
ORDIN nr. 136 din 14 august 2015 privind aprobarea 
venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de 
transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale 
prin Sistemul naţional de transport 
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. e) şi 
f), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 160/2012, precum şi al dispoziţiilor art. 78 din Metodologia de stabilire a 
venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea 
de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014, cu modificările 
ulterioare, 
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
emite prezentul ordin. 

Art. 1 

(1)Tarifele de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin 
Sistemul naţional de transport, desfăşurată în perioada 1 octombrie 2015-30 
septembrie 2016, se stabilesc după cum urmează: 
a)tarif de rezervare de capacitate pe punct/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: 3,63 lei/MWh transportat; 
c)tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată numai prin 
Sistemul naţional de transport: 4,38 lei/MWh transportat; 
d)tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată: 3,53 lei/MWh 
transportat. 
(2)Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) conţin şi valoarea impozitului pe 
monopol prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor 
măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din 
sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare. 
(3)Tariful prevăzut la alin. (1) lit. d) nu conţine şi valoarea impozitului pe monopol 
prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, cu modificările ulterioare. 
(4)Tarifele pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, prevăzute 
la alin. (1), nu conţin T.V.A. 

Art. 2 
Se stabilesc venitul reglementat şi venitul total aferente celui de-al patrulea an (1 
octombrie 2015-30 septembrie 2016) din a treia perioadă de reglementare, pentru 
activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport 
desfăşurată de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A., 
prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 



Art. 3 
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. va duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea 
acestora. 

Art. 4 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în 
vigoare la data de 1 octombrie 2015. 
-****- 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
Niculae Havrileţ 

ANEXA nr. 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 

Punct/Grup de puncte de intrare/ieşire în/din SNT 

Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale 
Termen 

lung Termen scurt 

Anual 
Trimestrial Lunar Zilnic 

vară iarnă vară iarnă vară iarnă 

Punct/Grup 
puncte de 
intrare în 

SNT 

grupul punctelor de intrare 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 SNT 

0,93 1,62 3,61 2,40 5,36 3,60 8,03 

grupul punctelor de intrare din 
interconectarea cu alte sisteme de 
transport al gazelor naturale din state 
terţe non-UE (Medieşu Aurit şi Isaccea 
Import) 

3,62 6,30 14,00 9,30 20,77 13,97 31,15 

punctul de intrare din interconectarea cu 
alte sisteme de transport al gazelor 
naturale din state membre ale UE 
(Csanadpalota) 

3,00 5,22 11,61 7,71 17,22 11,58 25,84 

grupul punctelor de intrare din 
depozitele de înmagazinare subterană 1,43 2,46 5,52 3,67 8,19 5,51 12,28 

Punct/Grup 
puncte de 
ieşire din 

SNT 

grupul punctelor de ieşire către 
sistemele de distribuţii, reţelele de 
conducte din amonte şi clienţii finali 
racordaţi direct la sistemul de transport 

1,86 3,24 7,22 4,79 10,70 7,20 16,05 

grupul punctelor de ieşire către 
depozitele de înmagazinare subterană 1,50 2,60 5,79 3,85 8,59 5,78 12,89 

punctul de ieşire din interconectarea cu 
alte sisteme de transport al gazelor 
naturale din state membre ale UE 
(Csanadpalota) 

6,70 11,66 25,93 17,22 38,46 25,86 57,69 

punctul de ieşire din interconectarea cu 
alte sisteme de transport al gazelor 
naturale din state terţe non-UE 
(Ungheni) 

0,81 1,41 3,13 2,08 4,64 3,12 6,96 



ANEXA nr. 2: Venitul reglementat şi venitul total aferente 
celui de-al patrulea an (1 octombrie 2015-30 septembrie 2016) 
din a treia perioadă de reglementare, pentru activitatea de 
transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de 
transport desfăşurată de Societatea Naţională de Transport 
Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. 

Activitatea de transport gaze naturale (1 octombrie 2015-30 septembrie 
2016) U.M. Valoare 

Venitul reglementat Mii lei 1.000.614,00 
Venitul total Mii lei 1.107.462,12 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 632 din data de 19 august 2015 
 
--- Art. 1, alin. (1), litera A. --- Ordinul 136/2015, M.Of. 632 din 19-aug-2015 
 


