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Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale *

Ordinele emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei stabilesc tarifele
reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru distribuitorii ce opereaza
in zona in care DISTRIGAZ VEST SA detine clienti.

Categoria de clienţi
B.1. Cu un consum până la
23,25 MWh
B.2. Cu un consum anual
între 23,26 MWh şi 116,28
MWh
B.3. Cu un consum anual
între 116,29 MWh şi
1.162,78 MWh
B.4. Cu un consum anual
între 1.162,79 MWh şi
11.627,78 MWh
B.5. Cu un consum anual
între 11.627,79 MWh şi
116.277,79 MWh
B.6. Cu un consum anual
peste 116.277,79 MWh

DISTRIGAZ SUD

DELGAZ GRID

PREMIER ENERGY

GAZ VEST

Tarife de distribuţie
- lei/MWh -

Tarife de distribuţie
- lei/MWh -

Tarife de distribuţie
- lei/MWh -

Tarife de distribuţie
- lei/MWh -

Ordin 48/2018
valabilitate 01.04.2018

Ordin 47/2018
valabilitate 01.04.2018

Ordin 100/2018
valabilitate 01.06.2018

Ordin 116/2018
Ordin 56/2018
Ordin 44/2018
valabilitate 01.08.2018 valabilitate 01.04.2018 valabilitate 01.04.2018

33,56

31,13

21,72

37,40

23,86

49,77

33,54

30,06

21,45

36,43

22,06

47,84

31,94

29,54

21,18

34,56

21,26

46,10

30,66

29,11

20,92

33,87

20,66

43,58

28,58

28,49

20,67

33,35

16,41

25,70

SALGAZ

AMARAD

Tarife de distribuţie Tarife de distribuţie
- lei/MWh - lei/MWh -

Tarifele pentru asigurarea serviciilor incluse de transport gaze natural, pentru clientii
din portofoliul DISTRIGAZ VEST SA.

Avand in vedere Ordinul ANRE nr.98/29.05.2018 publicat in Monitorul Oficial (Partea I, nr.451/30.05.2018)
care face referire la aprobarea venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor de transport pentru
activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul National de Transport, incepand cu data de 1 iunie
2018 tarifele de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de
Transport desfasurata in perioada 1 octombrie 2018- 30 septembrie 2019 , se stabilesc dupa cum urmeaza:
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a)tarif de rezervare de capacitate pe grup de puncte de intrare/ieşire pentru servicii ferme/întreruptibile
de transport, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin;
b)tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată către sistemele de distribuţie: 1,97
lei/MWh transportat;
c)tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată numai prin Sistemul naţional de
transport: 2,72 lei/MWh transportat.

Anexa 1

Tarife de rezervare de capacitate pe punct/grup de puncte de intrare/ieşire
pentru servicii ferme/întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul
naţional de transport

- lei/MWh/h –
Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale
Termen lung

Termen scurt
Trimisetrial

Grup de puncte de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport

Lunar

Zilnic

Anual

vara

iarna

vara

iarna

vara

iarna

1,68

1,51

2,85

1,74

3,29

3,48

6,58

1,63

1,47

2,78

1,70

3,20

3,39

6,41

1. Grupul punctelor de intrare în sistemul de transport al gazelor naturale din perimetrele de producţie,
din terminalele GNL şi din instalaţiile de producere a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc
condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin sistemul de transport al gazelor
naturale, din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale şi din depozitele de
înmagazinare subterană a gazelor naturale
2.Grupul punctelor de ieşire din sistemul de transport al gazelor naturale spre consumatorii direcţi,
sisteme de distribuţie, depozitele de înmagazinare subterană, conductele de alimentare din amonte şi
alte sisteme de transport interconectate
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Tarife reglementate pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor
natural realizat de catre societatile Romgaz si Depomures
Ordinul ANRE nr.58/27.03.2015, emis de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei si publicat in
Monitorul Oficial (Partea I, nr.212/30.03.2015) a stabilit tariful reglementat pentru prestarea serviciului de
inmagazinare subterana a gazelor naturale , pentru ciclu complet, injectie-extractie, de inmagazinare
subterana 2015-2016 pentru societatea Romgaz. Ordinul ANRE mentionat anterior afost prelungit pana la
sfarsitul ciclului de inmagazinare subterana a gazelor naturale 2017-2018 prin emiterea Ordinului ANRE
nr.19/30.03.2017.

Denumirea componentei tarifului

Componenta fixa pentru rezervarea de capacitate

U.M.
lei/MWh/ciclu
complet de
inmagazinare

Componenta volumetrica pentru injectia gazelor naturale
Componenta volumetrica pentru extractia gazelor naturale

lei/MWh
lei/MWh

Valoare

13.68
2.37
1.87

Ordinul ANRE nr.20/20.03.2017, emis de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei si publicat in
Monitorul Oficial (Partea I, nr.221/30.03.2017) a stabilit tariful reglementat pentru prestarea serviciului de
inmagazinare subterana a gazelor naturale , pentru ciclu complet, de inmagazinare subterana 2017-2018
pentru societatea DEPOMURES S.A.

Denumirea componentei tarifului

Componenta fixa pentru rezervarea de capacitate
Componenta volumetrica pentru injectia gazelor naturale
Componenta volumetrica pentru extractia gazelor naturale

*Informatii actualizate la data de 01.09.2018.

U.M.
lei/MWh/ciclu
complet de
inmagazinare
lei/MWh
lei/MWh

Valoare

7.37
2.93
1.24

