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NOTĂ 

privind preţurile şi tarifele pentru energie electrică şi gaze naturale practicate 
în perioada 2008 – 2009 şi costurile aferente acestora 

 

Ca urmare a sarcinii primite de la conducerea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Control Financiar a efectuat o analiza 
privind preţurile şi tarifele practicate în sectorul energetic pentru energie electrică şi 
gaze naturale, în perioada 2008 - 2009 şi a costurilor aferente acestora. 

Obiectivele analizei sunt: 

� Situaţia actuală a sistemului energetic şi a pieţelor electricităţii şi gazelor 
naturale; 

� Efectele liberalizării preţurilor şi tarifelor în consumul de energie electrică 
şi gaze naturale; 

� Eficienţa economică şi energetică a activităţii principalilor operatori 
economici de pe lanţul producţie-transport-distribuţie-furnizare-
consumatori finali. 

Analiza s-a efectuat pe baza informaţiilor selectate şi a celor furnizate în 
perioada 25.02.2010 – 10.03.2010, de principalii operatori economici din sectorul 
energetic, respectiv din lanţul de producţie a energiei electrice şi gazelor 
naturale (Termoelectrica, Hidroelectrica, Romgaz), de transport (Transelectrica, 
Transgaz), de distribuţie (principalii 8 operatori din sectorul de energie electrică şi 
Distrigaz Sud Reţele) şi de furnizare a energiei electrice şi gazelor naturale 
(Enel, Cez, Electrica, E.On Furnizare, E.On Gaz România, G.D.F. Suez Energy 
Trading România). 

Din analiza şi prelucrarea informaţiilor selectate şi a celor furnizate de către 
operatorii economici au rezultat, în principal, următoarele: 

I. Sectorul energetic în România şi Uniunea Europeană 

Agenda Lisabona, lansată în anul 2000, la care au subscris toate 
statele membre ale Uniunii Europene conţine direcţiile de acţiune pentru 
liberalizarea sectorului energetic şi pentru aşezarea sa pe baze de piaţă. Aceste 
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direcţii de acţiune sunt liberalizarea, interconectarea şi deschiderea pieţelor 
naţionale. 

Noua Politică Energetică a Uniunii Europene, elaborată în anul 2007, a 
stabilit că energia este un element esenţial al dezvoltării la nivelul acesteia. În 
condiţiile creşterii impactului sectorului energetic asupra schimbărilor climatice, a 
creşterii dependenţei de importul de resurse energetice şi a creşterii preţului 
energiei, Comisia Europeană a stabilit că este absolut necesar ca ţările membre UE 
să promoveze o politică energetică comună bazată pe securitate energetică, 
dezvoltare durabila şi competitivitate. Fără o piaţă europeană de energie electrică 
şi gaze naturale competitivă şi eficientă, cetăţenii Europei vor plăti preţuri excesive 
pentru una din necesităţile lor zilnice de bază. 

Sistemul energetic reprezintă în România un sector economic strategic 
în care guvernul trebuie să fie puternic implicat în stabilirea politicilor energetice, prin 
promovarea unor politici de liberalizare în domeniile producţiei şi distribuţiei de 
energie electrică şi de gaze naturale. Principalele scopuri ale acţiunii 
guvernamentale în sectorul energetic sunt: 

� asigurarea unei alimentări cu energie, sigure şi la un preţ scăzut a 
ansamblului economic naţional; 

� utilizarea eficientă a resurselor primare interne. 

În ultimii ani, sistemul energetic naţional s-a aflat în plin proces de 
reformă prin: 

� îmbunătăţirea cadrului legislativ, în acord cu politica energetică a 
Uniunii Europene, şi principiile economiei de piaţă; 

� înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 
Energiei; 

� implementarea unor noi sisteme de tarifare a energiei electrice şi a 
gazelor naturale; 

� reorganizare şi restructurare pe lanţul producţie-transport-
distribuţie-furnizare-consumatori finali;  

� privatizarea unor operatori economici din zona producţiei şi 
distribuţiei; 

� crearea unor mecanisme de tranzacţionare a energiei electrice şi a 
gazelor naturale pe piaţa liberă şi pe piaţa reglementată. 

Procesul de reforma a sectorului energetic continuă, în prezent, pe 3 
paliere, respectiv liberalizarea, deschiderea pieţei interne şi interconectarea cu 
pieţele naţionale din cadrul U.E. 

II.  Situaţia actuală în sectorul energetic  

În prezent, sectorul energetic din România se caracterizează prin: 
� structura resurselor energetice în dezacord cu criteriile dezvoltării 

durabile; 
� un dezechilibru al resurselor de energie în raport cu cererea; 
� eficienţa scazută a lanţului producţie-transport-distribuţie-consumator 

final de energie; 
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� infrastructura ce prezintă decalaje de nivel tehnic şi calitativ faţă de 
infrastructura energetică din Europa Occidentală; 

� dependenţa energetică faţă de disponibilul de resurse în cadrul 
geopolitic regional; 

� resurse financiare interne limitate şi capacitate redusă de atragere a 
surselor de finanţare externă; 

� performanţe sub potenţial al unor companii energetice cu capital de 
stat. 

 2.1.  Situaţia actuală a pieţei de electricitate 

În România, deşi din punct de vedere legislativ, începand cu 1 iulie 2007, 
piaţa energiei a fost total liberalizată, în fapt, a continuat şi continuă să 
funcţioneze şi o piaţa reglementată. 

Piaţa energiei electrice din România este formată din: 

• segmentul concurenţial care cuprinde comercializarea energiei 
electrice între: 

o producători şi furnizori şi/sau consumatorii elegibili; 
o furnizori; 
o furnizori şi consumatorii eligibili. 

• segmentul reglementat care cuprinde comercializarea energiei 
 electrice în baza contractelor reglementate pe întreg lanţul de livrare al 
 energiei electrice: producţie-transport-distribuţie-furnizare-consumatori 
 finali. 

Datorită deschiderii pieţei, la sfârşitul anului 2009, în sectorul energiei 
electrice desfăşurau activitatea un număr de 126 operatori economici: 21 în sectorul 
producţiei din care 3 producători principali; 1 în sectorul transportului; 35 în 
sectorul distribuţiei din care 8 distribuitori regionali; 69 în sectorul furnizării din 
care 7 furnizori regionali. 

Piaţa actuală de energie electrică din România se prezintă astfel: 
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Sursa: A.N.R.E.  

În prezent, datorită reformelor aplicate de România, concentrarea pe piaţa 
energiei electrice se situează puţin sub media Uniunii Europene, dar depăşeste 
Franţa şi Germania din punct de vedere al gradului de liberalizare şi separare pe 
verticală şi orizontală a activităţii competitive de cele cu monopol natural. Mai mult, 
bursa de energie OPCOM este una dintre cele mai competitive burse de energie din 
Europa. În prezent, pe platforma OPCOM se tranzacţionează cca. 36% din 
electricitatea consumată în România. 

 
Sursa: Consiliul Concurenţei 

Concurenţa pe piaţa românească de electricitate este restransă de 
interconectarea limitată a pieţei româneşti cu sistemele din ţările învecinate. La 
aceasta dată, se poate tranzacţiona peste graniţă cca. 10% din producţie. Problema 
este aceeaşi în toate ţările membre ale U.E., datorita slabei interconectări a pieţelor 
naţionale. 

Structura şi dinamica consumului de energie electrică în România, în anii 
2008 şi 2009, este prezentată în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Consum 2008 2009 2009/2008 
 

% 
mii 

MWh 
% mii 

MWh 
% 

 Consum total,  
din care: 

54.600 100,00 50.100 100,00 91,8 

1 Piaţa liberă 23.900 43,8 20.000 39,9 83,7 

2 Piaţa reglementată, 
din care: 

23.400 42,9 23.000 45,9 98,3 
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2.1 Consumatori casnici 10.400 19,1 11.000 22,0 105,8 

2.2 Consumatori  
non-casnici 

13.000 23,8 12.000 23,9 92,3 

3 Consum tehnologic 
propriu, din care: 

7.300 13,3 7.100 14,2 97,3 

3.1 în reţeaua de 
transport  

1.000 1,8 1.000 2,0 100,0 

3.2 în reţele de distribuţie 6.300 11,5 6.100 12,2 96,8 

Sursa: A.N.R.E.  

În anul 2009, consumul total de energie electrică a scăzut cu 8,2% faţă 
de cel din anul 2008. Scăderea s-a resimţit diferenţiat pe cele două pieţe. Astfel: 

• pe piaţa liberă scăderea a fost mai abruptă, de 16,3%, pe fondul 
scăderii activităţii economice a consumatorilor eligibili; 

• pe piaţa reglementată scăderea a fost de 1,7% şi s-a înregistrat pe 
fondul creşterii consumului casnic cu 5,8% şi scăderii cosnumului non-
casnic cu 7,7%, faţă de anul 2008. 

 Consumul pieţei concurenţiale şi consumul non-casnic a fost în anul 
2009, de 32,0 mii MWh, faţă de 36,9 mii MWh în anul 2008, scăzând cu 
13,3% pe fondul scăderii consumului în economie. 

Pe piaţa de electricitate se manifestă unele distorsiuni cauzate de 
nefinalizarea reformelor în sectorul energetic românesc şi de existenţa unor 
preţuri diferenţiate la consumatorii finali. Aproape jumătate dintre 
consumatorii de electricitate sunt captivi. Aceştia cumpără de fapt un „coş” de 
electricitate, la preţ de vânzare care este reglementat de A.N.R.E. (Agenţia 
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei). 

2.2.   Situaţia actuală a pieţei gazelor naturale 

În prezent, datorită reformelor aplicate de România, piaţa gazelor naturale 
este deschisă, dar, în fapt, a continuat şi continuă să funcţioneze şi o piaţă 
reglementată. Piaţa gazelor naturale din România este formată din: 

• segmentul concurenţial, la care preţurile de comercializare a 
gazelor naturale se formează pe baza de cereri şi oferte; 

• segmentul reglementat, care cuprinde activităţile cu caracter 
de monopol natural şi furnizarea la preţ reglementat şi în baza 
contractelor-cadru. În segmentul reglementat al pieţei, sistemele 
de preţuri şi tarife se stabilesc de A.N.R.E. pe baza 
metodologiilor proprii elaborate în acest sens. 

 Datorită deschiderii pieţei, la sfârşitul anului 2009 în sectorul 
gazelor naturale desfăşurau activităţi un număr de 64 operatori economici, din 
care: 7 în sectorul producţiei, din care 2 producători principali; 3 în sectorul 
înmagazinării; 1 în sectorul transportului; 32 în sectorul distribuţiei, din care 2 
distribuitori principali; 21 în sectorul furnizării, din care 2 furnizori principali. 
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Necesarul de gaze naturale al României se asigură din producţia 
internă şi din import. Conform datelor puse la dispoziţie de A.N.R.E., situaţia se 
prezintă astfel: 

 
• În anul 2008, ponderea gazelor din producţia internă în total consum a 

fost de 72%, iar cea din import de 28%; 
• În anul 2009, ponderea gazelor din producţia internă în total consum a 

fost de 85%, iar cea din import de 15%. Începând cu decembrie 2009, 
cota lunară de import de gaze naturale din Federaţia Rusă a variat 
între 20% şi 30% din consumul total. Preţul actual al gazelor naturale 
importate este de cca. 330 USD/1000 m.c., dublu faţă de preţul 
gazelor naturale din producţia internă. 

Dinamica şi structura consumului de gaze în România în anii 2008 
şi 2009 este următoarea: 

       

      Sursa: A.N.R.E. 

Consumul total de gaze naturale a scăzut, în anul 2009, la nivel 
naţional  cu 15%, faţă de cel din anul 2008. Scăderea  s-a resimţit diferenţiat pe cele 
două pieţe.Astfel: 

• pe piaţa liberă scăderea a fost mai abrupta, de 22%, pe 
fondul  scăderii activităţii economice a consumatorilor eligibili; 

•  pe piaţa reglementată scăderea a fost de 4% şi a 
constat în  scaderea consumului casnic cu 2% şi a consumului non-casnic cu 6% 
 faţă de anul 2008. 

• consumul pieţei concurenţiale şi consumul non-casnic a 
fost, în  anul 2009, de 98.500 mii MWh, faţă de 121.806 mii MWh în anul 2008, 
 scăzând cu 19%. 

Nr. 

crt. 

Consum 2008 2009 2009/2008 

% mii  
MWh 

% mii  
MWh 

% 

 Consum total,  
din care: 

165.015 100 140.058 100 85 

1. Piaţa liberă 99.598 60 77.605 55 78 

2. Piaţa reglementată, 
din care: 

50.954 31 49.118 35 96 

2.1. Consumatori casnici 
 

28.746 18 28.223 20 98 

2.2. Consumatori  
non-casnici 

22.208 13 20.895 15 94 

3. Consum tehnologic 
propriu 

14.463 9 13.336 10 92 
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III.  Preţurile pe piaţa energiei electrice 

Transformarile profunde în configuraţia pieţei de energie electrică, care au 
avut loc în ultimii zece anii, au determinat adaptarea cadrului insituţional şi de 
reglementare la noile situaţii. 

În vederea asigurării unui cadru organizat privind tranzacţiile pe piaţa 
energiei electrice o fost înfiinţat operatorul pieţei de energie electrică din România  
- SC OPCOM SA - care administrează platforma de tranzacţionare, care în prezent 
operează cu instrumente specifice pieţei pe termen lung (piaţa contractelor 
bilaterale) şi  pieţei spot (piaţa pentru ziua următoare), platforma care, îmbunătăţită 
şi cu alte instrumente ale pieţei financiare cum sunt: contracte standard future, 
forward şi options se va constitui în viitoare bursă a energiei electrice. 

Precizăm că la sfârşitul anului trecut, Comisia Europeană a 
atenţionat România pentru aplicarea în continuare a preţului reglementat la 
furnizarea de energie electrică pentru consumatorii non-casnici. 

Reglementarea preţului energiei electrice pentru consumatorii 
casnici este menţinută în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu 
excepţia Angliei. 

Analiza comparativă privind preţul energiei electrice pentru 
consumatorii casnici în România faţă de unele ţări din Uniunea Europeană, a 
salariului minim şi a puterii de cumpărare a evidenţiat următoarele: 

 
Nr. 
crt 

Denumirea 
ţării din U.E. 

