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RAPORT 

privind  eliminarea tarifelor de energie electrică reglementate la consumatorii 

noncasnici care nu uzează de dreptul de eligibilitate 

pentru perioadele 01.11.2012 – 31.12.2012 şi 01.01.2013-31.03.2013. 

 
1. CondiŃii generale de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii finali şi a componentei 

de piaŃă concurenŃială (CPC) 

 

În temeiul Memorandumului de ÎnŃelegere aprobat de Guvernul României în ŞedinŃa de Guvern din 
data de 13 martie 2012, transmis la ANRE cu scrisoarea nr. 4876/14.03.2012, înregistrată la ANRE cu 
nr. 13277/15.03.2012 şi în conformitate cu obligaŃiile asumate de Guvernul României în relaŃia cu 
FMI, Banca Mondiala şi Comisia Europeană s-a aprobat calendarul de eliminare treptată a tarifelor 
reglementate de energie electrică la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, 
prezentat în Anexă. 

Astfel, începând cu data de 1 septembrie 2012, furnizorii de ultimă instanŃă (FUI) prezintă separat în 
factura consumatorilor noncasnici care nu uzează de dreptul de eligibilitate, alŃii decât cei casnici şi cei 
asimilaŃi consumatorilor casnici, un nou tarif de energie electrică, denumit “Componenta de piaŃă 
concurenŃială” – (CPC), calculat pe baza Metodologiei de stabilire a preŃurilor şi tarifelor la 

consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate aprobată prin Ordinul preşedintelui 
ANRE nr. 30/2012 (Metodologie).   

ANRE stabileşte cantităŃile de energie electrică ce urmează a fi achiziŃionate din piaŃa reglementată 
respectiv concurenŃială de către FUI, pe baza consumului de energie electrică prognozat de către 
aceştia, corelat cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate pentru categoriile de consumatori 
casnici/noncasnici.  

Cantitatea de energie electrică ce trebuie achiziŃionată de pe piaŃa concurenŃială, se stabileşte prin 
aplicarea unui coeficient subunitar, corelat cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate prevăzută în 
calendar şi cu categoria de consumatori noncasnici sau casnici, la cantităŃile de energie electrică 
prognozate a fi consumate în perioada respectivă. Cantitatea de energie electrică astfel determinată va 
fi facturată consumatorului, distinct pe factura de energie electrică, cu tariful CPC.  

            Această modalitate de eliminare a tarifelor reglementate a avut ca scop: 

1. să reflecte performanŃa furnizorului de energie electrică pe piaŃa concurenŃială; 

2. să informeze consumatorul despre existenŃa şi evoluŃia pieŃei concurenŃiale şi cu privire la 
performanŃa furnizorului care îl deserveşte; 

3. să reducă riscul financiar al furnizorului, având în vedere posibilitatea de actualizare 
trimestrială a componentei tarifare, care ar trebui să reflecte costul achiziŃiei energiei 
electrice în sistem concurenŃial; 

4. să permită implementarea graduală a preŃurilor concurenŃiale pentru fiecare tip de 
consumator, evitând creşteri bruşte şi semnificative ale preŃurilor la consumatorii finali de 
energie electrică;  

5. să atenueze şocurile determinate de creşterea preŃurilor pe piaŃa angro de energie electrică. 
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Potrivit calendarului de eliminare a tarifelor reglementate menŃionat mai sus, procentul de achiziŃie a 
energiei electrice din piaŃa concurenŃială, pentru consumatorii noncasnici care nu uzează de dreptul de 
eligibilitate a fost de 15% pentru perioada 01.11.2012 – 31.12.2012, iar pentru perioada 01.01.2013-
31.03.2013 este de 30%. Precizăm că, pentru prima etapă de eliminare a tarifelor reglementate pentru 
consumatorii noncasnici care nu uzează de eligibilitate, avizarea tarifelor CPC s-a realizat doar pe o 
perioadă de 2 luni, respectiv pentru perioada 01.09.2012 – 31.10.2012, deoarece s-a constatat că 
preŃurile de achiziŃie a energiei electrice de pe piaŃa concurenŃială aveau valori ridicate la sfârşitul lunii 
august 2012, ca urmare a unui deficit de ofertă pe pieŃele centralizate de energie electrică, determinat, 
în principal, de condiŃiile hidrologice severe, care au condus şi la declararea forŃei majore de către SC 
Hidroelectrica SA.  

