și de educație permanentă se face în funcție de următoarele
criterii:
a) durata efectivă a programului;
b) existența unui stagiu practic asociat programului;
c) existența unei structurări a programului de EMC specifice
principiilor formării profesionale a adultului (conform anexei nr. 6
la decizie).
Art. 8. — Normele de creditare pentru formele precizate la
art. 2 lit. a) și art. 3:
a) creditarea pregătirii teoretice se face în funcție de numărul
de ore efective, incluzând și demonstrațiile practice făcute de
cadrul didactic sau formator;
b) metodele de dinamică de grup, de tip Balint, se creditează
cu 75% din durata efectivă;
c) cursurile ce demonstrează existența unui stagiu practic
asociat se creditează cu 125% față de durata efectivă a cursului
teoretic;
d) programele care conțin peste 75% activitate practică se
creditează în funcție de orele efective de activitate;
e) cadrele didactice, precum și formatorii atestați care țin
cursuri creditate de Colegiul Medicilor din România vor fi
creditați cu numărul de ore efective prestate de fiecare
înmulțit cu 2;
f) pentru activitatea coordonatorilor de stagii practice de
instruire care nu sunt cadre didactice, de stagii programate și
organizate pentru studenți în medicină, stagiari, rezidenți sau
medici, inclusiv pentru programele de pregătire extrauniversitară
în vederea obținerii de atestate de studii complementare și
stagiile de readaptare profesională în cazul întreruperii activității
mai mult de 5 ani, se acordă un număr de 40 de credite EMC pe
an, în baza unei dovezi de activitate de cel puțin două luni pe an;
g) participarea la cursuri și stagii practice în străinătate,
creditate de o societate sau de un organism profesional
european, american ori internațional, este creditată cu numărul
de credite europene (sau internaționale) conferite de organismul
european (internațional);
h) participarea la un curs în străinătate care nu are creditare
internațională înscrisă pe certificatul de absolvire se creditează
cu de 6 ori numărul zilelor de curs, maximum 60 de credite pe
curs;
i) stagiile practice și schimburile de experiență efectuate în
străinătate care nu au creditare internațională nu se creditează.
Art. 9. — Creditarea cursurilor de EMC la distanță, denumite
în continuare EMCD, se face pentru următoarele tipuri de
programe:
a) programe de EMCD prin poștă, caracterizate prin punerea
în posesia cursantului a suportului educațional în formă tipărită,
de CD sau e-mail personalizat, suport ce asigură integral baza
pentru procesul de autoînvățare, cu asigurarea evaluării finale
prin testare în sesiune directă, față în față, prin chestionar tipărit
trimis prin poștă ori prin internet, în situația revistelor în format
electronic;
b) programe de EMCD prin internet, on-line, interactive fie
prin suportul informațional oferit, cu link-uri și portaluri specifice,
fie prin consultanță cu tutori de program acreditați, cu asigurarea
unei testări finale securizate, tot prin acces on-line personalizat
sau testare scrisă în sală.
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Art. 10. — Criteriile de creditare a EMCD sunt:
a) durata parcurgerii programului și a învățării efective a
acestuia în scopul atingerii obiectivelor de învățare, care se
apreciază prin testare pe lot-pilot organizată de furnizor, în
limitele a cel mult 18 ore pe program;
b) pentru articole de revistă se admit 5—8 pagini tipărite, cu
cel mult două figuri sau tabele incluse pe pagină,
corespunzătoare a două ore efective de asimilare;
c) testul de evaluare pentru EMCD prin articole de revistă va
conține minimum 10 întrebări, cu prag de promovare de răspuns
corect la minimum 75% din întrebări;
d) pentru programe pe internet se consideră 3—5 pagini web
de 2.000 de caractere pe pagină și cu trimitere la maximum
două figuri sau tabele, corespunzătoare unei ore de învățare
efectivă, respectiv un credit de EMC;
e) testul de evaluare pentru programe de EMCD prin internet
va permite un acces pentru maximum două încercări, va conține
un număr minim de 10 întrebări pentru fiecare 6 ore efective, cu
un prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din
întrebări.
Art. 11. — Normele de creditare stabilite pentru EMCD:
a) pentru EMCD prin articole de revistă se acordă maximum
două credite EMC pe număr;
b) programele de EMCD prin internet se creditează în funcție
