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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Grigorescu: În UE încep discuţiile despre remodelarea pieţei energetice, România trebuie 

să fie pregătită şi să contribuie cu propria viziune 

În Uniunea Europeană au început discuţii pentru un nou model de piaţă a energiei, iar România 

trebuie să fie pregătită cu o viziune proprie, în condiţiile în care este cel mai mare furnizor de 

energie din regiune, şi să beneficieze de noul cadru european, a declarat marţi ministrul Energiei, 

Victor Grigorescu, la conferinţa ”In the News. Energy”, organizată de către agenţia de presă 

News.ro. 

Ministrul Energiei a participat, la Bruxelles, la o reuniune a miniştrilor din domeniul energiei din 

Uniunea Europeană, în care s-au purtat discuţii despre viitorul pieţei energetice.  

"Există o discuţie cu privire la modul cum vor fi tratate acordurile interguvernamentale privind 

aprovizionarea cu gaze naturale. Există încă discuţii cu privire la modul de orientare, pentru a defini 

cadrul unui nou model de piaţă în sectorul energiei electrice", a spus Grigorescu. 

Ministrul a avertizat că România are nevoie de dezbateri în sectorul energetic despre aceste 

schimbări la nivel european. 

"Suntem la începutul acestor discuţii despre noi modele de piaţă, iar noi suntem furnizori de 

energie şi de stabilitate în regiune", a menţionat Grigorescu. 

Oficialul a făcut referire la tendinţa de cuplare a pieţelor energetice, care va continua, iar jucătorii 

din energia românească trebuie să se pregătească, pentru că evoluţia presupune atât provocări, 

cât şi oportunităţi. 

ANRE: Distribuitorii pot refuza racordarea locuinţelor la reţeaua de electricitate  

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noua Metodologie 

pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea. 

O parte din prevederile nou introduse au ca scop evitarea apariţiei cazurilor în care “se construiesc 

locuinţe individuale amplasate la distanţe mari faţă de reţelele electrice de distribuţie, pentru 

racordarea cărora este necesară extinderea reţelelor electrice, a căror realizare este ineficientă 

economic pentru operatorul de reţea“. 

Astfel, operatorul de distribuţie poate refuza emiterea avizului de amplasament pentru locuinţele 

individuale pentru care s-a cerut o putere mai mică de 30 kVA, “dacă nu există reţea electrică de 

joasă tensiune la o distanţă mai mică de 100 m şi nici nu sunt îndeplinite condiţiile preliminare 

pentru realizarea acesteia”. Distribuitorul va transmite solicitantului o scrisoare prin care îl 

informează că nu poate fi emis avizul de amplasament deoarece nici în anul în curs şi nici în anul 

următor nu sunt condiţii pentru racordarea locuinţei la reţeaua electrică de distribuţie, este precizat 

http://www.news.ro/economic/grigorescu-in-ue-incep-discutiile-despre-remodelarea-pietei-energetice-romania-trebuie-sa-fie-pregatita-si-sa-contribuie-cu-propria-viziune-1922404507352016061015497275
http://www.news.ro/economic/grigorescu-in-ue-incep-discutiile-despre-remodelarea-pietei-energetice-romania-trebuie-sa-fie-pregatita-si-sa-contribuie-cu-propria-viziune-1922404507352016061015497275
http://www.energynomics.ro/ro/anre-distribuitorii-pot-refuza-racordarea-locuintelor-la-reteaua-de-electricitate/
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în comnunicatul ANRE. Scrisoarea va conţine informaţii detaliate privind condiţiile de realizare şi 

finanţare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea 

reţelelor electrice de distribuţie, prevăzute de actele normative în vigoare. 

Parlamentul României dă legi bramburistice pentru CE Oltenia 

Camera Deputaţilor, cameră decizională, a aprobat modificările la Legea 123/2012 a energiei 

electrice şi gazelor naturale, prin care sunt promovate, practic, interesele Complexului Energetic 

(CE) Oltenia (CEO)! Cel puţin la prima vedere. Pentru că, „la a doua vedere”, modificările nu fac 

decât decât să încurce şi mai mult „iţele” pe piaţa electricităţii! O modificare absolut aiuritoare este 

aceea prin care producătorii pot să realizeze mixturi energetice unii cu alţi, dar trebuie şi să vândă 

toată producţia pe Opcom!!?? Şi asta în condiţiile în care Guvernul nu a fost de acord cu 

modificările propuse de parlamentari. Singura soluţie pare că este aceea prin care preşedintele 

Klaus Iohannis trimite Parlamentului, spre reexaminare, noile prevederi ale legii! 

