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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Factura la electricitate, pe înțelesul tuturor 

Dacă până acum factura lunară la energie electrică ți se părea o necunoscută, două rapoarte 

lansate recent scot la lumină adevărul despre tarifele pe care le achiți pentru energia consumată 

Energia produsă din surse regenerabile a fost mult hulită pe motiv că din cauza ei cresc facturile 

la electricitate ale românilor. Iată că nu certificatele verzi, bonusurile acordate producătorilor de 

energie verde, sunt cele care umflă facturile ci tarifele de distribuție, care ajung la companiile 

private sau de stat. În prezent, cele 8 mari companii de distribuție sunt deținute de: trei de Electrica 

SA – companie de stat, trei de grupul italian Enel, și câte una de CEZ (Cehia), respectiv E.ON 

(Germania). 

Astfel, la o factură de curent de 100 de lei (fără TVA), tarifele de furnizare şi distribuţie reprezintă 

49 de lei, în vreme ce preţul în sine al energiei este mai mic de o treime, respectiv 29 de lei. 

„Concluzia noastră este că profitabilitatea operatorilor de distribuţie este una rezonabilă, nu 

exagerat de mare“, susține Mihai Căruntu, coordonator al echipei Cercetare Piața de Capital din 

cadrul BCR. Potrivit lui Radu Crăciun, economistul-şef al BCR, pentru companiile de distribuție 

există „riscul“ ca ANRE să scadă pe viitor tarifele, astfel încât ponderea tarifelor de distribuţie şi 

furnizare să scadă în facturi. În prezent, profitabilitatea distribuitorilor se calculează prin înmulţirea 

ratei reglementate a rentabilităţii cu baza de active ale fiecărui distribuitor. Baza de active 

reglementate o reprezintă investiţiile efectuate în reţele. Agenţia Naţională de Reglementare în 

Energie (ANRE) a dat un ordin la finele anului trecut prin care scade rata profitabilităţii de la 8,52% 

la 7,45%, dar companiile l-au contestat în instanţă. 

E.ON, cel mai mare tarif 

Și în raportul publicat recent de Consiliul Concurenței se precizează că actualul mecanism de 

tarifare, diferenţiat pe zone geografice, afectează concurenţa fără a aduce beneficii consumatorilor 

sau să fie justificat de siguranţa Sistemului Energetic Naţional. „În ceea ce priveşte tarifele 

specifice stabilite pentru consumatorii conectaţi la reţeaua de joasă tensiune (populație, 

consumatori casnici – n.r.), acestea au suferit anual modificări, în sensul creşterii sau reducerii 

acestora. Comparativ cu nivelul tarifelor de distribuţie stabilite pentru reţeaua de înaltă şi medie 

tensiune, tarifele reglementate pentru consumatorii conectaţi la liniile de joasă tensiune sunt de 4 

până la 6 ori (şi în unele cazuri până la 10 ori) mai mari”, se menționează în raport.  Conform sursei 

citate, în prezent cel mai mare tarif de distribuție este încasat de E.ON Moldova Distribuție (147,4 

lei/MWh). Pe următoarele două locuri, în funcție de mărirea tarifului de distribuție stabilit pentru 

consumatorii casnici conectați la rețeaua de joasă tensiune, se află Enel Distribuție Dobrogea, cu 

145,46 lei/MWh, și compania de stat Electrica Muntenia Nord, cu 142,9 lei/MWh.  „În perioada 

2008 - 2014, tarifele specifice stabilite de ANRE pentru nivelul de înaltă tensiune au rămas 

nemodificate pentru 4 dintre operatorii de distribuție până la sfârşitul anului 2012, după această 

dată înregistrând creşteri cu 8-12%. Pentru unul dintre operatori (Enel Distribuție Muntenia) au 

http://www.capital.ro/factura-la-electricitate-pe-intelesul-tuturor.html
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avut un trend descrescător până în anul 2011, iar din 2012 crescător (de altfel, tarifele stabilite 

pentru acest operator fiind cele mai mici în comparaţie cu tarifele stabilite pentru ceilalți operatori 

pentru nivelul de înaltă distribuţie). Pentru ceilalți trei operatori tarifele au crescut faţă de nivelul 

stabilit în anul 2008 (cu 33,66% pentru Electrica Distribuție Muntenia Nord, cu 22,93% pentru CEZ 

Distributie şi cu 7,94% pentru Electrica Distributie Transilvania Nord)”, se mai arată în raportul 

Consiliului Concurenței. 