de durata apreciată de învățare efectivă, maximum 18 ore pe
program, corespunzătoare a 18 credite EMC;
c) intervalul minim acceptat între două participări la programe
de EMCD este de 30 de zile; în cazul participării în aceeași
perioadă la două programe de EMCD prin internet, se iau în
calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai
multe credite;
d) participarea la cursuri de EMCD organizate și creditate de
o universitate sau de un organism profesional european ori
internațional este creditată cu numărul de credite europene sau
internaționale conferite de organismul respectiv;
e) coordonatorii, autorii și tutorii de programe de EMCD vor
fi creditați fiecare cu de 3 ori numărul de credite acordat
programului respectiv.
Art. 12. — (1) Solicitarea creditării pentru EMCD se face de
către furnizorul de EMCD numai la Colegiul Medicilor din
România, utilizându-se aceeași cerere-tip de creditare
prevăzută în anexa nr. 3 la decizie, formulată și depusă cu cel
puțin 60 de zile înaintea începerii programului.
(2) Cererea va fi însoțită de un dosar tehnic și pedagogic al
programului educațional care să cuprindă:
a) elemente de demonstrare, respectiv: modul de funcționare
globală a programului, existența unui server dedicat procesului
EMC on-line, a unui soft de gestiune pentru conținutul de
material științific, a unui soft proprietar sau adaptat pentru
evidența utilizatorilor, o echipă tehnică de producție alcătuită din
medici și informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date
și utilizatori, precum și o modalitate concretă în care întregul
proces să poată fi auditat, cu păstrarea logurilor de accesare și
compararea cu intrările din baza de date;
b) un proiect sau program de management al cursului,
conținând referiri la: identificarea și analiza cerințelor, studiu de
fiabilitate, obiective educaționale, strategie de implementare,
analiza resurselor, evaluarea cunoștințelor, evaluarea
proiectului.
(3) Organizatorii au obligația să trimită, după terminarea
programului respectiv, lista participanților, incluzând codul
numeric personal al medicului, în format electronic.
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Art. 13. — Creditarea manifestărilor științifice se face în
funcție de criteriile legate de:
a) nivelul de desfășurare a manifestării: local/regional,
național (sau internațional);
b) durata efectivă a programului științific.
Art. 14. — Normele de creditare pentru manifestările
științifice:
a) manifestările locale/regionale vor primi un număr de
credite EMC egal cu 75% din durata efectivă;
b) manifestările naționale vor primi un număr de credite egal
cu durata efectivă; un furnizor nu poate organiza decât cel mult
două asemenea manifestări creditabile național pe an.
Manifestările organizate de furnizori locali sau regionali nu pot fi
considerate ca fiind naționale și creditate ca atare;
c) pentru conferențiere la o manifestare științifică se acordă
de două ori numărul de credite corespunzător manifestării;
d) pentru participarea cu una până la maximum 3 lucrări,
postere sau comunicări orale se adaugă, pentru primul autor,
jumătate din numărul de credite corespunzător manifestării
pentru fiecare lucrare și un sfert din numărul de credite pentru
fiecare lucrare pentru coautor;
e) participarea la manifestări științifice internaționale creditate
de o societate sau de un organism profesional european,
american ori internațional este creditată de Colegiul Medicilor
din România cu un număr de credite egal cu numărul de credite
europene ori internaționale conferite de organismul european
sau internațional;
f) participarea la o conferință sau la un congres în străinătate
care nu are creditare internațională înscrisă pe certificatul de
participare se creditează cu 6 credite pentru fiecare zi de
manifestare, fără a putea depăși 18 credite pe manifestare.
Art. 15. — (1) Invitațiile de participare la manifestările
științifice vor avea antetul organizatorilor și semnătura
reprezentanților acestuia. Ele vor conține denumirea formei de
EMC și cel puțin un sumar al programului acesteia.
(2) Invitația poate conține denumirea sponsorului, dar nu
antetul sau semnătura acestuia.
Art. 16. — (1) Programul va preciza în mod clar organizatorii
și sponsorii și va conține toate detaliile de desfășurare: ora,
locul, numele și titlul științific sau profesional ale vorbitorilor, titlul