Încă de la începutul anului, Comisia pentru Industrii a Camerei Deputaţilor a lansat o amplă 

dezbatere publică pentru modificarea Legii 123/2012, la care au participat, practic, săptămânal, 

toate marile firme din domeniu, de stat şi private, asociaţiile de profil, specialişti, avocaţi, 

reprezentanţi ai ANRE, ai Ministerului Energiei etc. Toată lumea a venit cu propuneri, fiecare 

susţinându-şi propriile puncte de vedere şi, evident, interesele. Normal, în aceste condiţii, unele 

propuneri erau „perfect contrare” faţă de altele, misiunea Comisiei pentru Industrii fiind aceea de 

a armoniza punctele de vedere şi de a prelua propunerea care ar fi condus la cea mai bună soluţie 

pentru întreaga piaţă energetică. De altfel, unul dintre paşii făcuţi a fost tocmai acela de a pune la 

un loc toate propunerile venite (vezi document – Modificari cerute de piata). 

Din păcate, după ce a pornit în forţă, acest demers lăudabil al Comisiei pentru industrii „s-a fâsâit”, 

ultimele întîlniri având loc în luna martie. Pe undeva normal, pentru că, din luna aprilie, s-a dat 

startul la precampania pentru alegerile locale! Iar parlamentarii numai de legislaţie n-aveau timp! 

După alegeri nu s-a mai întâmplat aproape nimic! Cel puţin în ceea ce priveşte dezbaterea publică 

pentru modificarea Legii 123/2012. Totuşi, pe 22 iunie, Comisia pentru industrii a luat în dezbatere 

modificările la lege, iar deputaţii prezenţi au aprobat în unanimitate propunerile venite, practic, 

numai din partea CE Oltenia (vezi documente – Modificari Camera; Modificari Senat; modificari 

CEO). 

Modificări aiuritoare 

De exemplu, legea prevedea, la art. 28, pct. f, obligaţia producătorilor de a menţine „o rezervă de 

combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea 

obligaţiilor de producţie şi furnizare continuă a energiei electrice, prevăzute de reglementările în 

vigoare”. Acum, producătorii trebuie „să menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, 

după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi furnizare 

continuă a energiei electrice, care se remunerează conform cu reglementările în vigoare”. 

Motivarea deputaţilor este aceea că „producătorii trebuie să deţină stocurile necesare pentru a 

asigura capacitatea de producţie de rezervă pentru siguranţa SEN şi să aibă certitudinea primirii 

contravalorii acestor stocuri”. Cei care au posibilitatea să facă stocuri sunt Hidroelectrica (în lacurile 

de acumulare), CE Oltenia, CE Hunedoara (stocuri de cărbune), Nuclearelectrica (stocuri de uraniu 

şi apă grea), Romgaz şi OMV Petrom (gaze pentru termocentralele Iernut şi Brazi). 

http://www.focus-energetic.ro/parlamentul-romaniei-da-legi-bramburistice-pentru-ce-oltenia-34787.html
http://www.focus-energetic.ro/parlamentul-romaniei-da-legi-bramburistice-pentru-ce-oltenia-34787.html
http://www.focus-energetic.ro/wp-content/uploads/2016/06/Modificari-cerute-de-piata.doc
http://www.focus-energetic.ro/wp-content/uploads/2016/06/Modificari-Camera.pdf
http://www.focus-energetic.ro/wp-content/uploads/2016/06/Modificari-Senat.pdf
http://www.focus-energetic.ro/wp-content/uploads/2016/06/modificari-CEO.docx
http://www.focus-energetic.ro/wp-content/uploads/2016/06/modificari-CEO.docx
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Pe de altă parte, deputaţii nu spun cum au producătorii „certitudinea primirii contravalorii acestor 

stocuri”! Oricum, menţionează că „se remunerează conform cu reglementările în vigoare”. Adică 

ANRE va trebui să hotărască cum anume vor fi remunerate aceste stocuri. Evident, în final, tot 

consumatorii vor fi cei care vor plăti! 