Preţul 
energiei 
electrice 
pentru 

consumatorii 
casnici la 
30.06.2009         

(€ / 100KWh)                            

Indicele 
de preţ 
pentru 
energia 
electrică 
faţă de 

România 

Salariul 
minim la 

01.01.2009             
(€ / Lună) 

Indicele 
de 

salariu 
faţă de 

România 

Cantitatea 
de energie 
electrică 

ce poate fi 
cumpărată 

cu un 
salariu 

(KWh/Lună 

Indicele 
puterii de 

cumpărare 
pentru 
energia 
electrică 
faţă de 

România 

0 1 2 3 4 5 6 (4/2) 7 

1 ROMÂNIA  9,76 1,00 153 1,00 1.568 1,00 

2 Bulgaria 8,23 0,84 123 0,80 1.495 0,95 

3 Ungaria 14,83 1,52 270 1,76 1.821 1,16 

4 Polonia 11,31 1,16 281 1,84 2.485 1,58 

5 Slovacia 15,40 1,58 296 1,93 1.922 1,23 

6 Cehia 13,23 1,36 306 2,00 2.313 1,48 
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7 Spania 15,77 1,62 728 4,76 4.616 2,94 

8 

Marea 
Britanie 14,66 1,50 1.010 6,60 6.889 4,39 

9 Franţa 12,73 1,30 1.321 8,63 10.377 6,62 

10 Belgia 19,16 1,96 1.387 9,07 7.239 4,62 

11 Irlanda 20,30 2,08 1.462 9,56 7.202 4,59 

12 Luxemburg 18,82 1,93 1.642 10,73 8.725 5,56 

Sursa: EUROSTAT 

� Din punct de vedere al preţului la energia electrică pentru 
consumatorii casnici, statisticile Eurostat, sunt următoarele: 

• Consumatorii casnici din România au unul dintre cele mai mici 
preţuri la energia electrică din Uniunea Europeană – 9,76 
€/100KWh. În ţările vecine preţurile sunt mai mari faţă de cele din 
România: Ungaria (1,52 ori), Polonia (1,16 ori), Slovacia (1,58 ori), 
Cehia (1,36 ori), Franţa (1,30 ori), Marea Britanie (1,50 ori), Spania 
(1,62 ori), Belgia (1,96 ori), Irlanda (2,08 ori) şi Luxemburg (1,93 ori). 

  Din aceste informaţii s-ar părea că preţul actual al energiei 
electrice avantajează consumatorii casnici din România faţă de cei din 
Uniunea Europeană. 

� Din punct de vedere al puterii de cumpărare, conform statisticilor 
Eurostat, situaţia se schimbă: salariile mici din România reduc 
avantajul dat de preţurile energiei electrice, datorită puterii de 
cumpărare reduse. Astfel: 
-  un român plăteşte 9,76 €/100KWh, putând cumpăra cu un salariu 

minim de 153 €/lună, o cantitate de 1.568 KWh/lună; 
-  un luxemburghez are salariul minim de 1.642 €/lună, cel mai mare la 

nivel european (de 10,7 ori mai mare decât al unui român). Acesta 
plăteşte de 1,93 ori mai mult pentru 100KWh consumaţi, faţă de un 
român dar poate cumpăra de 5,56 ori mai mult decât un român; 

-  un francez plăteşte de 1,3 ori mai mult pentru 100KWh consumaţi, 
comparativ cu un român. Datorită faptului că salariul minim este de 
1.321 €/lună (de 8,63 ori mai mare decât al unui român), puterea de 
cumpărare a acestuia este de 6,62 ori mai mare; 

-  un ceh plăteşte de 1,36 ori mai mult pentru 100KWh consumaţi, 
comparativ cu un român. Datorită faptului că salariul minim este de 
306 €/lună (de 2 ori mai mare decât al unui român), puterea de 
cumpărare a acestuia este de 1,48 ori mai mare; 

-  un polonez plăteşte de 1,16 ori mai mult pentru 100KWh consumaţi, 
comparativ cu un român. Datorită faptului că salariul minim este de 
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281 €/lună (de 1,84 ori mai mare decât al unui român), puterea de 
cumpărare a acestuia este de 1,58 ori mai mare. 

 Cu excepţia Bulgariei, situaţia este asemănătoare în toate ţările din 
  Uniunea Europeană. 

 Din cele prezentate mai sus rezultă că, după puterea de cumpărare, 
consumatorii casnici din România se situează, alături de cei din Bulgaria, pe 
ultima poziţie din Uniunea Europeană, în condiţiile actuale când preţul energiei 
electrice este cel mai mic. 

�  Alinierea preţului energiei electrice din România cu cele din U.E. 
trebuie să ţină seama de mai mulţi factori, ce trebuie trataţi în mod 
unitar, respectiv: 
o nivelul consumului; 
o armonizarea tuturor reglementărilor necesare; 
o gradul  de interconectare; 
o gradul de vulnerabilitate şi suportabilitate al populaţiei ş.a. 

� Elaborarea unui program de aliniere treptată a preţului energiei 
electrice la nivelul celor din UE, în condiţiile crizei actuale, necesită 
adoptarea soluţiei optime astfel încât să se ţină seama atât de criteriile 
economice, energetice, protecţia mediului cât şi de cele sociale. 

  În acest sens este necesară evaluarea impactului şi identificarea celor 
mai potrivite metode de minimizare, reducere sau compensare a posibilelor 
efecte negative. Totodată, se impune evaluarea cadrului legislativ existent, în 
sensul completării cu reglementările legislative necesare pentru eliminarea 
treptată a reglementărilor preţului la consumatorii non-casnici de energie 
electrica. 

 În prezent, piaţa energiei electrice este formată din: 

3.1.  Piaţa liberă a energiei electrice 

Piaţa energiei electrice din România a fost deschisă gradual începând cu 
anul 2000, când gradul de deschidere a pieţei interne a fost de 10% din consumul 
total aferent anului 2000, ajungându-se în anul 2005 la un grad de deschidere a 
pieţei de energie electrică de 83,5%. De la 1 iulie 2007 gradul de deschidere al pieţei 
energie electrică este de 100%, România conformîndu-se astfel  Directivei Comisiei 
Europene nr. 2003/54. 

Furnizarea energiei electrice la consumatori în segmenul concurenţial 
constă din furnizarea pe piaţa liberă a energiei electrice către consumatorii eligibili. 

În perioada 2008-2009 pe piaţa liberă s-a tranzacţionat cca. 46% din 
totalul energiei electrice în România.  

În perioada ianuarie 2004 - decembrie 2009, consumatorii care şi-au 
schimbat furnizorul sau şi-au negociat contractele cu furnizorii impliciţi care îi 
alimentau, au înregistrat un consum care, raportat la consumul total, a evoluat 
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conform figurii alăturate. Valorile precizate sunt valori cumulate de la începutul 
procesului de deschidere a pieţei şi sunt prezentate lunar. 

Sursa: A.N.R.E. 

Piaţa concurenţială cuprinde toate tranzacţiile realizate în urma 
contractelor negociate bilateral între diverşi participanţi (inclusiv revânzările 
succesive), precum şi tranzacţiile încheiate pe pieţele centralizate administrare de 
OPCOM şi ringul BRM pentru energie electrică, care funcţionează în baza unor 
mecanisme tip licitaţie. Creşterea volumului livrărilor pe contracte încheiate pe pieţe 
centralizate este considerată o evoluţie favorabilă pentru piaţa de energie electrică, 
datorită caracterului transparent al formării preţurilor, care se pot constitui în referinţe 
solide şi pentru contractele încheiate prin negociere directă.  

Pe  segmentul concurenţial al pieţei  energiei electrice, la sfârsitul 
anului 2009, operau 21 de producători de energie electrică şi 71 de furnizori, 
din care 8 furnizori principali.  

Pentru analiza eficienţei economice a activităţii desfăşurate pe piaţa 
concurenţială s-a constituit un eşantion format din 10 operatori care activează  
în sectorul producţiei şi furnizării energiei electrice, respectiv: 

• 2 producători: SC Termoelectrica SA şi SC Hidrolectrica SA; 

• 8 furnizori: SC FFEE Muntenia Nord SA, SC FFEE Transilvania Nord 
SA, SC FFEE Transilvania Sud SA, SC Enel Furnizare Muntenia SA, 
SC Enel Furnizare  Energie SA, SC EON Furnizare Moldova SA, SC 
CEZ Furnizare Oltenia SA; SC Electrica SA. 

Datele puse la dispoziţie de operatorii economici sunt extrase din 
evidenţele financiar-contabile validate în situatiile financiar-contabile depuse 
pentru exerciţiul financiar aferent anului 2008, respectiv din evidenţele contabile 
nedefinitivate (preliminate până la sfârşitul lunii februarie 2010) aferente anului 2009, 
analiza aferentă acestui an având, în consecinţă, un caracter incert. 
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3.1.1.  Sectorul producţiei de energie electrică 

 Structura actuală a sectorului de producere a energiei electrice reflectă 
reorganizările succesive care au avut loc în perioada 2000 - 2004 şi care au condus 
la reducerea concentrării. 

 Principalii producători pe piaţa energiei electrice sunt: 
• 1 producător de energie de tip hidro: SC Hidroelectrica SA; 
• 1 producător de energie de  tip nuclear: SN Nuclearelectrica SA; 
• 19 producători de energie de tip termo:  

� SC Termoelectrica SA, producător care deţine unităţi proprii de 
condensaţie (producere de agent termic sub forma de abur) şi 
cogenerare (producere de agent termic sub formă de apa caldă) ; 
acesta este şi acţionarul unic al SC Electrocentrale Bucureşti SA, 
SC Electrocentrale Deva SA; 

� 3 producători ce deţin atât unităţi în condensaţie care funcţionează 
pe bază de lignit, cât şi mine de cărbune care le asigură în proporţii 
diferite necesarul de combustibil; 
▫ SC Complexul Energetic Turceni SA; 
▫ SC Complexul Energetic Rovinari SA; 
▫ SC Complexul Energetic Craiova SA. 

� 13 producători cu unităţi dispecerizabile care deţin doar unităţi de 
cogenerare. 

Din cei 21 de agenţi economici care operează în sectorul producţiei de 
energie electrică au fost selectaţi 2 dintre cei mai importanţi producători, 
respectiv SC Hidrolectrica SA şi SC Termoelectrica SA. 

Din datele şi informaţiile furnizate de SC Hidrolectrica SA şi SC 
Termoelectrica SA. privind activitatea desfăşurată pe piaţa concurenţială în anii 2008 
şi 2009 a rezultat ca activitatea de producere şi vânzare a energiei electrice pe 
piata libera de către cei doi producători de energie electrică este profitabilă. 

 În ceea ce priveşte, însă,  nivelul de profitabilitate al SC Hidroelectrica 
SA, din analiză a rezultat o cauză importantă a diminuării acestuia. Pornind de la 
faptul că energia produsă în sistem hidro este cea mai ieftină, A.N.R.E, pentru a 
controla preţul reglementat la consumatori, închide tariful pe total sistem energetic 
prin cel al energiei hidro. Însă pentru ca agentul economic să nu înregistreze 
pierdere din activitatea de vânzare de energie electrică, A.N.R.E. lasă la dispoziţia 
SC Hidroelectrica cca. 80% din producţia de energie electrică pentru valorificare pe 
piaţa concurenţială, unde datorită costurilor mici de producţie acesta societate este 
foarte competitivă. Însă din datele puse la dispoziţie, rezultă că din cantitatea de 
energie valorificată pe piata concurenţială, SC Hidroelectrica valorifică cca 90% în 
baza unor contracte bilaterale încheiate înaintea anului de referinta, respectiv  in anii 
2007 si 2008,  la preţuri cu mult mai mici decât cele care se practică în prezent pe 
piaţa concurenţială, ceea ce are ca efect nerealizarea unui profit scontat pe piaţa 
concurenţială. Astfel: 
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� În anul 2008, din cantitatea de energie valorificată pe piaţa concurenţială de 
15.572.198 MWh, a fost valorificată pe baza de contracte bilaterale încheiate între 
anii 2002 şi 2007, cantitatea de 13.880.990 MWh (89,1%). Preţul mediu unitar al 
energiei electrice vândute în baza acestor contracte a fost de 94,8 lei/MWh, mult 
mai mic decât preţul mediu unitar realizat de acesta societate pe piaţa concurenţială 
în anul 2008, care a fost de 117,2 lei/MWh. Energie electrică valorificată în afara 
contractelor bilaterale, în cantitate de 1.691.208 MWh, a fost vândută de SC 
Hidroelectrica pe piaţa concurenţială la un preţ mediu unitar de 300,8 lei/MWh, 
adică de cca. 3 ori preţul mediu unitar realizat în baza contractelor bilaterale 
încheiate. 

� În anul 2009, din cantitatea de energie valorificată pe piaţa concurenţială de 
14.417.098 MWh, a fost valorificată pe baza de contracte bilaterale încheiate între 
anii 2002 şi 2008 cantitatea de 13.098.684 MWh (90,9%). Preţul mediu unitar al 
energiei electrice vândute în baza acestor contracte a fost de 114,3 lei/MWh, mai 
mic decât preţul mediu unitar realizat de acesta societate pe piaţa concurenţiala în 
anul 2009, care a fost de 117,9 lei/MWh. Energie electrică valorificată în afara 
contractelor bilaterale, în cantitate de 1.318.414 MWh, a fost vândută de SC 
Hidroelectrica pe piaţa concurenţială la un pret mediu unitar de 154,5 lei/MWh. 

O analiza detaliata a principalelor rezultate obtinute pe piata concurentiala de cei doi 
producatori selectati este prezentata in Anexa nr. 3.1. 

3.1.2.  Sectorul furnizării de energie electrică 

 Din cei 71 de agenţi economici care operează în sectorul furnizării de 
energie electrică pe piaţa concurenţială, au fost selectaţi un număr de 8 dintre cei 
mai importanţi operatori din punct de vedere al acoperirii teritoriale, respectiv: 
SC FFEE Muntenia Nord SA, SC FFEE Transilvania Nord SA, SC FFEE 
Transilvania Sud SA, SC Enel Furnizare Muntenia SA, SC Enel Furnizare 
Energie SA, SC EON Furnizare Moldova SA, SC CEZ Furnizare Oltenia SA; SC 
Electrica SA. 

 Din datele şi informaţiile furnizate de operatorii economici selectati privind 
activitatea desfăşurată pe piaţa concurenţială în anii 2008 şi 2009 au rezultat 
următoarele concluzii: 

� În majoritatea cazurilor, cantitatea de energie electrică livrată în 
regim concurenţial a fost mai mică în anul 2009 decât în anul 2008 
efect direct al reducerii consumului de energie electrică în economie; 

� Fiecare din cei 8 furnizori principali livrează energie electrică în 
regim concurenţial în cote mici cuprinse între 1% - 7%, faţă de 
totalul cantităţilor de energie electrică tranzacţionată dar, prin cotele 
însumate, cei 8 furnizori acoperă 23% din totalul energiei electrice 
vândute în regim concurenţial, către consumatorii finali; 

� Preţurile şi costurile medii unitare au fost într-o uşoară creştere în 
anul 2009 faţă de anul 2008, toţi furnizorii, cu excepţia CEZ Vânzare 
(în anul 2009) şi Enel Furnizare Muntenia (în anul 2008), înregistrând 
profit din vânzarea de energie electrică pe piaţa concurenţială; 
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� Cu exceţia CEZ Vânzare şi Electrica, în perioada analizată, toţi 
ceilalţi furnizori au înregistrat creşteri ale profiturilor medii unitare 
din vânzarea de energie electrică în piaţa concurenţială. 

O analiza detaliata a principalelor rezultate obtinute pe piata concurentiala de cei 8 
furnizori principali selectati este prezentata in Anexa nr. 3.2.  

3.2. Piaţa reglementată a energiei electrice 

Piaţa reglementată reprezintă cca. 54% din tranzacţiile cu energie 
electrică, pe acestă piaţă operând toate cele patru  tipuri de operatori din lanţul de 
livrare al energiei electrice: producţie-transport-distribuţie-furnizare-consumator 
final. 

 Piaţa reglementată funcţionează pe baza preţurilor şi tarifelor de 
comercializare a energiei electrice stabilite de Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.).  

