AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Direcția generală licențe, tarife, monitorizare investiții

NOTĂ DE PREZENTARE
a deschiderii procesului de consultare publică privind modificarea și completarea
Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul
gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 217/2018
În aplicarea prevederilor art. 179 alin. (4) și (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în data de 19.12.2018 a fost aprobat Ordinul
președintelui ANRE nr. 217 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate
pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale.
Având în vedere:


prevederile Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice
și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte
normative,



că, în aplicarea prevederilor Metodologiei, s-a constatat că anumite prevederi necesită
unele clarificări sau modificări,

ANRE propune modificarea și completarea actului normativ, după cum urmează:
a) includerea în tarifele de distribuție a costurilor generate de racordarea unor noi clienți, cu
excepția costurilor aferente părții din instalația de extindere și racordare care depășește
lungimea de 2500 metri, rezultate în urma racordării clientului final noncasnic aflat pe
teritoriul unității administrative teritoriale pentru care OD are concesiunea de serviciu
public de distribuție;
b) eliminarea din tarifele de distribuție a redevențelor prevăzute în contractele de
concesionare a serviciului public de distribuție a gazelor naturale și/sau a bunurilor
aferente aflate în proprietatea publică a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale,
începând cu data intrării în vigoare a prevederilor legii 155/2020;
c) clarificări referitoare la modul de recunoaștere a prețului de achiziție pentru consumul
tehnologic;
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d) modificarea formulei de calcul al costurilor de capital realizate în fiecare an, în scopul
clarificării modului de includere în tarife a costurilor de capital și al amortizării aferente
imobilizărilor incluse în BAR începând cu a patra perioadă de reglementare;
e) clarificarea modului de aplicare a RRR și a stimulentului, în situația în care valoarea
acestora se modifică în timpul anului;
f) clarificarea modului de calcul a amortizării lunare pentru imobilizările corporale și
necorporale puse în funcțiune/preluate în folosință începând cu cea de a patra perioadă de
reglementare;
g) modificarea denumirii subgrupelor de încadrare a imobilizărilor 1.5 Conducte de
transport din oțel și 1.6 Conducte de transport din polietilenă, prin includerea
branșamentelor.
Având în vedere cele enunțate anterior, ANRE supune procesului de consultare publică
documentul intitulat “Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire
a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale aprobată prin
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018,
cu modificările și completările ulterioare”, cu termen de primire a propunerilor și observațiilor data
de 21 august 2020.
Termenul a fost stabilit având în vedere necesitatea transpunerii cât mai rapide a prevederilor
Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale
nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative.
Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax
la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin
e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro.
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