Noua lege a energiei: o taxa suplimentara in favoarea producatorilor, dar nu stim cine o va 

achita 

In continuarea analizelor noastre dedicate modificarilor ce au fost aduse la Legea energiei si 

gazelor 123/2012, surprindem o noua anomalie, postata fie intentionat, fie din incompetenta. 

Inclinam sa credem ca este vorba de prima varianta, cu atat mai mult cu cat aspectul pe care il 

surprindem in acest articol tine de o continuitate, sau intentie vadita a legiuitorului de a proteja 

companiile de generare a energiei electrice, aflate, evident, in proprietatea statului. Pe de alta parte 

se inventeaza o noua taxa, extrem de bine mascata, care va trebui platita de catre cineva, doar, 

doar societatile producatoare sa poata sa iasa din impas. Am aratat ca, prin exceptarea de la lege, 

noile modificari dau posibilitatea producatorilor de a incheia contracte bilaterale, in ideea realizarii 

unui mix energetic performant. De data asta vom susprinde cum a gasit de cuviinta legiuitorul sa 

mai acorde niste avantaje producatorilor printr-o asa zisa remunerare a rezervelor de combustibili 

pe care producatorii trebuie sa le faca. (Nota redactiei) 

Jack Cutisteanu 

LEGE pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor natural nr. 123/2012 

(Hemoroeasy face bine !) 

Art. 28. (f)Voi cita articolul cu pricina din Legea 123/2012 si Modificarea din 28.06.2016. Iata:Legea 

123/2012 , Art 28. 

f) . ..sa mentina o rezerva de combustibil la un nivel suficient sau, dupa caz, o rezerva suficienta 

de apa, pentru indeplinirea obligatiilor de productie si furnizare continua a energiei electrice, 

prevazute de reglementarile in vigoare; 

Jumătate de milliard de lei, în trei ani: Câştigul românilor din scăderea tarifelor de distribuţie 

a energiei electrice 

Cele patru mari firme de distribuţie a energiei electrice au înregistrat pierderi de 540 de milioane 

de lei în ultimii trei ani, ca urmare a obligaţiei de a scădea tarifele de distribuţie, impusă de 

reglementator 

540,4 milioane de lei. Aceasta este valoarea totală a corecțiilor aplicate la determinarea tarifelor 

reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aprobate la sfârşitul anului 2015, 

corecţii valabile pentru anii 2014, 2015 şi 2016. Datele apar în raportul ANRE pe anul 2015. 

Tarifele de distribuţie de joasă tensiune, relevante pentru consumatorii casnici, sunt cea mai 

importantă componenta din factiura la energie, exeptând costul energiei propriu zise. Ele au tot 

crescut, până în anul 2013 inclusiv, an după care  ANRE a impus scăderea lor, în detrimentul 

profiturilor firmelor de distribuţie şi în avantajul consumatorilor. În 2016, tarifele de joasă tensiune 

au scăzut cu 12,84% faţă de 2015. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/noua-lege-a-energiei-o-taxa-suplimentara-in-favoarea-producatorilor-dar-nu-stim-cine-o-va-achita/
http://energy-center.ro/actualitate-news/noua-lege-a-energiei-o-taxa-suplimentara-in-favoarea-producatorilor-dar-nu-stim-cine-o-va-achita/
http://www.economica.net/jumatate-de-milliard-de-lei-in-trei-ani-castigul-romanilor-din-scaderea-tarifelor-de-distributie-a-energiei-electrice_121970.html
http://www.economica.net/jumatate-de-milliard-de-lei-in-trei-ani-castigul-romanilor-din-scaderea-tarifelor-de-distributie-a-energiei-electrice_121970.html
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Tarifele de distribuţie sunt reglementate de stat şi ţin cont de costurile justificate ale operatorilor 

de distribuţie şi de rata de rentabilitate a acestei activităţi, stabilite şi ea tot de ANRE. 

În urma scăderii tarifelor de distribuţie, Enel Muntenia, compania care deserveşte Bucureştiul, 

judeţul Giurgiu şi Ilfovul, a pierdut cei mai mulţi bani: aproape 94 de milioane de lei, în ultimii trei 

ani, explicabil şi prin faptul că, în termeni de energie distribuită, a fost pe primul loc în ţară, în 2015, 

cu o cotă de 16,2% din totalul energiei distribuite la nivel national. 