exact al comunicării ori conferinței. Se vor da date exacte privind
manifestările-satelit, dacă acestea există.
(2) Titlul comunicării sau al conferinței nu va conține denumiri
comerciale ale produselor medicamentoase, ci numai
denumirea comună internațională (DCI).
(3) Programul va menționa numărul de credite EMC acordate
de Colegiul Medicilor din România. El poate conține reclame ale
sponsorilor.
Art. 17. — (1) Este interzisă deschiderea sau închiderea
formei de EMC de către reprezentanții sponsorului. Acesta
poate face doar anunțuri legate de organizarea neștiințifică, cum
ar fi organizarea meselor festive, transportului sau a altor
festivități.
(2) Încălcarea regulilor prevăzute la alin. (1) determină
sancționarea organizatorului sau a furnizorului.
Art. 18. — (1) În timpul desfășurării formelor de EMC este
interzisă folosirea exclusivă a denumirii comerciale a produselor
medicamentoase. Aceasta trebuie să fie dublată întotdeauna de
DCI.
(2) Sunt permise afișarea în sală de panouri publicitare ale
sponsorului, precum și distribuirea de materiale promoționale
participanților.
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Art. 19. — Creditarea publicațiilor medicale se face numai
pentru revistele incluse în Nomenclatorul publicațiilor medicale
agreate de Colegiul Medicilor din România.
Art. 20. — Se acordă credite numai pentru cărțile, manualele
sau tratatele medicale publicate de editurile cuprinse în Lista
editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România; se va
solicita editurilor care publică exclusiv sau inclusiv carte
medicală să se acrediteze la Colegiul Medicilor din România ca
furnizor de EMC.
Art. 21. — Criteriile de includere a publicațiilor
medicale/editurilor în Nomenclatorul publicațiilor medicale
agreate de Colegiul Medicilor din România, respectiv în Lista
editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România sunt
următoarele:
a) periodicitatea apariției; pentru reviste, demonstrarea
editării a cel puțin 4 numere pe an;
b) obligativitatea înscrierii în publicație a ISSN sau ISBN;
c) acreditarea Consiliului Național al Cercetării Științifice din
Învățământul Superior (CNCSIS) asigură din oficiu acceptarea
de către Colegiul Medicilor din România a publicației;
d) conținut științific medical obligatoriu;
e) să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau
recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, articole
generale privind politica sanitară;
f) adresabilitatea medicală: generală sau pe specialități,
inclusiv medicină de familie;
g) să aibă girul științific al unei societăți științifice, universități
de medicină etc.;
h) consiliul editorial sau colectivul redacțional să includă și
cadre universitare cu rol de predare.
Art. 22. — Înscrierea în Nomenclatorul publicațiilor medicale
agreate de Colegiul Medicilor din România și în Lista editurilor
acreditate de Colegiul Medicilor din România se face în baza
unei cereri-tip prevăzute în anexa nr. 4 la decizie, la care se
anexează, după completare, fișa publicației, prevăzută în anexa
nr. 5 la decizie.
Art. 23. — Normele de creditare stabilite pentru publicațiile
medicale sunt:
a) articole științifice în reviste de specialitate catalogate ISI —
200 de credite/articol;
b) articole științifice în reviste de specialitate internaționale
sau românești Med-Line — 80 de credite/articol;
c) articole științifice în reviste de specialitate clasificate
CNCSIS grupa A — 200 de credite/articol, grupa B — 80 de
credite/articol, grupa C — 25 de credite/articol;
d) articole în reviste medicale electronice — 20 de
credite/articol;
e) articole științifice în alte reviste medicale sau de
jurnalistică medicală acreditate de Colegiul Medicilor din
România — 15 credite/articol;
f) clasificarea CNCSIS a publicațiilor respective se
menționează în Nomenclatorul publicațiilor medicale acreditate
de Colegiul Medicilor din România;
g) capitole de cărți în tratate de medicină — 100 de
credite/capitol sub 100 de pagini și 150 de credite/capitol de
peste 100 pagini, ca unic autor;
h) carte sau monografie medicală — 200 de credite/carte, ca
unic autor;
i) traduceri de carte medicală — 50 de credite/carte, ca unic
traducător;
j) existența a 2 sau mai mulți autori pentru un capitol ori o
carte publicată duce la împărțirea procentuală a creditelor