Locul III în Europa 

Conform datelor raportate de Eurostat, media europeană de creștere a prețurilor electricității 

pentru consumatorii casnici a fost în perioada 2012-2013 de 2,81%. În 11 state membre prețurile 

au scăzut, în timp ce în celelalte au fost înregistrate creșteri semnificative. Cea mai mare creștere 

a prețurilor, în perioada menționată, a avut loc în Estonia (21,73%). Pe următorul loc se află Grecia, 

cu o scumpire de 19,68%. Podiumul este întregit de România, unde prețurile au crescut cu 16,81%. 

În cazul consumatorilor industriali, prețurile au crescut în intervalul precizat, cu 2,42% la nivel 

european, în timp ce în România scumpirea a fost dublă mediei europene, mai exact 5,41%. 

“Vârsta“ şi pierderile din reţea scumpesc “lumina“ 

Gradul de îmbătrânire a reţelei naţionale de energie electrică, dar şi nivelul ridicat al pierderilor 

înregistrate în reţea, cresc componenta de costuri dedicată operării reţelelor, se arată într-un 

comunicat al Centrului Român al Energiei (CRE), asociaţie profesională care reprezintă companiile 

relevante din industria energiei electrice, de la companii producătoare de energie, companii de 

transport şi distribuţie a energiei electrice la furnizori de servicii şi produse conexe, care are ca 

obiectiv major oferirea de informaţii corecte şi puncte de vedere avizate referitoare la subiecte de 

interes public, cu privire la industria pe care o reprezintă.  

Centrul Român al Energiei a urmărit cu atenţie şi interes analizele privind piaţa de energie electrică 

în România, realizate de către diferite instituţii în ultima perioadă. „Noi credem că situaţia actuală 

nu este ideală, însă piaţa energiei electrice în România trebuie înţeleasă în profunzime de toţi 

jucătorii acesteia, pe tot lanţul energetic, de la producerea energiei electrice, la utilizatorul final. 

Preţul total al energiei electrice plătit de populaţie include elemente care definesc starea reală a 

reţelei naţionale de energie electrică. Gradul de îmbătrânire a acesteia, dar şi nivelul ridicat al 

pierderilor înregistrate în reţea, cresc componenta de costuri dedicată operării reţelelor. Astfel, 

pentru încurajarea investiţiilor pe piaţa de energie electrică, obiectivele finalizate cresc baza de 

active a operatorilor şi, deci, costurile de operare recunoscute de reglementator”, susţine Corneliu 

Bodea, preşedinte al Centrului Român al Energiei. 

CRE consideră că o comparaţie a tarifului energiei electrice cu tariful altor ţări din UE este puţin 

relevantă, ţinând cont de ponderea costurilor naţionale cu transportul şi distribuţia în preţul final 

(mai mare decât în alte state UE), care este generată şi de faptul că orice astfel de sistem are o 

componentă de costuri fixe, ce nu depinde de volumul energiei electrice vehiculate. ”Scăderea 

consumului de energie electrică înregistrată în ultimii 20 de ani a generat o creştere continuă a 

acestei ponderi în tariful plătit de consumator”, se mai arată în comunicat. 

 

 

 

http://www.focus-energetic.ro/varsta-si-pierderile-din-retea-scumpesc-lumina-24855.html
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Andrei Gerea: “Nu cred că este loc de investiții pripite în energie” 

Cum ar trebui să arate sectorul energetic național, când vom avea noi listări pe piața de capital și 

cât adevăr se află în „managementul performant“ sunt doar câteva întrebări ale căror răspunsuri 

le-am primit de la noul ministru al Energiei, Andrei Gerea. 

