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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N  

privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei nr. 64/2007 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului

pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piețe centralizate

participanților la piețele administrate de acesta și a tarifelor zonale aferente serviciului de

transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

În temeiul art. 9 alin. (2), (8) și (9), al art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. e), al art. 74 lit. b) și g), al art. 76 alin. (1) și al art. 79

alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 3 alin. (3) din

Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Horărârea

Guvernului nr. 410/2007, 

având în vedere prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2007, Referatul de aprobare întocmit de

Departamentul prețuri și tarife în domeniul energiei electrice și Procesul-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 24 iunie 2008,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
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Art. I. — În anexa la Ordinul președintelui Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007

pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a

tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile

prestate de operatorul de piețe centralizate participanților la

piețele administrate de acesta și a tarifelor zonale aferente

serviciului de transport, practicate de operatorii economici din

cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007, cu

modificările ulterioare, tabelul 1 „Tariful mediu pentru serviciul

de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru

serviciile prestate de operatorul de piețe centralizate

participanților la piețele administrate de acesta” se modifică și se

înlocuiește cu tabelul 1, prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin. 

Art. II. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2008 pentru

modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007 privind

aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului

pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate

de operatorul de piețe centralizate participanților la piețele

administrate de acesta și a tarifelor zonale aferente serviciului

de transport, practicate de operatorii economici din cadrul

sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 168 din 5 martie 2008.

Art. III. — Operatorii economici din cadrul sectorului energiei

electrice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. — Departamentele de specialitate din cadrul

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor

urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

Gergely Olosz

București, 24 iunie 2008.

Nr. 63.

ANEXĂ 

Tabelul 1 — Tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciile

prestate de operatorul de piețe centralizate participanților la piețele administrate de acesta

NOTĂ: Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Operatorul economic Tariful (lei/MWh)

Compania Națională de Transport al

Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice 15,33

Tariful pentru serviciul de sistem,  din care:

— pentru servicii funcționale de sistem

18,62

0,82

Societatea Comercială „Operatorul Pieței

de Energie Electrică «OPCOM»” — S.A.

Tariful pentru serviciile prestate de operatorul de piețe

centralizate participanților la piețele administrate de acesta

0,30



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare și utilizare a serviciului tehnologic de

sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul prețuri și tarife în domeniul energiei electrice și

Procesul-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din data

de 24 iunie 2008,

în temeiul art. 9 alin. (8) și (9) și al art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c) și h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu

modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: 
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Art. I. — Metodologia de stabilire, implementare și utilizare

a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate,

aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007,

se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. — Este definită «Faza I» ca fiind perioada tranzitorie

cuprinsă între data aprobării metodologiei și data de

31 decembrie 2008.”

2. Articolul 30 va avea următorul cuprins: 

„Art. 30. — Termenul pentru definirea mecanismului de piață

pentru asigurarea rezervei de capacitate și a modalităților de

plată pentru «Faza II» este 1 ianuarie 2009.”

3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. — Termenul de testare a funcționării mecanismului

de piață pentru rezerva de capacitate este de 6 luni de la data

de 1 ianuarie 2009.”

4. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33. — Termenul de calcul efectiv al parametrilor pe baza

metodologiilor și a procedurilor stabilite și avizate de ANRE este

31 decembrie 2008.”

Art. II. — Compania Națională de Transport al Energiei

Electrice „Transelectrica” — S.A. și furnizorii serviciului

tehnologic de sistem rezervă de capacitate duc la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Entitățile organizatorice din cadrul Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări

respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 24 iunie 2008.

Nr. 64. 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciți 

și furnizorii de ultimă opțiune consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici

Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul prețuri și tarife în domeniul energiei electrice, 

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2), (8) și (9), ale art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c) și d), ale art. 74 lit. c) și d), ale art. 76

și ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru

aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă opțiune a energiei electrice și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2005 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la

consumatorii captivi de energie electrică — Revizia 2, 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru energia

electrică livrată de furnizorii impliciți și furnizorii de ultimă opțiune

consumatorilor casnici, cuprinse în anexa nr. 1 care face parte

integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma

publicată în anexa nr. 1 (cu patru zecimale). Rotunjirea la

unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea

facturii, înainte de aplicarea TVA. 