Regenerabilii, îngropați! ANRE propune spre aprobare Guvernului o cotă obligatorie de 

certificate verzi redusă la maxim, de 8,3% în 2017 

ANRE admite, într-o Scrisoare adresată Ministerului Energiei, că această cotă bagă investitorii în 

insolvență, dar pasează problema la Ministerul Energiei Există și o a doua propunere de cotă, de 

12,3% pentru 2017. Condiția: să se modifice urgent Legea 220 Surpriză de proporții pentru 

investitorii din sectorul regenerabilelor. După ce au solicitat autorităților, la modul imperios, în 

nenumărate rânduri, creșterea obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile 

pentru salvarea sectorului regenerabilelor, aceștia constată acum că Autoritatea Națională de 

Reglementare în domeniul Energiei –ANRE propune pentru anul 2017 o cotă cu mult redusă, de 

8,3% . „Cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) 

care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017 a rezultat ca fiind 

egală cu 8,3% din consumul final brut de energie electrică. Menționăm faptul că prin considerarea 

nivelului cantității de energie electrică exceptată a marilor consumatori electro-intensivi ca urmare 

a acordurilor de exceptare emise pe parcursul anului 2015 și a celor în curs de emitere în perioada 

2016 – 2017, impactul certificatelor verzi în factura consumatorilor finali va crește pentru 

consumatorii finali neexceptați ajungând la valori cuprinse între 42 lei/MWh și 43 lei/MWh, care 

corespund unor consumuri exceptate între 8000 GWh și 9000 GWh”, se precizează în Nota ANRE 

privind cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care 

beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017, publicată pe site-ul 

instituției. 

”Regenerabilii” riscă să nu-şi mai ramburseze împrumuturile 

Eric Stab (foto), directorul general al Engie România (fosta GDF – Suez) a declarat, pentru Focus-

Energetic.ro, că, înainte de a se trece la liberalizarea pieţei gazelor, ar trebui dezvoltată piaţa en 

gros, definit consumatorul vulnerabil, reglementate situaţiile de urgență, ar trebui implementată o 

politică adecvată şi coerentă de înmagazinare a gazelor, dar şi un Cod al reţelei, o piață de 

echilibrare transparentă, precum şi dezvoltate interconectările și investițiile în domeniu. În ceea ce 

priveşte energiile regenerabile, Eric Stab este de părere că, dacă nu se modifică legislaţia în 

domeniu, această industrie va fi falimentată, pentru că principalii jucători de pe această piaţa se 

vor afla în incapacitatea de a rambursa împrumuturile contractate. Ca soluţie, acesta propune 

asigurarea unui venit minim per certificat verde şi extinderea perioadei de recuperare a 

certificatelor verzi la 6 ani, consumatorii urmând să plătească, în plus, în factură, doar 0,1 lei/kWh 

în perioada de recuperare. 

– Care este opinia dvs în legătură cu liberalizarea timpurie a pieţei interne a gazelor naturale, de 

la 1 iulie? Companiile sunt pregătite? Piaţa este pregătită? În opinia dvs, ce ar trebui făcut mai 

întâi? 

http://www.investenergy.ro/regenerabilii-ingropati-anre-propune-spre-aprobare-guvernului-o-cota-obligatorie-de-certificate-verzi-redusa-la-maxim-de-83-pentru-2017/
http://www.investenergy.ro/regenerabilii-ingropati-anre-propune-spre-aprobare-guvernului-o-cota-obligatorie-de-certificate-verzi-redusa-la-maxim-de-83-pentru-2017/
http://www.focus-energetic.ro/regenerabilii-risca-sa-nu-si-mai-ramburseze-imprumuturile-34764.html
http://www.focus-energetic.ro/regenerabilii-risca-sa-nu-si-mai-ramburseze-imprumuturile-34764.html
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– Piaţa are nevoie de predictibilitate şi stabilitate atât în ceea ce priveşte procesul de liberalizare, 

cât şi cel de dereglementare, pentru a le pregăti corect. În vederea pregătirii tranziţiei către o piaţă 

complet dereglementată trebuie, însă, avute în vedere, în prealabil, mai multe aspecte. 

Corina Popescu a vorbit la EURACOAL despre viitorul cărbunelui în mixul energetic 

național 

Secretarul de Stat în Ministerul Energiei Corina Popescu a participat luni, 20 iunie, la Adunarea 

Generala EURACOAL. În cadrul evenimentului, Secretarul de Stat a vorbit despre importanța 

cărbunelui în realizarea mixului energetic, dar și despre rolul pe care îl ocupă această resursă 

minerală în Strategia Energetică a României. 