Redactor: Domnule ministru, ați anunțat recent că strategia energetică a României va fi finalizată 

abia în toamnă. De ce atât de târziu, în contextul în care fostul ministru Răzvan Nicolescu anunța, 

în decembrie 2014, lansarea proiectului în dezbatere publică? 

Andrei Gerea: Mai întâi, era bine să avem o strategie a reindustrializării. Nu avem, așa că trebuie 

să obținem date de la alte instituții. Acesta este motivul pentru care apreciem că Strategia 

energetică se află în stadiu incipient în momentul actual. Considerăm că este nevoie de o analiză 

mai profundă, făcută împreună cu consultanți și specialiști în domeniu. La nivelul ministerului avem 

oameni cu competențe deosebite, dar schema de personal este insuficientă și gradul de încărcare 

cu activități este foarte mare, ceea ce face dificilă asumarea internă a proiectului de strategie. De 

asemenea, vrem să cunoaștem și opinii venite din exterior. Pe lângă partea de radiografie a 

sistemului energetic, ne interesează în mod deosebit partea de viziune. Trebuie să știm cum vor 

evolua lucrurile nu doar pentru România, ci și la nivel regional și european. 

Ne propunem să lucrăm cu mai multe variante de scenarii posibile, să facem simulări, astfel încât 

soluțiile asupra cărora ne decidem să fie cele mai bune. Pentru a putea face aceste lucruri la modul 

serios, nu cred că trebuie să ne grăbim în a ne asuma termene mult prea strânse sau nerealiste. 

Redactor: Zilele trecute, reprezentanții BCR au declarat că „piața o ia înaintea unei strategii ideale 

croite în birouri“. Credeți că principalii actori din sector, indiferent că vorbim de companii private, 

companii de stat sau la care statul deține pachete importante de acțiuni, iau decizii pripite în lipsa 

unei strategii care să corespundă realității? 

A.G.: Oricum, noi nu vrem să facem ca alții, să luăm decizii fără consultarea celor din piață. Firește 

că piața este vie, evoluează, lucrurile se schimbă, uneori la modul surprinzător. Nici eu nu cred că 

pot exista strategii ideale dar, dați-mi voie să îmi propun realizarea unei strategii foarte bune, 

ancorată în realitate, și care să ia în calcul diverse scenarii de evoluție în timp a sectorului 

energetic. Așa cum v-am spus deja, cred că este necesar să avem și opinii venite din afara 

instituției, să ne consultăm cu specialiști care pot să contribuie relevant la conturarea unui 

document atât de important cum este Strategia energetică. 

Racordarea la retelele de energie electrica si gaze naturale, un monopol al companiilor de 

distributie ce nu poate fi controlat. Studiu de caz 

Dezvoltarea imobiliara, aparitia de noi cartiere rezidentiale, dar si infiintarea si construirea de noi 

sedii de firme reprezinta pentru companiile de distributie din domeniul energiei electrice si gazelor 

naturale o buna ocazie de a-si creste veniturile din serviciile conexe: conectare la retele, montare 

contoare, inchirieri, verificari si multe altele. Sunt activitati nereglementate cu caracter de monopol, 

situatie de care operatorii de distributie profita din plin, impunand tarife greu de verificat. Au fost 

situatii in care distribuitorii de energie electrica au crescut succesiv tarifele percepute la serviciile 

conexe cu pana la 100% intr-un interval de un an. Clientii sunt fortati sa le accepte, neavand 

alternative, insa unii dintre ei ajung sa reclame la autoritati posibile abuzuri din partea companiilor 

http://www.capital.ro/andrei-gerea-nu-cred-ca-este-loc-de-investitii-pripite-in-energie.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-19730059-racordarea-retelele-energie-electrica-gaze-naturale-monopol-companiilor-distributie-nu-poate-controlat-studiu-caz.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-19730059-racordarea-retelele-energie-electrica-gaze-naturale-monopol-companiilor-distributie-nu-poate-controlat-studiu-caz.htm
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energetice. Sunt sute de astfel de reclamatii intr-un an. Vezi in text cum comenteaza autoritatile 

aceasta afacere, dar si un caz concret al unui client nemultumit. 