Art. 2. — Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică:

a) consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de a

alege furnizorul de energie electrică pe piața concurențială de

energie electrică;

b) consumatorilor casnici care au acționat  pe piața

concurențială și optează pentru revenirea pe piața reglementată;

c) consumatorilor casnici noi care optează pentru furnizorul

implicit. 



Art. 3. — Încadrarea în tranșele de putere la tariful CTP de

tip monom pentru consumatorii casnici, prevăzut în anexa  nr. 1,

se face la puterea maximă contractată. 

Art. 4. — Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali

stabilite conform legii și taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe

vor fi evidențiate distinct în factură și vor fi incluse în suma totală

de plată.

Art. 5. — Consumatorii casnici pot să opteze pentru oricare

dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care

fac parte.

Art. 6. — Schimbarea tipului de tarif este permisă în

următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu

excepția consumatorilor casnici care optează să treacă la tarif

social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif, în

condițiile reglementărilor în vigoare; 

b) la apariția unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima

schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desființarea tarifului aplicat consumatorului.

Art. 7. — Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în

anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. — (1) Tariful social se acordă numai pentru consumul

realizat de consumatorii casnici care solicită aplicarea acestui

tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliază și

care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic

sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin hotărâre a

Guvernului.

(2) În cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada

de facturare se alocă succesiv pe 3 tranșe.

(3) Cantitatea corespunzătoare primei tranșe se calculează

considerând 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare,

cantitatea corespunzătoare celei de-a doua tranșe se calculează

considerând 1 kWh/zi (suplimentar față de prima tranșă) pentru

fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea

corespunzătoare celei de-a treia tranșe nu este limitată. 

Art. 9. — La tariful CI de tip monom, prevăzut în anexa nr. 1,

cu consum inclus aplicabil consumatorilor casnici, abonamentul

se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de

facturare. Abonamentul cuprinde contravaloarea componentei

de rezervare și echivalentul unei cantități zilnice de 1 kWh de

energie electrică. Cantitatea de energie electrică cuprinsă în

abonament și neconsumată în perioada de facturare nu se

reportează.

Art. 10. — La tarifele de tip monom și monom diferențiat cu

rezervare, aplicabile consumatorilor casnici, valoarea

componentei rezervării se calculează corespunzător numărului

de zile din perioada de facturare. 

Art. 11. — Consumul de energie electrică al consumatorilor

asimilați consumatorilor casnici se facturează la tariful CD de tip

monom sau la un tarif cu rezervare, conform opțiunii

consumatorului de energie electrică.

Art. 12.— Obligațiile de plată ale consumatorilor pentru

serviciul prestat de furnizorul de ultimă opțiune (FUO) se

calculează pe bază de tarife/prețuri calculate astfel :

1. tariful aplicat de FUO consumatorilor casnici este egal cu

tariful CR;

2. tariful aplicat de FUO consumatorilor asimilați

consumatorilor casnici este egal cu tariful CD.

Art. 13. — Furnizorii impliciți și furnizorii de ultimă opțiune vor

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin,

iar Departamentul prețuri și tarife în domeniul energiei electrice

din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei va urmări aplicarea acestuia.

Art. 14. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2007 pentru

aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de

furnizorii impliciți și furnizorii de ultimă opțiune consumatorilor

casnici și asimilați consumatorilor casnici, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 28 decembrie 2007.

Art. 15. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data  de  1 iulie 2008.  
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 24 iunie 2008.

Nr. 66.

ANEXA Nr. 1

T A R I F E  P E N T R U  C O N S U M A T O R I I  C A S N I C I

Valabile de la 1 iulie 2008

Pentru contoare cu plata postconsum

Tarif CS — de tip social 

1)

Tarif 

CD — de

tip

monom

Tarif  CR — de tip

monom cu

rezervare

Tarif CR2 — de tip monom cu

rezervare, diferențiat pe două

zone orare

Tarif CR3 — de tip monom cu

rezervare, diferențiat pe trei zone orare

Nivel de tensiune

Tranșa 

2 kWh/zi

(lei/kWh

și

abonat)

Tranșa

2—3

kWh/zi

(lei/kWh

și

abonat)

Tranșa

peste 

3 kWh/zi

(lei/kWh

și

abonat)

Preț

energie

(lei/kWh)

Preț

rezervare

(lei/zi)

Preț

energie

(lei/kWh)

Preț

rezervare

(lei/zi)

