AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL
ENERGIEI

………..

Notă de prezentare şi motivare
a proiectului de Ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar
aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de
aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019,
aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 219/2018

1. Cadrul național de reglementare
a) Prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) şi a^1), ale art. 175 alin. (2) lit. b) şi d), ale art. 178 alin. (1)
lit. b), alin. (2) lit. a) şi a^1) şi ale art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), (5) şi (6) din Legea
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
b) Dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (1) lit. l) 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.

2. Scopul reglementării
Pentru a duce la îndeplinire prevederile menționate anterior, dar şi ale art. 61 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, precum şi modificarea și/sau completarea legislației secundare, respectiv,
aprobarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 35/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care
producătorii au obligația să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului
necesar de consum al clienților casnici din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare,
a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze
naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici și de modificare și completare a
Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, ANRE a
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elaborat proiectul modificării „Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de
furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor
reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018”, denumită în continuare
Metodologie.
3. Schimbările preconizate/ măsurile propuse prin proiectul de reglementare
Metodologia propusă are în vedere completarea metodei de stabilire a venitului unitar aferent
activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor
reglementate în sectorul gazelor naturale.
Proiectul de ordin aduce ca principale modificări următoarele:
 În formula de calcul a venitului aferent unui an de reglementare, permis de către ANRE
unui titular de licenţă pentru acoperirea costurilor necesare desfăşurării activităţii de
furnizare reglementată în anul respectiv, s-a introdus şi componenta CCA(n),
reprezentând contribuția bănească anuală datorată ANRE de către titularii de licență,
stabilită potrivit reglementărilor în vigoare la momentul determinării venitului unitar
aferent activităţii de furnizare reglementată pentru anul n;
 În formula de calcul a venitului aferent anului 2019 se va determina şi componenta de
corecţie Cop_e (2018);
 La stabilirea diferenţelor de costuri de achiziţie a gazelor naturale (componenta delta
CUG), tinând cont de ultimele modificări legislative aferente pieței gazelor naturale, se
vor avea în vedere următoarele:
i) pentru gazele naturale achiziționate de către titularul de licență din producţia
internă curentă, la preţuri ce nu pot depăşi valoarea de 68 lei/MWh, indiferent
de vânzător, la care se adaugă costul serviciilor de rezervare de capacitate de
intrare în SNT;
ii) pentru gazele naturale achiziționate prin contracte încheiate pe piaţa centralizată
şi prin negociere liberă (contracte bilaterale), contracte încheiate anterior intrării
în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu derulare şi
după data de 1 aprilie 2019 şi cu preţ diferit de 68 lei/MWh, astfel:
a) pentru gazele naturale achiziționate prin tranzacții angro pe piața
centralizată, destinate acoperirii consumului curent/înmagazinării
pentru întregul portofoliu de clienți, este recunoscut prețul mediu
ponderat realizat de către titularul de licență pentru toate cantitățile
achiziționate, cu livrare în luna analizată;
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b) pentru gazele naturale achiziționate prin contracte bilaterale, destinate
acoperirii consumului curent/înmagazinării pentru întregul portofoliu
de clienți, este recunoscut cel mai mic preț dintre:
i. prețul mediu ponderat realizat de către titularul de licență
pentru toate cantitățile achiziționate, cu livrare în luna
analizată, prin contracte bilaterale menţionate, inclusiv costul
de transport de rezervare de capacitate de intrare în Sistemul
naţional

