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I. GENERALITĂŢI 

 

Raportul analizează activitatea furnizorilor de ultimă instanță (denumiți ȋn continuare FUI), din punct 

de vedere al: 

- furnizării energiei electrice clienților finali menționați la art. 55 alin. (1) și art. 53 alin. (2) din 

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi completările 

ulterioare  și 

- achiziției energiei electrice de la producătorii participanți la piața reglementată. 

 

Clienții finali pentru care FUI asigură furnizarea de energie electrică în condiții reglementate sunt: 

- clienții finali (casnici si noncasnici) care beneficiază de serviciu universal (SU), conform 

cadrului legislativ şi de reglementare aplicabil. Energia electrică consumată de aceștia este 

facturată astfel: 

o în cazul în care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate și decid să revină la FUI - la 

tariful componenta de piaţa concurențială (CPC), 

o în cazul în care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate pentru: 

 clienții casnici – la tariful reglementat ales + tariful CPC, corespunzător 

gradului de dereglementare,   

 clienții  noncasnici beneficiari ai SU - la tariful CPC. 

- clienții finali noncasnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate și care nu beneficiază de 

SU. Energia electrică consumată de aceștia este facturată la un tarif denumit în continuare tarif 

UI, stabilit astfel:  

o în cazul clienților alimentați la joasă tensiune - mai mare cu maxim: 5%, decât 

tariful CPC,   

o în cazul clienților alimentați la medie tensiune - mai mare cu maxim: 7,5%, decât 

tariful CPC,  

o în cazul clienților alimentați la înaltă tensiune - mai mare cu maxim: 10%, decât 

tariful CPC.  

- clienții finali (casnici și noncasnici) preluați de către FUI deoarece au rămas fără furnizor de 

energie electrică din motive neimputabile lor sau se află în orice altă situație în care nu au 

asigurată furnizarea de energie electrică din nici o altă sursă. Energia electrică consumată de 

aceștia este facturată la: 

o tariful CPC, pentru clienții finali care beneficiază de serviciu universal 

o tariful UI, pentru clientii finali care nu beneficiază de serviciu universal – pentru 

această ultimă categorie de clienți, furnizarea energiei electrice se realizează ȋn 

regim de ultimă instanță. 

 

În trimestrul II 2015, FUI au furnizat energie electrică la toate categoriile de clienți. 

 

Componenta de piața concurențială (CPC) este tariful de energie electrică activă, aplicat de furnizorii 

de ultimă instanță consumului de energie electrică al clienților finali care nu au uzat de eligilibilitate, 

corelat cu gradul de dereglementare (eliminare a tarifelor reglementate) stabilit prin calendarul aprobat 

de eliminare treptată a tarifelor reglementate.  

 

Tariful CPC este calculat pe baza costurilor cu achiziția energiei electrice exclusiv din piața 

concurențială și a costurilor cu serviciilor asociate furnizarii energiei electrice la clienții proprii, și este 

avizat de autoritatea competentă - ANRE. Tariful CPC pentru trimestrul II 2015 a fost stabilit în 

conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a preţurilor și tarifelor la consumatorii finali care 

nu uzează de dreptul de eligibilitate aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 82/2013 fiind avizat 

de ANRE cu avizele numerele 57, 58, 59, 60, 61 din 15.12.2014, pentru perioada ianuarie-iunie 2015.  

 

În conformitate cu art. 22 alin. (5) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, 

ANRE monitorizează efectul pieței reglementate asupra pieței concurențiale în condiţiile eliminarii 
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treptate a tarifelor reglementate de energie electrică la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de 

eligibilitate. Menţionăm că în trimestrul II 2015 calendarul de eliminare a tarifelor reglementate a 

prevăzut achiziţionarea de către FUI, din piaţa concurenţială, în vederea furnizării energiei electrice la 

clienții finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, a unei  cantităţi de energie electrică care să 

acopere: 

- în cazul clienţilor noncasnici: 100% din consum; 

- în cazul clienţilor casnici: 40% din consum. 

Prin activitatea de monitorizare se urmărește determinarea parametrilor relevanți ai segmentului de 

piață reglementată (achizitia și vanzarea de energie electrică, prețul mediu aferent, costurile serviciilor 

asociate furnizării de energie electrică, tarifele aplicabile consumatorilor finali, numarul de 

consumatori finali deserviți, etc) precum și evoluția acestora comparativ cu parametrii similari 

corespunzători pieței concurențiale. 

Parametrii relevanți ai pieței reglementate de energie electrică se determină separat, după caz, pentru 

fiecare FUI și pentru fiecare categorie de clienți finali din piața reglementată. 

 

Consumul de energie electrică al clienților finali din piaţa reglementată se analizeaza în funcție de: 

a) tarifele aplicate pentru facturarea energiei electrice, respectiv prețurile medii 

rezultate din aplicarea: 

 tarifului reglementat; 

 tarifului CPC;  

 tarifului UI (CPC_majorat); 

b) regimul de furnizare, respectiv: 

 regim de serviciu universal (regim cu SU); 

 regim de furnizare pentru clienți care nu au uzat de eligibilitate și nu 

beneficiază de serviciu universal (regim fără SU); 

 regim de ultimă instanță (regim UI, fără SU); 

c) tipul/categoria de client, respectiv: 

 clienți casnici, care include  subcategoria clienților cu tarif social (vulnerabili din 

punct de vedere financiar); 

 clienți finali noncasnici; 

d) nivelul de tensiune la care sunt racordate locurile de consum ale clienţilor finali, 

respectiv: 

 racordate la IT; 

 racordate la MT; 

 racordate la JT. 

 

În conformitate cu prevederile Metodologiilor de monitorizare pentru piața reglementată, pentru piața 

angro și pentru piața cu amănuntul, și având în vedere datele și informațiile transmise la ANRE de 

operatorii economici implicați, se calculează următoarele categorii de indicatori: 

 indicatori privind structura pieței reglementate de energie electrică; 

 indicatori privind funcționarea pieței reglementate de energie electrică; 

 indicatori privind comportamentul participanților la piața reglementată de 

energie electrică. 
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II. PARTICIPANŢII  LA PIAŢA  REGLEMENTATĂ 

 

Pe piaţa reglementată se disting următoarele categorii de participanţi: 

- producătorii de energie electrică pentru care ANRE a stabilit prin decizii emise în baza 

Ordinului ANRE nr. 83/2013 (Modificat prin Ordinul ANRE nr. 36/2014), obligaţia de a 

vinde energie electrică prin contracte reglementate către FUI în cantităţile și la preţurile 

reglementate menţionate în deciziile ANRE. Pentru întregul an 2015, următorii producători 

au încheiat contracte reglementate: 

o producători dispecerizabili: 

 SN Nuclearelectrica SA 

 SC Hidroelectrica SA 

 

- operatorii economici desemnați prin ordin ANRE să presteze serviciile de FUI. 

 

Prin Ordinul ANRE nr. 36/2014, începând cu data de 1 iulie 2014 au fost desemnaţi să 

presteze serviciile de FUI, următorii titulari de licenta de furnizare a energiei electrice : 

o SC CEZ Vânzare SA; 

o SC E.ON Energie Romania SA.  

o SC Electrica Furnizare SA; 

o SC ENEL Energie SA; 

o SC ENEL Energie Muntenia SA; 

- clienții finali (casnici și noncasnici), beneficiari ai activităţii de furnizare energie electrică 

desfăşurată de FUI în trimestrul II 2015. Numărul total de locuri de consum aferent acestor 

clienţi finali, deserviţi de FUI, este prezentat în tabelul de mai jos: 

  

Furnizor 
ultimă 
instanţa 

Nr. locuri de consum trim II 2015 

Total 

Nr. locuri de consum noncasnici Nr. locuri de consum casnici 

Total cu SU fara SU 
in 

regim 
de UI 

Total  
din care 
cu tarif 
social 

casnic cu 
tarif 

social/total 
casnic 

SC CEZ 
Vânzare SA 

1.346.255 13.950 4.641 10.305 0 1.332.305 206.344 15,49% 

100,00% 1,04%       98,96%     

SC E.ON 
Energie 
România SA 

1.381.210 26.806 2.054 26.634 0 1.354.404 310.453 22,92% 

100,00% 1,94%       98,06%     

SC Electrica 
Furnizare SA 

3.515.431 147.243 86.928 64.387 0 3.368.188 354.525 10,53% 

100,00% 4,19%       95,81%     

SC ENEL 
Energie SA 

1.453.324 56.211 17.106 43.117 0 1.397.113 114.148 8,17% 

100,00% 3,87%       96,13%     

SC ENEL 
Energie 
Muntenia SA 

1.179.332 44.573 10.645 37.354 0 1.134.759 23.126 2,04% 

100,00% 3,78%       96,22%     

 
TOTAL 

8.875.552 288.783 121.374 181.797 0 8.586.769 1.008.596 11,75% 

100,00% 3,25%       96,75%     

 