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) al Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor 

naturale, cu prevederile Metodologiei de stabilire a preŃurilor şi tarifelor la consumatorii finali care 

nu uzează de dreptul de eligibilitate, FUI au solicitat ANRE avizarea tarifelor CPC pe niveluri de 
tensiune, pentru consumatorii noncasnici care nu uzează de dreptul de eligibilitate, pentru perioada 
01.11.2012 – 31.12.2012 şi 01.01.2013-31.03.2013. 

 

2. Analiza efectuată în vederea avizării tarifului CPC 

 

FUI au fundamentat tariful CPC pe baza costurilor estimate cu achiziŃia de energie electrică din piaŃa 
concurenŃială, la care au adăugat costurile pentru serviciul de transport, serviciul de sistem şi serviciile 
prestate de operatorul pieŃei centralizate, costurile pentru serviciul de distribuŃie, costurile pentru 
serviciul de furnizare şi un profit de 2,5% din costurile cu achiziŃia energiei electrice, calculat conform 
prevederilor art. 9 alin. 2 lit. c) din Metodologie, precum şi o corecŃie ∆CPC, dacă a fost cazul, 
calculată ca diferenŃa dintre costurile estimate, considerate pentru determinarea CPC din etapa 
anterioară de eliminare a tarifelor reglementate şi cele realizate. 

Sursele de achiziŃie ale FUI sunt pieŃele centralizate de energie electrică  (PCCB, PZU, PE). Costurile 
cu achiziŃia energiei electrice au fost estimate de furnizori Ńinând seama de cantităŃile ce urmau a fi 
achiziŃionate pe pieŃele centralizate menŃionate şi de preŃurile medii aferente.  

VariaŃia valorilor tarifelor CPC avizate de ANRE pentru perioada 01.11.2012 – 31.12.2012, faŃă de 
valorile aprobate pentru perioada 01.09.2012 – 31.10.2012 este redată în tabel: 

IT MT JT  

Nr. 
crt. 

 

 

FUI 

  

VariaŃia valorilor tarifelor CPC din 
perioada 01.11.2012-31.12.2012, faŃă de 
perioada 01.09.2012-31.10.2012 

S.C. Electrica Furnizare S.A.   

-Muntenia Nord -7,18 % - 6,56 % -5,12 % 

-Transilvania Nord -7,14 % -6,53 % -5,42 % 
1. 

-Transilvania Sud -7,14 % - 6,54% - 5,23 % 

2. S.C. CEZ Vânzare S.A. - 11,30 % - 10,29 % -7,91 % 

3. S.C. E.ON Energie România S.A. 0% 0 %  0 % 

4. SC Enel Energie Muntenia SA 
- 10,7 % - 9,96% -7,63 % 

SC Enel Energie SA:       

- zona Banat - 17,14 % - 15,65 % - 12,14 % 5. 

- zona Dobrogea - 17,48 % - 15,93 % - 12,33 % 
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După cum se constată, faŃă de valorile tarifelor CPC avizate pentru perioada 01.09.2012 – 31.10.2012, 
cu o singură excepŃie, FUI au propus o scădere a valorilor tarifelor CPC pentru perioada 01.11.2012 – 
31.12.2012, ca urmare a scăderii preŃurilor medii de ofertare/ tranzacŃionare a energiei electrice pe 
pieŃele centralizate; scăderea maximă solicitată a fost de (-17,48%). 

VariaŃia valorilor tarifelor CPC avizate de ANRE pentru perioada 01.01.2013-31.03.2013, faŃă de 
valorile aprobate pentru perioada 01.11.2012-31.12.2012 este redată în tabelul următor: 

IT MT JT  

Nr. 
crt. 

 

 

FUI 

  

VariaŃia valorilor tarifelor CPC din 
perioada 01.01.2013-31.03.2013, faŃă 
de perioada 01.11.2012-31.12.2012 

S.C. Electrica Furnizare S.A.   

-Muntenia Nord -17,44% -15,84% -12,15% 

-Transilvania Nord -17,37% -15,78% -12,92% 
1. 

-Transilvania Sud -17,35% -15,77% -12,45% 

2. S.C. CEZ Vânzare S.A. -11,63% -7,80% -2,77% 

3. S.C. E.ON Energie România S.A. -1,27% -1,42% 1,72% 

4. SC Enel Energie Muntenia SA -6,31% -1,81% -5,37% 

SC Enel Energie SA:       

- zona Banat -7,12% -5,08% -3,10% 5. 

- zona Dobrogea -10,10% -6,21% -1,63% 

Se constată că, faŃă de valorile tarifelor CPC avizate pentru perioada 01.11.2012-31.12.2012,  toŃi FUI 
au propus o scădere a valorilor tarifelor CPC pentru perioada 01.01.2013-31.03.2013, ca urmare a 
scăderii preŃurilor medii de ofertare/tranzacŃionare a energiei electrice pe pieŃele centralizate. Scăderea 
maximă solicitată a fost de (-17,44%). 