 Activităţile pentru care A.N.R.E. stabileşte tarife şi aprobă preţuri 
reglementate sunt următoarele:  

• producţia de energie electrică – tarif de vânzare stabilit anual prin 
  Decizii nominale pentru fiecare producător; 

• transportul energiei electrice – tarif de transport stabilit anual prin 
  Ordin al A.N.R.E.; 

• distribuţia energiei electrice – tarif de distribuţie stabilit anual prin 
  Ordin al A.N.R.E.; 

• furnizarea energiei electrice – tarif final reglementat la consumatorii 
  finali stabilit semestrial prin Ordin de către A.N.R.E. 

 Preţurile şi tarifele reglementate au fost stabilite prima dată în anul 2004 
pentru o perioadă de trei ani (perioada tranzitorie), ulterior perioada reglementată 
fiind de cinci ani (2008-2012). Ajustarile de preturi si tarife sunt efectuate de 
A.N.R.E. anual, cu exceptia tarifelor pentru consumatorii finali care se fac semestrial. 

 Potrivit Deciziei A.N.R.E. nr. 1078/2003, operatorii licenţiaţi care 
desfăşoară activităţi reglementate, sunt obligaţi să organizeze şi să conducă 
evidenţe ale veniturilor, costurilor şi imobilizărilor corporale şi necorporale pentru 
fiecare dintre activităţile reglementate, denumite evidenţe contabile reglementate - 
ECR. Precizăm că la fundamentarea preţurilor şi tarifelor, A.N.R.E. recunoaşte 
elementele de cost ale operatorului după reguli proprii diferite de cele contabile. 

 Stabilirea şi/sau modificarea  preţurilor şi tarifelor reglementate se 
aprobă de către A.N.R.E. pentru fiecare operator de pe lanţul productie, 
transport, distribuţie, furnizare pe baza unor criterii şi  metode stabilite de 
autoritate. 

  Retinem faptul ca, prin ordinele de aprobare a ajustării preţurilor şi 
tarifelor, A.N.R.E. nu  indentifică şi acele elemente de cost care au fost 
modificate. Menţionăm că nici la aprobarea preţului şi tarifului in anul 2008, 
A.N.R.E. nu a precizat elementele de cost luate în calcul, astfel încât societăţile la 
care s-a efectuat documentarea nu au putut pune la dispoziţie informaţii 
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privind structura preţului sau tarifului pe elemente de cost, necesare analizei 
financiare, conform reglementărilor financiar-contabile. 

 Din documentare a rezultat faptul că prin preţurile şi tarifele aprobate de 
A.N.R.E. se recunoaşte scriptic un venit reglementat aferent unui an de 
reglementare pentru acoperirea costurilor aflate sub controlul managementului 
operatorului, necesare acoperirii activităţii reglementate într-o manieră prudentă. 

 Reglementările europene în domeniu impun ca preţul de vânzare al 
energiei electrice  să acopere costurile de producţie, condiţie respectată prin 
legislaţia naţională în vigoare şi reglementările A.N.R.E. 

 De asemenea, ca urmare a poziţiei de monopol în domeniul energiei 
electrice, detinute in trecut,  unii operatori obţin venituri importante din alte activităţi 
legate direct de sectorul reglementat în care operează (emitere de avize de 
amplasamant, vize tehnice de racordare, studii de solutie,etc). 

 Pentru analiza eficienţei economice a activităţii desfăşurate pe piaţa 
reglementată au fost selectaţi 18 operatori care îşi desfăşoară activitatea în 
sectorul productiei, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei electrice, după cum 
urmează: 

• 2 producători : SC Termoelectrica SA şi SC Hidrolectrica SA 
• 1 transportator : SC Transelectrica SA 
• 8 distribuitori: SC FDEE Muntenia Nord SA, SC FDEE Transilvania 

Nord SA, SC FDEE Transilvania Sud SA, SC Enel Distrubuţie 
Muntenia SA, SC Enel Distribuţie Banat SA, SC Enel Distribuţie 
Dobrogea SA, SC EON Distribuţie Moldova SA, SC CEZ 
Distribuţie Oltenia SA. 

• 7 furnizori: SC FFEE Muntenia Nord SA, SC FFEE Transilvania 
Nord SA, SC FFEE Transilvania Sud SA, SC Enel Furnizare 
Muntenia SA, SC Enel Furnizare Energie SA, SC EON Furnizare 
Moldova SA, SC CEZ Furnizare Oltenia SA. 

Datele puse la dispoziţie de operatorii economici sunt extrase din 
evidenţele financiar-contabile validate de  situaţiile financiar-contabile depuse pentru 
exerciţiul financiar aferent anului 2008, respectiv din evidenţele contabile nedefinitive 
(preliminate până la sfârşitul lunii februarie 2010) aferente anului 2009, analiza 
aferentă acestui an având, în consecinţă, un caracter incert. 

3.2.1.  Sectorul productiei de energie electrică 

 Preţul de vânzare al energiei electrice de către producători este 
reglementat parţial de către A.N.R.E., prin Decizii anuale nominale pentru fiecare 
producător în parte. În Decizie se precizează cantitatea şi preţul de vânzare al 
energiei electrice care va fi valorificată în regim reglementat de către producatorul 
căruia i se adresează. 

 Din informaţiile şi datele financiar contabile furnizate de cei 2 
operatori economici selectaţi pentru analiza a rezultat, ca in perioada 2008-
2009, acestia au inregistrat, pierderi financiare din activitatea de vanzare de 
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energiei electrica pe piata reglementata, exceptie facand SC Termoelectrica 
pentru anul 2009. 

 Pierderea înregistrată de SC Hidroelectica SA în perioada 2008-2009, 
din activitatea de vânzare de energie electrică pe piaţa reglementă a fost 
determinată de: 

� Cheltuielile cu amortizarea unor capacităţi tehnice a căror 
randament este scăzut ca urmare a vechimi acestora şi a nivelului 
necorespunzător al invesţiilor efectuate de companie pentru înoirea 
acestora; 

� Cheltuielile cu provizioanele înregistrate de companie ca urmare a  
situaţiilor de risc hidrologic.  

 Pierderea înregistrată de SC Termoelectrica SA în anul 2008 din 
activitatea de vânzare de energie electrică pe piaţa reglementă a fost determinată 
de: 

� Cheltuielile cu amortizarea unor capacităţi tehnice a căror 
randament este scăzut ca urmare a vechimi acestora şi a nivelului 
necorespunzător al invesţiilor efectuate de companie pentru înoirea 
acestora; 

� Cheltuielile cu consumul propriu tehnologic mare (9,4% în anul 
2008 şi 9% în anul 2009) 

O analiza detaliata a principalelor rezultate obtinute pe piata reglementata de cei 2 
producatori  selectati este prezentata in Anexa nr. 3.3. 

3.2.2.  Sectorul  de transport 

Separarea pe verticala a activităţilor de producere, transport, 
distribuţie/furnizare a energiei electrice în România a fost realizată încă din 
anul 2000, prin HG nr. 627/2000, în urma căreia CN Transelectrica SA a preluat 
integral activitatea de transport/servicii de sistem, devenind unicul operator din 
România pentru aceste activităţi. 

 Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei 
electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 60 /2007, stabileşte modul 
de determinare al veniturilor şi de calcul al tarifelor pentru serviciul de transport al 
energiei electrice corespunzător celei de-a doua perioade de reglementare.Tariful 
pentru serviciul de transport se determină prin utilizarea unei metodologii de tip venit 
plafon.Tarifele de transport sunt diferite pe noduri (zone) funcţie de impactul pe care 
îl are introducerea sau extragerea energiei electrice în/din nodurile reţelei electrice 
de transport. Acest impact se exprimă prin costul marginal nodal al transportului.  

Tarifele de transport sunt aprobate anual de către A.N.R.E. şi intră în 
vigoare la începutul fiecărui an fiscal.  

 Investiţiile în dezvoltarea reţelei sunt recuperate prin tariful de transport, 
stabilit de autoritatea competentă pe baza costurilor justificate, în condiţiile unei cote 
rezonabile de profit. 
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 În scopul creşterii capacităţilor de transport, la sfârşitul anului 2008, a fost 
pusă în funcţiune o nouă linie de interconexiune cu Ungaria, şi anume Nadlac-
Bekescsaba. Planul de perspectivă al dezvoltării reţelei de transport pentru perioada 
2008-2009, elaborat de CN Transelectrica SA şi avizat de A.N.R.E., are în vedere 
realizarea de noi interconexiuni. În studiu se află investiţia privind construirea unui 
cablu submarin între România-Turcia (600 MW) cât şi o serie de investiţii importante 
în reţeaua de transport în zona de SE României pentru evacuarea puterii generate 
în noile capacităţi de producere ce urmează a fi dezvoltate în perioada 2008-2020 
(grupurile nucleare 3 şi 4 de la Cernavodă, grupuri eoliene şi grupuri termoelectrice). 

 Din informaţiile şi datele financiar contabile furnizate de CN Transelectrica 
SA a rezultat, în principal, următoarele: 

 
 

* Date preliminate la nivelul lunii februarie 2010 

Efectele măsurilor luate de catre reglementatorul  pieţei de energie 
electrică (A.N.R.E.) s-au reflectat în rezultatele activităţii desfăşurate de operatorul 
de transport, astfel: 

- Cantitatea de energie electrică transportată a scăzut în anul 2009 faţă de anul 2008 
cu 11,2%; 

- Cantitatea de energie electrică transportată în regim reglementat a reprezentat 100% 
din totalul energiei electrice transportate, efect al faptului ca activitatea de transport 
de energie electrică este reglementată în totalitate; 

- Cota de piaţă a fost de 100%, SC Transelectrica SA fiind unicul transportator de 
energie electrică din România; 

- Profitul brut realizat de societate a crescut în anul 2009 faţă de anul 2008 cu 33,2%, 
în timp ce rezultatul înregistrat din transportul de energie electrică a scăzut cu 62,1%. 

- Tariful mediu unitar de transport al energiei electrice a crescut de la 18,4 lei/MWh în 
anul 2008, la 18,7 lei/Mwh în anul 2009, respectiv cu 1,8%; 

- Costul mediu unitar a crescut de la 15,5 lei/MWh în anul 2008, la 17,5 lei/MWh în 
anul 2009, respectiv cu 12,8%; 

- Profitul mediu unitar a scăzut de la 2,9 lei MWh în anul 2008, la 1,2 lei MWh în anul 
2009, respectiv cu 57,3%. 

N
r 
 
c
r
t 

Denumire  
indicatori 

UM Serviciul de transport Serviciul de sistem 
 

2008 2009* 2009* 
/2008 

% 

2008 2009* 2009* 
/2008 

% 

1 E.E. transportată  mii 
MWh 

58.858 52.263 88,80 58.858 52.263 88,80 

2 E.E. transportată în 
regim reglementat 

% 100,0 100,0 100,0 - - - 

3 Cota pe piaţă 
reglementată 

% 100,0 100,0 100,0 - - - 

4 Profitul brut realizat din 
transportul de EE în 
regim reglementat 

mii lei 168.334 63.761 37,9 5.297 11.498 217,1 

5 Tarif mediu unitar lei/ 
MWh 

18,4 18,7 101,8 18,4 20,7 112,0 

6 Cost mediu unitar 
 

lei/ 
MWh 

15,5 17,5 112,8 18,3 20,4 111,4 

7 Profit mediu unitar lei/ 
MWh 

2,9 1,2 42,7 0,1 0,3 244,4 
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In concluzie, se retine ca  in perioada 2008-2009, SC Transelectrica 
SA a inregistrat profit atât pe total activitate, cât şi din activitatea reglementata 
de transport de energie electrică. 

 3.2.3.  Sectorul de distribuţie 

 Tarifele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice se 
calculează conform metodei de tip „coş de tarife plafon”, conform HG nr. 
890/2003 privind aprobarea ”Foii de parcurs din domeniul energetic din România”. 

 Tarifele de distribuţie sunt diferenţiate pe trei niveluri de tensiune: înaltă 
tensiune, medie tensiune, joasă tensiune, şi pe operatori de distribuţie.  

     Prin O.P.A.N.R.E. nr. 39/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire 
a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice s-a stabilit ca în procesul 
de verificare, autoritatea competentă ia în considerare solicitarea transmisă de 
operatorul principal de distribuţie pentru perioada de reglementare ţinând cont, în 
principal, de: 

-  cantitatea justificată de energie electrică distribuită; 
-  standardele de performanţă impuse operatorului de distribuţie conform legislaţiei în 

  vigoare; 
-  stabilitatea tarifelor; 
-  Consumul propriu tehnologic  reglementat conform planului de reducere stabilit de 

operator şi aprobat de A.N.R.E.; 
-  rata reglementată a rentabilităţii aplicată bazei reglementate a activelor reţelei de 

distribuţie; 
-  taxele stabilite de autorităţile centrale sau locale, aferente serviciului de distribuţie; 
-  viabilitatea financiară a operatorului de distribuţie. 

Pentru aprobarea anuală a tarifelor de distribuţie, A.N.R.E. 
efectuează corecţia veniturilor determinata de: 

� modificării cantităţilor de energie electrică distribuită şi a celor pentru 
 consumul propriu tehnologic reglementat; 

� preţului de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu 
 tehnologic reglementat şi a costurilor de operare şi  mentenanţă 
 necontrolabile. 

 Începând cu anul 2008 in conformitate cu reglementarile A.N.R.E., 
operatorii principali de distribuţie a energiei şi-au asumat un program de reducere a 
consumului propriu tehnologic (pierderile în reţelele electrice), defalcat pe niveluri de 
tensiune, astfel încât, în anul 2012 pierderile în reţelele electrice sa se reduca 
pana la maxim 9,5%. 

 Din punct de vedere al evidentei contabile reglementata de A.N.R.E., 
operatorul principal de distribuţie este obligat să-si organizeze: 

� evidenţă contabilă separată pentru fiecare activitate reglementată; 
� evidenţă contabilă separată pentru activităţile nereglementate. 

 În perioada analizată, în piaţa de energie electrică din România şi-au 
desfăşurat activitatea un număr de 35 de operatori de distribuţie a energiei 
electrice, din care 8 deţin peste 100.000 clienţi fiecare. 
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Din analiza datelor puse la dispozitie au  rezultat, in principal, următoarele 
concluzii: 

� Cu exceptia Enel Distributie Muntenia, toţi distribuitori au 
înregistrat scăderi ale cantităţilor de energie electrică 
distribuită în regim reglementat în anul 2009 faţă de anul 2008; 

� Cu excepţia FDEE  Transilvania Nord şi FDEE Transilvania 
Sud, toţi distribuitorii au înregistrat profit din activitatea de 
distribuţie a energiei electrice în regim reglementat. 

� Cauzele înregistrării de pierderi din activitatea de distribuţie a 
energiei  electrice de către cei doi distribuitori sunt: 

- Nerecunoşterea de către A.N.R.E. în totalitate a  bazei initiale a activelor 
reglementate; 

- Costuri istorice; 
- Consumul propriu tehnologic este mai mare decât cel recunoscut de A.N.R.E. 

Astfel deşi potrivit O.P.A.N.R.E. nr. 39/2007 privind Metodologia de stabilire a 
tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, consumul propriu 
tehnologic ar trebui sa ajungă în anul 2012 la cca. 9.5%, consumurile proprii 
tehnologice înregistrare de cele două filiale în perioada analizată nu numai ca nu 
au scazut ci chiar au inregistrat cresterii. Astfel in cazul FDEE Transilvania Nord, 
consumul propriu tehnologic a crescut  in anul 2009, fata de anul  2008, de la 
12,3% la 12,4%; iar in cazul FDEE Transilvania Nord consumul propriu 
tehnologic a crescut  in anul 2009, fata de anul  2008, de la 11,5% la 12,3%. 

