
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE 

Ordinul nr. 54/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru 

prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea B.E.R.G. 

SISTEM GAZ - S.A. 
În vigoare de la 01 iulie 2021 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 24 iunie 2021. Formă aplicabilă la 01 iulie 2021. 

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (4) și (6) din Legea energiei 

electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 

art. 61 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul 

gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 

privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: 

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor 

naturale clienților care se încadrează în următoarele categorii de consum: 

 

 

 
      

Categoria de clienți Consum minim anual MWh Consum maxim anual MWh Tarife de distribuție Lei/MWh 

 

C.1. 

 

≤ 280 32,36 

 

C.2. > 280 ≤ 2.800 28,71 

 

C.3. > 2.800 ≤ 28.000 25,86 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților serviciului de distribuție a gazelor 

naturale din localitățile pentru care Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. deține licența de 

distribuție a gazelor naturale. 

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A. 

dataIncarcare:
http://lege5.ro/App/Document/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=68585769&d=2021-06-28#p-68585769
http://lege5.ro/App/Document/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=61610646&d=2021-06-28#p-61610646
http://lege5.ro/App/Document/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=61610648&d=2021-06-28#p-61610648
http://lege5.ro/App/Document/gmytimzvge4q/metodologia-de-stabilire-a-tarifelor-reglementate-pentru-serviciile-de-distributie-in-sectorul-gazelor-natural-din-19122018?pid=276456529&d=2021-06-28#p-276456529
http://lege5.ro/App/Document/gmytimzsgeza/ordinul-nr-217-2018-privind-aprobarea-metodologiei-de-stabilire-a-tarifelor-reglementate-pentru-serviciile-de-distributie-in-sectorul-gazelor-naturale?d=2021-06-28
http://lege5.ro/App/Document/geydqobrgu/ordonanta-de-urgenta-nr-33-2007-privind-organizarea-si-functionarea-autoritatii-nationale-de-reglementare-in-domeniul-energiei?pid=62793170&d=2021-06-28#p-62793170
http://lege5.ro/App/Document/geydqobrgu/ordonanta-de-urgenta-nr-33-2007-privind-organizarea-si-functionarea-autoritatii-nationale-de-reglementare-in-domeniul-energiei?pid=62793182&d=2021-06-28#p-62793182
http://lege5.ro/App/Document/gmzdsnrrha/legea-nr-160-2012-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-33-2007-privind-modificarea-si-completarea-legii-energiei-electrice-nr-13-2007-si-legii-gazelor-nr-351-2004?d=2021-06-28
http://lege5.ro/App/Document/haydqnzrhazq/ordinul-nr-54-2021-privind-aprobarea-tarifelor-reglementate-pentru-prestarea-serviciului-de-distributie-realizat-de-societatea-berg-sistem-gaz-sa?pid=397681526&d=2021-06-28#p-397681526
http://lege5.ro/App/Document/haydqnzrhazq/ordinul-nr-54-2021-privind-aprobarea-tarifelor-reglementate-pentru-prestarea-serviciului-de-distributie-realizat-de-societatea-berg-sistem-gaz-sa?pid=397681526&d=2021-06-28#p-397681526


Art. 2. - Operatorul de distribuție licențiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar 

compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

urmăresc respectarea acestora. 

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității 

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate 

pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 25 iunie 2020. 

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data 

de 1 iulie 2021. 

 

 

 
   

p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

Zoltan Nagy-Bege 

București, 23 iunie 2021. 

Nr. 54. 

 

http://lege5.ro/App/Document/gm3tmmzrhe4a/ordinul-nr-96-2020-privind-aprobarea-tarifelor-reglementate-pentru-prestarea-serviciului-de-distributie-realizat-de-societatea-berg-sistem-gaz-sa?d=2021-06-28