Consumurile medii lunare de energie electrică realizate de diverse categorii de clienți sunt prezentate 

în tabelul următor: 



          Raport monitorizare piaţă reglementată de energie electrică – Trimestrul II 2015 

 

 6 

 

FUI / consum 
mediu lunar 

Total FUI 
(consum mediu 

lunar/ loc de 
consum) 

[kWh/client/luna] 

Consum 
noncasnici cu 

SU 
[kWh/client/luna] 

Consum 
noncasnici fara 

SU 
[kWh/client/luna] 

Consum 
casnici  

[kWh/client/luna] 

Consum la tarif  
social 

[kWh/client/luna] 

SC CEZ 
Vânzare SA 

101 441 370 97 50 

SC E.ON 
Energie 
România SA 

89 330 221 86 48 

SC Electrica 
Furnizare SA 

121 522 423 104 52 

SC ENEL 
Energie SA 

137 432 467 123 56 

SC ENEL 
Energie 
Muntenia SA 

182 821 1120 145 54 

Total 124 529 544 109 51 
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III. INDICATORI DE STRUCTURĂ 

 

În prezentul capitol sunt prezentate următoarele informaţii care caracterizează elementele de structură 

ale energiei electrice tranzacţionate pe piaţa reglementată: 

- structura achiziţiilor de energie electrică pe contracte reglementate, pentru fiecare FUI; 

- structura tranzacţiilor cu energie electrică aferente pieţei reglementate, pentru fiecare FUI, 

 

III.1. Structura achiziţiilor de energie electrică pe contracte reglementate, pentru 

fiecare FUI 

 

Structura pe producători a achiziţiei fiecărui FUI, aferentă vânzării de energie electrică la tarife 

reglementate către clienţii săi finali care nu au uzat de eligibilitate, a fost stabilită de ANRE astfel încât 

nivelul tarifelor reglementate pentru energia electrică livrată către clienţii casnici să fie același pe tot 

teritoriul ţării. 

În graficul următor este prezentată structura achiziţiei reglementate de energie electrică pe producători 

și categorii de centrale (cu SN Nuclearelectrica SA pentru centralele nucleare, cu SC Hidroelectrica SA 

pentru centralele hidroelectrice cu puteri electrice instalate între 10 și 100 MW fiecare și cu SC 

Hidroelectrica SA pentru centralele hidroelectrice cu puteri electrice instalate mai mari de 100 MW 

fiecare) în trimestrul II 2015, aferentă fiecărui FUI şi pe total FUI. 

 

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor de ultimă instanţă - prelucrare SMOSU - TRIMESTRUL II 2015 
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III.2. Structura tranzacţiilor cu energie electrică aferente pieţei reglementate, la 

nivel de ţară  (pe total FUI) 

Pe perioada eliminării parţiale a tarifelor reglementate, furnizorii de ultimă instanţă facturează 

consumul de energie electrică al clienţilor finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate parţial 

cu tariful reglementat și parţial cu tariful CPC, corespunzător gradului de dereglementare (eliminare 

a tarifelor reglementate) la categoria din care face parte clientul final.  

Consumul realizat după data eliminării complete a tarifelor reglementate (31.12.2013 pentru clienții 

noncasnici, respectiv 31.12.2017 pentru clineţii casnici) se facturează/va fi facturat numai la tariful 

CPC sau, după caz, tariful UI (CPC_majorat). 

Structura pe tipuri de tranzacţii a achiziţiei de energie electrică a furnizorilor de ultimă instanţă 

necesară acoperirii consumului clienţilor finali din piața reglementată la nivel de ţară și structura 

vânzărilor de energie electrică ale furnizorilor de ultimă instanţă sunt prezentate în tabelele 

următoare, pentru trimestrul II 2015.  

Această structură este prezentată detaliat pentru: 

 achiziţia de energie electrică destinată consumului clienţilor finali facturat la tarife 

reglementate, consumului facturat la tarife CPC (casnici, noncasnici cu SU) respectiv  

consumului facturat la tarife UI (noncasnici fara SU, noncasnici preluati în regim de UI fără 

SU), şi pentru total piaţă reglementată; 

 vânzările de energie electrică ale furnizorilor de ultimă instanţă corespunzătoare consumului 

clienţilor finali facturat la tarife reglementate, consumului facturat la tarife CPC (casnici, 

noncanici cu SU), respectiv consumului facturat la tarife UI (noncasnici fara SU, noncasnici 

preluati în regim de UI fără SU), şi pentru total piață reglementată. 

Achiziţia netă reprezintă cantitatea de energie electrică tranzacţionată de FUI prin acţiuni de 

cumpărare/vânzare de energie electrică, astfel încât să asigure echilibrarea consumului clienților săi 

finali pe fiecare interval bază de decontare.   
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Achiziție netă TRIMESTRUL II 2015 

Tip tranzactie 
Tip 

indicator 
[UM] 

tarif  
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 

Total FUI casnici casnici noncasnici 
cu SU 

Total 
(CPC) 

noncasnici 
fara SU 

noncasnici 
preluati in 
regim de UI si 
fara SU 

Total (UI) 

cumpărare pe contracte  
Reglementate 

cantitate  [GWh] 1.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651,00 

Pmed  [lei/MWh] 141,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,78 

cumpărare pe contracte 
Negociate 

cantitate  [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,05 

Pmed  [lei/MWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 111,99 0,00 111,99 111,99 

cumpărare pe PCCB cantitate  [GWh] 0,00 0,02 0,00 0,00 285,00 0,65 285,65 285,67 

Pmed  [lei/MWh] 0,00 156,00 156,00 156,00 164,80 161,51 164,79 164,79 

cumpărare pe PCSU cantitate  [GWh] 0,00 1.114,50 189,35 1.303,85 0,00 0,00 0,00 1.303,85 

Pmed  [lei/MWh] 0,00 167,42 167,54 167,44 0,00 0,00 0,00 167,44 

cumpărare pe PI cantitate  [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pmed  [lei/MWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cumpărare PZU cantitate  [GWh] 96,62 73,18 13,85 87,03 36,41 0,13 36,54 220,19 

Pmed  [lei/MWh] 132,74 151,85 152,17 151,90 147,21 135,79 147,17 142,71 

cumpărare PE * cantitate  [GWh] 66,01 37,25 5,00 42,25 17,79 0,11 17,90 126,15 

Pmed  [lei/MWh] 186,17 185,71 190,84 186,31 180,10 164,79 180,01 185,34 

Cumpărare total cantitate  [GWh] 1.813,63 1.224,95 208,19 1.433,15 339,24 0,89 340,13 3.586,91 

Pmed  [lei/MWh] 142,91 167,05 167,08 167,05 163,71 158,16 163,69 154,53 

vânzare PZU** cantitate  [GWh] 46,41 62,29 8,31 70,60 19,40 0,09 19,49 136,51 

Pmed  [lei/MWh] 133,73 122,76 128,39 123,42 120,82 116,85 120,80 126,55 

vânzare PE   cantitate  [GWh] 83,15 43,61 7,17 50,78 23,10 0,03 23,14 157,06 

Pmed  [lei/MWh] 101,52 97,93 90,94 96,94 96,08 115,45 96,11 99,25 

Total vânzare PZU, PE  cantitate  [GWh] 129,57 105,90 15,48 121,38 42,50 0,12 42,63 293,57 

Pmed  [lei/MWh] 113,06 112,53 111,05 112,35 107,37 116,46 107,40 111,94 

Achiziție netă  cantitate  [GWh] 1.684,06 1.119,05 192,72 1.311,77 296,74 0,77 297,51 3.293,34 

Pmed  [lei/MWh] 145,21 172,21 171,58 172,11 171,78 164,82 171,76 158,32 

NOTA   *  Tranzacții de energie electrică la preț de dezechilibru  

              **  Include și vânzare PI 
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TRIMESTRUL II 2015 Consumul total al clientilor  FUI 

Tip Clienti  Nivel Tensiune 
Tip  

indicator 
[UM] 

tarif  
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 
Total 

consum 
clienti  

FUI 

casnici casnici noncasnici 
cu SU 

Total 
consum 
(CPC) 

noncasnici 
fara SU 

noncasnici 
preluati in 
regim de UI 
si fara SU 

Total 
consum 

(UI) 

casnici 

IT cantitate  [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pmed  [lei/MWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MT cantitate  [GWh] 1,58 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 2,63 

Pmed  [lei/MWh] 309,41 302,24 0,00 302,24 0,00 0,00 0,00 306,55 

JT cantitate  [GWh] 1682,49 1118,00 0,00 1118,00 0,00 0,00 0,00 2800,49 

Pmed  [lei/MWh] 413,01 437,32 0,00 437,32 0,00 0,00 0,00 422,72 

Total vanzare casnici cantitate  [GWh] 1684,07 1119,05 0,00 1119,05 0,00 0,00 0,00 2803,12 