O analiza detaliata a principalelor rezultate obtinute pe piata reglementata de cei 8 
distribuitori  selectati este prezentata in Anexa nr. 3.4. 

3.2.4.  Sectorul de furnizare 

Prin O.P.A.N.R.E. nr. 133/2008 pentru aprobarea Metodologiei de 
calcul necesar stabilirii preţurilor şi tarifelor reglementate s-au stabilit principiile de 
determinare a tarifului mediu de vânzare a energiei electrice la consumatorii captivi. 
Potrivit prevederilor acestui ordin, toate costurile furnizorului pentru achiziţia energiei 
electrice aferentă vânzării la consumatorii captivi, pentru serviciile de transport, de 
sistem, de decontare piaţă şi de distribuţie aferente acestui consum, inclusiv taxele 
la energie stabilite conform legislaţiei în vigoare, sunt integral transferate, fără nicio 
restricţie, în tarifele la consumatorii captivi. Venitul realizat de furnizor trebuie sa 
acopere costurile de achiziţie pentru energia electrică destinată consumatorilor 
captivi, inclusiv transport, servicii de sistem, de decontare pe piaţă, costul asociat 
activităţii de distribuţie, costurile justificate de furnizare, profitul reglementat. 

Profitul reglementat este de 2,5% din costurile de achiziţie a 
energiei electrice destinate consumatorilor captivi, dovedite conform cerinţelor 
licenţei, C(A). În cazul oricărei variaţii a costurilor recunoscute în tarifele la 
consumatorii captivi, se va face o ajustarea ex-post a respectivelor tarife 
reglementate. În cazul oricărei variaţii a taxelor (inclusiv a accizelor, a TVA etc.) şi a 
impozitelor la energie, se va face imediat o ajustare a tarifelor reglementate la 
consumatorii captivi. Ajustarea ex-post a tarifelor reglementate la consumatorii 
captivi se face la fiecare 6 luni.  
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 Menţinerea tarifelor uniforme la nivel naţional pentru 
consumatorii casnici se realizează de către autoritatea competentă prin alocarea 
unor structuri de achiziţie diferite prin contractele reglementate de 
vânzare/cumpărare de energie electrică ale furnizorilor consumatorilor captivi.  

 În perioada analizată consumatorii care nu şi-au exercitat dreptul de a 
schimba furnizorul au fost deserviţi, în principal, de 7 furnizori: 3 societăţi cu capital 
social majoritar de stat şi 4 societăţi cu acţionariat majoritar privat. Din informaţiile şi 
datele financiar contabile furnizate de operatorii economici selectati (prezentate in 
Anexa nr. 3.5) a rezultat că, în perioada 2008-2009, toti furnizorii au înregistrat 
pierderi financiare din activitatea de furnizare de energie electrică în regim 
reglementat, cu excepţia FFEE Muntenia Nord şi E.On Furnizare Moldova în anul 
2009.  

 Cauzele principale ale înregistrării de pierderi în activitatea de furnizare 
de energie electrică în regim reglementat sunt determinate de managementul 
fiecarui furnizor privind încadrarea în marja de profit şi dimensiunii costurilor de 
furnizare. 

O analiza detaliata a principalelor rezultate obtinute pe piata reglementata de cei 7 
furnizori impliciti  selectati este prezentata in anexa nr. 3.5. 

3.2.5.   Tariful final pe piata reglementata  

a) Tariful final 

  Pe piaţa reglementată a energiei electrice, A.N.R.E. stabileşte nivelurile 
tuturor preţurilor sau tarifelor de vânzare până la consumatorul final. Tariful final este 
format din urmatoarele componente: 

- Preţul de vânzare al energiei electrice de către producător; 
- Tariful de transport şi de sistem perceput de transportator; 
- Tariful de distribuţie perceput de distribuitorii de energie electrică; 
- Marja furnizorilor de energie electrică. 

 Beneficiarii tarifelor finale reglementate de A.N.R.E., pe piaţa 
energiei electrice, sunt consumatorii captivi, (casnici şi non-casnici), care 
reprezinta cca. 54%. Consumatorii casnici reprezintă un segment importatant pe 
piaţa reglementată a energiei electrice (cca. 29% din consumul total de energie 
electrica). Consumatorii non-casnici reprezintă cca. 25% din consumul total al 
energiei electrice. 

 Tariful final la consumatorii casnici s-a determinat prin ponderarea 
veniturilor aferente vanzarii de energie electrica consumatorilor casnici cu cantitatea 
de energie electrica vanduta acestora pe fiecare sector al lantului energetic de 
principalii operatori economici selectati pentru analiza. 

Anul UM Preţ mediu 
producător 

Tarif mediu 
transportator 

(inslusiv serviciul de 
sistem) 

Tarif mediu 
distribuitor 

Marja 
furnizorului

Pret  mediu final 
la consumatorul 

casnic 

2008 
lei/MWh 158,9 31,3 137,3 29,1 356,6 

% 44,5 8,8 38,5 8,2 100 
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 Din datele de mai sus rezulta ca, tariful mediu final la consumatorul 
casnic este format din: 

- Pretul mediu al producatorului, cu o pondere de circa 45 %; 
- Tariful de distributie reprezinta circa 39 %; 
- Tariful de transport este in jur de 9 %; 
- Marja furnizorului reprezinta circa 7 %; 

 Toate componentele tarifului mediu final pot suferi ajustari in conditiile 
implementarii programelor de modernizare a Sistemului Energetic National. 

 b) Calitatea serviciilor de transport, distribuţie si furnizare a  energiei 
  electrice 

Odată cu liberalizarea totală a pieţei de energie electrică, în contrapartidă, 
prin legislaţia specifică s-a reglementat şi calitatea produsului şi a serviciului 
de transport, distribuţie şi furnizare de energie electrică prin introducerea 
standardelor de performanţă.  

Autoritatea competenta in sectorul energiei electrice cu respectarea 
standardelor de calitate este A.N.R.E., care raspunde potrivit atributiilor sale de 
elaborare, aprobare si urmarirea aplicarii reglementarilor tehnice, comerciale, 
economice, operationale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate 
ai serviciilor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice. 

• In sectorul de transport, SC Transelectrica SA a raporat in perioada 
analizata următorii indicatori privind continuitatea serviciului de 
transport al energiei electrice: 
- Întreruperi neplanificate determinate de alţii ENS: (KWh) = 2250; 
- Întreruperi neplanificate produse din cauze interne:ENS (KWh) = 

 164846; 
- Durata totală a întreruperilor la consumatori: D (minute) = 239 unde 

 ENS repezintă energia electrică nelivrată (întreruptă la 
 consumatori/neprodusă în centrale) 

• In sectorul de distributie a energiei electrice, prin O.P.A.N.R.E. 
nr.28/2007 s-a stabilit ca operatorul de distributie trebuie să facă 
publice (prin publicare pe site, afişare la sediu, etc), în fiecare an, 
informaţiile privind privind monitorizarea continuităţii şi calităţii 
comerciale,  indicatorii publicaţi trebuind păstraţi pe site, pentru a putea 
urmări evoluţia pe o perioadă de minimum 5 ani. Deasemenea 
operatorul de distribuţie va asigura păstrarea datelor necesare 
calculării indicatorilor de performanţă pe o durată de  7 ani, si face 
publice  (prin publicare pe site, afişare la sediu, massmedia etc) 
obligaţiile care îi revin prin standardul de performanţă. Pînă la data de 
15 ianuarie a fiecărui an, acesta trebuie să publice pe site-ul său 
obiectivele propuse pentru anul în curs. 

2009 
lei/MWh 161,2 33,7 140,9 20,6 356,5 

% 45,2 9,5 39,5 5,8 100 
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Precizam  că,  în perioada analizată, operatorii de distribuţie nu  au 
raportat indicatorii privind calitatea serviciului de distribuţie a energiei 
electrice, conform reglementarilor in domeniu. 

• În sectorul de furnizare a energiei electrice, unul din obiectivele 
principale ale Legii energiei electrice nr. 13/2007 îl constituie 
protejarea intereselor legitime ale consumatorilor. Prin HG nr. 
1007/2004  pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei 
electrice la consumatori s-au stabilit indicatori de performanţă lunari şi 
anuali, în prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice. 
Furnizorii aveau obligaţia să îşi organizeze un sistem de monitorizare a 
indicatorilor de calitate a serviciului de furnizare, în conformitate cu 
reglementările emise de autoritatea competenta. In acest sens, 
furnizorii transmit, pănă cel tărziu pe 15 martie a fiecarui an, raportul 
anual de calitate a serviciului pentru anul anterior. Raportul 
intocmit de furnizori se face public pe site-ul Internet al furnizorului. 
Furnizorul poate fi sancţionat pentru abaterile de la calitatea serviciului 
de furnizare.  

  Sancţiunile pot fi: 

- reduceri tarifare pentru abateri de tensiune; 

- penalităţi pentru nerespectarea indicatorilor de calitate conform 
Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei 
electrice; 

- penalităţi pentru nerespectarea clauzelor specifice  din contracte, 
referitoare la calitate. 

 Din documentarea efectuata la furnizorii selectati nu s-au identificat 
informatii privind acesti indicatori. 

•  A.N.R.E. este autoritatea in urmarirea aplicarii reglementarilor 
specifice cu caracter obligatoriu in domeniul energiei electrice, 
sanctionarea abaterilor de la reglementarile emise in domeniu, 
inclusiv suspendarea sau retragerea autorizatiilor sau licentelor 
pentru operatorii economici, monitorizarea si publicarea de 
rapoarte asupra rezultatelor activitatii de monitorizare desfasurate 
conform legii. 

 Din consultarea site-ului A.N.R.E. s-a constatat ca sunt foarte putine 
informatii referitoare la activitatea desfasurata de A.N.R.E. privind asigurarea 
protectiei consumatorului final precum si la calitatea serviciilor de distributie 
si furnizare a energiei electrice, total insuficiente pentru a formula opinii 
pertinente pe această temă. 
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IV. Preţurile pe piaţa gazelor naturale 

Transformările profunde în configuraţia pieţei şi a sectorului de gaze 
naturale, care au avut loc în ultimii zece ani, au determinat adaptarea cadrului 
instituţional şi de reglementare la noile situaţii. 

În vederea asigurării unui cadru organizat privind alocarea în regim 
echitabil şi nediscriminatoriu a gazelor naturale din producţia internă şi din import, a 
fost înfiinţat Operatorul de Piaţă, în cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale 
Bucureşti. Acesta stabileşte lunar cotele procentuale cantitative ale amestecului de 
gaze naturale din producţia internă şi necesarul de import pentru toţi 
furnizorii/distribuitorii de gaze licenţiaţi, precum şi pentru consumatorii eligibili. 

Totodată, până la momentul convergenţei preţului gazelor naturale din 
producţia internă cu cel al gazelor naturale din import, pentru asigurarea accesului 
nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale din producţia internă, furnizarea 
gazelor naturale la consumator se realizează în aceeaşi structură intern/import 
a surselor. 

În prezent, preţul gazelor naturale importate este aproape dublu faţă de 
preţul gazelor naturale din producţia internă. 

Analiza comparativă privind preţul gazelor naturale pentru 
consumatorii casnici în România faţă de unele ţări din Uniunea Europeană, a 
salariului minim şi a puterii de cumpărare a evidenţiat următoarele: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
ţării din U.E. 

Preţul 
gazelor 
naturale 
pentru 

consumatorii 
casnici la 
30.06.2009      

(€ / GJ)             

Indicele 
de preţ 
pentru 
gazele 

naturale 
faţă de 

România 

Salariul 
minim la 

01.01.2009        
(€ / Lună) 

Indicele 
de 

salariu 
faţă de 

România 

Cantitatea 
de gaze 
naturale 

ce poate fi 
cumpărata 

cu un 
salariu       

(GJ/Lună) 

Indicele 
puterii de 

cumpărare 
pentru 
gazele 

naturale 
faţă de 

România 

0 1 2 3 4 5 6 (4/2) 7 

1 ROMÂNIA  8,11 1,00 153 1,00 18,87 1,00 

2 Bulgaria 13,14 1,62 123 0,80 9,36 0,50 

3 Ungaria 12,16 1,50 270 1,76 22,20 1,18 

4 Polonia 10,80 1,33 281 1,84 26,02 1,38 

5 Slovacia 12,83 1,58 296 1,93 23,07 1,22 

6 Cehia 13,75 1,70 306 2,00 22,25 1,18 
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7 Spania 16,98 2,09 728 4,76 42,87 2,27 

8 

Marea 
Britanie 11,84 1,46 1.010 6,60 85,30 4,52 

9 Franţa 15,29 1,89 1.321 8,63 86,40 4,58 

10 Belgia 16,82 2,07 1.387 9,07 82,46 4,37 

11 Irlanda 17,89 2,21 1.462 9,56 81,72 4,33 

12 Luxemburg 13,68 1,69 1.642 10,73 120,03 6,36 

  Sursa: EUROSTAT [1GJ (Gigajoule) = 278 KWh] 

� Din punct de vedere al preţului la gazele naturale pentru 
consumatorii  casnici, statisticile Eurostat sunt următoarele: 

•  Consumatorii casnici din Romania au cel mai mic preţ din 
Uniunea Europeană la gazele naturale - 8,11 €/GJ. În ţările vecine 
preţurile sunt mai mari faţă de cele din România: Bulgaria (1,62 ori), 
Ungaria (1,50 ori), Polonia (1,33 ori), Slovacia (1,58 ori), Cehia (1,70 
ori). Aceeaşi situaţie se constată şi în vestul Europei: Marea Britanie 
(1,46 ori), Luxemburg (1,69 ori), Franţa (1,89 ori), Belgia (2,07 ori), 
Spania (2,09 ori), Irlanda (2,21 ori).  

Din aceste informaţii s-ar părea că preţul actual al gazelor naturale 
avantajează consumatorii casnici din Romania faţă de cei din 
Uniunea Europeană. 

� Din punct de vedere al puterii de cumpărare, conform statisticilor 
Eurostat, situaţia se schimbă: salariile mici din România reduc 
avantajul dat de preţurile gazelor naturale, datorită puterii de 
cumpărare reduse. Astfel: 
- un român plăteşte 8,11 €/GJ, putând cumpăra cu un salariu minim de 
 153 €/lună, o cantitate de 18,87 GJ într-o lună; 
- un luxemburghez are salariul minim de 1.642 €/luna, cel mai mare la 

nivel european (de 10,7 ori mai mare decat al unui român). Acesta 
plăteşte de 1,7 ori mai mult pe aceeaşi cantitate de gaze naturale 
consumată, dar poate cumpăra de 6,36 ori mai mult decăt un 
român; 

- un francez plăteşte de 1,89 ori mai mult pe aceeaşi cantitate de gaze 
naturale consumate, comparativ cu un român. Datorită faptului că 
salariul minim este de 1.321 €/lună (de 8,63 ori mai mare decat al unui 
român), puterea de cumpărare a acestuia este de 4,58 ori mai 
mare; 

- un ceh plăteşte de 1,7 ori mai mult pe aceeaşi cantitate de gaze 
naturale consumată, comparativ cu un român. Datorită faptului că 
salariul minim este de 306 €/lună (de 2 ori mai mare decat al unui 



 

         

 
 

  24 

român), puterea de cumpărare a acestuia este de 1,18 ori mai 
mare; 

- un polonez plăteşte de 1,33 ori mai mult pe aceeaşi cantitate de gaze 
naturale consumată, comparativ cu un român. Datorită faptului că 
salariul minim este de 281 €/lună (de 1,84 ori mai mare), puterea de 
cumpărare a acestuia este de 1,38 ori mai mare. 