acordate la numărul de autori menționați pentru capitolul sau
cartea respectivă; primul autor sau, după caz, autorul
corespondent primește 125% din punctajul celorlalți autori;
k) editor de carte medicală — 150 de credite; redactor-șef
de revistă medicală — 40 de credite/an;
l) un articol publicat în mai multe reviste se punctează o
singură dată, la nivelul cel mai ridicat;
m) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la
manifestări științifice nu se creditează suplimentar față de
lucrarea comunicată;
n) comunicarea studiilor de farmacovigilență confirmate și
comunicate de Agenția Națională a Medicamentului —
10 credite/comunicare;
o) pentru abonamente la reviste medicale: la revistele
naționale cuprinse în Nomenclatorul publicațiilor medicale
agreate de Colegiul Medicilor din România se acordă
5 credite/abonament anual, iar la reviste din străinătate,
indexate Med-Line — 10 credite/abonament anual;
p) pentru abonamentele la revistele medicale din străinătate
editate și traduse parțial sau total în România, creditarea se face
ca la revistele naționale. Pentru publicarea de articole în aceste
reviste, se calculează credite ca pentru revistele din străinătate
doar la cele cu traducere integrală, care sunt editate și
recenzate de editura-mamă.
Art. 24. — (1) Certificarea formelor de EMC creditate se face
de către colegiile teritoriale, în funcție de locul de desfășurare a
formei de EMC, ca organizator sau coorganizator alături de
furnizorul ori furnizorii de EMC acreditat/acreditați și
implicat/implicați, purtând obligatoriu ștampila colegiului
medicilor și a furnizorului principal, după caz, precum și
semnătura
președintelui
sau
a
vicepreședintelui
departamentului profesional-științific alături de cea a
coordonatorului sau a responsabilului de program.
(2) Pentru programele de EMC naționale, ca și pentru
cursuri, certificarea nu se face de către colegiile medicilor
teritoriale, ci direct de către furnizorul de EMC implicat.
(3) În cazul formelor de EMC naționale multicentrice,
interregionale/interjudețene sau itinerante, este necesară/
necesar informarea ori parteneriatul cu colegiul medicilor
teritorial pe raza căruia este organizat evenimentul.
(4) În cazul formelor de EMC care nu au caracter național,
este obligatoriu avizul sau parteneriatul colegiului medicilor
teritorial.
(5) Certificarea programelor de EMCD se va face prin
certificate tipărite sau imprimate în original; certificarea se va
putea face on-line numai după introducerea în România a unor
reglementări legale în acest sens.
(6) Același regim se aplică și certificatelor on-line eliberate
în străinătate, dacă nu au o recunoaștere formală a unor
autorități profesionale naționale din țara respectivă.
Art. 25. — Certificarea se face contra unei taxe echivalente
în lei de minimum 50 și maximum 100 euro pentru fiecare
manifestare creditată, stabilită de colegiile teritoriale, și,
respectiv, contra unei taxe echivalente în lei de 1,5 euro pentru
fiecare certificat eliberat unui participant, în cazul în care
tipărirea se face de către colegiile medicilor.
Art. 26. — (1) Certificarea se face pe certificate-tip, conform
modelelor prevăzute în anexele nr. 7 și 8 la decizie.
(2) Pentru cursurile creditate se eliberează un certificat de
absolvire conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la decizie.
Acesta va menționa promovarea probei de evaluare finale
stabilite de organizator. Instituțiile de învățământ superior vor
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elibera propriul model de certificat de absolvire, aprobat de
Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.
(3) Pentru manifestări științifice se eliberează un certificat de
participare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la decizie,
cu inscripționarea inclusiv a siglei colegiului alături de numărul
de credite EMC acordate.
Art. 27. — (1) Până în momentul dării în folosință a sistemului
informatizat de realizare a bazei de date, numărul de
înregistrare a certificatului va fi cel din lista de cursanți sau
participanți ce va fi transmisă la Colegiul Medicilor din România
la terminarea programului, cu excepția instituțiilor de învățământ
superior, a Centrului Național de Perfecționare în Domeniul
Sanitar București și a Școlii Naționale de Sănătate Publică și
Management Sanitar, care au un regim propriu de certificare și
înregistrare și care trimit listele la Colegiul Medicilor din
România, însoțite și de numărul certificatului eliberat.
(2) După implementarea sistemului informatic la nivelul
colegiilor teritoriale, la nivelul Colegiului Medicilor din România
se va constitui un registru electronic de evidență a datelor de
participare la formele de EMC, iar numerele de înregistrare vor
fi unice, oferite în momentul creditării formei respective de EMC
de către Colegiul Medicilor din România.
Art. 28. — Comisiile și departamentele profesional-științifice
și de învățământ ale Colegiului Medicilor din România la nivel
național și/sau teritorial vor inspecta evenimentele de EMC
creditate de Colegiul Medicilor din Romania în vederea evaluării
îndeplinirii normelor și criteriilor prevăzute în decizie. Aceste
evaluări vor putea fi utilizate în vederea consilierii și/sau
retragerii creditării evenimentului. În cazuri grave sau repetate
se va retrage acreditarea furnizorului de EMC respectiv.
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Art. 29. — Calcularea punctajului pentru evaluarea
profesională a medicilor se face prin totalizarea creditelor EMC
obținute pentru formele de EMC prezentate, la care se adaugă,
dacă au fost obținute în intervalul de 5 ani calculat, o singură
dată, credite pentru titluri profesionale, după cum urmează:
a) obținerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul
Sănătății, prin promovarea concursului de rezidențiat — 50 de
credite EMC;
b) obținerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea
unei alte specialități — 200 de credite EMC;
c) obținerea unui atestat de studii complementare — 75 de
credite EMC;
d) obținerea titlului de medic primar, inclusiv a doua
specialitate — 250 de credite EMC;
e) obținerea titlului de doctor în medicină — 300 de credite
EMC;
f) obținerea titlului de master — 150 de credite EMC pentru
masterele avizate de Colegiul Medicilor din România și publicate
pe site-ul colegiului; creditarea masteratelor organizate
începând cu anul 2007 se va face numai în baza acreditării de
către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Superior;
g) obținerea titlului de formator acreditat de Ministerul
Sănătății — 75 de credite EMC;
h) obținerea titlului de formator de formatori, acreditat de
Ministerul Sănătății — 100 de credite EMC;
i) statutul de cadru didactic universitar, șef de lucrări,
conferențiar sau profesor, inclusiv profesor asociat ori
corespondent (îndrumător de doctorat sau asociat), cu activitate
confirmată de instituția universitară — 40 de credite EMC pe an.
ANEXA Nr. 2