Pmed  [lei/MWh] 412,91 437,19 0,00 437,19 0,00 0,00 0,00 422,61 

noncasnici 

IT cantitate  [GWh] 0,00 0,00 0,13 0,13 0,29 0,00 0,29 0,42 

Pmed  [lei/MWh] 0,00 0,00 261,20 261,20 273,78 0,00 273,78 269,88 

MT cantitate  [GWh] 0,00 0,00 22,11 22,11 37,49 0,00 37,49 59,60 

Pmed  [lei/MWh] 0,00 0,00 313,48 313,48 313,73 0,00 313,73 313,64 

JT cantitate  [GWh] 0,00 0,00 170,48 170,48 258,96 0,00 258,96 429,43 

Pmed  [lei/MWh] 0,00 0,00 432,59 432,59 453,55 0,00 453,55 445,23 

Total vanzare 
noncasnici 

cantitate  [GWh] 0,00 0,00 192,72 192,72 296,74 0,00 296,74 489,45 

Pmed  [lei/MWh] 0,00 0,00 418,54 418,54 435,71 0,00 435,71 428,95 

casnici si 
noncasnici 

IT cantitate  [GWh] 0,00 0,00 0,13 0,13 0,29 0,00 0,29 0,42 

Pmed  [lei/MWh] 0,00 0,00 261,20 261,20 273,78 0,00 273,78 269,88 

MT cantitate  [GWh] 1,58 1,05 22,11 23,16 37,49 0,00 37,49 62,23 

Pmed  [lei/MWh] 309,41 302,24 313,48 312,97 313,73 0,00 313,73 313,34 

JT cantitate  [GWh] 1682,49 1118,00 170,48 1288,48 258,96 0,00 258,96 3229,92 

Pmed  [lei/MWh] 413,01 437,32 432,59 436,69 453,55 0,00 453,55 425,71 

Total vanzare clienti cantitate  [GWh] 1684,07 1119,05 192,72 1311,77 296,74 0,00 296,74 3292,58 

Pmed  [lei/MWh] 412,91 437,19 418,54 434,45 435,71 0,00 435,71 423,55 
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Costuri si venituri TRIMESTRUL II 2015 

Categorii costuri 
servicii 

Tip 
indicator 

[UM] 

tarif 
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 
Total FUI 

casnici casnici noncasnici 
cu SU 

Total  
(CPC) 

 noncasnici 
fara SU 

noncasnici 
preluati in 
regim de 
UI si fara 

SU 

Total  
(UI) 

 Cumparare  cantitate  [GWh] 1.813,63 1.224,95 208,19 1.433,15 339,24 0,89 340,13 3.586,91 

Pmed  [lei/MWh] 142,91 167,05 167,08 167,05 163,71 158,16 163,69 154,53 

Cumpărare  netă  cantitate  [GWh] 1.684,06 1.119,05 192,72 1.311,77 296,74 0,77 297,51 3.293,34 

  Pmed  [lei/MWh] 145,21 172,21 171,58 172,11 171,78 164,82 171,76 158,32 

Cost mediu unitar  ST cantitate  [GWh] 1.684,07 1.119,05 192,72 1.311,77 296,74 0,45 297,18 3.293,02 

Pmed  [lei/MWh] 12,57 12,56 12,98 12,63 12,77 10,30 12,76 12,61 

Cost mediu unitar SS cantitate  [GWh] 1.684,07 1.119,05 192,72 1.311,77 296,74 0,45 297,18 3.293,02 

Pmed  [lei/MWh] 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 

Cost mediu unitar SAP cantitate  [GWh] 1.684,07 1.119,05 192,72 1.311,77 296,74 0,45 297,18 3.293,02 

Pmed  [lei/MWh] 0,02 0,09 0,09 0,09 0,10 0,03 0,10 0,06 

Cost mediu unitar SD cantitate  [GWh] 1.684,07 1.119,05 192,72 1.311,77 296,74 0,00 296,74 3.292,58 

Pmed  [lei/MWh] 197,24 197,77 176,44 194,64 175,43 0,00 175,43 194,24 

Cost mediu unitar SF cantitate  [GWh] 1.684,07 1.119,05 192,72 1.311,77 296,74 0,00 296,74 3.292,58 

Pmed  [lei/MWh] 39,14 42,24 8,31 37,26 9,46 0,00 9,46 35,71 

Cost total mediu 
servicii  

cantitate  [GWh] 1.684,07 1.119,05 192,72 1.311,77 296,74 0,00 296,74 3.292,58 

  Pmed  [lei/MWh] 262,92 266,63 211,78 258,57 211,72 24,30 211,72 256,57 

Cost mediu unitar total  cantitate  [GWh] 1.684,07 1.119,05 192,72 1.311,77 296,74 0,00 296,74 3.292,58 

Pmed  [lei/MWh] 408,13 438,83 383,36 430,68 383,50 189,12 383,48 414,90 

Vanzare cantitate  [GWh] 1.684,07 1.119,05 192,72 1.311,77 296,74 0,00 296,74 3.292,58 

Pmed  [lei/MWh] 412,91 437,19 418,54 434,45 435,71 0,00 435,71 423,55 

profit/pierdere  cantitate  [GWh] 1.684,07 1.119,05 192,72 1.311,77 296,74 0,00 296,74 3.292,58 

Pmed  [lei/MWh] 4,78 -1,64 35,18 3,77 52,21 -189,12 52,23 8,65 
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Cantitatea de energie electrică cumparată  pentru acoperirea consumului casnic la tarif CPC (1114,50 

GWh) a fost în procent de 91% de pe PCSU la un preț mediu de 167,42 lei/MWh și în procent de 

6,54% de pe PZU la un preț mediu de 151,85 lei/MWh, doar 3% fiind asigurată la preț de dezechilibru 

la un preț mediu de 185,71 lei/MWh. 

De precizat că, prețul mediu de achiziție aferent consumului casnic facturat la tarif CPC (167,05 

lei/MWh) a fost foarte apropiat de prețul mediu de achiziție aferent consumului noncasnic facturat la 

tarif CPC (167,08 lei/MWh), dar și de cel aferent consumului noncasnic facturat la tarif UI (163,71 

lei/MWh), în conformitate cu reglementările în vigoare. 

Situația consumulului de energie electrică facturat la tarife reglementate realizat în trimestrul II 2015 

faţă de cel prognozat pentru fiecare FUI şi pe total este următoarea:  

 

 Consum prognozat 

[GWh] 

Consum realizat 

[GWh] 

Abatere procentuală 

CEZ  225,96 233,78 3,46% 

E.ON  196,48 210,83 7,30% 

ELF  622,60 633,16 1,70% 

EnelE  303,38 310,27 2,27% 

EEM  302,58 296,03 -2,16% 

Total FUI  1.651,00 1.684,07 2,00% 

 

Consumul de energie electrică facturat la tarife reglementate în trimestrul II 2015 a scăzut cu 22,66% 

faţă de trimestrul II 2014 (1.684,07 GWh fața de 2.176,68 GWh), ȋn principal datorită creșterii gradului 

de dereglementare pe măsura parcurgerii calendarului de eliminare a tarifelor reglementate.  

Energia electrică contractată pe contracte reglementare, stabilită pe baza prognozei de consum casnic 

transmisă de FUI și a gradului de dereglementare din trimestrul II 2015 (1.651,00 GWh) a fost cu 2% 

mai mică decât cea efectiv consumată și care a fost facturată la tarife reglementate (1.684,07 GWh), 

existând posibilitatea îmbunătățirii prognozei de consum realizată de FUI. 

Numărul clienţilor cu contracte negociate ai furnizorilor care au fost desemnați FUI, în trimestrul II 

2015 comparativ cu trimestrul II 2014 este prezentat în tabelul următor: 

 

Numar clienti cu contracte 

negociate ai FUI  

Trim II 

2014 

Trim II 

2015 

variaţie nr. clienti cu contracte 

negociate trim II 2015 vs. trim II 

2014 

IA (<20)MWh 36.834 61.442 66,81% 

IB  (20-500) MWh 24.257 22.074 -9,00% 

IC (500-2000) MWh 3.068 1.976 -35,59% 

ID (2000-20000) MWh 929 516 -44,46% 

IE (20000-70000) MWh 27 24 -11,11% 

IF (70000-150000) MWh 6 7 16,67% 

Altii (>150000) MWh 2 4 100,00% 

Total 65.123 86.043 32,12% 

 

Remarcăm, că în urma măsurilor de dereglementare luate prin introducerea tarifelor CPC și a tarifului 

UI, numărul clienților FUI cu contracte negociate a crescut cu 32,12%, cele mai mari creșteri fiind la 

clienţii cu consumuri mai mici de 20 MWh/an și cei cu consumuri mai mari de 150.000 MWh. 