Distribuitorii nu au venituri doar din activitatea reglementata, ci si din servicii conexe la care 

stabilesc tarife dupa cum vor. Au existat cazuri in care aceste preturi/tarife au crescut cu pana la 

100% intr-un interval de un an, dupa cum se arata in raportul Consiliului Concurentei. 

Consiliul Concurentei considera ca este necesara reglementarea unora dintre aceste tarife sau 

efectuarea unor analize periodice ale modului in care acestea evolueaza. Autoritatea de 

Reglementare (ANRE) spune ca nu are competenta legala de reglementare a unor astfel de tarife 

Veniturile din activitatile conexe au ajuns sa fie mai interesante pentru operatori decat veniturile 

din vanzarea de gaze, sustine Dumitru Chisalita, expert in domeniul gazelor si membru in Consiliul 

de Administratie al Romgaz. Acesta spune ca in domeniul gazelor naturale sunt peste 100 de 

activitati conexe, fiecare cu tariful sau. Chisalita povesteste cum ajunge sa fie negociat ca la piata 

tariful de racordare la retea. 

ANRE a primit anul trecut 288 reclamatii pe zona de energie electrica si 214 pe zona de gaze 

naturale, in privinta racordarilor la retea. 

Caz concret: O firma se plange ca a fost nevoita sa plateasca 330.596 euro pentru o racordare la 

reteaua de energie electrica, lucrarea fiind realizata dupa patru ani de la solicitare. Initial, oferta 

racordare a fost de 767.825 euro. In cele din urma, firma a facut sesizare la Consiliul Concurentei 

pentru posibil abuz de pozitie dominanta. 

ANRE spune ca anul trecut a aprobat o metodologie prin care s-ar asigura o modalitate 

transparenta de fundamentare a acestor tarife si permite luarea in considerare numai a costurilor 

justificate. 

Tarife crescute de 100% intr-un an, in zona energiei electrice 

Cele mai multe plangeri primite de Consiliul Concurentei privind sectorul energiei sunt referitoare 

la accesul la retea, se arata intr-un raspuns al Consiliului catre HotNews.ro. Ce face Consiliul 

Concurentei cu aceste plangeri? Le redirectioneaza pentru solutionare catre reglementatorul pietei 

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). "Primim si sesizari ce 

vizeaza posibile fapte anticoncurentiale, care se refera la relatiile de pe piata furnizarii energiei 

electrice, adica partea de comercializare", mai spune Consiliul Concurentei. 

Producătorii de energie regenerabilă cer ANRE înlocuirea schemei certificatelor verzi 

Actuala schemă de promovare a energiei din surse regenerabile nu mai răspunde aşteptărilor 

investitorilor, producătorii de energie verde solicitând o alternativă la sistemul certificatelor verzi, 

potrivit Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE). 

"Având în vedere faptul că există suficiente semnale din partea producătorilor de energie electrică 

din surse regenerabile de energie privind faptul că actuala schemă de promovare nu mai răspunde 

din multe puncte de vedere aşteptărilor şi având exemplul altor state din Uniunea Europeană care 

au creat alternative la schemele existente de sprijin (de exemplu Anglia), există opinia că trebuie 

susţinută ideea de a oferi o alternativă la schema de promovare prin certificatele verzi existentă", 

a comunicat ANRE, răspunzând unei solicitări MEDIAFAX. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/producatorii-de-energie-regenerabila-cer-anre-inlocuirea-schemei-certificatelor-verzi-14052192
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România deţine unităţi de producţie a energiei regenerabile cu o capacitate instalată de peste 

4.500 MW, echivalentul a aproape un sfert din totalul unităţilor. Cea mai mare parte a capacităţilor 

de producţie a energiei regenerabile este reprezentată de unităţi eoliene. 

