
 

ORDIN nr. 27/16.09.2010 

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea 

preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) şi cu 

prevederile art. 17 lit. g) din Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1428/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul 

 

O R D I N 

 

Art. 1 Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a 

gazelor naturale realizat de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. şi se aprobă rata de creştere a 

eficienţei economice, conform anexei nr. 1, lit. a), care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 2 Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor 

naturale în regim reglementat realizat de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. şi se aprobă rata 

de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1, lit. b), care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 

 

Art. 3 (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, 

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

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică terţilor, beneficiari ai serviciului de distribuţie a 

gazelor naturale din localităţile în care S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. deţine licenţa de 

distribuţie a gazelor naturale. 

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin T.V.A. 

 

Art. 4 (1) Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, 

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

(2) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localităţile în care S.C. 

INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, 

care optează pentru un astfel de preţ. 

(3) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A. 

 

Art. 5 S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezenului ordin, 

iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor 

urmări respectarea acestora. 

 

Art. 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

PREŞEDINTELE 

AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN 

DOMENIUL ENERGIEI 

 

IULIUS DAN PLAVETI 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 1 

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare 

şi ratele de creştere a eficienţei economice 

pentru S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 

 

 

a ) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale 

Cantitatea de gaze naturale distribuită   MWh    14.599 

Venit reglementat unitar     LEI / MWh   31,78 

Venit total unitar      LEI / MWh   35,35 

Rata de creştere a eficienţei economice      1,19% 

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat 

Cantitatea de gaze naturale furnizată   MWh    14.599 

Venit reglementat unitar     LEI / MWh   4,18 

Venit total unitar      LEI / MWh   4,93 

Rata de creştere a eficienţei economice      5,83% 

 

 

ANEXA nr. 2 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale 

realizată de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 

 

Categoria de consumatori       LEI / MWh 

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh       35,57 

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh    35,04 

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh    34,59 

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

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

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

 

ANEXA nr. 3 

 

Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 

 

Categoria de consumatori        LEI / MWh 

A. Consumatori finali conectaţi 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 şi 11.627,78 MWh    0,00 

A.3 Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh    0,00 

A.4 Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh    0,00 

A.5 Consum anual peste 1.162.777,87 MWh      0,00 

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh       104,16 

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh    103,30 

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh    102,26 

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

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

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


