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Eveniment de raportat:
Modificare prin Decizie ANRE a pretului mediu reglementat pentru anul 2017
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de
14.06.2017, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (“ANRE”) a transmis SNN
Decizia nr. 861/13.06.2017 pentru modificarea Deciziei nr. 1960/14.12.2016 privind aprobarea
preturilor reglementate pentru energia electrica livrata si vanduta de SNN pe baza de contracte
reglementate in anul 2017.
Ajustarea pretului reglementat al energiei electrice pentru anul 2017, aplicabila pentru semestrul II al
anului in curs a fost initiata de ANRE in baza prevederilor art. 36 din Ordinul presedintelui ANRE nr.
83/2013 de aprobare a Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vânduata de
producători pe bază de contracte reglementate şi a cantitatilor de energie electrica din contractele
reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta avand in vedere reducerea
costului mediu al combustibilului nuclear in cursul anului 2017 (realizat si respectiv previzionat pana
la finele anului, in baza contractelor de achizitie de pulbere sinterizabila de dioxid de uraniu derulate
si respectiv incheiate care acopera necesarul anului 2017), fata de costul mediu al combustibilului
nuclear luat in calcul la fundamentarea pretului reglementat in baza Deciziei ANRE nr.
1960/14.12.2016.
Astfel, conform Deciziei ANRE nr. 861/13.06.2017, noul pret mediu reglementat stabilit de ANRE
pentru energia electrica livrata de SNN pe baza de contracte reglementate in anul 2017 este de 156,93
lei/MWh, in scadere cu 1,65% fata de pretul mediu reglementat aprobat prin Decizia ANRE nr.
1960/14.12.2016 (159,57 lei/MWh); cantitatea de energie electrica stabilita de ANRE pentru a fi
vanduta de SNN pe piata reglementata in anul 2017 ramane neschimbata, respectiv 609.457,764
MWh (circa 5,74% din productia programata).
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Decizia ANRE nr. 861/13.06.2017 isi produce efectele in perioada 01.07.2017-31.12.2017. Astfel, in
semestrul II al anului 2017, cantitatea de energie electrica care urmeaza sa fie livrata de SNN pe piata
reglementata este de 195.169,064 MWh.
Acest pret reglementat nu include tariful de transport zonal al energiei (T G), aplicabil in cazul SNN,
care este in cuantum de 1,34 lei/MWh si se adauga preturilor reglementate stabilite de ANRE.
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