Guvernul sprijină în prezent producţia de energie din surse regenerabile prin sistemul certificatelor 

verzi. Fiecare producător primeşte gratuit de la compania de stat Transelectrica, operatorul 

sistemului naţional de transport al electricităţii, un anumit număr de certificate verzi pentru energia 

pe care o produce şi o livrează în reţea. 

Numărul de certificate diferă în funcţie de tehnologia folosită. 

Mai departe, producătorii vând certificatele verzi către furnizori, care sunt obligaţi prin lege să le 

cumpere, scopul fiind ca o anumită parte din consumul final de energie să fie asigurată de sursele 

regenerabile. Furnizorii îşi recuperează costurile cu achiziţia certificatelor verzi prin includerea în 

tarife a acestor cheltuieli. 

În luna februarie, ministrul Energiei, Andrei Gerea, a declarat că Guvernul analizează modificarea 

schemei de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă, după ce reducerea stimulentelor 

acordate producătorilor din sector a dus la restrângerea investiţiilor. 

De asemenea, ANRE va elabora în cursul trimestrului al doilea al anului curent metodologia de 

stabilire a preţurilor reglementate şi a regimurilor de comercializare a energiei electrice produse 

din surse regenerabile în centrale cu puteri instalate mai mici de 500 kW. 

Autorităţile au avansat de mai mulţi ani varianta ca micii producători de energie din surse 

regenerabile să fie sprijiniţi prin tarife reglementate (feed-in tariffs), pentru a putea să vândă 

energia produsă, dar această propunere încă este în discuţie. 

Prin sistemul feed-in tariffs, micilor producători de energie verde li se garantează contracte pe 

termen lung, iar în schimb ei vor primi preţuri reglementate din partea ANRE, dar mai mici decât 

preţul certificatelor verzi. 

Investitorii in energie regenerabila nu si-au spus ultimul cuvant, se pregateste o noua 

schema de sprijin? 

Loviti sistematic de un un incoace de schimbarile legislative, producatorii de energie electrica din 

surse regenerabile ies din nou la atac. Scaderea dramatica a investitiilor, riscurile insolventei si a 

imposibilitatii de a-si achita ratele bancare sunt motivele pentru care autoritatile iau in considerare 

modificarea schemei de sprijin pentru energia regenerabila. Romania a sarit intr-un timp record din 

lac in put in ceea ce priveste atentia acordata energiei verzi, actionand dupa cum bate vantul si la 

propriu si la figurat. Astazi, Comisia pentru Industrii si Servicii din Camera Deputatilor va analiza 

noile propuneri privind schema de sprijin pentru energia regenerabile, dar, din informatiile noastre 

se pare ca mari schimbari nu se vor produce in aceasta faza. Vor fi analizate indeosebi investitiile 

in capacitatile mai mici de producere a energiei regenerabile si accesul acestora la retea. Mai mult, 

reticenta catre aprobarea unei noi scheme de sprijin pare sa fie inca destul de ridicata in randul 

parlamentarilor. 

Pana sa aflam ce se va decide astazi, precizam ca Autoritatea Nationala de Reglementare in 

domeniul Energiei (ANRE) are ceva in plan. Va vom tine la curent, caci disputa este de abia la 

inceput. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/investitorii-in-energie-regenerabila-nu-si-au-spus-ultimul-cuvant-se-pregateste-o-noua-schema-de-sprijin/
http://energy-center.ro/actualitate-news/investitorii-in-energie-regenerabila-nu-si-au-spus-ultimul-cuvant-se-pregateste-o-noua-schema-de-sprijin/
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In 2014, pe PCCV au fost tranzactionate peste 2,675 milioane certificate verzi. 

Conform datelor publicate pe site-ul OPCOM, in prima luna a anului trecut, pretul de tranzactionare 

a fost de 197 lei/certificate, in februarie a coborat la 190 lei/certificat si in martie la 160 lei/certificat. 