Cu excepţia Bulgariei, situaţia este asemănătoare în toate ţările din 
Uniunea Europeană. 

Din cele prezentate mai sus rezultă că, după puterea de cumpărare, 
consumatorii casnici din Romania se situează, alături de cei din Bulgaria, pe 
ultima poziţie din Uniunea Europeană, în condiţiile actuale când preţul gazelor 
naturale este cel mai mic. 

� Convergenţa preţului gazelor naturale din producţia internă cu cele 
din import trebuie să ţină seama de mai mulţi factori, ce trebuie trataţi în 
mod unitar, respectiv: 
o nivelul consumului; 
o armonizarea tuturor reglementărilor necesare; 
o nivelul redevenţei; 
o gradul de suportabilitate al populaţiei ş.a. 

� Elaborarea unui program de creştere treptată a preţului gazelor 
naturale din producţia internă până la nivelul celui din import, în 
condiţiile crizei actuale, necesită adoptarea soluţiei optime într-un 
mod unitar, care să ţină seama atât de criteriile economice, 
energetice, protecţia mediului cât şi de cele sociale. 

� Alinierea preţului la gazele naturale din producţia internă la preţul 
gazelor naturale importate nu este o obligaţie împusă României de 
către Comisia Europeană. 

Singurul document intern care face referire la alinierea preţului gazelor 
naturale din producţia internă la preţul gazelor naturale din import este 
Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, fără a  
stabili un calendar de aliniere al preţului. 

Potrivit Reglementărilor europene în domeniu, preţul de vânzare al 
gazelor naturale din producţia internă trebuie să acopere costurile de producţie, 
condiţie respectată prin legislaţia naţională în vigoare şi reglementările A.N.R.E. 

În acest sens, este necesară evaluarea impactului şi identificarea 
celor mai potrivite metode de minimizare, reducere sau compensare a 
posibilelor efecte negative. Totodată, se impune evaluarea cadrului legislativ 
existent, în sensul completării cu reglementările legislative necesare pentru 
eliminarea treptată a consumatorii non-casnici de gaze naturale din activitatea 
reglementata. 
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� Precizăm că la sfârşitul anului trecut, Comisia Europeană a atenţionat 
România pentru aplicarea în continuare a preţului reglementat la 
furnizarea de gaze naturale pentru consumatorii non-casnici. 

Precizăm că, menţinerea preţurilor reglementate la furnizarea de gaze 
naturale pentru consumatorii captivi nu este specifică numai României. Astfel: 

• Reglementarea preţului gazelor naturale pentru consumatorii casnici 
este menţinută în 12 state membre ale Uniunii Europene; 

• Reglementarea preţului gazelor naturale pentru consumatorii non-
casnici  mici este menţinută în 9 state membre ale U.E.; 8 state 
membre U.E. menţin reglementarea preţului gazelor naturale pentru 
consumatorii non-casnici medii şi mari; 6 state membre U.E. menţin 
reglementarea preţului gazelor naturale pentru consumatorii 
energointensivi. 

In prezent, piata gazelor naturale este formata din: 

 

4.1. Piata liberă a gazelor naturale 

Piaţa gazelor naturale din România a fost deschisă gradual începând cu 
anul 2001, când gradul de deschidere a pieţei interne a fost de 10% din consumul 
total aferent anului 2000, ajungându-se în anul 2006 la un grad de deschidere a 
pieţei de gaze naturale de 75%. De la 1 ianuarie 2007 gradul de deschidere al pieţei 
de gaze este de 100%, România conformindu-se astfel  Directivei Comisiei 
Europene nr.2003/55. 

In anul 2008, pe piaţa liberă s-a tranzacţionat aproximativ 60% din 
totalul gazelor naturale consumate in România, iar în anul 2009, s-a 
tranzacţionat aproximativ 55% din totalul gazelor naturale consumate. 

In România, pănă la această datâ nu s-a organizat o bursă pentru 
tranzacţionarea gazelor naturale, iar preţurile de comercializare a gazelor 
naturale se formează pe baza de cerere şi a ofertă.  

Pe piaţa liberă, în perioada analizată au fost tranzacţionate gaze naturale 
provenite din producţia internă şi din import. Preţul gazelor naturale din producţia 
internă  în anii 2008 şi 2009 a oscilat între 210 USD/1000mc şi 146 USD/1000mc, în 
funcţie de cursul de schimb leu/USD. Preţul gazelor naturale achiziţionate din import 
în perioada supusă analizei, a avut o evoluţie ascendentă pană în trim IV 2008 (de la 
370 USD/1.000mc la 540 USD/1.000mc), ulterior înregistrănd o scădere pană la 290 
USD/1.000mc înregistrată în trim. IV 2009. În prezent, preţul gazelor naturale 
importate este de cca. 330 USD/1.000mc. 
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Evoluţia preţului gazelor naturale din producţia internă şi import in 
România în perioada 01.01.2008 – 31.12.2009, este prezentată in graficul următor : 
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Pentru analiza eficienţei economice a activităţii desfăşurate pe piaţa  
liberă au fost selectaţi  6 operatori care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
producţiei,  distribuţiei  si furnizării gazelor naturale, respectiv: 

• Productie: Romgaz si OMV Petrom; 
• Transport: Transgaz; 
• Distributie: Distrigaz Sud Reţele; 
• Furnizare:G.D.F. Suez Energy România şi E.On Gaz România.  

 

Din analiza informaţiilor furnizate de principalii operatori economici care 
desfăşoară activităţi pe lanţul producţie, transport, distribuţie si furnizare, rezultă că 
aceştia au realizat profit în anul 2008 şi estimeaza si pentru anul 2009 obtinerea de 
profit din activitatea desfăşurată pe piaţa concurenţială. 

 

Informaţiile furnizate de operatorii selectaţi pentru analiză au evidenţiat, în 
principal, următoarele: 
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4.1.1. Sectorul producţiei interne de gaze  naturale 

Dintre operatorii economici care operează în sectorul producţiei interne de 
gaze naturale au fost selectaţi principalii producători, respectiv : Romgaz şi OMV 
Petrom. În condiţiile în care OMV Petrom a refuzat furnizarea de informatii, 
analiza s-a efectuat numai pe baza datelor furnizate de Romgaz. 

Evoluţia rezultatelor obţinute de Romgaz, în anul 2008 şi estimate pentru 
anul 2009, este următoarea: 

  

* datele sunt estimate de operatorul economic 

Efectele măsurilor de liberalizare a pieţei gazelor naturale s-au reflectat în 
rezultatele activităţii desfăşurate de către Romgaz, astfel: 

- producţia valorificată pe piaţa liberă a crescut în anul 2009 faţă de anul 2008, chiar 
  în condiţii de criză,  cu 6,8%; 

- cota de piaţă a crescut in anul 2009 faţă de anul 2008 cu 4,5 %; 
- întreaga producţia realizată a fost văndută pe piaţa liberă; 
- profitul brut realizat de societate în anul 2009 a scăzut faţă de anul 2008 cu 13,9%, 

iar cel realizat din activitatea pe piata liberă a scăzut doar cu 7 %, în principal 
datorită scăderii cererii; 

- preţul mediu unitar al gazului natural a fost de 61,9 lei/MWh în anul 2008 şi a scăzut 
la 54,9 lei/MWh în anul 2009, pe fondul crizei, respectiv cu 11,3% ; 

- costul mediu unitar a scazut de la 47,5 lei/MWh in anul 2008, la 42,4 lei/MWh in anul 
2009, respectiv cu 10,7%; 

- profitul mediu unitar s-a diminuat, pe fondul scăderii preţurilor pe piaţa liberă, de la 
14,4 lei/MWh in anul 2008 la 12,5 lei/MWh in anul 2009, respectiv cu 13,2%. 

Se constată că activitatea producătorului Romgaz a fost profitabilă atăt pe 
totalul activitaţii desfăşurate, căt şi pe activitatea de pe piaţa concurenţială. 

 

Nr. 
crt. 

Denumire  
indicatori 

 

UM 2008 2009* 2009*/2008 
 

% 
1. Productia fizică valorificata pe 

piata libera  
mii MWh 57.304 61.214 106,8 

2. Ponderea productiei vandute pe 
piaţa libera in total producţie 
realizată 

% 100 100 100 

3. Cota pe piata libera  
 

% 48,5 50,7 104,5 

4. 

Profitul brut total,  
din care: 

mii lei 
 

853.406 
 

735.153 
 

86,1 
 

pe piata libera mii lei 824.940 767.547 93 

5. Preţ mediu unitar 
(fara TVA) 

lei/MWh 
 

61,9 54,9 88,7 

6. Cost mediu unitar 
 

lei/MWh 47,5 42,4 89,3 

7. Profit mediu unitar  
 

lei/MWh 14,4 12,5 86,8 
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4.1.2. Sectorul de distribuţie a gazelor naturale 

Din cei 32 operatori economici care operează în sectorul distribuţiei 
gazelor naturale a fost selectat Distrigaz Sud Reţele. 

Evoluţia rezultatelor obţinute de catre Distrigaz Sud Reţele, în anul 2008 
şi estimate pentru anul 2009, este următoarea: 

 

* datele sunt estimate de operatorul economic 

 

Efectele măsurilor de liberalizare a pieţei gazelor naturale se reflectă în 
rezultatele activităţii de distribuţie desfăşurate de Distrigaz Sud Reţele astfel: 

- cantitatea de gaze distribuite pe piaţa liberă a scăzut în anul 2009 faţă de anul 2008, 
  cu 8,8%; 

- cota de piaţă a crescut in anul 2009 faţă de anul 2008 cu 17,3%; 
- profitul brut realizat de societate din activitatea de distribuţie pe piaţa concurenţială a 

scăzut in anul 2009 faţă de anul 2008 cu cca. 40%, datorită scăderii cererii de gaze 
naurale; 

- preţul mediu unitar de distributie al gazului natural a fost de 7,4 lei/MWh în anul 2008 
şi a scăzut la 6,7 lei/MWh în anul 2009, pe fondul crizei, respectiv cu 9,5%; 

- costul mediu unitar s-a mentinut la 5,5 lei MWh, atăt in anul 2008 căt şi în anul 2009; 
- profitul mediu unitar s-a diminuat pe fondul scăderii preţurilor pe piaţa liberă de la 1,9 

lei/MWh în anul 2008 la 1,2 lei/MWh în anul 2009, respectiv cu 36,8%. 

Se constată că activitatea distribuitorului Distrigaz Sud Reţele pe piaţa 
concurenţială a fost profitabilă. 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire indicatori UM 2008 2009* 2009*/2008 
 

% 

1 Cantitate gaze distribuita pe piata 
libera 

mii MWh 14.979 13.666 91,2 

2 Ponderea cantitatii de gaze 
distribuite pe piaţa libera in total 
cantitate gaze distribuită 

% 30,0 31,0 103,3 

3 Cota pe piata libera 
 

% 15,0 17,6 117,3 

4 Profitul brut total, 
din care: 

mii lei 
 

-8.440 +29.445 - 

pe piata libera 
 

mii lei +27.331 +16.480 60,3 

5 Preţ mediu unitar 
(fara TVA) 

Lei /MWh 7,4 6,7 90,5 

6 Cost mediu unitar Lei/ 
MWh 

5,5 5,5 100 

7 Profit mediu unitar 
 

Lei /MWh 1,9 1,2 63,2 
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4.1.3. Sectorul de furnizare a gazelor naturale 

Din cei 21 operatori economici care operează în sectorul de furnizare 
a gazelor naturale au fost selectaţi principalii doi furnizori, respectiv: G.D.F. Suez 
Energy România şi E.On Gaz România. 

Evoluţia rezultatelor obţinute de G.D.F. Suez Energy România şi E.On 
Gaz România în anul 2008 şi estimate pentru anul 2009 este următoarea: 

* datele sunt estimate de operatorul economic 

Efectele măsurilor de liberalizare a pieţei gazelor naturale s-au reflectat în 
rezultatele activităţii de furnizare desfăşurate astfel: 

La G.D.F. Suez Energy România 
- cantitatea de gaze naturale furnizate pe piaţa liberă a scăzut în anul 2009 faţă de 

  anul 2008, cu 1,6%; 
- cota de piaţă a scăzut in anul 2009 faţă de anul 2008 cu 15%; 
- profitul brut realizat in anul 2009 a crescut faţă de anul 2008 cu 196,7%. 
- profitul brut realizat de societate din activitatea de furnizare pe piaţa concurenţială in 

  anul 2009 a scăzut faţă de anul 2008 cu 30,8%; 
- preţul mediu unitar de furnizare al gazului natural a fost de 113,1 lei/MWh în anul 

 2008 şi a scăzut la 77,9 lei/MWh în anul 2009, pe fondul crizei economice, respectiv 
 cu 31,1%; 

- costul mediu unitar a scăzut de la 9,4 lei/MWh în anul 2008, la 4,9 lei/MWh în anul 
 2009, respectiv cu 47,9%; 

- profitul mediu unitar s-a diminuat pe fondul scăderii cererii de gaze naturale, de la 
103,7 lei/MWh în 2008 la 73 lei/MWh în 2009, respectiv cu 29,6%. 

Se constată că activitatea furnizorului G.D.F. Suez Energy Romania a fost 
profitabilă atât pe total căt şi pe piaţa concurenţială. 

N
r 
 
c
r
t 

Denumire  
indicatori 

UM S.S. G.D.F. Suez Energy 
Romania 

S.C. E.On Gaz Romania 
 

2008 2009* 2009* 
/2008 

% 

2008 2009* 2009* 
/2008 

% 

1 Cantitate gaze furnizata pe 
piata libera  

mii 
MWh 

10.668 10.493 98,4 8.439 5.502 65,2 

2 Ponderea cantitatii de gaze 
furnizate pe piaţa libera in 
total cantitate gaze furnizata 

% 30,0 30,9 103 26,8 20,8 77,6 

3 Cota pe piata libera  
 

% 12,7 10,8 85,0 7,1 5,8 81,7 

4 Profitul brut total, 
din care: 

mii  
lei 

128.582 381.515 296,7 43.711 153.498 351,2 

- pe piata libera mii  
lei 

1.106.536 765.657 69,2 85.300 59.638 69,9 

5 Preţ mediu unitar 
(fara TVA) 

Lei/ 
MWh 

113,1 77,9 68,9 103,2 93,8 90,9 

6 Cost mediu unitar 
 

Lei/ 
MWh 

9,4 4,9 52,1 93,1 83,0 89,2 

7 Profit mediu unitar  Lei/ 
MWh 

103,7 73,0 70,4 10,1 10,8 106,9 
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La E.On Gaz România 
- cantitatea de gaze naturale furnizate pe piaţa liberă a scăzut în anul 2009 faţă de 

  anul 2008, cu 34,8%; 
- cota de piaţă a scăzut in anul 2009 faţă de anul 2008 cu 18,3 %; 
- profitul brut realizat in anul 2009 a crescut faţă de anul 2008 cu  251,2%; 
- profitul brut realizat din activitatea de furnizare pe piaţa  concurenţială in anul 2009 a 

 scazut faţă de anul 2008 cu 30,1%; 
- preţul mediu unitar de furnizare al gazului natural a fost de 103,2 lei/MWh în anul 

 2008 şi a scăzut la 93,8 lei/MWh în anul 2009, pe fondul crizei, respectiv cu 9,1% ; 
- costul mediu unitar a avut o tendinta de scadere de la 93,1 lei/MWh in anul 2008 , la 

 83 lei/MWh in anul 2009, respectiv cu 10,8%; 
- profitul mediu unitar a crescut de la 10,1 lei/MWh in anul 2008 la 10,8 lei/MWh in 

 anul 2009, respectiv cu 6,9%. 

