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Catre,  

Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor 

 

Va inaintam alaturat raportul comun cu privire la Raportul anual al Autoritatii 
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind determinarea preturilor si 
tarifelor reglementate pentru anul 2014. 

 

 

 

Preşedinte,        Preşedinte,  
Senator Cosmin NICULA     Deputat Iulian IANCU 
  
      

 Preşedinte,  
 Senator Lucian ILIESCU            
      
 

               Preşedinte,  
  Deputat Eugen NICOLAESCU  
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RAPORT COMUN 

cu privire la 

Raportul anual al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 
privind determinarea preturilor si tarifelor reglementate pentru anul 2014 

 

 

 

In sedinta din 9 decembrie 2013, Birourile permanente reunite au transmis Comisiilor 
pentru buget si Comisiilor economice, din Senat si Camera Deputatilor, Raportul anual al 
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind determinarea 
preturilor si tarifelor reglementate pentru anul 2014, in vederea intocmirii unui raport 
comun.  

Raportul realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 
(ANRE) reprezinta o obligatie de raportare conform prevederilor Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.33/2007 privind organizarea si functionarea ANRE, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr.160/2012. 

Raportul cuprinde in special evolutia tarifelor reglementate in anul 2013, precum si 
perspectiva anului 2014 in baza datelor preliminare provenite de la producatori, furnizori si 
operatori de retea din sectorul energiei electrice si gazelor naturale.  



Comisiile au analizat raportul in care este prezentata evoluţia preţurilor si tarifelor 
reglementate în perioada 2013 - 2014 pentru energie electrică şi gaze naturale precum şi prognoza 
pentru anul 2014 si au retinut urmatoarele: 

- referitor la preturile si tarifele reglementate, in anul 2009, Comisia Europeana a 
demarat procesul de punere in intarziere impotriva Romaniei, motivul fiind 
mentinerea preturilor/tarifelor reglementate la consumatorii finali, in special la cei 
noncasnici; 

- cerinta privind eliminarea preturilor reglementate pentru consumatorii noncasnici 
si casnici, atat in sectorul energiei cat si in sectorul gazelor naturale, a fost inclusa 
si in Memorandumul de Intelegere semnat cu Comisia Europeana si in Scrisorile 
de Intentie semnate cu Fondul Monetar International, parte a Acordului de 
Intelegere de tip Preventiv semnat cu FMI si Comisia Europeana; in baza studiilor 
efectuate cu privire la evaluarea impactului acestei masuri asupra consumatorilor 
finali, autoritatile romane au propus o abordare graduala a procesului, acesta 
urmand sa se desfasoare in perioada 2012/2013-2017/2018, proces preluat si de 
Legea energiei electrice si gazelor naturale nr.123/2012; 

- procesul de eliminare treptata a tarifelor reglementate la energie electrică a început 
la data de 1 septembrie 2012 pentru clienţii noncasnici, respectiv la data de 1 iulie 
2013 pentru clienţii casnici şi se finalizează la 31 decembrie 2013 pentru clienţii 
noncasnici şi respectiv 31 decembrie 2017 pentru clienţii casnici. 

- în perioada 2012-2013 au fost parcurse primele cinci etape ale procesului de 
dereglementare a preţurilor la energie electrică pentru consumatorii non-casnici şi 
prima etapa de dereglementare pentru consumatorii casnici, în concordanţă cu 
calendarul convenit; 

- începând cu 1 ianuarie 2014, consumatorii noncasnici nu vor mai beneficia de tarif 
reglementat, necesarul de energie electrică fiind achiziţionat de pe piaţa liberă; 

- în sectorul gazelor naturale, pentru a se încadra în prevederile legislaţiei 
comunitare şi pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor 
cu FMI, Guvernul României a aprobat prin memorandum, în luna iunie 2012, 
calendarul de eliminare a preţurilor reglementate pentru consumatorii finali, care  
prevede: eliminarea preţurilor reglementate până la 31 decembrie 2014 pentru 
consumatorii finali noncasnici; eliminarea preţurilor reglementate până la 31 
decembrie 2018 pentru consumatorii casnici si creşterea graduală a preţului de 
comercializare pe piaţa românească a producţiei interne de gaze naturale în raport 
cu preţul de comercializare pe piaţa românească a gazelor naturale din import; 

- primele etape ale procesului de dereglementare a preţurilor la gaze naturale pentru 
consumatorii noncasnici, în conformitate cu calendarul aprobat, au fost parcurse. 
Astfel, preţurile la gaze naturale pentru consumatorii noncasnici au fost majorate 
cu 10% (1 februarie 2013, 1 iulie 2013 şi 1 octombrie 2013); 



- pentru consumatorii casnici, primele două etape de dereglementare au fost 
parcurse, preţul gazelor naturale fiind majorat la 1 iulie 2013 cu 8% şi la 1 
octombrie cu 1%. Faţă de calendarul aprobat care estima o creştere de 10% a 
preţului final, s-a realizat o creştere de 9%; 

- iu anul 2014, la energia electrica, in conformitate cu prevederile 
Memorandumului aprobat de Guvern privind eliminarea preţurilor reglementate la 
consumatorii finali, vor fi parcurse următoarele etape: 

• renunţarea totală la reglementarea tarifelor pentru consumatorii non-casnici 
începând cu 1 ianuarie 2014, 

• creşterea cu câte 10% a procentului de achiziţie a energiei din piaţa concurenţială 
pentru consumatorii casnici, în fiecare dintre cele două etape ale anului 2014 
aferente Calendarului. 