Incepand din aprilie si pana la finele anului, pretul s-a stabilizat la 130,69 lei/certificat. 

Actuala schema de promovare a energiei din surse regenerabile nu mai raspunde asteptarilor 

investitorilor, producatorii de energie verde solicitand o alternativa la sistemul certificatelor verzi, 

potrivit Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). 

“Avand in vedere faptul ca exista suficiente semnale din partea producatorilor de energie electrica 

din surse regenerabile de energie privind faptul ca actuala schema de promovare nu mai raspunde 

din multe puncte de vedere asteptarilor si avand exemplul altor state din Uniunea Europeana care 

au creat alternative la schemele existente de sprijin (de exemplu Anglia), exista opinia ca trebuie 

sustinuta ideea de a oferi o alternativa la schema de promovare prin certificatele verzi existenta”, 

a comunicat ANRE, raspunzand unei solicitari MEDIAFAX. 

Romania detine unitati de productie a energiei regenerabile cu o capacitate instalata de peste 

4.500 MW, echivalentul a aproape un sfert din totalul unitatilor. Cea mai mare parte a capacitatilor 

de productie a energiei regenerabile este reprezentata de unitati eoliene. 

ANRE: Gazele pentru populaţie se vor ieftini cu 3,9% de la 1 aprilie şi e posibil să scadă 

tarifele şi pentru industrie 

Preţurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici vor scădea în medie cu 3,9% de la 1 

aprilie, ca urmare a reducerii costurilor de achiziţie a gazelor destinate furnizării în regim 

reglementat şi a unor tarife de distribuţie, a anunţat ANRE. 

"Începând cu data de 1 aprilie 2015, preţurile pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la 

clienţii casnici vor scădea în medie cu 3,9% (medie calculată în funcţie de ponderea fiecărui 

furnizor din cei 39 care livrează gaze naturale clienţilor casnici din piaţa reglementată). 

În principal, aceasta se datorează scăderii costurilor pentru achiziţia gazelor naturale destinate 

furnizării în regim reglementat, respectiv eliminării costurilor pentru achiziţia gazelor naturale din 

import (în evaluarea ANRE s-a luat în considerare o sursă de import de 0% în lunile aprilie, mai şi 

iunie) şi menţinerii la acelaşi nivel a tarifelor de distribuţie pentru E.ON Distribuţie România şi 

scăderii tarifelor de distribuţie pentru Distrigaz Sud Reţele", se arată într-un comunicat al Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). 

Scăderi diferenţiate în funcţie de furnizor 

Astfel, începand cu data de 1 aprilie, pentru clienţii casnici din piaţa reglementată al căror furnizor 

este E.ON Energie România, preţurile de furnizare a gazelor naturale vor creşte cu circa 1,5%, iar 

pentru clienţii casnici din piaţa reglementată al căror furnizor este GDF SUEZ Energy România, 

preţurile de furnizare a gazelor naturale vor scădea cu circa 9%. 

Diferenţele dintre cei doi furnizori au fost determinate de recuperarea parţială de cătreE.ON 

Energie România a costurilor de achiziţie a gazelor naturale din import din perioada 2008-2012, 

respectiv recuperarea totală a aceloraşi categorii de costuri de către GDF SUEZ Energy România 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/anre-gazele-populatie-vor-ieftini-39-1-aprilie-e-posibil-scada-tarifele-industrie-1_5515874f448e03c0fdf83570/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/anre-gazele-populatie-vor-ieftini-39-1-aprilie-e-posibil-scada-tarifele-industrie-1_5515874f448e03c0fdf83570/index.html
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şi menţinerii la acelaşi nivel al tarifelor de distribuţie pentru E.ON Distribuţie România şi scăderii 

tarifelor de distribuţie cu circa 20% pentru Distrigaz Sud Reţele. 

Posibile scăderi şi pentru industrie 

"În acest context, menţionăm şi faptul că procesul de liberalizare a pieţei interne de gaze naturale 

pentru clienţii noncasnici s-a finalizat la data de 31 decembrie 2014. 