„Pentru a asigura securitatea energetică a României vedem cărbunele în continuare în mixul 

energetic, dar într-o proporție diferită. Proporția acestuia în mix va putea fi stabilită doar în funcție 

de rezultatele Strategiei Energetice a României. Trebuie să luăm în calcul și că, în perioada de 

iarnă, cărbunele a reprezentat principala resursă care a asigurat trecerea în condiții de securitate”, 

a declarat Secretarul de Stat Corina Popescu. 

Întrebată despre oportunitatea de a fi deschise noi grupuri de producție pe cărbune, doamna 

Corina Popescu a precizat că la nivelul Complexului Energetic Oltenia se află într-o fază avansată 

de negociere un proiect pentru o unitate nouă de producție pe cărbune. „Proiectul se află într-o 

fază avansată, având șanse mari de a fi finalizat. Acest tip de resurse va continua să existe și în 

viitor în mixul nostru energetic”, a subliniat Corina Popescu.    

Datele Transelectrica confirmă căderea regenerabilelor: capacităţile de producere s-au 

redus cu 9,5% în 2016 

Ultimele date centralizate ale Transelectrica oglindesc situația critică în care se găsesc producătorii 

de energie regenerabilă, semnalată în repetate rânduri autorităților de asociațiile din sectorul 

regenerabilelor. Capacităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile au scăzut cu 

9,5% în intervalul ianuarie-aprilie 2016, faţă de sfârşitul anului trecut (5.142 MW), ajungând la o 

putere instalată totală de 4.653 de MW, potrivit Transelectrica. 

Astfel, la finele lunii aprilie, sunt operative parcuri eoliene cu o putere de 2.932 de MW, panouri 

fotovoltaice cu o capacitate totală de 1.305 de MW, microhidrocentrale de 313 de MW şi proiecte 

pe bază de biomasă cu o putere cumulată de 103 MW. Cea mai mare scădere a capacităților a 

fost în cazul microhidrocentralelor, de 272 MW. Capacitatea turbinelor eoliene a scăzut cu 197 de 

MW, iar cea a panourilor fotovoltaice cu 20 de MW. 

INTERVIU Mihai DARIE, CFO Nuclearelectrica: Avem nevoie de predictibilitate în zona 

fiscală, de impozite și taxe care să facă sens 

Din 2017, taxa pe stâlp dispare, însă impozitul pe clădiri (reactoare) rămâne, urmând a se plăti 

anual! Nuclearelectrica a sesizat Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor, solicitând să fie 

analizat impactul acestei modificări de natură fiscală asupra activității viitoare a companiei, dar și 

din perspectiva noilor investiții; “Rămânem interesați de diversificare. Analizăm posibilitatea de a 

dezvolta activități de furnizare” Cum să poți integra, adapta complexitatea industriei nucleare și 

responsabilitatea aferentă uriașă într-un cadru legislativ rigid, neadaptat, universal aplicabil și 

reactoarelor nucleare și producătorilor de jucării spre exemplu? Avem nevoie de mai multă 

predictibilitate în zona fiscală, de impozite și taxe care să facă sens, susține Mihai Darie, CFO 

http://energie.gov.ro/corina-popescu-a-vorbit-la-euracoal-despre-viitorul-carbunelui-in-mixul-energetic-national/
http://energie.gov.ro/corina-popescu-a-vorbit-la-euracoal-despre-viitorul-carbunelui-in-mixul-energetic-national/
http://www.investenergy.ro/datele-transelectrica-confirma-caderea-regenerabilelor-capacitatile-de-producere-s-au-redus-cu-95-in-2016/
http://www.investenergy.ro/datele-transelectrica-confirma-caderea-regenerabilelor-capacitatile-de-producere-s-au-redus-cu-95-in-2016/
http://www.investenergy.ro/interviu-mihai-darie-cfo-nuclearelectrica-avem-nevoie-de-predictibilitate-in-zona-fiscala-de-impozite-si-taxe-care-sa-faca-sens/
http://www.investenergy.ro/interviu-mihai-darie-cfo-nuclearelectrica-avem-nevoie-de-predictibilitate-in-zona-fiscala-de-impozite-si-taxe-care-sa-faca-sens/
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Nuclearelectrica. În 2014 și 2015, compania a plătit impozit pe construcții speciale pe cele două 