- referitor la preţurile energiei electrice pentru clienţii casnici, avînd în vedere că 
procentul mediu de achiziţie de pe piaţa concurenţială la nivelul anului 2014 va fi 
de 25%, în ipoteza în care toate tarifele se vor menţine la valorile aprobate în 
prezent, ANRE estimeaza o creştere a preţului mediu facturat la această categorie 
de clienţi cu cca. 3%. 

- in domeniul gazelor naturale, ANRE a implementat paşii programaţi pentru anul 
2013 din foile de parcurs pentru liberalizarea preţurilor; 

- referitor la evoluţia preţurilor de furnizare a gazelor naturale in regim reglementat 
în anul 2014, estimările calendarului de renunţare la preţuri reglementate sunt 
următoarele: 

• la 1 ianuarie 2014 cu circa 4% pentm consumatorii noncasnici şi cu circa 2% 
pentru consumatorii casnici, 

• la 1 aprilie 2014 cu circa 5% pentru consumatorii noncasnici şi cu circa 2% 
pentm consumatorii casnici, 

• la 1 iulie 2014 cu circa 5% pentru consumatorii noncasnici şi cu circa 3% 
pentm consumatorii casnici, 

• la 1 octombrie 2014 cu circa 4% pentru consumatorii noncasnici şi cu circa 
3% pentm consumatorii casnici. 

- în ceea ce priveşte evoluţia preţurilor reglementate aferente clienţilor casnici, 
acestea se vor încadra în estimările făcute pentru anul 2014 prezentate în 
calendar; 

- pentru data de 1 ianuarie 2014, în cazul clienţilor non casnici, având în vedere 
evoluţia estimativă a preţului gazelor naturale din import, a procentului de 
amestec import/intern favorabil faţă de cel anterior estimat, a cantităţilor de gaze 
naturale din producţia internă existente în depozitele de înmagazinare subterană, 
procentele de creştere a preţurilor finale reglementate se incadreaza la nivelul 
celor estimate; 



- referitor la datele de 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie 2014, tot în cazul clienţilor 
non casnici, premisele care au stat la baza estimărilor de la sfârşitul anului 2011 
pentru anul 2014, ar putea suferi modificări substanţiale, având în vedere 
evoluţiile preţurilor internaţionale şi modificările coşului import/intern realizate. 
Cumulativ, la data de 1 aprilie 2014, pentru activitatea de distribuţie, se vor 
stabili şi aproba veniturile reglementate şi tarifele corespunzătoare. 

- în anul 2014 se vor reevalua costurile realizate de către operatorii licenţiaţi care 
îşi desfăşoară activitatea în sectorul reglementat, concomitent cu respectarea 
angajamentelor asumate prin Acordul Stand-By, respectiv va continua procesul 
de recunoaştere a costurile justificate pentm achiziţiile de gaze naturale de către 
societăţile de furnizare. 

- pentru activitatea de transport, în cel de al treilea an al actualei perioade de 
reglementare se va introduce un nou sistem de tarifare, având în vedere 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European si al 
Consiliului privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor 
naturale si metodologia de tarifare tip "intrare-ieşire", care urmează sa fie 
aprobată de ANRE. 

- pentru activitatea de înmagazinare, la data de 1 aprilie 2014, se va realiza 
ajustarea veniturilor pentru cei doi operatori licenţiaţi pentru desfăşurarea 
activităţii de înmagazinare, conform formulelor din Ordinul ANRE nr. 22/2012. 

- în conformitate cu prevederile Directivei 2009/73/CE, operatorii care desfăşoară 
mai multe activităţi reglementate trebuie să realizeze separarea legală în entităţi 
diferite, care să nu fie integrate vertical, pentru asigurarea independenţei 
decizionale. Astfel, pentru operatorul SC "Romgaz" - SA Mediaş urmează 
procedura de listare la Bursă şi separarea activităţilor reglementate, conform 
prevederilor Directivei 2009/73/CE şi a Legii nr. 123/2012, Legea energiei 
electrice şi a gazelor naturale. 

- ANRE a implementat paşii programaţi pentru anul 2013 din foile de parcurs 
pentru liberalizarea preţurilor la gaze naturale şi a respectat prevederile legale 
privind evoluţia preţului pentru producţia internă de gaze naturale. 

In concluzie, aplicarea pentru următoarea perioadă a prevederilor calendarelor de 
renunţare la preţuri şi tarife reglementate va presupune din partea ANRE o intensă activitate 
de informare a consumatorilor privind participarea în piaţa de energie electrică şi gaze 
naturale, gestionarea optimă a propriilor consumuri de energie, avantajele contorizării 
inteligente şi modalităţile practice de utilizare eficientă a energiei. 

 

 



Intrucat Legea nu prevede dezbaterea acestui raport de catre Parlament, Birourile 
Permanente pot incuviinta ca Raportul privind determinarea preturilor si tarifelor 
reglementate pentru anul 2014, sa fie prezentat in Plenul Parlamenttului de catre  preşedintele 
ANRE impreuna cu raportul anual de activitate. 

 

 

 

 

 

 Preşedinte,        Preşedinte,  
Senator Cosmin NICULA     Deputat Iulian IANCU 
     
 
 
   

Preşedinte,  
Senator Lucian ILIESCU            
      
 

              Preşedinte,  
Deputat Eugen NICOLAESCU  
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