 Se constată că activitatea furnizorului E.ON Gaz Romania a fost 
profitabilă atât pe total cat şi pe piaţa concurenţială.  

4.2.  Piaţa reglementată a gazelor naturale 

 Piaţa reglementată funcţionează pe baza preţurilor si tarifelor de 
comercializare a gazelor naturale stabilite de Autoritatea Naţională de 
Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.).  

În anul 2008, pe piaţa reglementată s-a tranzacţionat aproximativ 40% din 
totalul gazelor naturale consumate în România, iar în anul 2009, s-a tranzacţionat 
aproximativ 45% din totalul gazelor consumate. 

Activităţile pentru care A.N.R.E. stabileşte tarife şi aprobă preţuri 
reglementate sunt următoarele:  

• înmagazinarea gazelor naturale – tarif de înmagazinare; 
• transportul gazelor naturale – tarif de transport; 
• distribuţia gazelor naturale – tarif de distribuţie; 
• furnizarea gazelor naturale la consumatorul final – preţul final 

reglementat. 

 Potrivit Deciziei A.N.R.E. nr. 1078/2003, operatorii licenţiaţi care 
desfăşoară activităţi reglementate, sunt obligaţi să organizeze şi să conducă 
evidenţe ale veniturilor, costurilor şi imobilizărilor corporale şi necorporale 
pentru fiecare dintre activităţile reglementate, denumite evidenţe contabile 
reglementate – ECR. Precizăm că la fundamentarea preţurilor şi tarifelor, 
A.N.R.E. recunoaşte elementele de cost ale operatorului după reguli proprii 
diferite de cele contabile. Preţurile şi tarifele reglementate au fost stabilite prima 
dată în anul 2004 pentru o perioadă de trei ani (perioada tranzitorie), ulterior 
perioada reglementată fiind de cinci ani (2008-2012). 

 Modificarea preţurilor şi tarifelor reglementate se aprobă anual de către 
A.N.R.E. pentru fiecare operator de pe lanţul înmagazinare, transport, distribuţie 
si furnizare pe baza unor criterii şi  metode stabilite de autoritate. 

 Prin ordinele de aprobare a ajustării preţurilor si tarifelor, A.N.R.E. nu  
localizează si acele elemente de cost care au fost modificate. Menţionăm că, nici la 
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aprobarea preţurilor si tarifelor în anul 2008, A.N.R.E. nu a precizat elementele 
de cost luate în calcul, astfel încât societăţile la care s-a efectuat 
documentarea nu au putut pune la dispoziţie informaţii privind structura 
preţului sau tarifului pe elemente de cost, necesare analizei financiare.  

 În aceste condiţii nu s-au identificat elementele de cost modificate care au 
condus la ajustarea preţurilor şi tarifelor de catre A.N.R.E. 

 Ca urmare a poziţiilor de monopol deţinute în trecut în sectorul gazelor 
naturale, unii operatori obţin venituri importante din alte activităţi legate direct de 
sectorul reglementat în care operează (E.ON Gaz Romania, G.D.F. Suez Energy 
Romania, s.a). 

 Pentru analiza eficienţei economice a activităţii desfăşurate pe piaţa 
reglementată a gazelor naturale au fost selectaţi principalii şase operatori care îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul înmagazinării, transportului, distribuţiei şi 
furnizării gazelor naturale, dupa cum urmeaza: 

• productie: Romgaz si OMV Petrom; 
• transport:  Transgaz; 
• distributie: Distrigaz Sud Reţele; 
• furnizare: GDF Suez Energy Romania şi E.ON Gaz Romania. 

 Din informaţiile furnizate de operatorii economici selectaţi pentru analiză 
au rezultat, în principal, următoarele: 

 4.2.1.  Sectorul producţiei interne şi importul de gaze naturale 

 Preţul de vânzare al gazelor naturale din producţia internă nu este 
reglementat de A.N.R.E, totusi autoritatea recomandă un pret de livrare. Preţul 
gazelor naturale din producţia internă în anii 2008 şi 2009 a variat între 146 
USD/1000mc şi 209 USD/1000mc, în funcţie de cursul de schimb leu/USD. 

 Preţul gazelor naturale din import se formeaza pe baza unor formule de 
indexare ce sunt legate de preţul petrolului si al produselor petroliere cotate pe 
bursele internaţionale. Preţul gazelor naturale achiziţionate din import în perioada 
supusă analizei, a avut o evoluţie ascendentă pană în trim IV 2008 (de la 370 
USD/1.000mc la 540 USD/1.000mc), ulterior înregistrănd o scădere pană la 290 
USD/1.000mc înregistrată în trim. IV 2009. În prezent, preţul gazelor naturale 
importate este de cca. 330 USD/1.000mc. 

 4.2.2.  Sectorul de înmagazinare   

 Din trei agenţi economici care operează în sectorul înmagazinării 
subterane a gazelor naturale, a fost selectat  S.N. Romgaz. 

 Ajustarea tarifelor de înmagazinare, conform reglementărilor A.N.R.E.,  se 
aprobă în baza documentaţiilor depuse de operatorul economic în trim. IV al anului 
curent pentru anul următor, si este valabilă de la data de 01 aprilie a anului următor. 
A.N.R.E, pentru anul 2009, a aprobat majorarea tarifului de înmagazinare cu 
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valabilitate de la 1 iulie 2009 (3 luni întărziere faţă de termenul legal) prin majorarea 
acestuia de la 10,68 lei/MWh la 11,17 lei/MWh.  

Pentru anul 2008, în analiza efectuată au fost utilizate datele din situaţiile 
financiar - contabile încheiate la data de 31.12.2008 de S.N. Romgaz şi din evidenţa 
contabilă reglementată (ECR), întocmită în conformitate cu principiile şi regulile 
stabilite de A.N.R.E.  

Pentru anul 2009, în analiza efectuată au fost utilizate date estimate de  
S.N. Romgaz din evidenţa financiar - contabilă. Pe baza acestor informaţii estimate 
nu putem exprima o opinie certă, deoarece nu avem certitudinea că ele vor fi 
aceleaşi cu cele din situaţiile financiare finale. 

 Evoluţia rezultatelor obţinute de S.N. Romgaz din activitatea 
reglementată, în anul 2008 şi estimate pentru anul 2009, este următoarea: 

 

 * datele sunt estimate de operatorul de înmagazinare 

Din datele prezentate rezultă următoarele: 
- cantitatea de gaze naturale injectată în depozite în anul 2009, faţă de 2008, a scăzut 

cu 1,8 %; 

Nr. 
crt. 

Denumire indicatori UM 2008 2009* 2009*/2008 
 

% 
1 Capacitatea operationala a 

depozitelor 
mii 

MWh 
30.659 31.037 101,2 

2 Cantitatea injectata  mii 
MWh 

25.107 24.647 98,2 

3 Cantitatea extrasa 
 

mii 
MWh 

18.634 23.409 125,6 

4 Ponderea cantitatii injectate din 
capacitatea operationala a 
depozitelor 

% 81,9 79,4 96,9 

5 Ponderea cantitatii extrase din 
capacitatea operationala a 
depozitelor 

% 54,5 75,4 138,3 

6 Cota de piata  
 

% 32,8 47,65 145,3 

7 Venituri din activitatea 
reglementata 

Mii lei 352.060 294.341 83,6 

8 Cheltuieli pentru activitatea 
reglementata 

Mii lei 315.785 323.389 102,4 

9 Investitii 
 

Mii lei 862.225 1.046.296 121,3 

10 Profit total, 
din care: 

mii lei 853.406 735.153 88,2 

- pe piata  reglementata 
 

Mii lei 36.275 -29.048 - 

11 Tarif mediu unitar    lei/ 
MWh 

11,5 9,5 82,6 

12 Cost mediu unitar 
 

lei/ 
MWh 

10,3 10,4 101 

13 Profit mediu unitar  
 

lei/ 
MWh 

1,2 -0,9 - 
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- cantitatea de gaze naturale extrasă din depozite în anul 2009, faţă de 2008, a 
crescut  cu 25,6 %; 

- veniturile reglementate aferente activităţii de înmagazinare a gazelor naturale, in 
anul 2009 faţă de 2008, au scăzut cu 16,4 %, în condiţiile în care tariful reglementat 
a crescut cu 4,5%; 

- cheltuielile reglementate aferente activităţii de înmagazinare a gazelor naturale, in 
anul 2009 faţă de 2008, au crescut cu 2,4 %; 

- tariful mediu unitar in anul 2008 a fost de 11,5 lei/MWh şi a scăzut în anul 2009 la 
9,5 lei/MWh, respectiv cu 17,4%; 

- costul mediu unitar a crescut de la 10,3 lei/MWh în anul 2008, la 10,4 lei/MWh în 
anul 2009, respeciv cu 1%. 

      În anul 2008, pe baza datelor certe din situaţiile financiare a rezultat că 
societatea a realizat un profit  pe total activitate de 853.406 mii lei, din care din 
activitatea pe piaţa reglementată 36.275 mii lei. 

      Pentru anul 2009, datele financiare estimate furnizate de Romgaz nu 
sunt corelate. În condiţiile în care cantităţile vehiculate de gaze naturale în anul 
2009 au crescut, tariful mediu de înmagazinare a crescut cu 4,5%, venitul din 
activitatea reglementată se estimează să scadă cu 16,4%. 

 Datorită acestor necorelări, ne exprimăm rezerva şi faţă de modul în care 
operatorul economic şi-a organizat şi conduce evidenţa contabilă reglementată 
(ECR). Considerăm ca prin aceste date operatorul economic a transmis un mesaj 
fals privind eficienta economică a activităţii reglementate. 

   De remarcat că investiţiile realizate de Romgaz au crescut de la 862.225 
mii lei in anul 2008, la 1.046.296 mii lei in anul 2009, fapt care trebuie să se reflecte 
în creşterea eficienţei economice şi implicit a profitabilităţii activităţii.  

 

4.2.3.  Sectorul de transport 

În sectorul de transport al gazelor naturale operează un singur agent 
economic, respectiv Transgaz. 

 Ajustarea tarifelor de transport conform reglementărilor A.N.R.E. se 
aprobă în baza documentaţiilor depuse de operatorul economic în trim. IV al anului 
curent pentru anul următor şi operează de la data de 1 iulie a anului următor. 
Ultima ajustare a tarifelor de transport a fost in anul 2009, valabilă pentru perioada 1 
septembrie 2009 - 30 iunie 2010.  

 Pentru anul 2008, în analiza efectuată au fost utilizate datele din situatiile 
financiar - contabile incheiate la data de 31.12.2008 de S.N. Transgaz si din 
evidenta contabila reglementata (ECR), intocmita in conformitate cu principiile si 
regulile stabilite de A.N.R.E.  

 Pentru anul 2009, în analiza efectuată au fost utilizate date estimate de 
S.N. Transgaz din evidenta financiar - contabila. Pe baza acestor informaţii estimate 
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nu putem exprima o opinie certa, deoarece nu avem siguranţa că ele vor fi aceleaşi 
cu cele din situaţiile financiare finale. 

 Evoluţia rezultatelor obţinute de S.N. Transgaz in anul 2008 şi estimate pe 
2009 este următoarea: 

  

* datele sunt estimate de operatorul de transport 

 

Din datele prezentate rezultă următoarele: 
- cantitatea de gaze naturale transportată in anul 2009, faţă de 2008, a scăzut cu 14,9 

%; 
- veniturile reglementate aferente activităţii de transport a gazelor naturale au crescut 

în anul 2009, faţă de 2008, cu 2,5 %; 
- cheltuielile reglementate aferente activităţii de înmagazinare a gazelor naturale in 

anul 2009, faţă de 2008, au scăzut cu 0,3 %; 
- profitul pe piata reglementata a crescut în anul 2009, faţă de anul 2008, cu 20 %; 
- tariful mediu unitar a crescut de la 6,4 lei/MWh în anul 2008, la 7,6 lei/MWh in anul 

2009, respectiv cu 18,8%; 
- costul mediu unitar a crescut de la 5,5 lei/MWh în anul 2008, la 6,4 lei/MWh in anul 

2009, respeciv cu 16,4%; 
- profitul mediu unitar a crescut de la 0,9 lei/Mwh în anul 2008, la 1,2 lei/Mwh în anul 

2009. 

  

 Se constată că ajustarile aprobate de A.N.R.E. la tarifele de transport 
pentru activitatea reglementata de transport gaze au asigurat profitabilitatea acestei 
activitati.  

 Investiţiile realizate de S.N. Transgaz au crescut de la 216.764 mii lei în 
anul 2008, la 364.456 mii lei în anul 2009, fapt ce trebuie să conducă la creşterea 
eficienţei economice şi implicit a profitabilităţii activităţii. 

Nr. 
crt. 

Denumire indicatori 
 

UM 2008 2009* 2009*/2008 
 

% 
1. Cantitate gaze transportata pe 

piata reglementată 
mii 

MWh 
144.414 122.830 85,1 

2. Venit din activitatea reglementata   mii lei 
 

916.527 939.194 102,5 

3. Cheltuieli pentru activitatea 
reglementata 

mii lei 
791.336 789.004 99,7 

4. Investitii mii lei 216.764 364.456 168,1 

5. Profit total 
din care: 

mii lei 285.143 361.312 126,7 

- pe piata  reglementata 
 

mii lei 125.191 150.190 120 

6. Tarif mediu  unitar 
 

Lei 
/MWh 

6,4 7,6 118,8 

7. Cost mediu unitar Lei 
/MWh 

5,5 6,4 116,4 

8. 
 

Profit mediu unitar Lei 
/MWh 

0,9 1,2 133,3 
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      4.2.4.  Sectorul de distribuţie 

 Din cei 32 de agenti economici care operează în sectorul distribuţiei 
gazelor naturale a fost selectat Distrigaz Sud Reţele. 

  Ajustarea tarifelor de distribuţie, conform reglementărilor A.N.R.E., se 
aprobă în baza documentaţiilor depuse de operatorul economic în trim IV al anului 
curent şi este valabil de la data de 01 ianuarie a anului următor. A.N.R.E., pentru 
anul 2008, a stabilit tariful mediu de distributie la 23,28 lei/MWh incepind cu data 
01.02.2008, tarif care a fost diminuat la 20,65 lei/MWh începand cu data 01.07.2008. 
În anul 2009 tariful mediu de distribuţie a fost reglementat la 24,24 lei/MWh 
începănd cu data de 01.04.2009 si a fost modificat la 22,68 lei/MWh incepind cu 
01.05.2009. 

