AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

………..

Notă de prezentare și motivare
a proiectului de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia
electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie
electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță

Cadrul național de reglementare

1.

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
prevede :
-

la art. 22 alin. (11) : “(11) Pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, pentru clienții
casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiţii reglementate, de către ANRE”,

-

la art. 22 alin. (2) lit. c): “Pe piaţa reglementată, autoritatea competentă are dreptul (…) c: să
aprobe și să publice prețurile și cantitățile din contractele încheiate între producători și
furnizorii clienților prevăzuși la ar.55 alin. (1)”;

-

la art. 28 lit. b1): “Producătorii au, în principal, următoarele obligații (...) b1) să livreze
furnizorilor de ultimă instanță, în perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, energia electrică
necesară clienților casnici pentru care aplică tarife reglementate, în conformitate cu
reglementările elaborate de ANRE”.

-

la art. 76 alin. (1): “Prețurile și tarifele reglementate pentru activitățile de producere,
transport, distribuţie și furnizare a energiei electrice (…) se stabilesc pe baza metodologiilor
aprobate și publicate de autoritatea competentă. În calculul acestora vor fi luate în
considerare costurile justificate pentru protecția mediului, precum și o cotă rezonabilă de
profit”

-

la art. 76 alin. (4): “Prețurile de vânzare ale producătorilor pentru clienții casnici se stabilesc
be baza metodologiilor aprobate de ANRE la începutul fiecărui an”
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-

la art. 76 alin. (5):”Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale furnizorilor,
nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 30.06.2022, conforem
reglementărilor ANRE”.

-

la art. 79 alin. (7) lit. a): “Principiile care stau la baza stabilirii prețurilor reglementate pentru
energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență sau din surse regenerabile ce
beneficiază de scheme de sprijin au în vedere următoarele: a) pentru energia electrică și
termică produsă în cogenerare de înaltă eficiență sau din surse regenerabile se aplică
prevederile schemelor de sprijin, aprobate prin hotărâre a guvernului”.

Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare
implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de
energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, prevede, la art. 21 alin. (1), (2) și (5):
„(1) Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență care nu a fost vândută pe piața
concurentială de energie electrică poate fi comercializată prin contracte reglementate pe durata de
aplicare a schemei, în limita cererii de energie electrică aferentă contractelor reglementate, conform
reglementarilor emise de ANRE. (2) Pretul de vanzare al energiei electrice produse in cogenerare de
inalta eficienta, prin contracte reglementate, este stabilit semestrial prin ordin al președintelui ANRE
la nivelul a 90% din prețul mediu de tranzacționare a energiei electrice realizat pe ultimele 12 luni
pe piața pentru ziua urmatoare și pe piața intrazilnică de energie electrică. (...) (5) În cazul în care
oferta de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență pentru a fi comercializată prin
contracte reglementate este mai mare decât cererea de energie electrică aferentă acestor contracte,
cantitatea de energie electrică preluată prin contracte reglementate în cazul fiecărui producator se
ajustează cu raportul dintre cantitatea de energie electrică necesară contractelor reglementate și
cantitatea de energie electrică totală solicitată de producatori a fi comercializată prin aceste
contracte”.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:
-

la art. 5 alin. (1) lit. b): „Ordinele, deciziile sau avizele ANRE cu privire la activitatea de
reglementare se referă la: (...) b) aprobarea prețurilor și tarifelor reglementate și/sau
metodologiilor de calcul al acestora”

-

la art. 9 alin. (1) lit b) și e) :„ANRE este abilitată cu următoarele atribuții şi competențe în
sectorul energiei electrice şi energiei termice produse în cogenerare: (...) b) elaborează și
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aprobă metodologiile de calcul al tarifelor și prețurilor reglementate. e) aprobă prețurile
reglementate de vânzare-cumpărare a energiei electrice și cantitățile de energie electrică
din contractele încheiate între producători și furnizorii clienților care optează pentru
prețurile reglementate prevăzute la lit. d), în condițiile legii”.

2.

Scopul reglementării

Pentru a duce la îndeplinire modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale
nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin prevederile art. 61 din OUG nr.114/2018,
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1116/29.12.2018, ANRE a elaborat proiectul de Ordin pentru
aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de
producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din
contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță.
Proiectul de ordin face parte din pachetul de reglementări aplicabile în perioada 1 martie 2019-28
februarie 2022, care au ca obiectiv asigurarea funizării de energie electrică pentru clienții casnici ai
furnizorilor de ultimă instanță în condiții reglementate.
Proiectul de ordin cuprinde prevederi aplicabile pe întreaga perioadă, cât și prevederi specifice,
aplicabile pentru perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019, respectiv 1 ianuarie 2020-28 februarie
2022. Acest lucru a impus suspendarea aplicării anumitor articole, coroborat cu aplicarea regulilor
tranzitorii cuprinse la capitolul respectiv.
De asemenea, s-a introdus un articol privind transmiterea datelor și informațiilor aferente rulării
programului PowrSym pentru perioada 1 ianuarie 2022-28 februarie 2022.
Principalele prevederi ale metodologiei se referă la:
-

modul de stabilire a cantităților de energie electrică pentru care se impun, pentru
producători, obligații de vânzare pe bază de contracte reglementate;

-

modul de stabilire a costurilor justificate, a veniturilor și prețurilor reglementate, pentru
producătorii cu unități dispecerizabile, alții decât producătorii în cogenerare care
beneficiază care beneficiază de schema de sprijin tip bonus;

-

prețul reglementat pentru producătorii în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de
schema de sprijin;

-

stabilirea unui profit reglementat de 5% din costurile considerate justificate pentru
activitatea de producere a energiei electrice;
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-

stabilirea modului/calendarului de transmitere a datelor și informațiilor între entitățile
pentru care se aplică metodologia;

-

3.

definirea regulilor tranzitorii, aplicabile în perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019.

Schimbările preconizate/ măsurile propuse prin proiectul de reglementare

Stabilirea cantităților necesare acoperirii consumului clienților casnici din portofoliul furnizorilor de
ultimă instanță și a prețului reglementat aferent.

4.

Impactul macroeconomic
a) impactul asupra pieței de energie în ansamblul ei :
-

redefinirea regulilor de comercializare a cantităților necesare acoperirii consumului
clienților casnici din portofoliul furnizorilor de ultimă instanță.

b) impactul asupra operatorilor economici:
-

obligativitatea producătorilor pentru care ANRE stabilește obligații de vânzare a unor
cantități de energie electrică prin contracte reglementate, de a vinde cantitățile stabilite pe
baza metodologiei, prin producerea în capacitățile energetice pe care le exploatează
comercial sau prin cumpărare;

-

diminuarea cantității de energie electrică vândută de producători pe piața concurențială;

-

asigurarea unui profit reglementat, de 5%, pentru producătorii pentru care, conform
metodologiei, se stabilesc obligații de vânzare a unor cantități de energie electrică pe bază
de contracte reglementate;

-

asigurarea, pentru furnizorii de ultimă instanță, a cantităților necesare acoperirii
consumului clienților casnici din portofoliu, la preț reglementat;

-

predictibilitate, atât pentru producători cât și pentru furnizorii de ultimă instanță, în ceea
ce privește cantitățile vândute/cumpărate și veniturile/costurile aferente.

c) impactul asupra consumatorilor/clienților finali:
-

pentru clienții casnici din portofoliul furnizorilor de ultimă instanță se asigură achiziția
cantităților de energie electrică necesare, la preț reglementat.
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