reactoare. În 2016 și în anii următori, dacă nu se modifică nimic în cadrul legal, va plăti impozit pe 

clădiri bugetului local pe aceleași reactoare. “Scopul acestor active este strategic și economic: să 

producă energie electrică și deci venituri. Ele au valori de impozitare foarte mari, deoarece 

investiția de capital în astfel de active e mare și atunci taxăm proprietatea, într-o manieră 

imprevizibilă ceea ce nu prea face sens”, sesisează Mihai Darie. În opinia lui, cei care 

reglementează și supraveghează piața energiei trebuie să își pună problema dacă fără 

instrumente de reglementare suplimentare piața va continua să fie funcțională pe termen mediu și 

lung, să stimuleze investiții noi care să ia locul unor capacități existente, să permită păstrarea unui 

mix echilibrat și o concurență echitabilă între diverși producători/diverse surse de producere a 

energiei. Despre demersul cu privire la această speță, dar și alte teme de interes pentru companie 

și sectorul energetic, vă invit să citiți în interviul acordat InvesTenergy de Mihai Darie, CFO 

Nuclearelectrica. 

ANRE: COMUNICAT privind aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale 

la clienţii finali 

Având în vedere modificările şi completările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 

123/2012 prin Legea nr. 127/2014 şi Legea nr. 174/2014 cu privire la drepturile și obligațiile 

furnizorilor și clienților finali de gaze naturale, precum și schimbările produse în ultimul timp în 

sectorul gazelor naturale, din care una din cele mai importante este liberalizarea totală a pieţei 

interne de gaze naturale pentru clienţii noncasnici la data de 1 ianuarie 2015, Comitetul de 

reglementare al ANRE a aprobat, în şedinţa de marți, 28.06.2016, Ordinul nr. 29/2016 pentru 

aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, document care 

înlocuiește vechiul regulament de furnizare a gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul 

ANRE nr. 42/2012.  

ANRE a decis că românii săraci vor plăti facturile la gaze doar pe baza consumului efectiv, 

nu estimat de către operatori 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un nou regulament 

privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, una din principalele modificări aduse fiind faptul 

că toţi consumatorii vulnerabili vor plăti factura lunară doar pe baza consumului efectiv de gaze, şi 

nu pe baza unor estimări ca în prezent, scrie News.ro. 

În categoria consumatorilor vulnerabili sunt inclusi consumatorii cu venituri reduse şi cei protejaţi 

din motive de vârstă sau sănătate. Noul regulament se va aplica după publicarea în Monitorul 

Oficial. Măsurile sunt menite să îi protejeze pe consumatorii vulnerabili la fluctuaţiile preţurilor la 

gaze naturale. „Pentru clienţii vulnerabili din motive de venituri reduse, facturarea lunară a 

consumului de gaze naturale se va realiza de furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze 

naturale, determinat prin citire de către operator/autocitire de către clientul vulnerabil a indexului 

echipamentului de măsurare, în perioada în care instituţiile statului cu atribuţii în domeniul 

protecţiei sociale acordă acestor clienţi ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze 

naturale“, a informat miercuri ANRE. Pentru clienţii vulnerabili din motive de vârstă şi sănătate s-a 

avut în vedere „asigurarea accesului la serviciile oferite de furnizor prin modalităţi adaptate 

necesităţilor acestor clienţi“. ANRE a detaliat şi măsurile pe care furnizorul de gaze are dreptul să 

le ia atunci când clientul final nu îşi achită factura în termenul scadent prevăzut în contractul de 

furnizare a gazelor naturale. 

http://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-29-06-2016-aprobarea-regulamentului-privind-furnizarea-gn-la-clientii-finali
http://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-29-06-2016-aprobarea-regulamentului-privind-furnizarea-gn-la-clientii-finali
http://adevarul.ro/economie/bani/anre-decis-romanii-saraci-vor-plati-facturile-gaze-doar-baza-consumului-efectiv-nu-estimat-operatori-1_5773ba525ab6550cb86605b9/index.html
http://adevarul.ro/economie/bani/anre-decis-romanii-saraci-vor-plati-facturile-gaze-doar-baza-consumului-efectiv-nu-estimat-operatori-1_5773ba525ab6550cb86605b9/index.html
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Reguli noi de la ANRE în facturarea gazelor 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un nou regulament 

privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, una din principalele modificări aduse fiind faptul 

că toţi consumatorii vulnerabili, adică atât populaţia cu venituri reduse, cât şi clienţii vulnerabili din 

motive de vârstă sau sănătate, vor plăti factura lunară doar pe baza consumului efectiv de gaze, 

şi nu pe baza unor estimări ca până acum. 

