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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 511/2014 

privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia  

internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia  

internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale     

       În conformitate cu prevederile art. 181 alin. (5) din 

Legea energiei şi gazelor naturale nr. 123/2012, preţul de 

achiziţie a gazelor din producţia internă pentru piaţa 

reglementată se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea ministerului de resort şi se actualizează de 

ANRE şi ANRM, în concordanţă cu prevederile 

Calendarului de eliminare treptată a preţurilor 

reglementate pentru clienţii finali. 

        Având în vedere gradul redus de suportabilitate la 

nivelul clienţilor  casnici, a efortului financiar generat de 

creşterea preţului final la clienţii noncasnici urmare a 

procesului de convergenţă a preţurilor producţiei interne la 

preţurile de import şi de eliminare a preţurilor finale 

reglementate, autorităţile române au convenit cu 

organismele financiare internaţionale un calendar de 

eliminare treptată a preţurilor reglementate la gaze 

naturale. Acest   document a fost  agreat de către Guvern,  

printr-un Memorandum și stabilește eliminarea preţurilor 

reglementate până la 31 decembrie 2014 pentru clienţii 

finali noncasnici (cu excepţia cazului în care la această 

dată se constată existenţa unei diferenţe semnificative între 



2 
 

preţul de comercializare a producţiei interne şi pretul 

european de import care ar putea periclita stabilitatea 

pieţei,  situaţie  în care    termenul     se    prelungeşte     

până la 31 decembrie 2015), iar pentru clienţii casnici 

procesul menţionat se finalizează la 31 decembrie 2018. 

       Pentru punerea în practică a calendarului, Guvernul 

României a adoptat Hotarârea nr. 22/2013 pentru stabilirea 

preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia 

internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale. 

       Până la această dată, calendarul de majorare a preţului 

de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă, 

destinate pieţei reglementate, prevăzut în anexa Hotărârii 

de Guvern nr. 22/2013 a fost aplicat după cum urmează: 

 

Data lei/MWh 

Clienţi 

noncasnici, cu 

excepţia 

producătorilor de 

energie termică, 

pentru cantitatea 

de gaze naturale 

utilizată la 

producerea de 

energie termică 

în centralele de 

cogenerare şi în 

centralele 

termice, destinată 

consumului 

populaţiei 

Clienţi casnici şi 

producători de 

energie termică, 

numai pentru 

cantitatea de 

gaze naturale 

utilizată la 

producerea de 

energie termică 

în centralele de 

cogenerare şi în 

centralele 

termice, destinată 

consumului 

populaţiei 

1 februarie 2013 49,00 45,71 

1 aprilie 2013   55,30 45,71 

1 iulie 2013     63,40 48,50 

1 octombrie 2013 68,30 49,80 

1 ianuarie 2014 72,00 50,60 

1 aprilie 2014   89,40 51,80 

       Dinamica sectorului gazelor naturale s-a dovedit a fi 

mai accelerată faţă de premisele luate în considerare la 

momentul iniţierii acţiunii de liberalizare a pieţei 

reglementate de gaze naturale din România. 
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       Din datele furnizate de către Autoritatea Naţională de 

Reglementare în domeniul Energiei, nivelul estimat al 

preţurilor gazelor naturale pe plan european se situează în 

intervalul 18,15 – 24,00 EUR/MWh pentru luna iulie 

2014, respectiv în intervalul 18,80 – 20,80 EUR/MWh 

pentru trimestrul III 2014. 

2. Schimbări preconizate          Se constată că preţul gazelor naturale din producţia 

internă aplicabil în prezent pentru clienţii noncasnici, cu 

excepţia producătorilor de energie termică, pentru 

cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de 

energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele 

termice, destinată consumului populaţiei, prevăzut în 

Hotărârea Guvernului nr. 22/2013 pentru stabilirea 

preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia 

internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale, de 89,4 

lei/MWh (echivalent cu 20,30 EUR/MWh, la cursul 

Băncii Naţionale a României comunicat în data de 17 

iunie 2014 de 4,4049 lei/EUR) se plasează în intervalul 

preţurilor estimate la nivelul hub-urilor din Uniunea 

Europeană atât pentru luna iulie 2014, cât şi pentru 

trimestrul III 2014. 