Astfel numărul clienţilor din categoria IA a crescut cu 66,81% (de la 36.834 la 61.442), respectiv 

pentru restul categoriilor IB-IE se observă o scădere în trimestrul II 2015 comparativ cu trimestrul II 

2014. 
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Numărul locurilor de consum şi consumurile aferente pieței reglementate, în trimestrul II 2015 

comparativ cu trimestrul II 2014, defalcate pe tipuri de clienţi, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tip client 

 
Trim II 2014 

 
Trim II 2015 [%] variaţie 

consum  

[%] variaţie 
nr. locuri de 
consum 

Consum 
[GWh] 

Nr. locuri 
de 
consum 

Consum 
[GWh] 

Nr. locuri 
de 

consum 

Trim II 2015 
vs. Trim II 
2014 

Trim II 2015 
vs. Trim II 
2014 

noncasnic 836 351.968 489 288.783 -41,48% -17,95% 

casnic  2.720 8.516.621 2.803 8.586.769 3,05% 0,82% 

din care cu tarif social 153 1.049.472 153 1.008.596 0,30% -3,89% 

 

Numărul locurilor de consum aferente pieței reglementate, în trimestrul II 2015, defalcat pe niveluri de 

tensiune, este prezentat în tabelul următor: 

 

Nr. locuri de consum 

trim 2 2015 
IT MT JT TOTAL 

noncasnici 7 3.369 285.407 288.783 

casnici 0 984 8.585.785 8.586.769 

Total 7 4.353 8.871.192 8.875.552 

 

În trimestrul II 2015, consumul de energie al clienţilor casnici (total, din care la tarif social) precum şi 

preţurile medii de vânzare pe fiecare FUI şi pe total ţară sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Consum Indicator UM CEZ E.ON ELF ENEL E EEM Total 

FUI 

TOTAL 
General 

Cantitate GWh 407,14 369,49 1.273,15 598,58 644,20 3.292,58 

pret lei/MWh 429,77 423,63 424,32 429,37 412,65 423,55 

TOTAL 
Noncasnic 

Cantitate GWh 17,58 19,68 217,89 82,61 151,71 489,45 

pret lei/MWh 451,09 444,07 432,83 452,80 405,86 428,95 

TOTAL 
Casnic 

Cantitate GWh 389,56 349,82 1.055,26 515,98 492,50 2.803,12 

pret lei/MWh 428,81 422,48 422,56 425,62 414,74 422,61 

 din care 
social 

Cantitate GWh 30,84 44,24 55,22 19,12 3,77 153,19 

pret lei/MWh 378,89 365,37 366,01 383,61 361,60 370,51 

% 
social/casnic 

Cantitate % 7,92% 12,65% 5,23% 3,71% 0,77% 5,47% 

pret % 88,36% 86,48% 86,62% 90,13% 87,19% 87,67% 

Faţă de o pondere a consumului la tarif social în consumul casnic total de 5,47% la nivel de ţară, SC 

E.ON Energie România SA înregistrează ponderea cea mai mare (12,65%) în timp ce SC Enel Energie 

Muntenia SA înregistrează ponderea cea mai mică (0,77%). 

  

În ceea ce priveşte ponderea numărului de clienţi cu tarif social în numărul total al clienţilor casnici  

(vezi tabelul de la pagina 6) SC E.ON Energie România SA înregistrează de asemenea ponderea cea 

mai mare (22,92%), iar SC  Enel Energie Muntenia SA înregistrează ponderea cea mai mică respectiv 

(2,04%). 

 

Preţul mediu total de vânzare la clienţii casnici din categoria vulnerabili (facturaţi cu tariful social şi cu 

tariful CPC), la nivel de ţară (370,51 lei/MWh), este cu 14,00% mai mic decât preţul mediu de vânzare 

aferent clienţilor casnici (422,61 lei/MWh) şi variază între 383,61 lei/MWh (EnelE) şi 361,60 lei/MWh 

(EEM). Se poate deci constata că pe măsură ce creşte gradul de dereglementare se reduce diferenţa 

dintre  preţurile medii totale de vânzare la clienţii casnici din categoria vulnerabili faţă de preţurile 

medii totale de vânzare la clienţii casnici şi deci se reduc beneficiile aplicării acestui tarif. 
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Menţionăm că, pe tot cuprinsul raportului, acolo unde nu se menționează explicit altceva, preţurile 

medii de vânzare la clienţii finali şi respectiv costurile/veniturile FUI aferente vânzării energiei 

electrice la clienţii finali nu cuprind taxele care se aplică distinct în factura clientului (contribuţia 

pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, certificatele verzi, acciza, TVA). 

Defalcarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate pe tipuri de contracte (vânzare/cumpărare) şi 

pe tipuri de pieţe şi de clienţi (casnici/noncasnici) cu precizarea, pentru fiecare tip de tranzacţie, a 

preţului minim, mediu şi maxim realizat pe total semestrul I 2015 de către furnizorii de ultimă instanta 

pe piaţa reglementată, este prezentată în seturile de grafice următoare. Sunt prezentate tranzacţiile 

tuturor FUI pentru acoperirea consumului clienţilor finali facturat la: 

 tarife reglementate (clienţi casnici) 

 tarife CPC (clienţi casnici) 

 tarife CPC (clienţi noncasnici cu SU) 

 tarife UI (clienţi noncasnici fără SU şi noncasnici preluați în regim de UI fără SU )  

 toate tarifele pe ansamblul pieţei reglementate (total FUI). 
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Sursa: Raportările lunare ale  furnizorilor de ultimă instanţă  – prelucrare SMOSU - TRIMESTRUL II 2015  

 

 

Cump.

pe

contr.

regl.

Cump.

pe

PCCB

Cump.

pe

PCSU

Cump.

PZU

Cump.

PE

Vanz.

PZU

Vanz.

PE

Cump.

netă

consum

total

pret minim 118.84 156.00 166.96 135.37 170.36 120.04 82.06 144.29 412.63

pret mediu ponderat 141.78 156.00 167.40 140.97 186.00 127.44 100.29 155.99 421.59

pret maxim 172.58 156.00 167.83 149.51 206.41 143.63 117.27 176.19 424.04

volum tranzactionat 1651.00 0.02 1114.50 169.81 103.26 108.71 126.76 2,803.12 2803.12
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CONSUM CLIENTI

Cump.

pe
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pe
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Cump.

pe

PCSU

Cump.

PI

Cump.

PZU

Cump.

PE

Vanz.

PZU

Vanz.

PE

Cump.

netă

consum

total

pret minim 111.99 159.68 166.96 999.00 134.79 164.11 104.22 84.23 160.24 410.53

pret mediu ponderat 111.99 164.79 167.54 0.00 148.54 182.38 123.07 94.89 171.69 429.40

pret maxim 111.99 189.60 167.70 0.00 161.72 262.72 143.14 112.91 176.93 452.41

volum tranzactionat 0.05 285.66 189.35 0.00 50.39 22.89 27.80 30.30 490.22 489.45
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Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor de ultimă instanţă - prelucrare SMOSU - TRIMESTRUL II 2015 

 

IV. INDICATORI DE FUNCŢIONARE PIAŢA REGLEMENTATĂ 

 

Comportamentul FUI ȋn piaţă, reflectat prin cantităţile tranzacţionate pe pieţele centralizate (PCCB, 

PZU, PI şi PE) şi prin preţurile medii ale acestora, influenţează semnificativ preţurile de vânzare a 

energiei electrice la clienţii finali din piaţa reglementată. 

 

IV.1. Cantităţile de energie electrică tranzacţionate de FUI în vederea acoperirii 

consumului clienţilor finali din piaţa reglementată şi preţurile medii aferente acestora 

 

Cantităţile de energie electrică achiziţionate şi cele vândute de FUI, pentru trimestrul II 2015, pe tipuri 

de tranzacţii, sunt prezentate comparativ în următoarele tabele.  

Tabelele prezintă pentru fiecare FUI energia achiziţionată/vândută pe piaţa angro pentru consumul 

facturat la tarife reglementate, pentru consumul facturat la tarife CPC (casnici, noncasnici cu SU), 

pentru consumul facturat la tarif UI (noncasnici fara SU și noncasnici preluați în regim de UI fără SU) 

şi pentru consumul tuturor clienţilor FUI (pentru consumul facturat la tarife reglementate, la tarife CPC 

şi la tarife UI). 