Au fost prevăzute astfel măsuri non-financiare de protecţie specifice atât pentru clienţii vulnerabili 

din motive de vârstă/sănătate, cât şi pentru cei din motive de venituri reduse. 

„Pentru clienţii vulnerabili din motive de venituri reduse, facturarea lunară a consumului de gaze 

naturale se va realiza de furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat 

prin citire de către operator/autocitire de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de 

măsurare, în perioada în care instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale acordă 

acestor clienţi ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale”, a informat miercuri 

ANRE. 

Mult zgomot pentru nimic, liberalizarea pietei gazelor pentru consumatorii casnici se 

blocheaza 

Asa cum am anitcipat inca de la primele semne pe care piata externa le dadea despre scaderea 

pretului la gaze, autoritatile din Romania nu au avut curajul sa dezlege calul de la gard. Nu vom 

avea parte de o scumpire a gazelor naturale, asa cum prevede calendarul, dar nici de un pret mai 

mic asa cum este cazul cu pretul gazului din import. Asadar, pretul gazelor naturale din productia 

interna va stagna de la 1 iulie la valoarea actuala de 60 lei/MWh, pana la 31 martie anul viitor, iar 

actorii din piata care nu fac stocuri pentru iarna conform obligatiilor stabilite vor fi amendati 

“drastic”, a anuntat ministrul Energiei, Victor Grigorescu. 

Ministrul Energiei a anuntat marti seara, la finalul unei sedinte de Guvern care a durat cinci ore, ca 

pretul gazelor naturale din productia interna va stagna la valoarea actuala de 60 lei/MWh, pana la 

data de 31 martie 2017. 

Potrivit graficului prevazut in anexa HG 488/2015, pretul gazelor naturale din productia interna 

trebuia sa creasca la valoarea de 66 lei/MWh, de la 1 iulie 2016. 

Victor Grigorescu a subliniat faptul ca vor fi instituite “amenzi drastice” in masura in care actorii din 

piata nu constituie stocuri de gaze naturale potrivit obligatiilor stabilite de ANRE. 

“Scopul stabilirii administrative a unui pret de achizitie pentru gazele naturale destinate 

consumatorilor mentionati este acela de a proteja o categorie insemnata de clienti casnici de gaze 

naturale si de energie termica, de efectele negative ale procesului de liberalizare a pietei gazelor, 

generate de alinierea pretului gazelelor naturale la nivelul preturilor practicate pe pietele europene. 

Schimbarile neprevazute de pe piata resurselor energetice primare, inclusiv declinul abrupt al 

preturilor la titei din ultima perioada, au generat o conjuctura deosebita in piata romaneasca de 

gaze naturale, unde preturile administrative stabilite in conformitate cu prevederile legale, dar si 

cu acceptul Comisiei Europene si al institutiilor financiare internationale, au devenit comparabile 

si, uneori, chiar mai mari fata de preturile pietei”, se arata intr-un comunicat al Executivului. 

 

http://www.focus-energetic.ro/reguli-noi-de-la-anre-in-facturarea-gazelor-34783.html
http://www.focus-energetic.ro/reguli-noi-de-la-anre-in-facturarea-gazelor-34783.html
http://energy-center.ro/actualitate-news/mult-zgomot-pentru-nimic-liberalizarea-pietei-gazelor-pentru-consumatorii-casnici-se-blocheaza/
http://energy-center.ro/actualitate-news/mult-zgomot-pentru-nimic-liberalizarea-pietei-gazelor-pentru-consumatorii-casnici-se-blocheaza/
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2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 

Preţ mediu [Lei/MWh] 115,48 131,58 109,47 135,59 145,99 147,64 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

565,48 581,58 559,47 585,59 595,99 597,64 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

59.235 66.065 63.203 62.246 62.862 63.609 

 

 
 
 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 
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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 