Pentru această categorie de clienţi, ANRE nu mai stabileşte preţuri de furnizare a gazelor naturale, 

întrucât pe piaţa concurenţială de gaze naturale acestea se formează pe baza cererii şi a ofertei, 

ca rezultat al mecanismelor concurenţiale", se menţionează în comunicat. 

Preţul gazelor naturale pentru familiile abonate la GDF SUEZ va scădea 

Pretul gazelor naturale scade in aprilie, dar creste in iulie 

Nu toti clientii casnici consumatori de gaze vor beneficia in acceasi masura de decizia ANRE de 

scadere a preturilor, dimpotriva, pentru clientii E.ON pretul va creste  cu 1,5%. De asemenea, este 

de asteptat ca incepand cu data de 1 iulie, pretul sa creasca pentru toti consumatorii casnici urmare 

a unei noi etape de dereglementare din calendarul stabilit cu organismele internationale.  

Pretul gazelor naturale furnizate consumatorilor casnici va scadea, in medie, cu 3,9%, incepand 

cu data de 1 aprilie 2015, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul 

Energiei (ANRE). 

“Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei a 

aprobat, in sedinta de vineri, 27 martie 2015, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor 

naturale la clientii casnici. In conformitate cu metodologiile de tarifare, incepand cu data de 1 aprilie 

2015, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici vor scadea in 

medie cu 3,9% (medie calculata in functie de ponderea fiecarui furnizor din cei 39 care livreaza 

gaze naturale clientilor casnici din piata reglementata)”, se mentioneaza intr-un comunicat postat 

pe site-ul ANRE . 

Potrivit ANRE, aceasta reducere se datoreaza scaderii costurilor pentru achizitia gazelor naturale 

destinate furnizarii in regim reglementat, respectiv eliminarii costurilor pentru achizitia gazelor 

naturale din import (in evaluarea ANRE s-a luat in considerare o sursa de import de 0% in lunile 

aprilie, mai si iunie) si mentinerii la acelasi nivel a tarifelor de distributie pentru SC E.ON Distributie 

Romania SA si scaderii tarifelor de distributie pentru SC Distrigaz Sud Retele SRL 

“Astfel, pentru clientii casnici din piata reglementata al caror furnizor este SC E.ON Energie 

Romania SA, preturile de furnizare a gazelor naturale vor creste cu circa 1,5 % incepand cu data 

de 1 aprilie; pentru clientii casnici din piata reglementata al caror furnizor este SC GDF SUEZ 

Energy Romania S.A, preturile de furnizare a gazelor naturale vor scadea cu circa 9%”, se 

precizeaza in comunicat. 

 

 

 

 

 

 

 

http://energy-center.ro/actualitate-news/producatori/pretul-gazelor-naturale-scade-in-aprilie-dar-creste-in-iulie/
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2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi 
volume 

01.03 02.03 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

168,47 185,29 167,20 187,16 159,77 124,16 47,81 59,07 159,47 187,18 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

618,47 635,29 617,20 637,16 609,77 574,16 497,81 509,07 609,47 637,18 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

56.938 69.894 71.386 71.196 76.468 80.395 

 

67.573 59.362 70.382 72.899 

 
Preţuri şi 
volume 

11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

188,97 185,23 168,20 150,20 56,33 151,01 150,67 152,08 185,43 163,12 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

638,97 635,23 618,20 600,20 506,33 601,01 600,67 602,08 635,43 613,12 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

73.550 72.290 

 

67.827 64.281 57.950 71.322 73.753 72.793 76.371 79.551 

 

 
Preţuri şi 
volume 

21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

131,26 118,77 154,39 167,12 116,31 163,32 152,42 131,64 72,25 110,62 129,63 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

581,26 568,77 604,39 617,12 566,31 613,32 602,42 581,64 522,25 560,62 579,63 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

62.563 58.154 62.599 65.666 64.005 63.272 68.184 70.945 56.723 62.230 65.385 
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  

 

 
 

 

 



 

10 

 

 
 

 
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 


