
Total       lei /1000 m3

1
Volumele totale de gaze naturale care sunt furnizate la preţuri 

reglementate 
mln.m3

1.1.

Volumele gazelor naturale furnizate operatorului sistemului de 

transport pentru acoperirea consumului tehnologic şi pierderilor 

de gaze naturale în reţelele de transport

mln.m3

1.2.

Volumele gazelor naturale transportate de operatorul sistemului de 

transport în scopul furnizării gazelor naturale la preţuri 

reglementate la punctele de ieşire din reţelele de transport 

mln.m3

1.3.

Volumele gazelor naturale distribuite de operatorul sistemului de 

distribuţie în scopul furnizării gazelor naturale la preţuri 

reglementate la punctele de ieşire din reţelele de distribuţie de 

presiune înaltă 

mln.m3

1.4.

Volumele gazelor naturale distribuite de operatorul sistemului de 

distribuţie în scopul furnizării gazelor naturale la preţuri 

reglementate la punctele de ieşire din reţelele de distribuţie de 

presiune medie 

mln.m3

1.5.

Volumele gazelor naturale distribuite de operatorul sistemului de 

distribuţie în scopul furnizării gazelor naturale la preţuri 

reglementate la punctele de ieşire din reţelele de distribuţie de 

presiune joasă

mln.m3

dolar. SUA / 

1000m3
x 620,10

lei / 1 dolar. SUA x 17,73

mln.lei 13063,3 10994,15

3 Rentabilitatea reglamentată a furnizorului mln.lei 82,86 72,17

4
Cheltuielile totale suportate de către furnizor pentru procurarea 

serviciilor de transport al gazelor naturale 
mln.lei 296,02 251,67

5
Cheltuielile totale suportate de către furnizor pentru procurarea 

serviciilor de distribuţie a gazelor naturale 
mln.lei 1318,96 1251,09

6
Cheltuielile reglementate ale furnizorului legate nemijlocit de 

prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale
mln.lei 192,75 162,22

7

Componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului 

de gaze naturale de la furnizarea gazelor naturale consumatorilor 

finali rezultate din perioada precedenta de reglementare (pentru anii 

2011-2021) inclusiv:

mln.lei 541,29 455,55

7.1.

Componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului 

de gaze naturale de la furnizarea gazelor naturale consumatorilor 

finali rezultate din perioada precedenta de reglementare (pentru anii 

2011-2019)

mln.lei 43,74 36,81

7.2.

Componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului 

de gaze naturale de la furnizarea gazelor naturale consumatorilor 

finali rezultate din perioada precedenta de reglementare 2020

mln.lei -17,77 -14,96

7.2.

Componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului 

de gaze naturale, determinate pentru perioada precedentă de 

reglementate ( pentru anul 2021)

mln.lei 515,33 433,70

8
Veniturile reglementate aferente furnizării gazelor naturale la preţuri 

reglementate
mln.lei 15495,17

Preţul gazelor naturale furnizate la punctele de intrare în 

reţelele de transport al gazelor naturale
11612

Preţul gazelor naturale furnizate la punctele de ieşire din 

reţelele de transport al gazelor naturale 
11919

Preţul gazelor naturale furnizate la punctele de ieşire din 

reţelele de distribuţie de presiune înaltă 
12132

Preţul gazelor naturale furnizate la punctele de ieşire din 

reţelele de distribuţie de presiune medie
12450

Preţul gazelor naturale furnizate la punctele de ieşire din 

reţelele de distribuţie de presiune joasă 
14060

 Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale                                                                                                                                  

pentru anul 2022  

Nr.d/

o
Denumirea

Unitatea de 

masură

Proiectul ANRE prețurilor la gazele naturale 

furnizate pentru anul 2022

2
Cheltuielile totale de achiziţie a gazelor naturale în scopul furnizării 

la preţuri reglementate 

505,11

493,51

121,96

55,63

1188,20

12,00

    110 1198,0 iiji LeiDLeiDLRjIPCDjCM ji IPCMCIE10 )1(98,0 )]1()1[(98,010 LRjxIPCMjCRMji   ji NCjCC10 198,0  ji IPCMjCGA10 198,0 xRrnCIEjCMjVGFCjx )(365  ji IPCMCIE10 )1(98,0 )]1()1[(98,010 LRjxIPCMjCRMji   ji NCjCC10 198,0  ji IPCMjCGA10 198,0 xRrnCIEjCMjx )(365     110 1198,0 iiji LeiDLeiDLRjIPCDjCM ji IPCMCIE10 )1(98,0 )]1()1[(98,010 LRjxIPCMjCRMji   ji NCjCC10 198,0  ji IPCMjCGA10 198,0 xRrnCIEjCMjVGFCjx )(365  ji IPCMCIE10 )1(98,0 )]1()1[(98,010 LRjxIPCMjCRMji   ji NCjCC10 198,0  ji IPCMjCGA10 198,0 xRrnCIEjCMjx )(365     110 1198,0 iiji LeiDLeiDLRjIPCDjCM ji IPCMCIE10 )1(98,0 )]1()1[(98,010 LRjxIPCMjCRMji   ji NCjCC10 198,0  ji IPCMjCGA10 198,0 xRrnCIEjCMjVGFCjx )(365  ji IPCMCIE10 )1(98,0 )]1()1[(98,010 LRjxIPCMjCRMji   ji NCjCC10 198,0  ji IPCMjCGA10 198,0 xRrnCIEjCMjx )(365 