Preț

energie

în zona

de zi

(lei/kWh)

Preț

energie

în zona

de

noapte 

2)

(lei/kWh)

Preț

rezervare

(lei/zi)

Preț

energie

în zona

de vârf

(lei/kWh)

Preț

energie

în zona

normală

(lei/kWh)

Preț

energie

în zona

de gol

(lei/kWh)

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

Joasă tensiune

(0 — 1 kV

inclusiv)

0,1736 0,4167 0,8217 0,4167 0,1503 0,3125 0,1503 0,4978 0,1619 0,1503 0,7061 0,3935 0,1852

Medie tensiune

(1 — 110 kV

exclusiv)

— 0,3242 0,1503 0,2430 0,1503 0,3935 0,1273 0,1503 0,5556 0,3125 0,1389
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Pentru contoare cu preplată

Tarif CI — de tip monom cu consum inclus

Nivel de tensiune

Abonament

4)

(lei/zi)

Preț energie

(lei/kWh)

1 2 3

Joasă tensiune  

(0 — 1kV inclusiv)

0,4317 0,3125

Medie tensiune  

(1 — 110kV exclusiv)

0,3692 0,2430

Tarif CTP — de tip monom

Nivel de tensiune

Tranșa de putere

maximă

contractată (kW)

Preț rezervare

(lei/zi)

Preț energie

(lei/kWh)

1 2 3 4

Joasă tensiune

(0 — 1kV inclusiv)

pâna la 3 kW

inclusiv

0,1503 0,2546

3—6 kW 0,3242 0,2546

peste 6 kW

3)

0,4861 0,2546

Tarif CP — de tip 

monom

Tarif CP2 — de tip monom 

diferențiat pe două zone orare

Tarif CP3 — de tip monom diferențiat 

pe trei zone orare

Nivel de tensiune

Preț 

rezervare

(lei/zi)

Preț 

energie

(lei/kWh)

Preț 

rezervare

(lei/zi)

Preț energie 

în zona de zi

(lei/kWh)

Preț energie

în zona de

noapte

(lei/kWh)

2)

Preț 

rezervare

(lei/zi)

Preț energie 

în zona de

vârf 

(lei/kWh)

Preț energie 

în zona

normală

(lei/kWh)

Preț energie

în zona 

de gol

(lei/kWh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Joasă tensiune

(0-1 kV inclusiv)

0,1429 0,2968 0,1429 0,4728 0,1540 0,1429 0,6708 0,3739 0,1759

Medie tensiune

(1 — 110kV exclusiv)

0,1429 0,2309 0,1429 0,3739 0,1209 0,1429 0,5277 0,2968 0,1320

NOTĂ:

Tarifele nu conțin acciza și taxa pe valoare adăugată.

1)

Începând cu data de 1 noiembrie 2005, tariful social se aplică numai consumatorilor casnici cu un venit lunar net pe membru

de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.

2)

Prețul se aplică și pentru perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

3)

Pentru tariful cu putere maximă contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.

4)

Abonamentul cuprinde costurile de rezervare și un consum zilnic de 1 kWh.

ANEXA Nr. 2

Z O N E  O R A R E  P E N T R U  T A R I F E L E  C R 3  Ș I  C P 3

Sezon Zona de vârf Zona de gol Zona normală

Vară 8,00—9,00

00,00—08,00

21,00—00,00

și de vineri de la ora 21,00 până luni la ora 8,00

9,00—21,00

Iarnă 8,00—10,00   19,00—22,00

00,00—8,00

22,00—00,00

și de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 8,00

10,00—19,00

Sezonul de vară: 1 aprilie — 30 septembrie

Sezonul de iarnă: 1 octombrie — 31 martie

Z O N E  O R A R E  P E N T R U  T A R I F E L E  C R 2  Ș I  C P 2

Zona de zi Zona de noapte

7,00—22,00

22,00—7,00 

și de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru modificarea unor reglementări din sectorul gazelor naturale

În temeiul dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. l) și m), al art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările

ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare

în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007, 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
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Art. I. — Anexa nr. 1 la Criteriile și metodele pentru

aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în

sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor

Naturale nr. 1.078/2003, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2004, cu modificările

și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa care face

parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — (1) Contractele-cadru elaborate de Autoritatea

Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care stau la

baza contractelor de pe piața gazelor naturale, se modifică

corespunzător prevederilor legale privind trecerea la unități de

energie, inclusiv în ceea ce privește categoriile de consumatori

de gaze naturale, în conformitate cu anexa la prezentul ordin.