NORMA ȘI CRITERIILE

de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
Art. 1. — Furnizorul de educație medicală continuă, denumit
în continuare furnizor de EMC, este o instituție sau o organizație
cu specific educațional medical ce asigură managementul
formelor de educație medicală continuă.
Art. 2. — (1) Tipurile de furnizori de EMC acreditați de
Colegiul Medicilor din România sunt:
a) furnizorii de învățământ postuniversitar, reprezentați de
instituții de învățământ superior medical, respectiv de universități
sau facultăți de medicină legal acreditate;
b) furnizorii de educație permanentă sau formare continuă,
reprezentați de instituțiile de învățământ superior medical
menționate la lit. a), de instituții cu rol de învățământ, de colegiile
teritoriale, ce pot asigura managementul unui program de
formare continuă medicală, precum și de alte organizații
recunoscute de Colegiul Medicilor din România, în colaborare
cu instituțiile de mai sus;
c) furnizorii de EMC la distanță, reprezentați de instituțiile de
învățământ superior medical menționate la lit. a) și de alte centre
cu rol de formare la distanță, numai în colaborare cu o
universitate sau facultate de medicină acreditată;
d) furnizorii de manifestări științifice, reprezentați de colegiile
medicilor, societățile și asociațiile medicale profesionale,
instituțiile de învățământ superior medical menționate la lit. a),
Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării,
Academia de Științe Medicale, institutele de cercetări medicale,
direcțiile/autoritățile de sănătate publică, precum și alți furnizori
de EMC acreditați de Colegiul Medicilor din România;

e) editurile de carte medicală recunoscute de Colegiul
Medicilor din România.
(2) Procesul de acreditare a editurilor de carte medicală de
către Colegiul Medicilor din România a început la data de
1 ianuarie 2007.
Art. 3. — În vederea acreditării de către Colegiul Medicilor
din România ca furnizori de EMC, instituțiile sau organizațiile ce
au prevăzut în statutul lor un astfel de rol trebuie să depună un
dosar de acreditare care să cuprindă o cerere-tip, prevăzută în
anexa nr. 4 la decizie, hotărârea judecătorească de înființare,
actul constitutiv, statutul sau regulamentul de funcționare, dacă
există, ori actul normativ prin care au fost înființate.
Art. 4. — Toți furnizorii de EMC se reacreditează anual.
Art. 5. — (1) Taxa pentru acreditare ca furnizor de EMC
reprezintă echivalentul în lei a 300 euro pentru acreditarea
inițială și a 100 euro pentru reacreditarea anuală.
(2) Pentru furnizorii de EMC care au filiale teritoriale și
recunosc funcționarea teritorială autonomă a acestora, se
percepe o taxă suplimentară egală cu jumătate din valorile
menționate la alin. (1), pentru fiecare filială acreditată.
Art. 6. — Criteriile de acreditare ca furnizor de EMC sunt
următoarele:
a) să aibă statut de persoană juridică, cu excepția filialelor
fără personalitate juridică, pentru care girează furnizorul de EMC
de care depind;
b) să fie o instituție sau organizație medicală cu rol, funcții și
atribuții prevăzute în statut, fie de învățământ ori de educație
permanentă în domeniul medical, pentru formele de educație
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medicală formală, fie profesional-științifice medicale, pentru
formele de educație medicală informală;
c) fac excepție de la prevederile lit. b) instituțiile universitare
și de formare continuă nemedicale legal acreditate, editurile și
organizațiile sau firmele ce acordă servicii educaționale
tradiționale ori la distanță în folosul profesiei medicale;
d) să aibă preocupări și să promoveze domenii medicale
științific acceptate în lumea medicală modernă;
e) să respecte regulile de activitate nonprofit și de
neimplicare în promovarea de produse sau a intereselor unor
sponsori;
f) să demonstreze accesul la dotare tehnică pentru
desfășurarea unor activități educaționale;
g) să poată dovedi calificarea și competența profesională și
educațională a prestatorilor de servicii de EMC, corespunzător
formei de EMC pe care o organizează;
h) începând cu 1 ianuarie 2010, pentru a fi acreditați,
furnizorii de formare profesională continuă trebuie să se supună
unui proces de autoevaluare anuală, care să conducă la

stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea calității
formării profesionale continue la nivelul furnizorului, în
conformitate cu recomandările europene în domeniu;
i) în vederea realizării obiectivului precizat la lit. h), Colegiul
Medicilor din România va iniția vizite de evaluare și consiliere a
furnizorilor de EMC.
Art. 7. — Firmele producătoare de medicamente sau
echipamente medicale nu pot fi organizatori în cadrul
Programului național de EMC.
Art. 8. — Furnizorii formelor de EMC care nu se supun
regulilor Programului național de educație medicală continuă al
Colegiului Medicilor din România pot pierde această calitate prin
decizie a Consiliului național al Colegiului Medicilor din
România.
Art. 9. — Sunt scutite de plata taxelor de acreditare ca
furnizor de EMC, taxe prevăzute la art. 5, asociațiile studențești,
cele ale medicilor rezidenți legal înființate, precum și colegiile
medicilor teritoriale.

ANEXA Nr. 3

CERERE-TIP

de creditare a formelor de EMC
Informații generale despre instituția organizatoare
1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educațional
.....................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
2. Coordonatorul de program
Numele .........................
Prenumele ........................
Titlul .......................................
Adresa ....................................................................................................................................................................................
Telefon .....................
Fax .....................
E-mail .......................
3. Persoana de contact desemnată de organizator (dacă este diferită de coordonatorul de program)
Numele .........................
Prenumele .........................
Titlul .....................
Adresa ..................................................................................................................................................................................
Telefon ......................
Fax .....................
E-mail.........................
Informații privind evenimentul educațional propus creditării
1. Tipul de activitate propus
Curs (inclusiv atelier de formare)
[]
Congres
[]
Conferință
[]
Simpozion
[]
Masă rotundă
[]
Atelier de lucru
[]
Altele .....................................................................................................................................................................................
2. Titlul
...................................................................................................................................................................................................................
3. Perioada de desfășurare
..............................................................................................................................................................................................
4. Locul de desfășurare .......................................................................................................................................................
5. Grupul-țintă (de menționat specialitatea medicilor cărora li se adresează)
...............................................................................................................................................................................................
6. Numărul scontat de participanți .........................................................................................................................................
7. Programul științific exact (va fi atașat ca anexă)
NOTĂ:

Organizatorul se obligă să anunțe Comisia națională de EMC cu privire la orice modificări ulterioare survenite în programul
educațional.
8. Evaluarea evenimentului educațional
...............................................................................................................................................................................................
9. Tipul materialelor publicate în legătură cu evenimentul educațional (se vor anexa)
..............................................................................................................................................................................................
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Informații privind finanțarea evenimentului educațional
1. Denumirea sponsorilor
...................................................................................................................................
2. Tipul de activități finanțate
.................................................................................................................................
3. Alte surse de finanțare
.................................................................................................................................................................
Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educațional de mai sus în conformitate cu procedurile, criteriile
și normele Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 2/2009 privind stabilirea sistemului de credite de
educație medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecționare profesională a medicilor, a criteriilor și a
normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă, precum și a normei și criteriilor de acreditare a furnizorilor de
educație medicală continuă.
Declar lipsa oricăror interese comerciale directe ale evenimentului educațional propus pentru creditare.
Data .............................
Semnătura
...........................

