www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2018-01-08 16:36:49

ANRE: Factura la gaze creste cu 4,8 lei pe an, la un consum mediu, începând cu 10
ianuarie
Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie (ANRE) a decis majorarea
pretului gazelor pentru consumatorii casnici începând cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va
creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis luni.
Reprezentantii institutiei explica faptul ca, odata cu intrarea în vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv 1
aprilie 2017, pretul gazelor naturale din productia interna se stabileste în mod liber pe piata, pe baza cererii si
ofertei, si constituie componenta principala a sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor
naturale (CUG) si, implicit, a preturilor finale la consumatorii casnici.
Valoarea CUG pentru perioada 1 aprilie 2017- 31 martie 2018, de 81,48 lei/MWh, a fost aprobata în sedinta
Comitetului de Reglementare al ANRE din data de 30 martie 2017.
Ulterior, furnizorii au solicitat cresterea acestei valori datorata cresterii preturilor cu achizitia gazelor naturale din
productia interna, în conformitate cu prevederile art. 40 din Anexa la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea CUG.
"Solicitarile furnizorilor privind actualizarea CUG s-au situat între 0,8-1,1 bani/kWh. Ca urmare a analizei
efectuate de catre ANRE, pe baza datelor transmise de catre titularii de licenta de furnizare care au în portofolii
clienti casnici reglementati, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat nivelul CUG de 88,28 lei/MWh.
Modificarea valorii CUG genereaza o crestere a preturilor reglementate, concomitent cu alte actualizari ale
elementelor componente ale preturilor începând cu data de 10 ianuarie 2018", se arata în comunicat.
Oficialii ANRE mai arata ca impactul unitar în preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati este
de 0,68 bani/KWh, ceea ce reprezinta o crestere a valorii facturii lunare estimate la nivelul unui an de 4,8 lei pentru
un consum mediu de 700 KWh/luna/loc de consum.
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