Tip tranzactie 
Tip  

indicator 
[UM] CEZ E.ON ELF Enel E EEM 

cump. pe contr. regl. cantitate  [GWh] 225.96 196.48 622.60 303.38 302.58 

cump. pe contr. regl. Pmed  [lei/MWh] 134.60 118.84 139.84 135.24 172.58 

cump. pe contr. neg. cantitate  [GWh] 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

achiz. pe contr. neg. Pmed  [lei/MWh] 111.99 0.00 0.00 0.00 0.00 

cump. pe PCCB cantitate  [GWh] 8.04 14.01 91.08 52.42 120.12 

achiz. pe PCCB Pmed  [lei/MWh] 160.03 189.60 170.04 161.51 159.68 

cump. pe PCSU cantitate  [GWh] 157.98 133.95 546.00 231.50 234.42 

achiz. pe PCSU Pmed  [lei/MWh] 167.04 167.83 167.70 166.96 167.34 

cump.pe PI cantitate  [GWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

achiz.pe PI Pmed  [lei/MWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

cumparare PZU cantitate  [GWh] 35.38 44.98 51.88 49.26 38.69 

achizitie PZU Pmed  [lei/MWh] 137.07 135.96 149.38 139.41 150.94 

cumparare PE  * cantitate  [GWh] 23.84 16.29 30.53 39.38 16.11 

achizitie PE Pmed  [lei/MWh] 177.92 198.35 194.53 168.75 206.32 

Cumparare  cantitate  [GWh] 451.24 405.73 1,342.09 675.94 711.91 

Achizitie  Pmed  [lei/MWh] 148.89 142.55 154.84 150.40 168.27 

vanzare PZU  ** cantitate  [GWh] 21.16 15.46 23.70 45.97 30.22 

vanzare PZU Pmed  [lei/MWh] 135.04 127.03 143.47 119.93 117.18 

vanzare PE  * cantitate  [GWh] 22.94 20.78 45.24 30.62 37.49 

vanzare PE Pmed  [lei/MWh] 102.71 92.14 82.86 116.74 106.55 

Total vanzare PZU, 
PE  

cantitate  [GWh] 44.10 36.23 68.94 76.59 67.71 

Total vanzare PZU, PE  Pmed  [lei/MWh] 118.22 107.02 103.70 118.66 111.29 

Cumparare  neta  cantitate  [GWh] 407.14 369.49 1,273.15 599.35 644.20 

Cumparare  neta  Pmed  [lei/MWh] 152.21 146.03 157.61 154.45 174.25 

NOTA * Reprezinta tranzactii de energie electrica la pret de dezechilibru 

 ** Include vânzarea PIIV.2. 
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IV.2. Cantităţile de energie electrică vândute de fiecare FUI pe categorii de clienţi şi 

niveluri de tensiune şi preţurile medii de vânzare aferente 

 

Evoluţia pieţei reglementate cu amănuntul prezentată în următoarele grafice și tabele, este analizată 

ţinând cont atât de caracteristicile vânzării de energie electrică pe total cât şi de: 

a) Tarifele aplicate pentru facturarea energiei electrice, respectiv prețurile medii 

rezultate din aplicarea: 

 tarifelor reglementate; 

 tarifelor CPC;  

 tarifelor UI (CPC_majorat); 

b) tipul/categoria de client, respectiv: 

 clienți casnici, care include subcategoria clienților cu tarif social (vulnerabili din 

punct de vedere financiar); 

 clienți finali noncasnici; 

c) nivelul de tensiune la care sunt racordate locurile de consum ale clienţilor finali, 

respectiv: 

 racordate la IT; 

 racordate la MT; 

 racordate la JT. 

 

 

 
Sursa: Raportările lunare ale  furnizorilor de ultimă instanţă  – prelucrare SMOSU - TRIMESTRUL II 2015 

IT MT JT Total FUI

Total  [lei/MWh] 269,88 313,34 425,71 423,55

casnic [ lei/MWh] 0,00 306,55 422,72 422,61

noncasnici [lei/MWh] 269,88 313,64 445,23 428,95

Total [GWh] 0,42 62,23 3229,92 3292,58

consum casnici [GWh] 0,00 2,63 2800,49 2803,12

consum noncasnici [GWh] 0,42 59,60 429,43 489,45
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Sursa: Raportările lunare ale  furnizorilor de ultimă instanţă  – prelucrare SMOSU - TRIMESTRUL II 2015 

 

Consumul noncasnic facturat la tarif UI (296,74 GWh) reprezintă 9,01% din consumul total deservit de 

FUI (3292,58GWh), cel noncasnic facturat la tarif CPC (192,72 GWh) reprezintă 5,85% din consumul 

total deservit de FUI, iar consumul casnic facturat la tarif CPC (1119,05 GWh) reprezintă 33,98% din 

consumul total deservit de FUI. 

Se constată, că consumul casnic facturat la tariful CPC reprezintă mai mult decât dublul consumului 

noncasnic facturat la tarif CPC și UI, tendința fiind de creștere în urma creșterii gradului de 

dereglementare conform calendarului de eliminare a tarifelor reglementare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IT MT JT Total FUI

reglementat 0,00 309,41 413,01 412,91

CPC casnici 0,00 302,24 437,32 437,19

CPC noncasnici cu SU 261,20 313,48 432,59 418,54

UI noncasnici fara SU 273,78 313,73 453,55 435,71

UI noncasnici fara furnizor 0,00 0,00 0,00 0,00

Total  [lei/MWh] 269,88 313,34 425,71 423,55

reglementat 0,00 1,58 1682,49 1684,07

CPC casnici 0,00 1,05 1118,00 1119,05

CPC noncasnici cu SU 0,13 22,11 170,48 192,72

UI noncasnici fara SU 0,29 37,49 258,96 296,74

UI noncasnici fara furnizor 0,00 0,00 0,00 0,00

Total  [GWh] 0,42 62,23 3229,92 3292,58
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Tip 
Clienti  

Tip tranzactie 
Tip  

indicator 
[UM] CEZ E.ON ELF Enel E EEM 

casnici IT cantitate  [GWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pmed  [lei/MWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MT cantitate  [GWh] 0.59 0.45 0.83 0.22 0.55 

Pmed  [lei/MWh] 304.02 302.15 315.53 315.39 295.74 

JT cantitate  [GWh] 388.98 349.37 1054.43 515.76 491.95 

Pmed  [lei/MWh] 428.99 422.63 422.65 425.66 414.87 

Total vanzare casnici cantitate  [GWh] 389.56 349.82 1055.26 515.98 492.50 

Pmed  [lei/MWh] 428.81 422.48 422.56 425.62 414.74 

noncasnici IT cantitate  [GWh] 0.00 0.00 0.13 0.15 0.14 

Pmed  [lei/MWh] 0.00 0.00 287.60 264.85 258.42 

MT cantitate  [GWh] 1.63 1.83 16.54 6.59 33.01 

Pmed  [lei/MWh] 329.21 312.33 319.78 332.68 306.07 

JT cantitate  [GWh] 15.95 17.85 201.21 75.87 118.55 

Pmed  [lei/MWh] 463.52 457.58 442.22 464.28 433.82 

Total vanzare 
noncasnici 

cantitate  [GWh] 17.58 19.68 217.89 82.61 151.71 

Pmed  [lei/MWh] 451.09 444.07 432.83 452.80 405.86 

casnici si 
noncasnici 

IT cantitate  [GWh] 0.00 0.00 0.13 0.15 0.14 

Pmed  [lei/MWh] 0.00 0.00 287.60 264.85 258.42 

MT cantitate  [GWh] 2.21 2.28 17.37 6.80 33.56 

Pmed  [lei/MWh] 322.51 310.32 319.58 332.12 305.90 

JT cantitate  [GWh] 404.93 367.21 1255.64 591.63 610.51 

Pmed  [lei/MWh] 430.35 424.33 425.78 430.61 418.55 

Total vanzare clienti cantitate  [GWh] 407.14 369.49 1273.15 598.58 644.20 

Pmed  [lei/MWh] 429.77 423.63 424.32 429.37 412.65 

 

Preţurile medii de vânzare a energiei electrice la clienții finali, realizate în trimestrul II 2015, pe total şi 

pe fiecare FUI, sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Pret mediu vânzare CEZ  

[lei/MWh] 
E.ON  

[lei/MWh] 
ELF 

[lei/MWh] 
Enel E 

[lei/MWh] 
EEM 

[lei/MWh] 
Total FUI 
[lei/MWh] 

Tarif reglementat-casnic 415,42 411,59 413,38 411,03 412,86 412,91 

Tarif CPC-casnic 448,89 438,99 436,34 447,62 417,57 437,19 

Tarif CPC-noncasnic cu 
SU 

439,73 405,80 424,41 441,62 364,50 418,54 

Tarif UI-noncasnic fara 
SU 

457,20 448,48 446,84 456,90 414,50 435,71 

Tarif UI-noncasnic preluat 
ȋn regim de UI si fără SU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Casnic (Tarif 
reglementat si tarif CPC) 428,81 422,48 422,56 425,62 414,74 422,61 

Total Noncasnic (Tarif 
CPC si tarif UI) 

451,09 444,07 432,83 452,80 405,86 428,95 

 

S-au marcat: cu verde cel mai mic preţ mediu de vânzare şi cu roşu cel mai mare preţ mediu vânzare 

realizat de FUI pentru alimentarea clienților finali proprii din piaţa reglementată (pentru consumul 
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casnic/noncasnic total, pentru consumul casnic facturat la tarife reglementate, pentru consumul casnic 

facturat la tariful CPC, pentru consumul noncasnic facturat la tariful CPC, și pentru consumul 

noncasnic facturat la tariful UI (CPC majorat). 