          În acelaşi timp, preţul gazelor naturale din producţia 

internă aplicabil de la 1 iulie 2014 pentru clienţii 

noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, 

pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea 

de energie termică în centralele de cogenerare şi în 

centralele termice, destinată consumului populaţiei, 

conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 22/2013 

pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din 

producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze 

naturale, de 109,00 lei/MWh (echivalent cu 24,75 

EUR/MWh, la cursul Băncii Naţionale a României 

comunicat în data de 17 iunie 2014 de 4,4049 lei/EUR) 

este superior preţurilor maxime estimate la nivelul hub-

urilor din Uniunea Europeană pentru trimestrul III 2014. 

           Prin modificarea legislativă propusă, Guvernul 

României intenţionează adoptarea unui nou plan de 

acţiune, compatibil cu noile coordonate referitoare la 

preţurile actuale precum şi cu previziunile de evoluţie ale 

acestora pe termen scurt şi mediu. 
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3. Alte informaţii   

 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

 

1.Impactul macroeconomic                                 Efectul preconizat îl reprezintă stabilirea 

prețurilor din producția internă la un nivel 

comparabil cu cel din Uniunea Europeană.  

 

2. Impactul asupra mediului 

concurential si domeniul 

ajutoarelor de stat 

        Efectul preconizat îl reprezintă stabilirea 

preţurilor din producţia internă la un nivel 

comparabil cu cel din Uniunea Europeană. 

 

3.Impactul asupra mediului de 

afaceri                                      

        Efectul preconizat îl reprezintă stabilirea 

preţurilor din producţia internă la un nivel 

comparabil cu cel din Uniunea Europeană. 

 

4. Impactul social                                                                Prin măsura propusă se intenţionează stoparea 

creşterii, peste media europeană, a preţurilor pentru 

clienţii noncasnici din piaţa reglementată, cu 

excepţia producătorilor de energie termică, pentru 

cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de 

energie termică în centralele de cogenerare şi în 

centralele termice, destinată consumului populaţiei.              

Propunerea modifică calendarul de majorare al 

preţurilor pentru clienţii casnici şi producători de 

energie termică, numai pentru cantitatea de gaze 

naturale utilizată la producerea de energie termică în 

centralele de cogenerare şi în centralele termice, 

destinată consumului populaţiei. 

 

5. Impactul asupra mediului       Prezentul act normativ  nu se referă la acest 

subiect           

      

6. Alte informatii 
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Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

                                                                                                                    - mii lei -  

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 

 

1 

2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus 

          

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare în plus 

3. Impact financiar, 

plus/minus 

 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterilor 

cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

7. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
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1. Proiecte de acte 

normative suplimentare 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect                                                                   

2. Compatibilitatea 

prezentului act normative 

cu legislaţia comunitară în 

materie 

 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect                                                                   

3. Decizii ale Curţii 

Europene de Justiţie şi alte 

documente 

 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect                                                                   

4. Evaluarea conformităţii Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect   

                                                                 

5. Denumirea actului sau 

documentului comunitar, 

numărul, data adoptării şi 

data publicării 

 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect                                                                   

6. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale 

din care  

decurg angajamente 

 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect                                                                   

7. Alte informaţii 

 

- 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

 

1. Informaţii privind 

procesul de consultare cu 

organizaţii 

neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte 

organisme implicate 

 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect                                                                   
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2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut 

loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea 

acestor organizaţii este 

legată de obiectul actului 

normativ 

 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect                                                                   

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în 

care actul normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului 

nr.521/2005 privind 

procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect     

 

 

 

                                                               

4. Consultările desfăşurate 

în cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului 

nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale 

permanente 

 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect                                                                   

5. Informaţii privind 

avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ; 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării; 

c) Consiliul Economic şi 

Social; 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi 

 

 

Prezentul act normativ a fost avizat favorabil de 

Consiliul Legislativ prin avizul nr.742/2014. 
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6. Alte informaţii 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

 

 

1. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

actului normativ 

- au fost îndeplinite procedurile de transparenţă 

decizională instituite prin Legea 52/2003; 

- prezentul act normativ a fost afişat pe pagina de web a 

Departamentului pentru Energie. 

 

 2. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementării actului 

normative, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect                                                                   

3. Alte informaţii - 

 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

 

 Măsuri de punere în 

aplicare a actului normativ 

de către autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi 

Prezentul act normativ  nu se referă la acest subiect                                                                   
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organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor 

existente  

 

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa 

reglementată de gaze naturale. 

 

 

 

Ministrul economiei 

 

 

Constantin Niță 

 

Ministrul delegat pentru energie 

 

 

Răzvan-Eugen Nicolescu 

 

 

 