(2) Capacitățile rezervate și/sau cantitățile de gaze naturale

prevăzute în contractele de transport, distribuție și furnizare

reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

noncasnici vor fi exprimate în unități de energie, pe baza

puterilor calorifice superioare specifice zonelor de calitate gaze

în care se află punctele de ieșire din sistemul național de

transport, respectiv locurile de consum ale beneficiarilor/

consumatorilor, astfel cum acestea sunt repartizate unei zone

de calitate gaze, definită în conformitate cu prevederile

Regulamentului de măsurare a gazelor naturale tranzacționate

în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008.

(3) Capacitățile rezervate prevăzute în contractele de

înmagazinare subterană a gazelor naturale vor fi exprimate în

unități de energie, distinct pentru fiecare operator de

înmagazinare, pe baza puterii calorifice medii a gazelor naturale

din depozite, calculată în conformitate cu prevederile

Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantităților de gaze

naturale în unități volumetrice la facturarea în unități de energie,

aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2008.

(4) Istoricul de consum din intervalul 1 ianuarie 2008 —

30 iunie 2008 al fiecărui loc de consum aparținând

consumatorilor casnici/noncasnici va fi exprimat în unități de

energie, pe baza puterii calorifice superioare înscrise în factura

reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate,

transmisă lunar fiecărui consumator casnic/noncasnic de gaze

naturale.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 26 iunie 2008.

Nr. 68.

ANEXĂ
(Anexă la Decizia nr. 1.078/2003)

C A T E G O R I I L E  D E  C O N S U M A T O R I

pentru care se stabilesc diferențiat prețurile finale reglementate și tarifele de distribuție

A. Consumatori conectați direct la sistemul de transport:

A.1. consumatori cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh

A.2. consumatori  cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

A.3. consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

A.4. consumatori cu un consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

A.5. consumatori cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh

B. Consumatori conectați în sistemul de distribuție:

B.1. consumatori cu un consum anual de până la 23,25 MWh

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

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

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

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

B.6. consumatori cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului președintelui Autorității Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 și pentru intrarea în vigoare a prevederilor

Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, în regim de testare,

în perioada 1 octombrie 2008—30 iunie 2009

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare

în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
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Art. 1. —Termenul prevăzut la art. 6 din Ordinul președintelui

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

nr. 54/2007 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul

național de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 71 și 71 bis din 30 ianuarie

2008, pentru intrarea în vigoare a acestui ordin, se prorogă până

la data de 1 iulie 2009.

Art. 2. — Prin excepție de la prevederile art. 1, prevederile

cap. III „Accesul la serviciile de transport aferente SNT” din

Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor

naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 71 bis din 30 ianuarie 2008, se aplică începând cu data de

1 martie 2009.

Art. 3. — În perioada 1 noiembrie 2008 — 30 iunie 2009

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” —

S.A. Mediaș împreună cu utilizatorii de rețea testează

platformele informatice pentru comunicarea și schimbul de date

între aceștia și sunt obligați să ia toate măsurile necesare, astfel

încât termenul precizat la art. 1 să fie respectat.

Art. 4. — În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a

prezentului ordin, Societatea Națională de Transport Gaze

Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș prezintă spre aprobare

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei un

plan privind acțiunile necesare implementării prevederilor

Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor

naturale.

Art. 5. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin și a

planului aprobat în conformitate cu prevederile art. 4 constituie

contravenție și se sancționează în conformitate cu dispozițiile

Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările

ulterioare.  

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 26 iunie 2008.

Nr. 69.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană 

a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomureș” — S.A. Târgu Mureș

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. — (1)  Se stabilesc tarifele reglementate pentru

prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor

naturale realizat de Societatea Comercială „Depomureș” — S.A.

Târgu Mureș, pentru ciclul complet de înmagazinare

2008—2009, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte

integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de

înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa

nr. 1 nu conțin TVA.

Art. 2. — Se stabilesc veniturile totale și veniturile totale

reglementate aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de

reglementare, aprilie 2007 — martie 2012, prevăzute în anexa

nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — Societatea Comercială „Depomureș” — S.A. Târgu

Mureș va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar

compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea

acestora.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de



Reglementare în domeniul Energiei nr. 40/2008 privind stabilirea

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de

înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de

Societatea Comercială „Depomureș” — S.A. Târgu Mureș,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din

31 martie 2008.
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 26 iunie 2008.