Diferenţele existente între preţurile medii de vânzare la tarife reglementate pentru clienţii noncasnici 

aferente celor cinci FUI, sunt date în principal de structura vânzării pe niveluri de tensiune, și de 

nivelul tarifului CPC aplicat de fiecare FUI. Pentru clienţii casnici, diferenţele existente între diverşi 

FUI sunt date în principal de structura vânzării pe tipuri de tarife, și de nivelul tarifului CPC aplicat de 

fiecare FUI. 

 

Din analiza tabelului de mai sus rezultă următoarele concluzii referitoare la diferenţele de preţ mediu 

între cei cinci FUI: 

- pentru consumul clienţilor casnici facturat la tarife reglementate – preţul mediu de vânzare pe ţară 

este de 412,91 lei/ MWh, CEZ are cel mai mare preţ mediu de vânzare (415,42 lei/ MWh cu 0,60 % 

mai mare față de prețul mediu), iar EnelE are cel mai mic preţ mediu de vânzare (411,03 lei/ MWh cu 

0,46 % mai mic față de prețul mediu), 

- pentru consumul clienţilor casnici facturat la tariful CPC – preţul mediu de vânzare pe ţară este de 

437,19 lei/ MWh, CEZ are cel mai mare preţ mediu de vânzare (448,89 lei/ MWh cu 2,61% mai mare 

faţă de preţul mediu), iar EEM are cel mai mic preţ mediu de vânzare (417,57 lei/ MWh cu 4,70% mai 

mic față de prețul mediu), 

- pentru consumul clienţilor noncasnici cu SU la tarif CPC – preţul mediu de vânzare pe ţară este de 

418,54 lei/ MWh, EnelE are preţul mediu de vânzare cel mai mare (441,52 lei/ MWh cu 5,23% mai 

mare faţă de preţul mediu), iar EEM are cel mai mic preţul mediu de vânzare (364,50 lei/ MWh cu 

14,82% mai mic faţă de preţul mediu), 

- pentru consumul clienţilor noncasnici fără SU, la tarif UI – preţul mediu de vânzare pe ţară este de 

435,71 lei/ MWh, CEZ are preţul mediu de vânzare cel mai mare (457,20 lei/ MWh cu 4,70% mai 

mare faţă de preţul mediu), iar EEM are cel mai mic preţul mediu de vânzare (414,50 lei/ MWh cu 

5,12% mai mic faţă de preţul mediu). 
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IV.3. Cote de piaţă aferente FUI 

Un prim element care caracterizează comportamentul FUI îl reprezintă cotele de achiziţie de energie 

electrică, pe tipurile de tranzacţii, efectuate de fiecare furnizor de ultimă instanţă pentru acoperirea 

consumului clienţilor săi finali din fiecare categorie. 

Cotele procentuale ale tranzacţiilor de energie electrică realizate de fiecare furnizor de ultimă instanţă 

pe PZU şi PE în totalul energiilor achiziţionate de FUI de pe aceste pieţe (PZU și PE) pentru 

alimentarea clienţilor reglementaţi, sunt indicatori importaţi ce influenţează funcţionarea pieţei 

reglementate, conducând de regulă la creşterea preţului mediu al achiziţiei nete. 

 

În următorul grafic sunt prezentate cotele tranzacţiilor pe PZU şi respectiv pe PE ale fiecărui FUI în 

tranzacţiile tuturor FUI pe PZU şi respectiv pe PE aferente achiziției energiei electrice pentru clienții 

din piaţa reglementată. 

 

 
Sursa: Raportările lunare ale  furnizorilor de ultimă instanţă  – prelucrare SMOSU - TRIMESTRUL II 2015 

Caracterizarea fiecărui FUI în funcţie de cotele de piaţă aferente cantităţilor de energie electrică 

vândute clienților din piaţa reglementată, pe categorii de clienţi (casnic, noncasnic şi total clienţi), 

pentru semestrul I 2015 este prezentată în următoarele seturi de grafice. Fiecare set conţine câte două 

grafice în care sunt prezentate separat cotele de piaţă ale FUI pentru energia necesară acoperirii 

consumului facturat la tarife reglementate și CPC (clienți casnici), respectiv la tarif CPC (clienţi 

noncasnici cu SU) și la tarif UI (CPC majorat) pentru clienți noncasnici fără SU și clienți noncasnici 

preluati in regim de UI fără SU.  

 

 

 

 

 

 

 

16,99%

-2,92%

35,28%

14,50%

33,67%

47,57%

3,93%

-28,33%

10,13%

69,18%

cote PZU cote PE

Cotele tranzacţiilor FUI aferente achiziţiei de energie electrică pe PZU şi PE 

pentru acoperirea consumului clienţilor casnici  si  noncasnici 

CEZ E.ON ELF Enel E EEM

Total tranzcţii pe PE: -30,91 GWhTotal  tranzacţii pe PZU:  83,69 GWh

0,00
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COTE DE PIAŢĂ ALE FUI  PENTRU CLIENŢI CASNICI 

 
Sursa: Raportările lunare ale  furnizorilor de ultimă instanţă  – prelucrare SMOSU - TRIMESTRUL II 2015 

 
Sursa: Raportările lunare ale  furnizorilor de ultimă instanţă  – prelucrare SMOSU - TRIMESTRUL II 2015 

CEZ [GWh]
496,89
13,84%

E.ON  [GWh]
464,16
12,93%

ELF [GWh]
1344,74
37,47%

Enel E  [GWh]
645,36
17,98%

EEM [GWh]
637,98
17,78%

Cotele de piaţă ale FUI  în funcţie de energia electrică vândută clienţilor  
finali casnici pentru consumul facturat  la tarife  reglementate 

Total consum clienţi finali casnici: 3.589,13 GWh

CEZ [GWh]
331,10
13,91%

E.ON  [GWh]
304,60
12,80%

ELF [GWh]
896,48
37,67%

Enel E  [GWh]
426,72
17,93%

EEM [GWh]
420,96
17,69%

Cotele de piaţă ale FUI  în funcţie de energia electrică vândută clienţilor  
finali casnici pentru consumul facturat  la tarife  CPC

Total consum clienţi finali casnici: 2.379,86 GWh
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COTE DE PIAŢĂ ALE  FUI  PENTRU CLIENŢI NONCASNICI 

 

 
 

 

 
 

Sursa: Raportările lunare ale  furnizorilor de ultimă instanţă  – prelucrare SMOSU - TRIMESTRUL II 2015 

CEZ [GWh]
14,45
3,47%

E.ON  [GWh]
3,74

0,90%

ELF [GWh]
280,15
67,20%

Enel E  [GWh]
52,51

12,60%

EEM [GWh]
66,00

15,83%

Cotele de piaţă ale FUI  în funcţie de energia electrică vândută clienţilor  
finali noncasnici cu SU pentru consumul facturat  la tarife  CPC

Total consum clienţi finali noncasnici: 416,86 GWh

CEZ [GWh]
29,88
3,99%

E.ON  [GWh]
49,75
6,65%

ELF [GWh]
189,50
25,33%

Enel E  [GWh]
151,20
20,21%

EEM [GWh]
327,80
43,81%

Cotele de piaţă ale FUI în funcţie de energia electrică vândută clienţilor  
finali noncasnici fara SU pentru consumul facturat  la 

tarife UI (CPC majorat)

Total consum clienţi finali noncasnici: 748,14 GWh
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COTE DE PIAŢĂ ALE  FUI  PENTRU CLIENŢI CASNICI ŞI NONCASNICI 

 

 
Sursa: Raportările lunare ale  furnizorilor de ultimă instanţă  – prelucrare SMOSU - TRIMESTRUL II 2015 

 

 

Din analiza datelor prezentate se constată că: 

 pentru clienții finali casnici (tarif reglementat și tarif CPC), FUI cu cea mai mare cotă de 

vânzare este SC Electrica Furnizare SA (37,55%), în timp ce FUI cu cea mai mică cotă este SC 

E.ON SA (12,88%); 

 pentru clienții finali noncasnici (tarif CPC și tarif UI), FUI cu cea mai mare cotă de vânzare 

este SC Electrica Furnizare SA (40,31%), în timp ce FUI cu cea mai mică cotă este SC E.ON 

SA (4,59%). 

