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Pretul



Prețul mediu al gazelor la consumatorul final fără taxe
și tarife coroborat cu cantitatea de gaze vândută
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Unde pot sa duca masurile populiste?
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Pretul gazelor incotro?



SE POATE REDUCE PREŢUL LA GAZELE
NATURALE?







-cresterea gradului de utilizare 
13%

-introducerea de noi 
mecanisme comerciale

7%

-modificarea principilor de 
acces la sistem

13%

-modificarea princilor de 
tarifare

66%

-introducerea principilor de 
energie inteligenta si energie 

eficienta
1%

Masuri potentiale de reducere a tarifelor de distributie



Tranzactii

Regandirea 
intregii legislatiei 

pro tranzactii
Transparenta

Diseminare

Informatizare

Institutie publica 
de solutionarrea 
litigiilor pe gaze 

(SAL)

O Institutie 
functionala si 
puternica de 
Protectie a 

consumatorilor
O Institutie 

functionala si 
puternica 
Consiliului 

Concurentei pe 
piata de gaze

ANRE 
independenta si 

profesionista

Guvernanta 
energetica

Protejarea 
consumatorilor 

vulnerabili

Un alt mod de 
proiectare, 
construcție, 
exploatare a 

infrastructurii de 
gaze naturale 

Infrastructura 
eficienta si 

eficace

Autoritatea 
Nationala de 

Dispecerizare si 
Securitate 
Energetica 

OBIECTIV



Pasii necesari formării pieței libere și funcționale de 
gaze

1. Construcția cadrului legal care să asigure o piață liberă și funcțională

2. Metode și măsuri de protecție a consumatorului vulnerabil

3. Regândirea activității de proiectare-execuție-exploatare a obiectivelor din 

sectorul gazier ca o acțiune destinată stimulării tranzacțiilor

4. Întărirea/înființarea de instituții cu responsabilități în asigurarea

funcționării pe piața gazelor naturale

5. Înființarea Autorității Naționale de Dispecerizare și Securitate Energetică

6. Integrarea României în Uniunea Energetică sub aspectul pieței de gaze

7. Dezvoltare și perfecționare a resursei umane în sectorul gazelor naturale

8. Dezvoltarea investițiilor și eliminarea barierelor investiționale în sectorul

gazelor naturale

9. Regândirea managementului participațiilor statului și al managementului

privat pentru societățile cu capital de stat din sectorul gazelor natural

10. Impunerea unei Guvernanțe Energetice unitare în societățile și instituțiile

din sectorul gazelor
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Va multumesc pentru atentie.

• www.inteligentenergy.ro

http://www.inteligentenergy.ro/

