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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 

 

Nimic nu este clarificat pe piaţa energiei şi afacerile stagnează 

După al doilea draft dat de ANRE actorilor din piaţa energiei, impactul taxei de 2% la consumatorul final 

scade de la maximum 8% la 2%. Autoritatea a scos până în prezent două documente de discuţie pentru taxa 

aceasta, stipulată de OUG 114. 

Pentru piaţa reglementată, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a făcut deja 

metodologia şi a emis ordinele. 

Acum, se aşteaptă de la ANRE să stabilească preţurile şi cantităţile. ANRE a emis oficial mai multe ordine. 

Unul este pentru producătorii de energie, cu o metodologie de calcul pentru preţ şi pentru cantitatea la 

producători. 

Altul, cu o metodologie pentru tariful dat de furnizorul de ultimă instanţă (FUI). FUI sunt furnizorii care vor 

duce acum energia electrică la utilizatorii de pe piaţa reglementată. Urmează să mai apară încă un ordin 

ANRE asupra felului în care se aplică taxa de 2%, a cărei apariţie a fost anunţată acum 52 de zile. 

6 tranzacţii au fost anul acesta pe una dintre subpieţele OPCOM. 

Simplul fapt că o taxă a fost anunţată, teoretic acum ar trebui să se aplice, dar încă nu se ştie cum este o 

invenţie autohtonă. Normal ar fi fost să fie anunţată intenţia, să se discute cu actorii pieţei şase luni, apoi, 

după încă şase luni, eventual, să devină lege. 

Conform legii, o modificare a Codului Fiscal devine efectivă la şase luni şi o zi după ce modificarea a fost 

anunţată. Ce nu respectă această regulă se legiferează prin derogare. E şi cazul de faţă. 

Cum va funcţiona sistemul de acum încolo? 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=46a0f079cc&e=7638fef4dd
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Nimeni nu ştie încă exact răspunsul. Piaţa energiei electrice este în ceaţă totală, susţine expertul. „Toate sunt 

legate. Va exista o cantitate de energie care va ieşi din piaţa liberă, din toată producţia ţării, dedicată pentru 

această piaţă reglementată, care se adresează consumatorilor casnici”, explică Laurenţiu Urluiescu, membru 

al Comitetului Director al Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică din România (AFEER). 

 

Prețurile ar putea crește excesiv, urmare a noilor taxe. Consiliul Concurenței monitorizează 

Monitorizăm piaţa, temându-ne de creşteri excesive de preţ, nejustificate, a afirmat Bogdan Chirițoiu, 

Președintele Consiliului Concurenței, referindu-se la efectele OUG 114. Preţurile în sectoarele economice 

vizate de Ordonanţa de Urgenţă 114/2018 ar putea creşte, ca urmare a noilor taxe, însă Consiliul Concurenţei 

monitorizează aceste pieţe pentru ca scumpirile să nu fie excesive, acesta fiind principalul risc în acest an, a 

precizat Chirițoiu, citat de Agerpres. 

 

Încă o încercare de reglementare a metodologiei de plata a contribuției de 2% de către ANRE. Cum trebuie 

citita faza a II-a a Proiectului de Ordin ANRE și ce trebuie să știi dacă urmează să plătești contribuția de 2% 

Toți titularii licențelor din domeniul energiei electrice și/sau al gazelor naturale vor plăti contribuția de 2% 

din veniturile realizate din activitate. Este o certitudine, începând cu 28 decembrie 2018. Dar ce este de făcut 

dacă ești o companie care a obținut licența în anul curent sau căreia îi expiră licența? Dar dacă ai licența 

suspendată ? Cum calculezi și cum plătești? Pe scurt și în clar despre prevederile acestui act normativ, în 

cele ce urmează. 

Între alte taxe “năstrușnice”, prin OUG 114/2018 s-a introdus și obligația titularilor de licențe în domeniul 

energiei electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare pentru componența energia electrică, al 

gazelor naturale, de a achita o contribuție bănească egală cu 2% din cifră de afaceri realizată de aceștia din 

activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE. Contribuția, care este de doar 20 de ori mai mare 

decât cea existentă înainte de aprobarea Ordonanței, ar urma să devină venit la fondul ANRE, fiind prevăzut 

să finanțeze (exclusiv) cheltuielile curente și de capital ale Autorității. 