 

  

CEZ [GWh]
872,32
12,23%

E.ON  [GWh]
822,26
11,53%

ELF [GWh]
2710,87
38,00%

Enel E  [GWh]
1275,80
17,88%

EEM [GWh]
1452,74
20,36%

Cotele de piaţă ale FUI  în funcţie de energia electrică vândută clienţilor  
finali  casnici şi noncasnici pentru consumul total facturat  

Total consum clienţi finali casnici şi noncasnici: 7.133,98 GWh



          Raport monitorizare piaţă reglementată de energie electrică – Trimestrul II 2015 

 

 25 

 

V. INDICATORI PRIVIND COMPORTAMENTUL PE PIAŢA 

REGLEMENTATĂ 

 

 

Prezentăm în tabelele următoare costurile medii unitare (lei/MWh) şi preţurile medii de vânzare 

(lei/MWh) ale fiecărui FUI aferente trimestrului II 2015: 

- determinate pentru vânzarea totală la clienţii finali din piaţa reglementată cât şi separat, 

pentru vânzarea aferantă consumului facturat la tarife reglementate, respectiv la tarife CPC 

(clienţi casnici), tarife CPC (clienţi noncasnici cu SU), tarife UI (clienţi noncasnici fără SU 

și noncasnici preluați ȋn regim de UI fără SU); 

- calculate separat pe serviciile de reţea şi administrare piaţă, respectiv pe cumpărare şi 

furnizare determinate atât pentru vânzarea totală la clienţii finali din piaţa reglementată cât 

şi separat, pentru vânzarea aferantă consumului facturat la tarife reglementate, respectiv 

pentru vânzarea aferantă consumului facturat la tarif CPC şi UI. 
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Costurilor medii unitare si Preturi medii - 

TRIMESTRUL II 2015 
CEZ 

Tip cost serviciu 
Tip 

indicator 
[UM] 

tarif 
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 

Total 
consum 

FUI 

casnici casnici noncasnici 
cu SU 

Total 
consum 
(CPC) 

 noncasnici 
fara SU 

noncasnici 
preluati in 

regim de UI 
si fara SU 

Total 
consum 

(UI) 

Cost mediu unitar 
(ST+SS+SD+SAP) 

Pmed  [lei/MWh] 234,52 234,57 225,41 234,22 220,33 0,00 220,33 234,00 

Cost mediu unitar  
(Achiziție neta+SF) 

Pmed  [lei/MWh] 187,24 220,21 182,05 218,76 166,36 0,00 166,36 199,19 

 
Costurilor medii unitare si Preturi medii - 

TRIMESTRUL II 2015 
E.ON 

Tip cost serviciu 
Tip 

indicator 
[UM] 

tarif 
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 

Total 
consum 

FUI 

casnici casnici noncasnici 
cu SU 

Total 
consum 
(CPC) 

 noncasnici 
fara SU 

noncasnici 
preluati in 

regim de UI 
si fara SU 

Total 
consum 

(UI) 

Cost mediu unitar 
(ST+SS+SD+SAP) 

Pmed  [lei/MWh] 236,43 236,49 220,66 236,26 223,83 0,00 223,83 235,76 

Cost mediu unitar  
(Achiziție netă +SF) 

Pmed  [lei/MWh] 171,19 213,07 177,90 212,56 225,52 0,00 225,52 189,57 

 

 
Costurilor medii unitare si Preturi medii - 

TRIMESTRUL II 2015 
ELF 

Tip cost serviciu 
Tip 

indicator 
[UM] 

tarif 
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 

Total 
consum 

FUI 

casnici casnici noncasnici 
cu SU 

Total 
consum 
(CPC) 

 noncasnici 
fara SU 

noncasnici 
preluati in 

regim de UI 
si fara SU 

Total 
consum 

(UI) 

Cost mediu unitar 
(ST+SS+SD+SAP) 

Pmed  [lei/MWh] 218,40 218,47 207,94 215,90 207,57 0,00 207,57 216,61 

Cost mediu unitar  
(Achiziție neta+SF) 

Pmed  [lei/MWh] 177,66 214,71 178,89 205,97 194,40 0,00 194,40 191,15 



          Raport monitorizare piaţă reglementată de energie electrică – Trimestrul II 2015 

 

 27 

 

 

 
Costurilor medii unitare si Preturi medii - 

TRIMESTRUL II 2015 
Enel Energie 

Tip cost serviciu 
Tip 

indicator 
[UM] 

tarif 
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 

Total 
consum 

FUI 

casnici casnici noncasnici 
cu SU 

Total 
consum 
(CPC) 

 noncasnici 
fara SU 

noncasnici 
preluati in 

regim de UI 
si fara SU 

Total 
consum 

(UI) 

Cost mediu unitar 
(ST+SS+SD+SAP) 

Pmed  [lei/MWh] 230,76 233,83 225,66 233,03 217,94 24,30 217,93 230,33 

Cost mediu unitar  
(Achiziție neta+SF) 

Pmed  [lei/MWh] 170,53 207,07 183,28 204,75 172,83 164,82 172,83 183,80 

 
Costurilor medii unitare si Preturi medii - 

TRIMESTRUL II 2015 
EEM 

Tip cost serviciu 
Tip 

indicator 
[UM] 

tarif 
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 

Total 
consum 

FUI 

casnici casnici noncasnici 
cu SU 

Total 
consum 
(CPC) 

 noncasnici 
fara SU 

noncasnici 
preluati in 

regim de UI 
si fara SU 

Total 
consum 

(UI) 

Cost mediu unitar 
(ST+SS+SD+SAP) 

Pmed  [lei/MWh] 210,51 210,56 155,00 204,02 186,57 0,00 186,57 203,60 

Cost mediu unitar  
(Achiziție neta+SF) 

Pmed  [lei/MWh] 220,21 218,03 181,83 213,77 171,85 0,00 171,85 208,57 
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Cotele procentuale ale costurilor medii unitare, calculate grupat pe serviciile de reţea şi administrare 

piaţă, respectiv pe achiziţie netă şi furnizare,  în costul mediu unitar total în trimestrul II 2015 aferente 

fiecărui FUI, sunt prezentate în tabelele de mai jos. 

 

Se constată că, dintre costurile medii unitare grupate conform celor menţionate anterior,  cea mai mare 

pondere o au: 

 în cazul vânzării la tarife reglementate, costul mediu unitar pentru serviciile de reţea şi 

administrare piaţă, care variază între 48,87% (EEM) şi 58,00% (E.ON), respectiv costul mediu 

cu achiziția netă și furnizarea care variază între 42,00% (E.ON) și 51,13% (EEM); 

 în cazul vânzării la tarife CPC (clienţi casnici), costul mediu unitar pentru serviciile de reţea şi 

administrare piaţă, care variază între 49,13% (EEM) şi 53,03% (EE), respectiv costul mediu cu 

achiziția netă și furnizarea care variază între 47,40% (E.ON) și 50,87% (EEM); 

 în cazul vânzării la tarife CPC (clienţi noncasnici cu SU), costul mediu unitar pentru serviciile 

de reţea şi administrare piaţă, care variază între 46,02% (EEM) şi 55,36% (E.ON), respectiv 

costul mediu cu achiziția netă și furnizarea care variază între 44,64% (E.ON) și 53,98% (EEM); 

 în cazul vânzării la tariful UI (clienţi noncasnici fără SU și clienți preluați în regim de UI), 

costul mediu unitar pentru serviciile de reţea şi administrare piaţă, care variază între 49,81% 

(E.ON) şi 56,98% (CEZ), respectiv costul mediu cu achiziția netă și furnizarea care variază 

între 43,02% (CEZ) și 50,19% (EON); 

 în cazul vânzării totale pentru clienţii FUI din piaţa reglementată, costul mediu unitar pentru 

serviciile de reţea şi administrare piaţă, care variază între 49,40% (EEM) şi 55,62% (EE), 

respectiv costul mediu cu achiziția netă și furnizarea care variază între 44,38% (EE) și 50,6% 

(EEM). 
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Ponderea costurilor medii unitare specifice in costul mediu 
unitar total - TRIMESTRUL II 2015 CEZ 

Tip cost serviciu Tip indicator [UM] 

tarif 
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 
Total 

consum 
FUI casnici casnici 

noncasnici 
cu SU 

Total consum 
(CPC) 

 noncasnici 
fara SU 

noncasnici preluati in 
regim de UI si fara SU 

Total consum 
(UI) 

Cost mediu unitar 
(ST+SS+SD+SAP) 

[%] din Cost mediu unitar total  [%] 
55,60 51,58 55,32 51,71 56,98 0,00 56,98 54,02 

Cost mediu unitar  
(Achiziție neta+SF) 

[%] din Cost mediu unitar total  [%] 
44,40 48,42 44,68 48,29 43,02 0,00 43,02 45,98 

 

 

 

Ponderea costurilor medii unitare specifice in costul mediu 
unitar total - TRIMESTRUL II 2015 E.ON 

Tip cost serviciu Tip indicator [UM] 

tarif 
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 
Total 

consum 
FUI casnici casnici 

noncasnici 
cu SU 

Total consum 
(CPC) 

 noncasnici 
fara SU 

noncasnici preluati in 
regim de UI si fara SU 

Total consum 
(UI) 

Cost mediu unitar 
(ST+SS+SD+SAP) 

[%] din Cost mediu unitar total  [%] 
58,00 52,60 55,36 52,64 49,81 0,00 49,81 55,43 

Cost mediu unitar  
(Achiziție neta+SF) 

[%] din Cost mediu unitar total  [%] 
42,00 47,40 44,64 47,36 50,19 0,00 50,19 44,57 

 

 

 

Ponderea costurilor medii unitare specifice in costul mediu 
unitar total - TRIMESTRUL II 2015 ELF 