 Pentru anul 2008, în analiza efectuată au fost utilizate datele din situaţiile 
financiar - contabile incheiate la data de 31.12.2008 de Distrigaz Sud Reţele şi din 
evidenţa contabilă reglementată (ECR), întocmită în conformitate cu principiile şi 
regulile stabilite de A.N.R.E. Precizăm că Distrigaz Sud Reţele, deţine licenţa de 
distribuţie şi a devenit titulara contractelor de concesiune a serviciului de distribuţie, 
incepand cu luna martie 2008. 

 Pentru anul 2009, în analiza efectuată au fost utilizate date estimate de 
Distrigaz Sud Reţele din evidenţa financiar - contabilă. Pe baza acestor informaţii 
estimate nu putem exprima o opinie certă, existând indicii că acestea vor suferi 
modificări până la depunerea situaţiilor financiare finale. 

 Evoluţia rezultatelor obţinute de Distrigaz Sud Reţele, în anul 2008 şi 
estimate pentru anul 2009, este următoarea: 

Nr
crt 

Denumire indicatori 
 
 

UM 2008 2009* 2009*/2008 
 

% 
1. Cantitate gaze distribuită pe piaţa 

reglementată 
mii 

MWh 
34.951 30.418 87,0 

2. Ponderea cantitaţii de gaze distribuite 
pe piaţa reglementată în total cantitate 
gaze distribuită 

% 70% 69% 98,6 

3. Cota de piaţă  
 

% 69 62 89,8 

4. Venituri din activitatea reglementată   
 

mii lei 
 

820.678 936.495 114,1 

5. Cheltuieli pentru activitatea 
reglementată 

mii lei 879.303 916.851 104,3 

6. Investiţii 
 

mii lei 202.358 385.161 190,3 

 
7. 

Profit total, 
din care: 

mii lei - 8.440 29.445 - 

- pe piaţa reglementată 
 

mii lei    - 58.625      19.644 - 

8. 
 

Tarif mediu unitar 
 

Lei 
/MWh 

23,5 30,8 131,1 

9. Cost mediu unitar Lei/ 
MWh 

25,2 30,1 119,4 
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 * datele sunt estimate de operatorul de distribuţie 

Din datele prezentate rezultă următoarele: 
- cantitatea de gaze naturale distribuită în anul 2009, faţă de 2008, a scăzut cu 13 % 

în condiţiile scăderii consumului total de gaze naturale; 
- veniturile reglementate aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale în anul 

2009, faţă de 2008, au crescut cu 14,1 %; 
- cheltuielile reglementate aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale în anul 

2009, faţă de 2008, au crescut cu 4,3 %; 
- tariful mediu unitar în anul 2008 a fost de 23,5 lei/MWh şi a crescut în anul 2009 la 

30,8 lei/MWh, respectiv cu 31,1%; 
- costul mediu unitar a crescut de la 25,2 lei/MWh în anul 2008, la 30,1 lei/MWh in 

anul 2009, respeciv cu 19,4%. 

Pierderea înregistrată în anul 2008 se explică prin: 
- procesul de înfiinţare, organizare şi începere a activităţii societăţii, în luna martie 

2008, s-a reflectat în nivelul ridicat al cheltuielilor şi a afectat rezultatele financiare pe 
anul 2008; 

- neacoperirea în totalitate a costurilor de operare prin scăderea tarifului de distribuţie, 
de la 23,28 lei/MWh la 20,65 lei/MWh, începănd cu 01.07.2008. 

Distrigaz Sud Retele a obţinut în anul 2008 un profit brut din alte activităţi, 
în principal din furnizarea de gaze către alţi furnizori/distribuitori autorizaţi şi alte 
prestări servicii specifice, în sumă de 22.853.mii lei. 

 Menţionăm că investiţiile realizate de Distrigaz Sud Retele, de 202.358 mii 
lei în anul 2008 şi 385.161 mii lei în anul 2009, au condus la creşterea veniturilor si 
eficienţei activităţii. În anul 2009, prin creşterea eficienţei activităţii, operatorul 
estimează că va înregistra profit din activitatea de distribuţie reglementată de c.c.a. 
19.644 mii lei. 

4.2.5.  Sectorul de furnizare 

Din cei 21 operatori economici care operează în sectorul furnizării gazelor 
naturale au fost selectaţi principalii doi operatori, respectiv G.D.F. Suez Energy 
România  şi E.On Gaz România.    

      Ajustarea preţurilor finale, conform reglementărilor A.N.R.E., se aprobă în 
baza documentaţiilor depuse de operatorii economici în trim IV al anului curent şi 
sunt valabile de la data de 01 ianuarie a anului următor.  

      A.N.R.E. a aprobat pentru G.D.F. Suez Energy România si E.On Gaz 
România un pret mediu de livrare de cca. 96 lei/MWh  in anul 2008 si 95 lei/MWh in 
anul 2009. 

      Pentru anul 2008, în analiza efectuată au fost utilizate datele din situaţiile 
financiar - contabile încheiate la data de 31.12.2008 de G.D.F. Suez Energy 
România şi E.On Gaz România şi din evidenţele contabile reglementate (ECR), 
intocmite in conformitate cu principiile si regulile stabilite de A.N.R.E.  

10 Profit mediu unitar Lei 
/MWh 

-1,7 0,7 - 
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  Pentru anul 2009, în analiza efectuată au fost utilizate date estimate de 
G.D.F. Suez Energy România şi E.On Gaz România din evidenta financiar - 
contabila. Pe baza acestor informaţii estimate nu putem exprima o opinie certă, 
deoarece nu avem siguranţa că ele vor fi aceleaşi cu cele din situaţiile financiare 
finale. 

 Evoluţia rezultatelor obţinute de G.D.F. Suez Energy România şi  E.On 
Gaz România, în anii 2008 şi estimate pe 2009, sunt următoarele: 

   * datele sunt estimate de operatorii de furnizare  

Din datele prezentate rezultă următoarele: 

La G.D.F. Suez  Energy România: 
- cantitatea de gaze naturale furnizată în anul 2009, faţă de 2008, a scăzut cu 5,7 %; 
- veniturile aferente activităţii reglementate de furnizare a gazelor  naturale în anul 

2009, faţă de 2008, au crescut cu 12 %; 
- cheltuielile aferente activităţii reglementate de furnizare a gazelor naturale în anul 

2009, faţă de 2008, au scazut cu 5 %; 
- preţul mediu unitar în anul 2008 a fost de 90 lei/MWh şi a crescut în anul 2009 la 

106,8 lei/MWh, respectiv cu 18,6%; 
- costul mediu unitar a crescut de la 132 lei/MWh în anul 2008, la 133,1 lei/MWh in 

anul 2009, respeciv cu 0,8%; 
- profitul total în anul 2008, a fost de 128.581 mii lei, din care: 

N
r 
 
c
r
t 

Denumire indicatori UM S.C. GDF Suez Energy 
România 

S.C. E.On Gaz România 
 

2008 2009* 2009* 
/2008 

% 

2008 2009* 2009* 
/2008 

% 

1 Cantitate gaze furnizată 
pe piaţa reglementată  

mii 
MWh 

24.911 23.502 94,3   23.085 20.988 90,9 

2 Ponderea cantităţii de 
gaze furnizate pe piaţa 
reglementată în total 
cantitate gaze furnizata 

% 70% 69% 98,6 73,2% 79,2% 108,2 

3 Cota pe piaţă 
reglementată 

% 46,4% 49,1% 105,8 45,6% 42,7% 93,6 

4 Venituri din activitatea 
reglementată 

mii  
lei 

2.240.901 2.508.944 112 2.248.967 2.131.905 94,8 

5 Cheltuieli pentru 
activitatea reglementată 

mii  
lei 

3.288.631 3.127.042 95 2.290.556 2.038.045 89 

6 Investiţii mii lei 304.705 317.966 104,4 1.436 3.776 262,9 

 
 
 
 
7 

Profit total, 
din care: 

mii lei 128.581 381.515 296,7 43.664 162.225 371,5 

- pe piaţa liberă 
 

mii lei 1.106.536 765.656 69,2 85.300 68.365 80,1 

- din alte activităţi 
 

mii lei 69.775 233.956 335,3 - 48 0 - 

- pe piaţa reglementată mii  
lei 

-1.047.730    -18.098 - - 41.589      93.860 - 

8 Preţ mediu unitar Lei/ 
MWh 

90 106,8 118,6 97,4 101,6 104,3 

9 Cost mediu unitar 
 

Lei/ 
MWh 

132 133,1 100,8 99,2 97,1 97,9 

1
0 

Profit mediu unitar  Lei/ 
MWh 

-42 -26,3 - -1,8 4,5 - 
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o profit pe piaţa liberă..........UUUUU..UUUUUUU...UUU 1.106.536 mii lei; 
o pierdere pe piaţa reglementată.................................................  -1.047.730 mii lei; 
o profit din alte activităţi....................................................................... 69.775 mii lei. 

Atăt din situaţiile financiare, căt şi din raportările contabile 
reglementate(ECR) către A.N.R.E., a rezultat că pierderea din activitatea pe piaţa 
reglementată a fost majorată artificial iar profitul pe piaţa liberă a fost majorat în mod 
incorect. Costul cu achizitia gazului natural în anul 2008, în valoare totală de 
2.370.558 mii lei a fost inregistrat integral ca element de cheltuială pe piaţa 
reglementată, şi nu s-a ţinut cont că acesta a fost valorificat în proporţie de 30% pe 
piaţa liberă şi 70% pe piaţa reglementată. În condiţiile în care : 

- operatorul economic ar fi respectat reglementările privind evidenţa 
contabilă a cheltuielilor, 

- ajustarea preţului final s-ar fi realizat de către A.N.R.E. la 01 aprilie 
2008 şi nu la 1 iulie 2008, 

- profitul din alte activităţi, realizat datorita fostei pozitii de monopol in 
domeniul gazelor, este influentat direct si de activitatea reglementata. 

Faţă de cele de mai sus, rezultă că din activitatea pe piaţa reglementată, 
societatea nu are pierderi. 

     În anul 2009, datele financiare estimate furnizate de operatorul economic 
prezintă necorelari evidente: 

- cantitatea de gaze naturale văndută pe piaţa reglementată în anul 
2009, faţă de 2008, a scăzut cu 5,7 %; 

- preţul final stabilit de A.N.R.E. este în scădere cu 8%, faţă de anul 
2008;   

- venitul din activitatea pe piata reglementată creşte cu 12%, fata de 
anul 2008. 

     Sunt necorelări faţă de care exprimăm rezerve privind corectitudinea 
estimării profitului/pierderii din această activitate. 

 Totodată, ne exprimăm rezerva şi faţă de modul în care operatorul 
economic şi-a organizat şi conduce evidenţa contabilă reglementată (ECR). 
Considerăm că prin aceste date operatorul economic a transmis un mesaj fals 
privind eficienţa economică a activităţii pe piaţa reglementată. 

 În plus, investiţiile realizate de G.D.F. Suez  Energy România (de 304.705 
mii lei, în anul 2008 şi de 317.966 mii lei în anul 2009) ar fi trebuit să se reflecte şi în 
rezultatele financiare.   

La E.On România Gaz: 
- cantitatea de gaze naturale furnizată în anul 2009, faţă de 2008, a scăzut cu 9,1 %; 
- veniturile aferente activităţii reglementate de furnizare a gazelor naturale în anul 

2009, faţă de 2008, au scăzut cu  5,2 %; 
- cheltuielile aferente activităţii reglementate de furnizare a gazelor naturale în anul 

2009, faţă de 2008, au scazut cu 11 %; 
- preţul mediu unitar de furnizare al gazelor naturale în anul 2008 a fost de 97,4 

lei/MWh şi a crescut în anul 2009 la 101,6lei/MWh, respectiv cu 4,3 %; 
- costul mediu unitar a scazut de la 99,2lei/MWh in anul 2008, la 97,1 lei/MWh in anul 

2009, respeciv cu 2,1%; 
- profitul total în anul 2008, a fost de 43.664 mii lei, din care: 
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o profit pe piaţa liberă ......................................................................... 85.300 mii lei; 
o pierdere pe piaţa reglementată .....................................................  -41.589 mii lei; 
o pierdere din alte activităţi....................UUUUUUUUUUUUU... – 48 mii lei. 

Atăt din situaţiile financiare, căt şi din raportările contabile reglementate 
(ECR) către A.N.R.E., a rezultat că pierderea din activitatea pe piaţa reglementată a 
fost majorată artificial iar profitul pe piaţa liberă a fost majorat în mod incorect. 
Costul cu achiziţia gazului natural, în anul 2008, a fost înregistrat preponderent ca 
element de cheltuială pe piaţa reglementată, fără să se ţină  cont ca acesta a fost 
valorificat atat pe piaţa liberă căt şi pe piaţa reglementată.  

      În condiţiile în care : 
- operatorul economic ar fi respectat reglementările privind evidenţa 

contabilă a cheltuielilor, 
- ajustarea preţului final s-ar fi realizat de către A.N.R.E. la 01 aprilie 

2008 şi nu la 01 iulie 2008,   
se constată că activitatea pe piaţa reglementată nu ar fi generat pierderi. 

     În anul 2009, datele financiare estimate furnizate de operatorul economic 
prezintă necorelări evidente: 

- cantitatea de gaze naturale vănduta pe piaţa reglementată în anul 
2009, faţă de 2008, a scăzut cu 9,1 %; 

- preţul final stabilit de A.N.R.E. este în scădere cu 8%, faţă de anul 
2008; 

- venitul din activitatea pe piaţa reglementată scade cu 5,2%, faţă de 
anul 2008. 

     Sunt necorelari faţă de care exprimăm rezerve asupra estimarilor privind 
profitul/pierderea din această activitate. 

 Totodata, ne exprimăm rezerva şi faţă de modul în care operatorul 
economic şi-a organizat şi conduce evidenţa contabilă reglementată (ECR). 
Considerăm că prin aceste date operatorul economic a transmis un mesaj fals 
privind eficienţa economică a activităţii pe pieţa reglementată. 

 În plus, investiţiile realizate de E.On România Gaz (de 1.436 mii lei în anul 
2008 şi de 3.776 mii lei în anul 2009) ar fi trebuit să se reflecte şi în rezultatele 
financiare.   

4.2.6.   Preţul final pe piaţa reglementată 

a)  Preţul final 

 Pe piaţa reglementată a gazelor naturale A.N.R.E. stabileşte nivelul 
tuturor preţurilor sau tarifelor de vănzare pănă la consumatorul final. Preţul final este 
format din  următoarele elemente: 

- Costurile de achiziţie a gazelor ca marfă; 

- Costurile cu înmagazinarea;   
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- Costurile pentru transportul gazelor naturale; 

- Costul cu distribuţia; 

- Marja de furnizare. 

 Beneficiarii preţurilor finale reglementate de A.N.R.E. pe piaţa gazelor 
naturale sunt consumatorii captivi (casnici şi non-casnici), care in anul 2008 au 
reprezentat cca. 31%, iar in anul 2009, cca. 35%. Consumatorii casnici au reprezentat 
un segment important pe piaţa reglementată a gazelor naturale (cca. 18% din 
consumul total de gaze naturale in anul 2008 si 20% in anul 2009). Consumatorii non-
casnici au reprezentat cca. 13% din consumul total al gazelor naturale in anul 2008 si 
15% in anul 2009. 

 Pentru analiza, s-a calculat preţul final la consumatorii casnici prin 
stabilirea  veniturilor aferente vanzarii de gaze naturale la consumatorii casnici 
impartita la cantitatea de energie electrica văndută acestora pe fiecare sector al 
lanţului energetic de principalii operatori economici selectaţi pentru analiză. 

