Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor
naturale realizată de către Societatea Arc Parc Industrial SRL
Sunt în curs de aprobare.
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.

Categoria de clienti
Cu un consum până la 23,25 MWh
Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh
Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh
Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh
Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

Lei/MWh

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare
subterană a gazelor naturale realizat de către societatea Romgaz
Ordinul nr. 19 din 30.03.2017 pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului
președintelui ANRE nr. 58 din 27.03.2015 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in
domeniul Energiei si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea I, Nr. 212/30.03.2015)
privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a
gazelor naturale, pentru ciclul complet, injectie-extractie, de inmagazinare subterana 20172018 pentru societatea Romgaz:
Denumirea componentei tarifului
Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate
Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale
Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

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

Valoarea
13,68
2,37
1,87

Tarifele pentru asigurarea serviciilor incluse de transport gaze naturale,
pentru clienții din portofoliul Arc Parc Industrial
Având în vedere reglementările emise de către Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei, Ordinul nr. 74/02.08.2017 publicat în Monitorul Oficial al României (Partea I,
Nr. 639/04.08.2017) face referire la aprobarea venitului reglementat, a venitului total și a
tarifelor de transport pentru activitatea de transport a gazelor naturale prin Sistemul național de
transport.
Începand cu data de 1 octombrie 2017 tarifele de transport pentru activitatea de transport al
gazelor naturale prin Sistemul național de transport desfășurată în perioada 1 octombrie 2017 – 30
septebrie 2018, se stabilesc după cum urmeaza:
a) tarif de rezervare de capacitate pe punct/grup de puncte de intrare/ieșire pentru
servicii ferme/întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de
transport [lei/MWh/oră]:

Grup de puncte de intrare/ieșire în/din SNT

1

2

Grupul punctelor de intrare în
sistemul de transport al gazelor
naturale din perimetrele de
productie, din terminalele GNL si din
instalatiile de producere a biogazului
sau a altor gaze care îndeplinesc
conditiile de calitate pentru a putea
fi livrate/transportate în/prin SNT,
din interconectarea cu alte sisteme
de transport al gazelor naturale și
din depozitele de înmagazinare
subterană a gazelor naturale
Grupul punctelor de ieșire din
sistemul de transport al gazelor
naturale spre consumatorii direcți,
siteme de distribuție, depozitele de
înmagazinare subterană, conductele
de alimentare din amonte și alte
sisteme de transport interconectate

Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale
Termen
Termen scurt
lung
Trimestrial
Lunar
Zilnic
Anual
vara iarna vara iarna vara iarna

1,76

1,37

3,23

1,59

3,70

3,16

7,40

1,74

1,36

3,19

1,57

3,66

3,12

7,32

b) tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată către sistemele de
distribuție: 2,45 lei/MWh transportat;
c) tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată numai prin Sistemul
național de transport: 3,20 lei/MWh transportat;