Tip cost serviciu Tip indicator [UM] 

tarif 
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 
Total 

consum 
FUI casnici casnici 

noncasnici 
cu SU 

Total consum 
(CPC) 

 noncasnici 
fara SU 

noncasnici preluati in 
regim de UI si fara SU 

Total consum 
(UI) 

Cost mediu unitar 
(ST+SS+SD+SAP) 

[%] din Cost mediu unitar total  [%] 
55,14 50,43 53,75 51,18 51,64 0,00 51,64 53,12 

Cost mediu unitar  
(Achiziție neta+SF) 

[%] din Cost mediu unitar total  [%] 
44,86 49,57 46,25 48,82 48,36 0,00 48,36 46,88 
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Ponderea costurilor medii unitare specifice in costul mediu 
unitar total - TRIMESTRUL II 2015 Enel Energie 

Tip cost serviciu Tip indicator [UM] 

tarif 
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 
Total 

consum 
FUI casnici casnici 

noncasnici 
cu SU 

Total consum 
(CPC) 

 noncasnici 
fara SU 

noncasnici preluati in 
regim de UI si fara SU 

Total consum 
(UI) 

Cost mediu unitar 
(ST+SS+SD+SAP) 

[%] din Cost mediu unitar total  [%] 
57,51 53,03 55,18 53,23 55,77 12,85 55,77 55,62 

Cost mediu unitar  
(Achiziție neta+SF) 

[%] din Cost mediu unitar total  [%] 
42,49 46,97 44,82 46,77 44,23 87,15 44,23 44,38 

 

 

 

Ponderea costurilor medii unitare specifice in costul mediu 
unitar total - TRIMESTRUL II 2015 EEM 

Tip cost serviciu Tip indicator [UM] 

tarif 
reglementat 

tarife CPC tarife UI ( CPC majorat ) 
Total 

consum 
FUI casnici casnici 

noncasnici 
cu SU 

Total consum 
(CPC) 

 noncasnici 
fara SU 

noncasnici preluati in 
regim de UI si fara SU 

Total consum 
(UI) 

Cost mediu unitar 
(ST+SS+SD+SAP) 

[%] din Cost mediu unitar total  [%] 
48,87 49,13 46,02 48,83 52,05 0,00 52,05 49,40 

Cost mediu unitar  
(Achiziție neta+SF) 

[%] din Cost mediu unitar total  [%] 
51,13 50,87 53,98 51,17 47,95 0,00 47,95 50,60 
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VI. REGLEMENTĂRI VALABILE ÎN TRIMESTRUL II 2015 PENTRU PIAȚA 

REGLEMENTATĂ 

 

În trimestrul II 2015 au fost valabile următoarele Ordine, Decizii și Avize emise de ANRE: 

 Ord. 92/2015 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de 

ultimă instanţă clienţilor finali   

 Ord. 17/2015 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă 

instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei 

electrice din nici o altă sursă   

 Ordinul 65/2014 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiilor 

simultane cu pret descrescator pe piata centralizata pentru serviciul universal   

 Ordinul 36/2014 - privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor 

pentru energia electrica vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate si a 

cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate incheiate de producatori cu 

furnizorii de ultima instanta, aprobata prin Ord. 83/2013   

 Ordinul 35/2014 - pentru desemnarea furnizorilor de ultima instanta 

 Ordinul 9/2014 - pentru aprobarea procedurii privind prognoza si facturarea abaterilor 

consumului de energie electrica pentru locurile de consum cu putere aprobata mai mare sau 

egala cu 1 MVA si abrogarea alin. (13) si (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a 

preturilor si tarifelor la clientii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate, aprobata prin 

Ord 82/2013   

 Ordin 83/2013 - privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia 

electrica vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie 

electrica din contractele reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta- 

modificat prin Ordinul 36/2014   

 Ordinul 82/2013 - pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si tarifelor la clientii 

finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate   

 Ordinul 68/2013 - privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei reglementate de 

energie electrica   

 Ordinul 33/2013 - privind modificarea Ord nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

raportarea informatii ref la consumatorii industriali de GN si a Metodologiei privind raportarea 

informatiilor referitoare la consumatorii industriali de EE   

 Calendar de eliminare a preturilor reglementate la energie electrica  

 Ordinul 88/2015 pentru aprobarea contractelor –cadru de furnizare a energiei electrice la 

clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanta, a condiţiilor generale pentru 

furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai FUI, a modelului facturii de EE şi a modelului 

convenţiei de consum EE utilizate de FUI    

 Dec. 2667 / 2014 pentru aprobarea Contractului – cadru de vanzare/cumparare a energiei 

electrice tranzactionate pe piata centralizata pentru serviciul universal   

 Ord. 43 /2010-pentru aprobarea contractelor cadru-MO FORMAT PDF a Contractului-cadru de 

vanzare cumparare a energiei electrice incheiat intre [producator de energie electrica] si 

[furnizor implicit] si a Contractului-cadru de vanzare cumparare a energiei electrice pentru 

acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice de distributie incheiat intre 

[producator de energie] si [operator de distributie]   

 Ord. 05 /2003 - privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice   

 AVIZ nr. 57/2014 - S.C. CEZ Vânzare S.A - valabile pentru perioada 1 ian - 30 iun 2015  

 AVIZ nr. 58/2014 - S.C. Electrica Furnizare S.A - valabile pentru perioada 1 ian - 30 iun 2015  

 AVIZ nr. 59/2014 - S.C. Enel Energie Muntenia S.A- valabile pentru perioada 1 ian - 30 iun 

2015  

 AVIZ nr. 60/2014 - Enel Energie S.A - valabile pentru perioada 1 ian - 30 iun 2015  

 AVIZ nr. 61/2014 - S.C. E.ON Energie România S.A - valabile pentru perioada 1 ian - 30 iun 

2015  

http://www.anre.ro/download.php?f=ga6Ahg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=ga6Ahg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gax7iQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gax7iQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gax7iQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK98hg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK98hg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK98hQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK98hQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK98hQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK98hQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK98hA%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK98hA%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx9hw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx9hw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx9hw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx9hw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx9hw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2Bgg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2Bgg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2Bgg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2Bgg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2BgQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2BgQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx9ig%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx9ig%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK98gg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK98gg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK98gg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gK97hw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=ga6AhQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=ga6AhQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=ga6AhQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=ga6AhQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gap9ig%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gap9ig%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2Bhw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2Bhw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2Bhw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2Bhw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2Bhw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gKx%2Bhg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gal7iQ%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gal7hg%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gal7hw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gal7hw%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gal7iA%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gal7ig%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=gal7ig%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
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VII. PRESCURTĂRI 

 Preţ mediu – preţul mediu aferent tranzacţiei la care se referă, ponderat cu cantitățile de 

energie electrică corespunzătoare 

 SMOSU – Serviciul de Monitorizare Obligaţii Serviciu Universal - ANRE 

 PAM – Piaţa cu amănuntul de energie electrică 

 PCCB – Pieţe centralizate de contracte bilaterale 

 PCSU – Piața centralizată pentru serviciul universal 

 PZU – Piaţa pentru Ziua Următoare 

 PI – Piaţa Intrazilnică 

 PE – Piața de echilibrare 

 PRE – Parte Responsabilă cu Echilibrarea 

 FUI – furnizor/furnizori de ultimă instanță 

 Tarif CPC – tariful Componenta de Piață Concurenţială, aplicat clienților ȋn regim cu SU 

 Clienți ȋn regim cu SU –clienți casnici și clienți finali noncasnici ai FUI care beneficiază de 

serviciu universal 

 Clienți ȋn regim fără SU – clienți finali noncasnici ai FUI care nu au uzat de eligibilitate și nu 

beneficiază de serviciul universal 

 Clienți preluați ȋn regim UI fără SU - clienți finali noncasnici preluați de FUI ȋn regim de 

ultimă instanță deoarece au rămas fără furnizor de energie electrică din motive neimputabile 

lor sau se află în orice altă situație în care nu au asigurată furnizarea de energie electrică din 

nicio altă sursă și nu beneficiază de serviciu universal 

 Tarif UI (CPC majorat) – tarif aplicat pentru clienții ȋn regim fără SU şi pentru clienții preluati 

in regim de UI fără SU 

 ELF – S.C. Electrica Furnizare S.A. 

 EEM – S.C. Enel Energie Muntenia S.A. 

 EnelE – S.C. Enel Energie S.A. 

 CEZ – S.C. CEZ Vanzare S.A. 

 E.ON – S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 

 ST – Serviciul de Transport 

 SS – Serviciul de Sistem 

 SAP – Serviciul de Administrare Piaţă 

 SD – Serviciul de Distribuţie 

 SF – Serviciul de Furnizare 

 SU – Serviciu Universal, se aplică pentru clienții casnici şi pentru clienții noncasnici cu un 

număr mediu scriptic de salariați mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală, sau o valoare 

totală  activelor din bilanțul contabil, conform raportărilor fiscale anuale, care nu depăşeşte 10 

milioane euro. 

 