 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=b2524f06bc&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=fcc671a789&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=fcc671a789&e=7638fef4dd
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"Taxa pe lăcomie": Vâlcov - nu se renunță, dar vor fi modificări 

Consilierul premierului, Darius Vâlcov,a declarat duminică seară că nu se va rneunța la "taxa pe lăcomie", 

dar că vor fi făcute anumite modificări ale OUG prin care este introdusă această taxă, în special pe zona de 

energie. „Nu s-a pus niciodată problema (n.r. - renunțării la taxa pe lăcomie). Există discuții pe taxa de 

lăcomie pe anumite aspecte, și aici vorbim în special de partea de energie, și acolo sunt niște analize pentru 

că anul 2018, în afară de faptul că economia a dus-o într-un ritm bun, s-au făcut și tot felul de analize care 

vor pregăti sau au pregătit reformele din acest an. Și aici, în ceea ce privește energia, vorbim despre o 

componentă de reformă și e posibil ca pe acest mic segment să se modifice”, a explicat Vâlcov, transmite 

news.ro. 

RCS&RDS a  crescut preţul energiei electrice cu 34%, în noua ofertă pentru casnici 

RCS&RDS, cunoscut prin faptul că era furnizorul de electricitate cu cele mai mici preţuri pentru clienţii 

casnici, a majorat substanţial preţurile în noua ofertă pe care o propune. 

“La Digi Energy, prețul propriu de furnizare a energiei electrice în cadrul ofertei tip pentru clienți casnici 

(preț de listă) este de 0,255 lei/KWh, fără TVA, la care se adaugă taxa de rezervare de 0,2 lei/zi, fără TVA. 

Dacă ești deja client Digi la serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și/sau la serviciul de internet fix Digi 

Net, beneficiezi de prețul de 0,230lei/KWh, fără TVA-preț de furnizare, la care se adaugă taxa de rezervare 

de 0,2 lei/zi, făra TVA”, se arată pe pagina de internet a furnizorului. 

Cât plătesc clienţii casnici în factura de electricitate din cauza achiziţiilor de pe piaţa spot. Situaţia pentru 

fiecare furnizor 

Odată cu creşterea preţurilor la energia electrică de pe piaţa spot, opinia publică a devenit mai sensibilă la 

impactul pe care îl au acestea asupra facturilor. În premieră, Autoritatea de Reglementare în domeniul 

Energiei, face publice date privind impactul preţurilor din Piaţa pentru Ziua Următoare în factura 

consumatorilor casnici alimentaţi în regim reglementat, ai celor patru furnizori mari. 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=9a716289ce&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=7f8d75aaf6&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=f133c6a926&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=f133c6a926&e=7638fef4dd
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Fiecare dintre cei patru mari furinzori de ultimă instaţă (FUI), acţionează în Piaţa pentru Ziua Următoare 

(PZU), pentru a cumpăra (în general) o parte din energia electrică pentru consumatorii lor, energie care nu 

era achziţionatîă prin contracte anterioare. 

Dacă ponderea tranzacţiilor de pe PZU în consumul naţional este cunoscută, nu se ştia cât cumpără fiecare 

FUI din PZU şi, mai ales, la ce preţuri, şi cum influenţează aceste achiziţii factura consumazorului final. 

Piaţa spot de energie electrică din România ar putea fi cuplată cu cea din Germania 

Autorităţile de reglementare a pieţei energiei din şapte state intenţionează să cupleze toate aceste pieţe. Piaţa 

spot de energie a României, cumplată deja cu cea din Ungaria, Slovacia şi Cehia, va fi cuplată şi la cea din 

Germania, Austria şi Polonia. 

