AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ANRE

RAPORT
privind preţurile şi cantităţile de energie electrică din contractele reglementate aferente
anului 2014

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 75 lit. h) şi art. 76 alin. (1) din Legea
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi conform dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b)
si art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr 160/2012, ANRE este autoritatea competentă care aprobă preţurile
reglementate de vânzare-cumpărare a energiei electrice şi cantităţile de energie electrică din
contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă, cu respectarea
calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, în condiţiile şi termenele stabilite conform
reglementărilor specifice.
Ca urmare a modificărilor legislative apărute în perioada 2009 – 2012 şi a Memorandumului de
Înţelegere semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană în data de 13 martie 2012,
Metodologia de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători
pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu
grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 57/2008 a fost înlocuită de Metodologia
de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte
reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de
producători cu furnizorii de ultimă instanţă, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 83/20.11.2013.
Având în vedere:
- prevederile Metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 83/2013;
- majorarea preþurilor la combustibili (în principal la gazele naturale din producþia internã,
conform calendarului de liberalizare), care determinã creºterea semnificativã a preþurilor de
producere a energiei în grupuri/centrale termoelectrice;
- necesitatea atenuãrii efectelor generate de creºterea gradului de dereglementare în sectorul
consumatorilor casnici,
a rezultat cã pentru anul 2014 nu pot fi preluate pe contracte reglementate cantitãþi de energie electricã
produse de grupuri/centrale termoelectrice. În aceste condiþii, consumul furnizat la tarife reglementate în

anul 2014 este asigurat prin preluarea pe contracte reglementate numai a unor cantitãþi de energie
electricã produse de grupuri/centrale hidroelectrice ºi nuclearelectrice, astfel:

-

S.C. Hidroelectrica S.A. – 5,3 TWh, la un preţ mediu de 115,2 lei/MWh;

-

S.N. Nuclearelectrica S.A. – 3,7 TWh, la un preţ mediu de 145,88 lei/MWh,

cu un total de 9 TWh, la un preţ mediu de 127,8 lei/MWh.
Preţurile medii din contractele reglementate aprobate de ANRE pentru anul 2014, faţă de cele
aprobate pentru anul 2013 (stabilite fără a lua în considerare corecţiile aferente anului 2012),
sunt cu 2,7 % mai mari în cazul S.N. Nuclearelectrica S.A. (145,88 lei/MWh faţă de 142
lei/MWh) şi respectiv cu 11,1 % mai mari în cazul S.C. Hidroelectrica S.A. (115,20 lei/MWh
faţă de 103,62 lei/MWh). Pentru anul 2013, în preţul mediu din contractele reglementate ale S.C.
Hidroelectrica S.A. (125 lei/MWh) a fost inclusă o componentă de 21,38 lei/MWh reprezentând
costuri suplimentare pentru compensarea pierderilor din anul 2012 cauzate de infirmarea
prognozei hidrologice avute în vedere la stabilirea preţurilor reglementate pentru anul 2012.
Recunoaşterea în preţurile reglementate a costului aferent impozitului pe construcţii instituit prin
prevederile OUG nr. 102/15.11.2013 a fost amânată pentru semestrul II 2014, datorită impactului
major asupra preţului mediu de producere a energiei electrice (cca. 10 lei/MWh, conform valorii
estimate de producători), pentru a se evita transferarea către consumatorii casnici (prin
preţurile/tarifele reglementate) a unui cost nejustificat, având în vedere că, pentru fundamentarea
acestui cost, sunt necesare clarificări suplimentare privind stabilirea bazei de calcul la care se
aplică procentul de 1,5 % (fiind vorba despre un impozit pe construcţii, nu pe agregatele şi
instalaţiile din interiorul construcţiilor).

