
PRETUL GAZELOR  NATURALE 

UN ATAC  TOT MAI NEMILOS  

ASUPRA BUZUNARULUI CONSUMATORULUI 

Preţul gazelor va creşte, la iarnă, cu 15% peste cel de iarna trecută 

Pretul gazelor naturale a fost majorat cu 5,83%, incepand din data de 1 august 2018, masura fiind 

aprobata la mijlocul lunii iulie de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 

(ANRE). 

Pretul gazelor natural din productia interna, a cunoscut o crestere, in perioada ianuarie 2013-

aprilie 2017 de la 45,71 lei/MWh la 60 lei/MWh, la consumatorii casnici, potrivit ANRE. 

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/ 2016, preţurile de 

vânzare a gazelor naturale de către producătorii interni au fost de 67,99 lei/MWh din aprilie 2017, 

68,50 lei/MWh începând din iunie 2017, 67,52 lei/MWh din august 2017, 70,33 lei/MWh din 

octombrie 2017, 71,11/MWh lei din decembrie 2017 şi 73,85 lei/MWh din martie 2018. 

In ceea ce priveşte preţul de vânzare a gazelor naturale din producţia internă conform 

contractelor încheiate pe piaţa centralizată, cu livrare în perioada august 2018 - martie 2019, 

acesta a evoluat astfel: 77,72 lei/MWh pentru august 2018, 79,57 lei/MWh pentru octombrie 2018, 

79,97 lei/MWh pentru decembrie 2018, 80,21/MWh lei pentru ianuarie 2019 şi 80,25 lei/MWh pentru 

martie 2019. 

De asemenea, pe lângă gazele naturale din producţia internă, anual, România importă o cantitate 

de gaze naturale în vederea acoperirii necesarului de consum estimat pentru perioada sezonului 

rece, iar preţul de import stabilit pe piaţa concurenţială a fost de: 80,14 lei/MWh din aprilie 2017, 

79,39 lei/MWh din octombrie 2017, 91,02 lei/MWh din ianuarie 2018 şi 94,58 lei/MWh din martie 

2018. 

"Analizând tranzacțiile desfășurate în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018, în cadrul 

platformelor puse la dispoziție de Bursa Română de Mărfuri (BRM), am determinat prețul mediu 

ponderat cu cantitățile de gaze achiziționate cu livrare în luna respectivă, luând în considerare 

gazele din producția internă tranzacționate pe BRM. Se poate observa că începând cu trimestrul 

II 2018, a apărut o inflexiune a trendului curbei prețului mediu ponderat, acesta crescând în 

trimestrul II 2018 cu 12,6% față de trimestrul II 2017 pentru gazele din producția internă, și 

preconizându-se o creștere de 15,6% a prețului în trimestrul IV 2018, față de trimestrul IV 2017", 

arată Asociaţia. 

"Analizând limitele minime / maxime de preț ale gazelor tranzacționate pe piața en gros prin 

intermediul platformelor de tranzacționare ale BRM livrate în anul 2017 și cele care urmează să fie 

livrate până în decembrie 2018, am estimat o tendință de creșterea prețului gazelor din producția 

curentă peste trendul anului 2017. Prețul maxim al gazelor tranzacționate în luna iunie 2018, cu 

livrare în luna decembrie 2018, este cu 30% mai mare decât maximul prețului tranzacționat în 

lunile de vară cu livrare a gazelor în iarna 2017/2018, ceea ce arată că furnizorii se așteaptă la o 

creștere semnificativă a prețurilor gazelor în lunile de iarnă. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere obligația instituită de ANRE de înmagazinare a gazelor naturale, creșterea 

cotațiilor produselor petroliere și implicit a prețului gazelor din import, practica românească de a 

folosi gazele din import pe post de gaze de echilibrare a balanței de gaze în sezonul rece, va 

aduce creșteri semnificative de preț în sezonul rece 2018/2019 față de sezonul rece 2017/2018. Se 

observă o tendință de creștere a ecartului între prețul minim / maxim al gazelor tranzacționate pe 

BRM, element ce arată cât de departe suntem de o piață normală și mai ales de necesitatea 

aplicării legii gazelor naturale, modificată în urmă cu 2 ani prin OUG 64", mai spune Asociaţia. 

Experţii au încercat şi o prognoză de preţ pentru piaţa rezidenţială. 

Tendințele de preț al gazelor naturale, atât pentru gazele din producția internă, cât și pentru 

gazele din import care vor fi necesare în sezonul rece, dar și folosirea gazelor din depozite, vor 

duce la creșterea prețului gazelor naturale la populație în sezonul rece cu cca. 10%, pe baza 

datelor de la BRM. În baza acelorași tranzacții, derulate pe BRM, se desprinde faptul că creșterea 
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prețurilor gazelor pentru populație,va fi mult mai mare în partea de nord a țării, aici prețul putând 

să crească cu cca. 13%. 

Informaţiile publicate de ECONOMICA.net pot fi preluate de alte publicaţii online doar în 

limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă 

constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de 

autor. http://www.economica.net/pretul-gazelor-va-creste-la-iarna-cu-15prc-peste-cel-de-

iarna-trecuta_155485.html#ixzz5Qsc6l0Hl 

Asociația Energia Inteligentă întocmeşte trimestrial un raport al preţurilor la gaze, pe baza datelor 

publice existente în România, cu scopul de a veni în sprijinul consumatorilor și furnizorilor, și a 

dezvolta liberalizarea pieței de gaze în România. 

Asociaţia Energia Inteligentă este un proiect fondat de Dumitru Chisăliţă, analist al pieţei de gaze 

şi fost director în Romgaz şi Transgaz. Chisăliţă a absolvit Facultatea de Inginerie Sibiu – 

Specializarea Ingineria și managementul sistemelor de producție, are masterate în "Valorificarea 

Gazelor Naturale" Universitatea Sibiu, în „Managementul și marketingul petrolului" Universitatea 

Petrol și Gaze Ploiești, în „Modernizarea energetică a clădirilor" Universitatea Brașov. 

Este expert tehnic extra judiciar și consultant in domeniul petrol si gaze eliberat de Asociația 

Experților Europeni Agreați din Paris si Expert tehnic judiciar în domeniul petrol și gaze în cadrul 

Ministerului Justiției. 

 

 

Informaţiile publicate de ECONOMICA.net pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 

500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o 

încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. http://www.economica.net/pretul-gazelor-va-

creste-la-iarna-cu-15prc-peste-cel-de-iarna-trecuta_155485.html#ixzz5QsaP2dws 

 

NOTA. Articolul acesta reprezinta proprietatea exclusiva a sitului: „www.pompe de caldura ASG.ro”. El 

nu poate fi copiat sau multiplicat integral sau partial fara acordul scris al proprietarului. Nici un pasaj si 

nici o parte din acest mterial inclusiv imaginile, nu poate fi copiata sau utilizata fara acordul scris al 

proprietarului. Fabricantul poate modifica constructia echipamentelor in timp in scopul imbunatatirii 

performantelor. 
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