Nr. 70.

ANEXA Nr. 1

S T R U C T U R A

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, 

pentru ciclul complet de înmagazinare 2008—2009

Componenta de tarif U.M.

Societatea Comercială

„Depomureș” — S.A. Târgu Mureș

Componenta fixă pentru rezervarea capacității

Lei/MWh/Ciclu 

complet de înmagazinare

4,86

Componenta volumetrică pentru injecția gazelor naturale Lei/MWh 1,56

Componenta volumetrică pentru extracția gazelor naturale Lei/MWh 1,02

ANEXA Nr. 2

V E N I T U R I L E  T O T A L E  Ș I  V E N I T U R I L E  T O T A L E  R E G L E M E N T A T E

aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007 — martie 2012

Ciclul de înmagazinare U.M. 2008—2009

Capacitatea operațională MWh 3.151.717,20

Venitul total Mii lei 23.145,775

Venitul total reglementat Mii lei 22.374,974

Rata de creștere a eficienței economice pentru perioada de reglementare % 1,88

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană 

a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Amgaz” — S.A. Mediaș

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. — (1)  Se stabilesc tarifele reglementate pentru

prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor

naturale realizat de Societatea Comercială „Amgaz” — S.A.

Mediaș, pentru ciclul complet de înmagazinare 2008—2009,

prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul

ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de

înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa

nr. 1 nu conțin TVA.

Art. 2. — Se stabilesc veniturile totale și veniturile totale

reglementate aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de

reglementare, aprilie 2007 — martie 2012, prevăzute în anexa

nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — Societatea Comercială „Amgaz” — S.A. Mediaș va

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar

compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea

acestora.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin

se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de



Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2008 privind

stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea

serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

realizat de Societatea Comercială „Amgaz” — S.A.

Mediaș, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 345 din 5 mai 2008.
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 26 iunie 2008.

Nr. 71.

ANEXA Nr. 1

S T R U C T U R A

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, 

pentru ciclul complet de înmagazinare 2008—2009

Componenta de tarif U.M.

Societatea Comercială

„Amgaz” — S.A. Mediaș

Componenta fixă pentru rezervarea capacității

Lei/MWh/Ciclu 

complet de înmagazinare

5,97

Componenta volumetrică pentru injecția gazelor naturale Lei/MWh 1,62

Componenta volumetrică pentru extracția gazelor naturale Lei/MWh 1,62

ANEXA Nr. 2

V E N I T U R I L E  T O T A L E  Ș I  V E N I T U R I L E  T O T A L E  R E G L E M E N T A T E

aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007—martie 2012

Ciclul de înmagazinare U.M. 2008—2009

Capacitatea operațională MWh 786.396,23

Venitul total Mii lei 11.063,115

Venitul total reglementat Mii lei 10.602,904

Rata de creștere a eficienței economice pentru perioada de reglementare % 2,02

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N  

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport 

al gazelor naturale realizat de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 

TRANSGAZ — S.A. Mediaș

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. — (1) Tariful pentru prestarea serviciului de transport

al gazelor naturale pentru perioada 1 iulie 2008—30 iunie 2009,

conform Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor de

transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin

Sistemul național de transport, se stabilește după cum urmează:

a) componenta fixă pentru rezervarea capacității pentru

servicii ferme — 0,18 lei pentru fiecare MWh și oră de rezervare;

b) componenta volumetrică pentru fiecare MWh transportat —

6,89 lei.

(2) Tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor

naturale pentru perioada 1 iulie 2008—30 iunie 2009, conform

Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de

transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport,

se stabilește după cum urmează:

a) componenta fixă pentru rezervarea capacității pentru

servicii întreruptibile — 0,14 lei pentru fiecare MWh și oră de

rezervare;

b) componenta volumetrică pentru fiecare MWh transportat —

6,89 lei.



(3) Componentele tarifului pentru prestarea serviciului de

transport al gazelor naturale, prevăzute la alin. (1) și (2), nu

conțin TVA.

Art. 2. — (1) Se stabilesc venitul total și venitul total

reglementat aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de

reglementare, iulie 2007—iunie 2012, pentru Societatea

Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ — S.A.