de

transport

(SNT),

conform

documentelor

justificative transmise, și
ii. prețul mediu calculat ca medie ponderată a prețurilor
contractelor de pe piaţa centralizată menţionate, inclusiv costul
de transport de rezervare de capacitate de intrare în Sistemul
naţional de transport (SNT), prețuri aferente cantităților livrate
în luna analizată și realizate de către toți titularii de licență care
au în portofoliu și clienți reglementați.
(5) Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019, ale furnizorilor care desfăşoară
activitate de furnizare pe piaţa reglementată, vor fi analizate şi cuantificate, iar modalitatea de
recuperare sau de cedare, prin includerea acestor diferenţe în prețurile finale reglementate la
clienții casnici, va avea în vedere asigurarea condițiilor de mai jos, în măsura în care acest
lucru este posibil şi numai cu respectarea legislației în vigoare:
a) recupererea/cedarea integrală a acestor diferențe de către/de la furnizori, până la
data eliminării prețurilor reglementate pentru clienții casnici, conform prevederilor
legale;
b) menținerea prețurilor reglementate la clienții casnici, pentru perioada cuprinsă
între data de 1 ianuarie 2019 şi data eliminării prețurilor reglementate pentru
clienții casnici, conform prevederilor legale, la un nivel relativ constant.
c) menţinerea unor valori rezonabile a prețurilor reglementate pentru clienții casnici
până la data eliminării prețurilor reglementate pentru clienții casnici
 În ceea ce priveşte calculul costurilor aferente dezechilibrelor, s-a introdus o prevedere
nouă: în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2019 şi data eliminării prețurilor
reglementate pentru clienții casnici, conform prevederilor legale, costurile aferente
dezechilibrelor se recunosc conform prevederilor Codului Reţelei.
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 La determinarea valorii CUG, estimată de către ANRE, tinând cont de ultimele
modificări legislative aferente pieței gazelor naturale, se vor avea în vedere: pentru
perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2019 şi data eliminării prețurilor reglementate
pentru clienții casnici, conform prevederilor legale, se recunoaşte un preţ mediu de
achiziţie format de:
i.

prețul de achiziție a gazelor naturale de 68 lei/MWh, stabilit conform
prevederilor legale, la care se adaugă tariful anual de rezervare de capacitate
pentru intrarea în SNT;

ii. preţul mediu de achizitie pentru gazele naturale achiziționate prin contracte
încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
114/2018, cu derulare şi după data de 1 aprilie 2019 şi cu preţ diferit de 68
lei/MWh plus costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT.
4. Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de reglementare
Impactul macroeconomic
a) impactul asupra pieței de gaze naturale în ansamblul ei
-

asigurarea predictibilității și transparenței metodei de stabilire a veniturilor unitare
aferente activității de furnizare reglementată și a prețurilor reglementate pentru clienții
casnici, atât pentru clienți cât și pentru furnizorii participanți la piață, implicați în acest
proces;

-

elaborarea unor criterii de stabilire a componentelor de CUG și delta CUG, corelate cu
apariția unor noi reglementări pe piața gazelor naturale.

b) impactul asupra operatorilor economici din sectorul gazelor naturale
-

recupererea/cedarea integrală a diferențe de costuri de achiziţie a gazelor naturale de
către/de la furnizori, până la data eliminării prețurilor reglementate pentru clienții
casnici, conform prevederilor legale.

c) impactul asupra clienților finali (variaţii de preţ şi altele asemenea)
-

menținerea prețurilor reglementate la clienții casnici, pentru perioada cuprinsă între
data de 1 ianuarie 2019 şi data eliminării prețurilor reglementate pentru clienții casnici,
conform prevederilor legale, la un nivel relativ constant;
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-

menţinerea unor valori rezonabile și la un nivel relativ constant a prețurilor
reglementate pentru clienții casnici pentru perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie
2019 şi data eliminării prețurilor reglementate pentru clienții casnici,

Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat – nu este cazul
Impact asupra mediului de afaceri – nu este cazul
Implicații sociale – nu este cazul
Impact asupra mediului – nu este cazul

5. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de reglementare:
a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act reglementare – se va modifica Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018 privind aprobarea
Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată,
desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul
gazelor naturale, începând cu anul 2019.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții – nu
este cazul.
6. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
a) ANRE a deschis, în data de 7 martie 2019, procesul de consultare publică, prin publicarea pe
pagina proprie de internet a proiectului de ordin, însoţit de nota de prezentare și motivare.
b) Perioada de transmitere a propunerilor și observațiilor a fost stabilită până în data de 17 martie
2019.
c) Caracterul de urgență al acestei reglementări rezidă din necesitatea intrării în vigoare, de la
data de 1 aprilie 2019, a modificărilor metodologiei, prevederile din această reglementare fiind
corelate cu OUG 114/2018, dar şi cu ultimele modificări legislative aferente pieței gazelor
naturale, modificări ce au intrat în vigoare în luna martie 2019.
d) În conformitate cu prevederile Metodologiei, stabilirea şi aprobarea venitului unitar, începând
cu anul 2019, se vor realiza începând cu data de 1 iulie a fiecărui an. Începând cu data de 1
aprilie 2019 titularii de licenţă transmit documentele şi informaţiile, iar ANRE finalizează
analiza acestora, astfel încât preţurile reglementate să intre în vigoare la data de 1 iulie 2019.
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