 Din datele de mai sus rezulta ca, preţul mediu final la consumatorul 
casnic este format din: 

- Pretul mediu al producatorului, cu o pondere de 54% în anul 2008 şi  
45,8% în anul 2009; 

- Tariful mediu de înmagazinare, cu o pondere de 10,5% în anul 2008 şi  
11,7% în anul 2009; 

- Tariful de distributie, cu o pondere de  21,7% în anul 2008 şi 24,5% în 
anul 2009; 

- Tariful mediu de transport, cu o pondere de 7,2% în anul 2008 şi 8,8% 
în anul 2009; 

- Marja furnizorului, cu o pondere de 6,6% în anul 2008 şi 9,2% în anul 
2009. 

 Conform O.P.A.N.R.E. nr. 665/2005 (pct.4.6) pentru aprobarea 
Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la 
consumatorii captivi, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana conversia 
volumelor de gaze naturale consumate măsurate în condiţii de lucru de bază, se va 
face la parametri utilizati in U.E. Acest ordin a fost abrogat prin Ordinului A.N.R.E. 
nr.62/24.06.2008 prin care parametrul “puterea calorica superioara utilizata in 
calcul” a fost modificat de la 25º (utilizat in UE) la 15ºC.  Modificarea parametrilor a 

Anul UM Preţ mediu 
gaz 

Tarif mediu de 
inmagazinare 

Tarif mediu 
transportator 

Tarif mediu 
distribuitor 

Marja 
furnizorului

Pret  mediu final 
la consumatorul 

casnic 

2008 
lei/MWh 54,72 10,68 7,25 22 6,7 101,3 

% 54 10,5 7,2 21,7 6,6 100 

2009 
lei/MWh 43,8 11,2 8,5 23,5 8,8 95,8 

% 45,8 11,7 8,8 24,5 9,2 100 
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fost efectuata in detrimentul consumatorilor si in favoarea furnizorilor de gaze 
naturale, rezultind astfel, din modul de calcul, un echivalent energetic al gazelor 
naturale mai mare in Romania, decat in Comunitatea Europeana. 

 Parametrul cresterea echivalentului energetic calculat in UE si Romania 
se prezinta astfel: 

 
Nr. 
crt. 

 U.E. România 

1. Conditii de baza pentru 
conversia volumului de gaze  

P = 1,01325 bar 
T = 273,15º K(0ºC) 

P = 1,01325 bar 
T = 288,15ºK(15ºC) 

2. Temperatura de combustie 
pentru determinarea HCS 

E = V(0ºC) x HCS(25ºC)  E = V(15ºC) x HCS(15ºC) 

3. Cresterea volumului raportat la 
temperatura de 15ºC (288,15ºK) 

V(15ºC) = V(0ºC) x T(288,15ºK)/T(273,15ºK) =  
             = 1,0549 x V(0ºC) 

4. Cresterea HCS determinat la 
temperatura de combustie de 
15ºC 

HCS(15ºC) = 1,0347 x HCS (25ºC) 

5. Cresterea echivalentului 
energetic (K=E RO/E UE) 

K = 1,0549 x V(0ºC) x 1,0347HCS(25ºC)/V(0ºC) x                                   
x HCS(25ºC) = 1,09157 (9,157%) 

 
E = echivalent energetic (KWh) 
HCS = puterea calorica superioara (KWh/m³) 
HCI = puterea calorica inferioara (KWh/m³)  

  Practic, diferenta privind conditiile de baza si temperatura de combustie 
face ca, in Romania, consumatorul final sa plateasca cu 9,157% mai mult pentru 
fiecare m³ de gaz consumat. 

  Modul de calcul al facturii gazelor arata ca in Romania consumatorii 
captivi sunt obligati sa plateasca pentru gazele consumate un pret mai mare, doar 
prin modificarea de catre A.N.R.E. a unor parametri din algoritmul de calcul al 
pretului reglementat al gazului consumat. 

 

 b)  Calitatea serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a gazelor 
  naturale 

 Odată cu liberalizarea totală a pieţei gazelor naturale, prin legislaţia 
specifică s-a reglementat şi calitatea produsului şi a serviciului de transport, 
distribuţie şi furnizare de gaze naturale prin introducerea standardelor de 
performanţă. 

 Legea gazelor reglementează activităţile specifice sectorului gazelor 
naturale, în condiţii de competitivitate şi transparenţă şi are ca obiectiv principal 
protejarea intereselor legitime ale consumatorilor. Conform prevederilor legale în 
vigoare privind protecţia consumatorilor, operatorii economici sunt obligaţi să pună 
pe piaţă numai servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să 
se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici 
comerciale abuzive. 
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 Autoritatea competentă în sectorul gazelor naturale cu respectarea 
standardelor de calitate este A.N.R.E., care răspunde potrivit atribuţiilor sale de 
elaborarea, aprobarea şi urmărirea aplicării reglementărilor tehnice, comerciale, 
economice, operaţionale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate 
ai serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale.  

 În aplicarea atribuţiilor stabilite prin lege, A.N.R.E. a emis  Ordinul 
nr.37/2007 pentru aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de 
furnizare a gazelor naturale prin care se stabilesc indicatorii de performanţă 
garantaţi şi indicatorii de performanţă anuali, în prestarea serviciului de furnizare 
a gazelor naturale, după cum urmează: contractarea gazelor naturale furnizate, 
rezolvarea solicitărilor consumatorilor cu privire la facturi,  calitatea gazelor naturale 
furnizate, rezolvarea solicitărilor consumatorilor cu privire la măsurarea cantităţilor 
de gaze naturale, procesarea cererilor de contractare, răspunsuri la solicitările 
consumatorului. Operatorii economoci au obligaţia de a raporta anual la A.N.R.E. 
indicatorii de performanţă anuali.  

• În sectorul de furnizare a gazelor naturale, unul din obiectivele 
principale ale Legii gazelor nr.351/2004, îl constituie protejarea 
intereselor legitime ale consumatorilor. Prin O.P.A.N.R.E. nr. 37/2007 
s-a instituit obligaţia furnizorului de a răspunde sesizărilor oricărui 
consumator cu privire la calitatea gazelor naturale. În cazul în care, în 
termen de 15 zile furnizorul nu analizează sesizarea primită şi nu 
comunică în scris consumatorului rezultatul acestei analize, furnizorul 
va plăti consumatorului penalităţi; 

• A.N.R.E. este autoritatea competentă în urmărirea aplicării 
reglementărilor specifice cu caracter obligatoriu în domeniul gazelor 
naturale, sancţionarea abaterilor de la reglementările emise în 
domeniu, inclusiv suspendarea sau retragerea autorizaţiilor sau 
licenţelor pentru operatorii economici, monitorizarea şi publicarea de 
rapoarte asupra rezultatelor activităţii de monitorizare desfăşurate 
conform legii. 

   

 Din consultarea site-ului A.N.R.E. s-au identificat foarte puţine informaţii 
referitoare la activitatea desfăşurată de agenţie privind asigurarea protecţiei 
consumatorului final precum şi la calitatea serviciillor de distribuţie şi furnizare a 
gazelor naturale, total insuficiente pentru a formula opinii pertinente pe aceasta 
tema. 
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V. CONCLUZII QI DIRECŢII DE ACŢIUNE  

5.1.  Concluzii 

 Din analiza efectuată pe baza informaţiilor selectate şi a celor furnizate de 
cei 24 de principali operatori economici selectaţi din sectorul energetic, respectiv din 
lanţul producţie-transport-distribuţie-furnizare a energiei electrice şi gaze naturale, 
privind activitatea desfăşurată în perioada 2008-2009,s-au evidenţiat, în principal, 
următoarele: 

� Rezultatele financiare preliminate pentru anul 2009 au reflectat 
înrăutăţirea condiţiilor economice generale şi impactul acestora 
concretizat în încetinirea economiei; 

� Înrăutăţirea comportamentului de plată al companiilor de stat a condus 
la constituirea de provizioane cu consecinţe negative asupra 
rezultatelor financiare; 

� Obţinerea de venituri importante (1-17%) din alte activităţi legate de 
activitatea reglementată, ca urmare a poziţiilor de monopol deţinute în 
trecut şi a nefinalizării procesului de reformă în sistemul energetic; 

� Denaturarea rezultatelor financiare obţinute din activitatea 
reglementată, cauzată de organizarea şi conducerea defectuoasă a 
evidenţei contabile reglementate (ECR); 

� Acţiuni de reducere a costurilor insuficiente si fără rezultate 
semnificative; 

� Nerespectarea obligaţiilor legale privind standardele de performanţă 
pentru furnizarea de energie electrică şi gaze naturale consumatorilor 
captivi; 

� Programe de investiţii reduse atât la operatorii economici de stat cât şi 
la cei privaţi, în condiţiile menţinerii în funcţiune a unor instalaţii de 
producere, transport şi distribuţie parţial învechite şi depăşite 
tehnologic, cu consumuri şi costuri de exploatare mari, ş.a.; 

� Eficienţă economică şi energetică scazută pe întreg lanţul (producere, 
transport, distribuţie, consum) datorită consumurilor specifice ridicate şi 
tehnologiilor utilizate; 

� Comportamentul agresiv asupra consumatorilor captivi şi creşterea 
presiunii asupra autorităţilor statului pentru majorarea preţurilor şi 
tarifelor reglementate la energie electrică şi gaze naturale; 

� Majorarea artificială a preţului gazelor naturale facturate 
consumatorilor captivi, cu 9,157%, printr-o reglementare a A.N.R.E. 
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fără a se alinia la parametrii utilizaţi în Uniunea Europeană 
(O.P.A.N.R.E. nr. 62/2008); 

 

� Deficienţe în activitatea desfăşurată de A.N.R.E., constând în: 

• Lipsa de transparenţă în deciziile privind tarifele, preţurile si a 
ajustarilor acestora; Nelocalizarea ajustărilor stabilite pe elemente 
de cost, în conformitate cu propriile reglementări; 

• Nerespectarea termenelor stabilite prin propriile reglementări 
pentru ajustarea preţurilor şi tarifelor, cu efecte negative asupra 
rezultatelor financiare a operatorilor economici; 

• Necorelarea programelor de investiţii, de reducere a costurilor şi de 
reducere a consumurilor proprii tehnologice şi neurmărirea 
implementării acestora; 

• Verificarea modului de organizare şi conducere a evidenţei 
contabile reglementate (ECR) de către operatorii economici 
licentiaţi; 

• Controlul respectării standardelor de performanţă privind calitatea 
serviciilor prestate de către operatorii economici licenţiaţi; 

• Neasigurarea corectitudinii şi transparenţei faţă de consumatori prin 
tarifele şi preţurile  aprobate la energie electrică şi gaze naturale. 

Concluzia finală a analizei este că, la această dată, raportul calitate-
preţ la energia electrică şi gaze naturale furnizate este dezavantajos pentru 
consumatorii captivi. 

 O eventuală majorare a preţurilor şi tarifelor la energie electrică şi 
gaze naturale ar echivala cu o încurajare a comportamentului actual al 
operatorilor de a face presiuni asupra autorităţilor statului în scopul majorării 
preţurilor şi tarifelor reglementate. 

 Cap. 5.2. Direcţii de acţiune 

 Pentru satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt, mediu şi lung, 
la un preţ cât mai scăzut, în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare, cu 
respectarea principiilor dezvoltării durabile, sectorul energetic trebuie susţinut 
prin programe şi măsuri, după cum urmează: 

a) În domeniul legislaţiei  

� Continuarea procesului de reformă a sectorului energetic prin: 

• Reglementări privind creşterea economică şi legătura dintre 
utilizarea energiei şi eficienţa economică; 

• Corelarea activităţilor din sectorul energetic şi a celor legate de 
protecţia mediului ambiant şi consecinţele economice ale acestei 
corelări; 
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• Implementarea unei politici pe termen lung, de conservare şi 
utilizare eficientă a energiei şi combustibililor; 

• Protejarea resurselor primare în curs de epuizare prin promovarea 
altor forme de energie; 

• Asigurarea protecţiei consumatorilor de energie; 

• Protejarea mediului ambiant; 

• Completarea sistemului de măsuri coercitive pentru cazurile de 
nerespectare a legilor din domeniul energiei; 

• Stimularea competiţiei în sistemul energetic, inclusiv a 
producătorilor independenţi şi includerea în relaţiile contractuale a 
obligaţiilor reciproce echilibrate, precum şi a stimulentelor şi 
penalităţilor; 

• Reglementări de management al consumului de energie, care să 
stimuleze furnizorii de energie să facă investiţii la consumatori 
pentru creşterea eficienţei energetice.a acestora. 

� Elaborarea unui program privind alinierea treptată, într-o 
perioadă suficient de mare, a preţurilor la energia electrică şi la 
gazele naturale cu cele din Uniunea Europeană, în funcţie de: 

• Gradul de suportabilitate al consumatorilor casnici din România; 

• Elaborarea unui program de protecţie socială pentru unele 
categorii de consumatori vulnerabili; 

• Deschiderea totală a pieţei naţionale de energie şi interconectarea 
sistemului naţional de transport al energiei electrice şi al gazelor 
naturale cu cele din ţările vecine. 

b) Îmbunătăţirea activităţii A.N.R.E. prin: 

� Elaborarea unei proceduri transparente şi echitabile de stabilire a 
preţurilor şi tarifelor; 

� Stabilirea unor măsuri coercitive pentru cazurile de organizare şi 
conducere defectuoasă a evidenţei contabile reglementate (ECR); 

� Modificarea O.P.A.N.R.E. nr. 62/2008 privind măsurarea cantităţilor de 
gaze naturale tranzacţionate în România, prin: 

• Facturarea în m.c. până la montarea noilor contoare; 

• Aplicarea parametrilor utilizaţi în Uniunea Europeană pentru 
facturarea gazelor naturale la consumatorii captivi; 

• Stabilirea unui calendar pentru dotarea consumatorilor cu sisteme 
moderne de măsurare a energiei, de gestiune a consumului. 

� Înăsprirea măsurilor coercitive pentru nerespectarea standardelor de 
performanţă privind calitatea serviciilor prestate în sectorul energiei 
electrice şi gazelor naturale; 
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� Stabilirea unor plafoane anuale pentru consumurile proprii 
tehnologice. 

c) În domeniul energiei electrice 

� Reconsiderarea funcţionării centralelor electrice pentru acoperirea 
curbei de sarcină în mod economic, pe baza reducerii costurilor la 
nivelul sistemului energetic naţional; 

� Reabilitarea unor agregate existente în centralele electrice; 

� Creşterea eficienţei activităţii de producere a energiei electrice în 
centralele sistemului energetic naţional; 

� Reabilitarea reţelei electrice existente; 

� Modernizara sistemului de măsurare, urmărire, comandă şi control la 
nivelul Sistemului Energetic Naţional şi la nivelul reţelelor electrice; 

� Dezvoltarea reţelelor de transport de energie electrică. 

d) În sistemul gazelor naturale : 

� Reabiltarea instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie cu 
consumuri şi costuri de exploatare mari; 

� Asigurarea presiunii la consumatorii aflaţi la extremităţile reţelei de 
transport; 

� Îmbunătăţirea performanţelor unor companii energetice cu capital de 
stat; 

� Dezvoltarea reţelelor de transport de gaze naturale.  
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