ANEXA Nr. 4

CERERE-TIP

de acreditare a furnizorilor de EMC
Informații generale despre instituție
1. Denumirea instituției (organizației)
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
2. Coordonatorul de program de EMC
Numele ........................
Prenumele ........................
Titlul .......................
Adresa .....................................................................................
Telefon ..........................
Fax .........................
E-mail .........................
3. Persoana de contact desemnată de instituție (dacă este diferită de coordonatorul de program de EMC)
Numele ........................
Prenumele ........................
Titlul .......................
Adresa ..................................................................................................................................................................................
Telefon ..........................
Fax .........................
E-mail .........................
4. Experiență în organizarea de forme de EMC (de menționat formele de EMC organizate în ultimii 3 ani)
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
5. Personalul acreditat să desfășoare activități de EMC (de menționat titlul profesional-științific)
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Infrastructura din dotare
1. Săli de curs și capacitatea acestora
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
2. Aparatura de proiecție și tipul acesteia
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
3. Capacitatea de a desfășura aplicații practice
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
4. Posibilități de imprimare și multiplicare
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
Surse de finanțare
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Data ...................................
Semnătura ....................................
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ANEXA Nr. 5

FIȘA PUBLICAȚIEI

pentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiului Medicilor din România
ISSN:

CLASIFICARE:
(ISI, CNCSIS, Med-Line)

Titlul publicației:

Editor științific (societatea, organizația):

Nr. de apariții/an:

Debut publicistic (anul):
Tiraj:

Pe nr.:

Nr. de exemplare vândute/an:

Preț abonament anual:

Pe an:
Adresabilitate dedicată:
(nr. spec.)
lei

Unde și cum se face plata abonamentului:
Cont bancar:
Redactor-șef:

Adresă serviciu:

Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Secretar de redacție:

Adresă serviciu:

Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Persoană de legătură cu Colegiul
Medicilor din România:
Adresă serviciu:

Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

dolari sau euro
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Evaluarea calității științifice și editoriale:

Consiliul (comitetul) editorial:

Tiparul executat la:

Redactor-șef,
............................................
ANEXA Nr. 6

MODEL-TIP

de prezentare a unui program (curs) de formare profesională continuă creditabil ca educație medicală continuă
Furnizor de EMC principal ....................................................................................................................................................
Coorganizatori sau parteneri ................................................................................................................................................
Acreditarea și calificarea persoanelor cu atribuții de instruire teoretică și practică (cadre didactice și/sau formatori)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Titlul programului ..................................................................................................................................................................
Data sau perioada de desfășurare .......................................................................................................................................
Tipul și numărul de participanți estimat (minim, maxim și optim) .........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Identificarea cerințelor de formare cărora li se adresează ......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Analiza acestor nevoi și motivația organizării .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Rezultate așteptate ..............................................................................................................................................................
Obiective educaționale ................................................................................................................................................................
Programa de pregătire ..........................................................................................................................................................
Metodologie didactică utilizată (mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și
formarea deprinderilor practice) ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Strategia de organizare (pași, intrări, ieșiri, resurse, costuri) ...............................................................................................
Evaluare — a formabililor (de cunoștințe și abilități)
— a lectorilor (a formatorilor) — chestionar de opinie
— a programului — chestionar de opinie
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ANEXA Nr. 7*)

MODEL-TIP

de certificat de absolvire

ANEXA Nr. 8*)

MODEL-TIP

de certificat de participare

*) Anexele nr. 7 și 8 sunt reproduse în facsimil.
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RECTIFICĂRI
La Decretul nr. 387/2007 privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Agricol, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 245 din 12 aprilie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul
Oficial, Partea I”):
— la art. 3 ultima liniuță, în loc de: „domnului Gheorghiță Octavian Pătrașcu...” se va citi: „domnului
Pătrașcu Octavian... ”.

La Ordinul ministrului justiției nr. 73/C/2008 privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2008, se face următoarea rectificare (care
nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 4, la poziția 20, în loc de: „20. Lucsan Georgeta-Adriana, fiica lui Bubela Andrei și Sarlota,
născută la 17 ianuarie 1976 în localitatea Buzău, județul Buzău, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă,
382 41 Kaplice, Sumavska 892, cu ultimul domiciliu din România în comuna Mădăraș, satul Mădăraș nr. 70, județul
Buzău. Dosar nr. 264R/2007.” se va citi: „20. Lucsan Georgeta-Adriana, fiica lui Bubela Andrei și Sarlota, născută la
17 ianuarie 1976 în localitatea Buzău, județul Buzău, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 382 41 Kaplice,
Sumavska 892, cu ultimul domiciliu din România în comuna Mădăraș, satul Mădăraș nr. 70, județul Bihor. Dosar
nr. 264R/2007.”