În urma analizei efectuate de ANRE pentru perioada 01.09.2012-31.10.2012 privind preŃurile de 
achiziŃie de energie electrică de pe piaŃa concurenŃială, estimate şi realizate de fiecare FUI, a rezultat o 
diminuare de până la 34% a preŃului de achiziŃie efectiv realizat faŃă de cel estimat, astfel că, la 
fundamentarea tarifelor CPC pentru perioada 01.01.2013-31.03.2013, 3 FUI respectiv S.C. CEZ 
Vânzare S.A., S.C. Enel Energie Muntenia S.A. şi  S.C. Enel Energie S.A. au transmis corecŃia ∆CPC, 
calculată ca diferenŃa dintre costurile estimate, considerate pentru determinarea CPC din etapa 
anterioară de eliminare a tarifelor reglementate şi cele realizate.  

 
 
3. InformaŃii pe care furnizorii de ultimă instanŃă trebuie să le pună la dispoziŃia 

consumatorilor în vederea comparării ofertelor pe piaŃa concurenŃială 

Ca urmare a sarcinilor ce revin ANRE din Memorandumul de ÎnŃelegere semnat cu Comisia 
Europeană, menŃionat mai sus, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei 

electrice şi a gazelor naturale, este necesar ca furnizorii de energie electrică să pună la dispoziŃia 
consumatorilor un volum necesar de informaŃii, în vederea comparării ofertelor de achiziŃie a 
cantităŃilor de energie electrică de pe piaŃa concurenŃială. 

În vederea informării consumatorilor, furnizorii de ultimă opŃiune au publicat pe paginile proprii de 
web avizele primite de la ANRE pentru tarifele CPC, precum şi un volum minim de informaŃii care să 
fie transmise consumatorilor de energie electrică, cum ar fi: 
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• preŃul energiei electrice în funcŃie de nivelul de tensiune; 
• durata de valabilitate a ofertei; 
• tarifele reglementate privind serviciul de transport, serviciul de sistem, servicii prestate de 

operatorul pieŃei centralizate, serviciul de distribuŃie; 
• modalităŃi de plată; 
• frecvenŃa de citire a grupurilor de măsurare a energiei electrice; 
• periodicitatea facturării şi termene de plată. 

 

4. Rezultate ale aplicării tarifului CPC  

ANRE a solicitat furnizorilor de ultimă instanŃă să transmită explicaŃii privind diferenŃa foarte mare 
dintre preŃurile de achiziŃie a energiei electrice de pe piaŃa concurenŃială, estimate şi realizate precum 
şi măsurile avute în vedere astfel încât pe viitor să crească convergenŃa acestor valori.  

De asemenea ANRE a demarat o analiză în detaliu privind costurile şi veniturile realizate faŃă de cele 
estimate şi corecŃia ∆CPC rezultată pentru etapa anterioară de eliminare a tarifelor reglementate, 
verificând în acest sens corectitudinea datelor transmise de furnizorii de ultimă instanŃă, iar rezultatul 
analizei va fi publicat pe pagina web a ANRE. 

ANRE a publicat pe pagina proprie de web tarifele CPC avizate tuturor furnizorilor de ultimă instanŃă, 
astfel încât consumatorul să aibă posibilitatea comparării acestora. 

Având în vedere cele de mai sus, putem afirma că au fost îndeplinite angajamentele asumate de 
Guvernul României faŃă de instituŃiile europene, fiind respectat calendarul de eliminare a tarifelor 
reglementate de energie electrică.  

Începând cu 1 ianuarie 2013, prin aplicarea tarifului CPC corelat cu: 

• creşterea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de FUI consumatorilor finali care nu 
şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, alŃii decât cei casnici şi cei asimilaŃi consumatorilor 
casnici începând cu 1 ianuarie 2013; 

• creşterea tarifelor pentru serviciile de transport, distribuŃie, sistem şi serviciile prestate de 
operatorul pieŃelor centralizate de energie electrică, începând cu data de 1 ianuarie 2013; 

a rezultat o majorare a preŃului mediu al energiei electrice facturate consumatorilor noncasnici. 

Pentru aprecierea mai exactă a efectelor liberalizării pieŃei de energie electrică conform calendarului 
de eliminare a tarifelor reglementate de energie electrică, ANRE are în vedere evaluarea informaŃiilor 
specifice ce vor fi solicitate de către FUI consumatorilor finali care nu uzează de dreptul de 
eligibilitate. 

 