Mediaș, prevăzute în anexa care face parte integrantă din

prezentul ordin.

(2) Regularizarea veniturilor aferente anului 2 al celei de-a

doua perioade de reglementare se face pe baza venitului total

și a venitului total reglementat prevăzute în anexă.

Art. 3. — Societatea Națională de Transport Gaze Naturale

TRANSGAZ — S.A Mediaș va duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor

urmări respectarea acestora.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 26 iunie 2008.

Nr. 72.

ANEXĂ

V E N I T U L  T O T A L  Ș I  V E N I T U L  T O T A L  R E G L E M E N T A T

aferente anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare, iulie 2007—iunie 2012, pentru Societatea Națională 

de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ — S.A. Mediaș

Capacitatea operațională a Sistemului național de transport (iulie 2007—iunie 2008)

Capacitate de transport anuală MWh 326.952.167,00

Capacitatea de transport orară, din care: MWh 37.323,31

— capacitate de transport întreruptibilă MWh 3.782,94

Cantitatea anuală programată pentru transportul prin Sistemul național de transport

(iulie 2007—iunie 2008)

MWh 158.470.732,76

Venitul total aferent anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare Mii lei 1.149.668,58

Venitul total reglementat aferent anului 2 al celei de-a doua perioade de reglementare Mii lei 964.182,48

Rata de creștere a eficienței economice pentru perioada de reglementare % 0,91%

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție 

și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate 

de S.C. AMARAD — 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. AMARAD — S.A. și se aprobă rata de creștere

a eficienței economice, conform lit. a) din anexa nr. 1, care face

parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul

total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale

în regim reglementat realizat de S.C. AMARAD — S.A. și se

aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform lit. b)

din anexa nr. 1.

Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru

prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute

în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică

terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale

din localitățile în care S.C. AMARAD — S.A. deține licența de

distribuție a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.

Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al

celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza

venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la

art. 1 și 2.



Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru

furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în

anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se

aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. AMARAD —

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. AMARAD — S.A. va duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din

cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2008 privind stabilirea

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție

și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor

naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD — S.A.,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din

31 ianuarie 2008.
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 26 iunie 2008.

Nr. 73.

ANEXA Nr. 1

V E N I T U R I L E  R E G L E M E N T A T E  U N I T A R E ,

veniturile totale unitare și ratele de creștere a eficienței economice pentru S.C. AMARAD — S.A.

a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită MWh 39.698

Venit reglementat unitar lei/MWh 18,93

Venit total unitar lei/MWh 21,85

Rata de creștere a eficienței economice 2,24%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată MWh 39.698

Venit reglementat unitar lei/MWh 1,60

Venit total unitar lei/MWh 1,88

Rata de creștere a eficienței economice 2,80%

ANEXA Nr. 2

T A R I F E L E  R E G L E M E N T A T E  

pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD — 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 24,58

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 22,10

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 20,10

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 18,48

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



ANEXA Nr. 3

P R E Ț U R I L E

finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. AMARAD — S.A.
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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 104,37

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 101,69

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 99,55

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 97,80

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

O R D I N

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție 

și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate 

de S.C. APOPI & BLUMEN — 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. APOPI & BLUMEN — S.R.L. și se aprobă rata

de creștere a eficienței economice, conform lit. a) din anexa nr. 1

care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul

total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale

în regim reglementat realizat de S.C. APOPI & BLUMEN —

S.R.L. și se aprobă rata de creștere a eficienței economice,

conform lit. b) din anexa nr. 1. 

Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru

prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute

în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică

terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale

din localitățile în care S.C. APOPI & BLUMEN — S.R.L. deține

licența de distribuție a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.

Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al

celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza

venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la

art. 1 și 2. 

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru

furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în

anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se

aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. APOPI &

BLUMEN — 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. APOPI & BLUMEN — S.R.L. va duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de

resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.



Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2008 privind stabilirea

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție

și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor

naturale realizate de S.C. APOPI & BLUMEN — S.R.L., publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie

2008.
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 26 iunie 2008.

Nr. 74.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere a eficienței economice 

pentru S.C. APOPI & BLUMEN — S.R.L. 

