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COMUNICAT 

 

SNTGN Transgaz SA informează pe toți cei interesați asupra faptului că, Autoritatea 

Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a emis în data de 18 mai 2022 

următoarele ordine: 

Ordinul nr. 74 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordinul 

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 149/2020 

privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport 

al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2 - Negru Vodă 2 și 

de stabilire a unor măsuri privind aplicabilitatea acestuia, conform căruia:  

- Art. 1.  Se prorogă termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordinul președintelui 

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 149/2020 

privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de 

transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2 

- Negru Vodă 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 

30 iulie 2020, până la data de 30 septembrie 2023. 

- Art. 2. Prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei nr. 149/2020 privind aprobarea venitului total și a tarifelor 

de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de 

transport gaze naturale Isaccea 2 - Negru Vodă 2 se aplică și pentru conducta 

de transport gaze naturale Isaccea 3 - Negru Vodă 3. 

Ordinul nr. 75 pentru prorogarea termenelor prevăzute în Ordinul președintelui 

Autorității Naționale  de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2021 privind 

aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a tarifelor de 

transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de 

transport, conform căruia:  

- Art. 1 Termenele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2021 privind aprobarea venitului 

reglementat, a venitului reglementat corectat și a tarifelor de transport pentru 

activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549  din 27 mai  2021,   se   

prorogă   până   la   data   de 30 septembrie 2023;   



 

 

- Art. 2  Diferențele rezultate din recalcularea venitului reglementat și a venitului 

reglementat corectat pentru cel de-al patrulea an de reglementare, 1 octombrie 

2022 - 30 septembrie 2023,  al  celei  de-a  patra  perioade  de  reglementare,  

se determină și se regularizează odată cu ajustarea venitului reglementat și 

aprobarea venitului pentru ultimul an al celei de-a patra   perioade   de   

reglementare,   respectiv   pentru 1 octombrie 2023 - 30 septembrie 2024.  

Ordinele nr. 74 si nr. 75 din data de 18 mai 2022 emise de Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei au fost publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 497 din 19 mai 2022. 

SNTGN Transgaz SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport 

(SNT) gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, 

siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind 

transportul intern și internațional al gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale, 

precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea 

cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, 

mediu și dezvoltare durabilă. 
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