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Havrile Ń, ANRE: Ne aştept ăm ca pre Ńurile energiei electrice s ă scad ă dup ă licita Ńiile 
cu furnizorii 

PreŃurile la electricitate ar putea sc ădea dup ă licita Ńiile ce vor demara vineri, 11 
august, pentru c ă furnizorii de ultim ă instan Ńă vor putea achizi Ńiona energia pe 
termen lung, a declarat joi Niculae Havrile Ń, preşedintele Autorit ăŃii Na Ńionale de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

„Licita Ńiile vor fi în sens descresc ător, astfel c ă ne aştept ăm ca pre Ńurile s ă scad ă, 
şi furnizorii s ă aibă un comportament normal. Furnizorilor de ultim ă instan Ńă le 
vor fi recunoscute costuri care se vor calcula ca m edie ponderat ă a preŃurilor 
ob Ńinute pe toate pie Ńele la care particip ă. PiaŃa pentru Ziua Urm ătoare nu va mai fi 
o tenta Ńie pentru furnizorii care se a şteapt ă la recunoa şterea pre Ńurilor de pe 
aceast ă platform ă”, a spus Niculae Havrile Ń, într-o conferin Ńă de pres ă. 

La rândul s ău, Emil Calot ă, vicepre şedinte al ANRE, a men Ńionat c ă „din 10 
august, costul recunoscut al furnizorilor de ultim ă instan Ńă doar pe baza mediei 
ponderate de pe toate pie Ńele, pe care noi îl estim ăm la 207,14 lei/MWh”. 

Pe de alt ă parte îns ă, preşedintele ANRE a precizat c ă nu este exclus ă o repetare a 
situa Ńiei anterioare în care cererea nu era sus Ńinut ă de ofert ă, adică „s-ar putea s ă 
suspend ăm din nou licita Ńiile”. 

Întârzierea licita Ńiilor pentru furnizorii de energie este considerat ă de către 
Ministerul Energiei ca principal ă cauză ascumpirilor consemnate în luna iulie pe 
bursa de electricitate OPCOM. 

„De aproximativ o lun ă de zile este în aten Ńia noastr ă evolu Ńia pe pia Ńa pentru a 
doua zi a pre Ńului energiei. Am solicitat înc ă de atunci domnului pre şedinte ANRE 
Havrile Ń să îşi facă o analiz ă şi să constituie comisiile dumnealor interne, pentru a 
face aceast ă analiză. Din p ăcate, cu toate c ă am primit promisiuni c ă vom primi 
astăzi, pân ă în şedin Ńa de guvern un raport, nu l-am primit de la dumneal or şi 
vreau s ă semnalez acest lucru. Am încercat s ă identific ăm, cu informa Ńiile pe care 
le-am avut noi la dispozi Ńie, dar, de asemenea, am avut în aceast ă perioad ă 
colabor ări cu Consiliul Concuren Ńei şi am avut mai multe întâlniri cu domnul 
Chiri Ńoiu. Chiar ast ăzi de diminea Ńă, înainte de şedin Ńa de guvern, am avut discu Ńii 
cu dumnealor”, a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu. 

„Cred c ă una din cauze, foarte importante, este aceea c ă în luna iunie, atunci când 
ar fi trebuit s ă se realizeze licita Ńiile pentru furnizorii de ultim ă instan Ńă, şi aici 
facem referire la to Ńi marii furnizori din pia Ńă, aceasta a fost amânat ă pentru luna 
august şi practic to Ńi aceşti furnizori, pe acele contracte bilaterale pe care  nu le-au 
încheiat în luna iunie, acum vin pe pia Ńa zilnic ă şi fac achizi Ńii de cantit ăŃi mari de 
energie, f ăcând presiune pe aceast ă pia Ńă. A promis domnul Havrile Ń că vor începe 



pe data de 10 aceste licita Ńii şi le vor termina pân ă la sfâr şitul lunii august”, a mai 
spus ministrul Energiei. 

PiaŃa pentru Ziua Urm ătoare – PZU, o platform ă a bursei de energie OPCOM – a 
consemnat, s ăptămâna trecut ă, cota Ńia de 570 lei/MWh pentru 4 august, un maxim 
care nu a mai fost atins dup ă criza din ianuarie.  