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată 

de S.C. APOPI & BLUMEN — S.R.L.

a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită MWh 24.477

Venit reglementat unitar lei/MWh 22,18

Venit total unitar lei/MWh 22,92

Rata de creștere a eficienței economice 10,85%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată MWh 24.477

Venit reglementat unitar lei/MWh 1,13

Venit total unitar lei/ MWh 1,38

Rata de creștere a eficienței economice 9,47%

Categoria de consumatori lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 23,86

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 23,08

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 22,04

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 20,56

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. APOPI & BLUMEN — 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 103,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 102,18

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 101,07

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 99,49

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

O R D I N

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție 

și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate 

de S.C. BEN & BEN — S.A.

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

Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare

în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007, 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
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Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul

total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale

realizat de S.C. BEN & BEN — S.A. și se aprobă rata de

creștere a eficienței economice, conform lit. a) din anexa nr. 1,

care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul

total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale

în regim reglementat realizat de S.C. BEN & BEN — S.A. și se

aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform lit. b)

din anexa nr. 1. 

Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru

prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute

în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică

terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale

din localitățile în care S.C. BEN & BEN — S.A. deține licența de

distribuție a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.

Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al

celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza

venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la

art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru

furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în

anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se

aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. BEN & BEN —

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. BEN & BEN — S.A. va duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din

cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2008 privind stabilirea

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție

și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor

naturale realizate de S.C. BEN & BEN — S.A., publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie

2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 26 iunie 2008.

Nr. 75.

ANEXA Nr. 1

V E N I T U R I L E  R E G L E M E N T A T E  U N I T A R E ,

veniturile totale unitare și ratele de creștere a eficienței economice pentru S.C. BEN & BEN — S.A.

a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită MWh 12.686

Venit reglementat unitar lei/MWh 22,80

Venit total unitar lei/MWh 25,57

Rata de creștere a eficienței economice 4,73%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată MWh 12.686

Venit reglementat unitar lei/MWh 4,75

Venit total unitar lei/MWh 5,74

Rata de creștere a eficienței economice 4,89%



ANEXA Nr. 2

T A R I F E L E  R E G L E M E N T A T E  

pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată de S.C. BEN & BEN — S.A. 
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Categoria de consumatori lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 29,92

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 27,30

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 25,21

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh 0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh 0,00

ANEXA Nr. 3

P R E Ț U R I L E  F I N A L E  R E G L E M E N T A T E  

pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. BEN & BEN — 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 114,40

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 111,16

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 108,57

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh 0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh 0,00



A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E

— Prețuri pentru anul 2008 —

Suport fizic Suport electronic

Denumirea publicației Abonament Abonament Abonament Abonament Abonament

anual (lei) trimestrial (lei) lunar (lei) anual (lei) lunar (lei)

• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română 1.670 428 150

960 90

• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis* 285 — —

• Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară 1.500 375 — 420 40

• Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.250 562 — 720 65

• Monitorul Oficial, Partea a III-a 430 107 — 240 25

• Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.720 430 — 1.080 100

• Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.600 400 — 900 85

• Monitorul Oficial, Partea a VII-a 540 135 — 240 25

• Colecția Legislația României 450 112 — — —

• Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative 750 187 — — —

• Breviar legislativ 70 17 — 40 —

• Repertoriul actelor normative apărute în Partea I 120 — — — —

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.

Prețurile includ TVA 9%.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele  societăți

de distribuție:

� COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale

� ACTA LEGIS — S.R.L. — București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, 

(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)

� INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr. 202A

(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)

� INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33

(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)

� MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L. — București, str. Izvor nr. 78, et. 2

(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)

� M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256 

(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)

� PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 

(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)

� ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2

(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)

� ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II

(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)

� CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64 

(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)

� DIFSTARPRESS — S.R.L. — Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15

(telefon/fax: 0243/23.23.68)

� CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 

(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)

� MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 

(telefon/fax: 0254/71.92.43)

� ROESTA — S.R.L. — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18

(telefon/fax: 0248/72.11.43)

� VIAȚA LIBERĂ — S.A. — Galați, Str. Domnească nr. 68

(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)

� UNITATEA — S.R.L. — Alba Iulia, str. Traian nr. 26

(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)

� MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)

(telefon/fax: 0318.06.20.33)

� CUGET LIBER — S.A. — Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5 

(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)

� SIMPEX LOGISTIC — S.R.L. — Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5 

(telefon/fax: 0242/31.89.29)
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