RAPORT
privind modul de stabilire a prețurilor reglementate şi a cantităţilor de energie electrică vândute pe
bază de contracte reglementate în anul 2016 de producătorii de energie electrică

Având în vedere prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul
dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) si art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de Urgenţa 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
stabilește 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.
Această atribuţie a ANRE se realizează în condiţiile şi termenele prevăzute 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 incheiate de producatori cu furnizorii de
ultimă instanţă, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 83/20.11.2013 cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru anul 2016, ținȋnd cont de:
- prevederile Metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 83/2013 cu modificările si completările
ulterioare;
- analiza datelor și informațiilor din documentațiile transmise de producătorii cu centrale termoelectrice;
- evitarea generării de pierderi financiare producătorilor termo ca urmare a instituirii unor obligații de
vânzare energie electrică pe bază de contracte reglementate,
- scăderea continuă a consumului de energie electrică facturat la tarife reglementate, ca urmare a
procesului de dereglementare desfăşurat conform Memorandumului de înţelegere semnat de Guvernul
României cu Comisia Europeană,
- necesitatea atenuării efectelor generate de creşterea gradului de dereglementare la clienții finali
casnici,
nu au fost preluate pe contracte reglementate cantităţi de energie electrică produse de grupuri/centrale
termoelectrice. În aceste condiţii, consumul furnizat la tarife reglementate în anul 2016 va fi asigurat prin
preluarea pe contracte reglementate numai a unor cantităţi de energie electrică produse de grupuri/centrale
hidroelectrice şi nuclearelectrice, astfel:

-

de la S.C. Hidroelectrica S.A. : 2,7 TWh, la un preț mediu de 120,03 lei/MWh (aproximativ egal
cu preţul mediu din contractele reglementate aferente anului 2015);

-

de la S.N. Nuclearelectrica S.A. : 1,5 TWh, la un preț mediu de 162,71 lei/MWh (cu 2,6% mai
mare decât preţul mediu din contractele reglementate aferente anului 2015)

cu un total de 4,2 TWh, la un pret mediu de 135 lei/MWh (comparativ, valorile aferente anului 2015 fiind
6,4 TWh la un preț mediu de 133,7 lei/MWh)
La stabilirea prețurilor reglementate aprobate pentru anul 2016 s-a avut în vedere faptul că, începând cu
anul 2015, conform prevederilor Legii nr.11/2015 privind aprobarea OUG 102/2013, publicată în
Monitorul Oficial nr. 24 din 13 ianuarie 2015, impozitul pe construcţii s-a redus de la 1,5% la 1%.
Deoarece în calculul preţurilor reglementate aprobate pentru anul 2015 a fost inclus costul justificat
aferent impozitului pe construcții la valoarea de 1,5% conform prevederilor OUG nr. 102/15.11.2013 ȋn
vigoare la data stabilirii acestor prețuri, costurile efectiv înregistrate de S.C. Hidroelectrica S.A. și S.N.
Nuclearelectrica S.A. în anul 2015 au fost mai mici decât costurile considerate justificate. Pentru a se
compensa jumătate din diferenţa aferentă procentului de 0,5% cu care a fost redus impozitul pe construcţii
în anul 2015, valoarea profitului reglementat pentru anul 2016 s-a stabilit la o valoarea inferioară valorii
maxime de 4% din costurile totale justificate prevăzută în Metodologia aprobată prin Ordinul ANRE
83/2013. Valoarea unitară corespunzătoare acestei reduceri este

de -1,67 lei/MWh ȋn cazul S.C.

Hidroelectrica S.A., respectiv -1,56 lei/MWh ȋn cazul S.N. Nuclearelectrica S.A.
În cazul S.C. Hidroelectrica S.A., la calculul prețurilor reglementate aprobate pentru anul 2015 a fost
inclusă o componentă de venituri suplimentare de –21,23 lei/MWh. Spre deosebire de anul 2015, la
stabilirea prețurilor reglementate ale S.C. Hidroelectrica S.A. pentru anul 2016 nu a fost luată ȋn
considerare nici o componentă de costuri/venituri suplimentare necesar a fi recuperate, ca urmare a
faptului că nu a fost indeplinită condiția prevăzută la art. 11 lit. c) din Metodologia aprobată prin ordinul
83/2013.
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