“La data de 21 decembrie 2018, autoritățile de reglementare ANRE, BnetzA, E-Control, ERU, HEA, URSO 

și URE au solicitat, printr-o scrisoare comună adresată operatorilor de transport și de sistem și operatorilor 

pieței de energie electrică desemnați din statele vizate, inițierea proiectului interimar pentru cuplarea piețelor 

pe baza NTC, între DE, AT, PL și 4MMC (Proiectul DE-AT-PL-4MMC), pentru a dezvolta în continuare 

integrarea regională a piețelor pentru ziua următoare. 

Proiectul DE-AT-PL-4MMC – dacă va fi implementat – va avea ca finalitate fuzionarea cooperării 4MMC 

cu proiectul MRC (Cuplarea multi-regională) și va reprezenta un pas important pentru extinderea cuplării 

unice a piețelor pentru ziua următoare, prevăzută de legislația europeană”, se arată într-un comunicat al 

ANRE. 

Critici grave cu privire la metodologia ANRE de stabilire a prețurilor pentru energia electrică, vândută de 

producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele 

reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță 

Hidroelectrica: Metodologia ANRE încalcă legea de funcţionare a ANRE şi legea energiei electrice, legea 

societăţilor comerciale, îngrădeşte libertatea constituțională de exercitare a activității economice 

(Actualizare) 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=55ae6eb79a&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=c931e406a1&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=c931e406a1&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=c931e406a1&e=7638fef4dd
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Observațiile transmise de Hidroelectrica fac referire la proiectul Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru 

energia electrică, vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie 

electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță. Anumite 

prevederi din proiect au fost modificate în metodologia adoptată de ANRE. 

 

Metodologia ANRE de stabilire a prețurilor pentru energia electrică, vândută de producători pe bază de 

contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de 

producători cu furnizorii de ultimă instanță 

Nuclearelectrica: Dacă vom vinde energia cu metodologia prețului reglementat, vom obţine un profit brut de 

90 milioane lei, în scădere cu peste 450 milioane de lei față de estimări 

Nuclearelectrica (SNN) va obține, în condițiile vânzării întregii producții de energie disponibilă cu 

metodologia prețului reglementat ( cost+5%) , un profit brut estimat la 90 de milioane de lei, în scădere cu 

peste 450 milioane de lei față de nivelul estimat inițial, în condițiile vânzării energiei electrice disponibile 

pe piață liberă, potrivit sintezei opiniile participanţilor la piaţă cu privire la metodologia propusă de ANRE, 

potrivit căreia producătorii vor trebui să livreze energie în contracte reglementate cu un profit de 5%. 

Se alege praful de marii producatori de energie captivi noilor reglementari de piata. Scaderea marjelor de 

profit blocheaza investitiile intr-un sistem care sta deja sa crape 

Dupa negocierile ANRE cu participantii la piata de energie electrica, pe marginea legislatiei secundare ce 

trebuie implementata dupa intrarea in vigoare a Ordonantei 114/2018, au inceput sa fie publice argumentele 

economice pe care producatorii de energie le invoca in ideea atenuarii efectelor taxei “pe lacomie”. Vanzarea 

energiei electrice la un prêt reglementat, la care se adauga o marja de profit de 5%, blocheaza practic toate 

programele de investitii programate pentru anii urmatori. Hidroelectrica si-a propus, de pilda, investitii de 

cinci miliarde de lei, in timp ce Nuclearelectrica este in fata unor provocari investitionale de minim doua 

miliarde de euro. Chiar si in conditiile unei piete concurentiale cum a fost pana la adoptarea Ordonantei 114, 

aceste investitii reprezentau o provocare majora pentru cele doua companii. Nu mai aducem in discutie faptul 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=654d4fcd7c&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=654d4fcd7c&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=654d4fcd7c&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=fd1bdbe09f&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=fd1bdbe09f&e=7638fef4dd
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ca statul a confiscate dividendele si chiar rezervele acestor producatori si ca nu a miscat un deget pentru a 

spijini expansiunea lor. Aceste lucruri sunt deja istorie. Dar, asa cum se exprima la un moment dat un 

ministru al actualului govern (nu merita sa-i rostim numele), “banii trebuie sa intre la buget, pentru ca apoi 

sa urmeze investitiile”. De urmat va urma prapadul. 

 

Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  

Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