La Ordinul ministrului justiției nr. 1.731/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 25 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu
aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexă, la poziția 33, în loc de: „33. Fuchs Uri Fredrich, fiul lui Ancel și Sofia, născut la data de 13 iunie
1953 în localitatea Bacău, județul Bacău, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nahariya, str. Ner
Halayla 3/4. (Dosar nr. 3.274/RD/2005)” se va citi: „33. Fucs Friedrich Uri, fiul lui Ancel și Sofia, născut la data de
13 iunie 1953 în localitatea Bacău, județul Bacău, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nahariya,
str. Ner Halayla 3/4. (Dosar nr. 3.274/RD/2005)”.

La Ordinul ministrului justiției nr. 1.860/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu
aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 2, la poziția 70, în loc de: „70. Prodan Ala, fiica lui Oprea Marin și Emilia (fiica lui Nagherneac
Ion și Irina, născută la 18.09.1917 în localitatea Hincăuți), născută la data de 11 noiembrie 1958 în localitatea Ilincăuți,
județul Edineț, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orașul Bălți,
Str. Marțișorilor nr. 12A. (4.576/2004)” se va citi: „70. Prodan Ala, fiica lui Oprea Marin și Emilia (fiica lui Nagherneac
Ion și Irina, născută la 18.09.1917 în localitatea Hincăuți), născută la data de 11 noiembrie 1958 în localitatea Hincăuți,
județul Edineț, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orașul Bălți,
Str. Marțișorilor nr. 12A. (4.576/2004)”.

La Ordinul ministrului justiției nr. 1.961/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 29 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu
aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexă, la poziția 36, în loc de: „36. Schvartz Livia Miriam, fiica lui Schvartz Viorel și Cohn Ritta, născută
la data de 2 aprilie 1962 în București, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Mishmar
Hayarden nr. 41, ap. 13. (5.966/RD/2004)” se va citi: „36. Schwartz Livia Miriam, fiica lui Schvartz Viorel și Cohn Ritta,
născută la data de 2 aprilie 1962 în București, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv,
str. Mishmar Hayarden nr. 41, ap. 13. (5.966/RD/2004)”.

La Ordinul ministrului justiției nr. 2.038/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 5 august 2008, se fac următoarele rectificări (care nu
aparțin Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 1, la poziția 12, în loc de: „12. Dadid Harry, fiul lui Lazăr și Beti, născut la data de 23 august 1949
în localitatea Roman, județul Neamț, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzelia, Histadrut
nr. 12. Dosar nr. 2.843/RD/2007” se va citi: „12. David Harry, fiul lui Lazăr și Beti, născut la data de 23 august 1949
în localitatea Roman, județul Neamț, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzelia, Histadrut
nr. 12. Dosar nr. 2.843/RD/2007”;
— în anexa nr. 1, la poziția 53, în loc de: „53. Smilovici Dorit, fiica lui Șmilovici Mihal și Haia-Șura, născută la
data de 27 iunie 1952 în localitatea Botoșani, județul Botoșani, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, 39 Sokolov, st. Ramat-Gan. Dosar nr. 2.850/RD/2007” se va citi: „53. Smilovici Dorit, fiica lui Șmilovici Mihal și
Haia-Șura, născută la data de 25 iunie 1952 în localitatea Botoșani, județul Botoșani, România, cetățean israelian,
cu domiciliul actual în Israel, 39 Sokolov, str. Ramat-Gan. Dosar nr. 2.850/RD/2007”.
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La Ordinul ministrului justiției nr. 3.241/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care
nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 1, la poziția 27, în loc de: „27. Chisaru Mihail, fiul lui Vasile (născut la 23.01.1930 în localitatea
Bălți) și Ana, născut la data de 10 noiembrie 1951 în localitatea Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, Str. Independenței 58, ap. 3. (420/2006)” se va citi:
„27. Chisaru Mihail, fiul lui Vasile (născut la 23.01.1930 în localitatea Bălți) și Ana, născut la data de 10 noiembrie 1951
în localitatea Iezărenii Vechi, județul Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
Moldova, localitatea Sîngerei, Str. Independenței 58, ap. 3. (420/2006)”.
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