Principii de stabilire a prețurilor aplicate de către FUI clienților preluați
Pentru clienții preluați în regim de UI, FUI aplică, pentru fiecare lună
calendaristică, începând cu data preluării, prețul pentru furnizarea gazelor naturale
în regim de UI, determinat astfel:
a) pentru clienții preluați care sunt racordați la sistemul de transport al gazelor
naturale:
PFUI = CUach-FUI + CUfz-FUI + CUtr-FUI
b) pentru clienții preluați care sunt racordați la sistemul de distribuție a gazelor
naturale:
PFUI = CUach-FUI + CUfz-FUI + CUtr-FUI*) + Tdx
*) În cazul unui sistem de distribuție a gazelor naturale conectat la o conductă de
alimentare din amonte aferentă producției gazelor naturale, CUtr-FUI se va înlocui cu
Tam.
c) pentru clienții preluați care sunt racordați la conductele de alimentare din amonte
aferente producției gazelor naturale:
PFUI = CUach-FUI + CUfz-FUI + Tam**)
**) În funcție de soluția tehnică de alimentare a clientului preluat, dacă este cazul, la
formula de preț se va adăuga și CUtr-FUI.
d) pentru clienții preluați care au contract/contracte pentru prestarea SR încheiat(e)
direct cu OR
PFUI = CUach-FUI + CUfz-FUI,
unde:
PFUI - prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI (lei/MWh);
CUach-FUI - costul unitar al achiziției de gaze naturale în vederea desfășurării activității
de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, aferent lunii de facturare (lei/MWh);
CUfz-FUI - componenta unitară de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, aplicabilă
în luna de facturare (lei/MWh);
CUtr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale, aplicabil în
luna de facturare (lei/MWh);
Tdx - tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale
de către OSD în sistemul căruia este racordat locul respectiv de consum, pentru
categoria "x" de clienți finali în care este încadrat clientul respectiv, în vigoare în
perioada de aplicare (lei/MWh);
Tam - tariful pentru accesul terților la conductele de alimentare din amonte stabilit de
către OCA, în vigoare în perioada de aplicare (lei/MWh).
Valoarea componentei CU ach-FUI, aplicată de către FUI clienților preluați,
este stabilită de către acesta pentru fiecare lună calendaristică, cu respectarea
următoarei condiții:
CUach-FUI <= 1,1 x Ppzu [lei/MWh],
unde:

Ppzu - prețul mediu ponderat de achiziție din PZU determinat pe baza prețurilor de
închidere a pieței PZU, ponderate cu volumele zilnice tranzacționate aferente lunii
calendaristice de facturare, calculate pentru fiecare zi de tranzacționare, luând în
considerare datele publicate pe pagina proprie de internet de către operatorii
piețelor centralizate care înregistrează tranzacții pentru acest produs [lei/MWh].
În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, FUI publică, în secțiunea dedicată de pe
pagina proprie de internet, valorile Ppzu și CUach-FUI aferente lunii calendaristice
anterioare.Derogări (1)
Prin derogare de la prevederile alin. (2), prima valoare a Ppzu și prima valoare a
CUach-FUI se publică de către FUI, în secțiunea dedicată de pe pagina proprie de
internet, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de
desemnare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Valoarea CUfz-FUI este stabilită de către FUI și include costul aferent desfășurării
activității de furnizare, costul participării în piețele centralizate și profitul.
Valoarea CUfz-FUI aplicabilă unei perioade și perioada pentru care este aplicabilă
se publică de către FUI în secțiunea dedicată de pe pagina proprie de internet.
FUI are obligația să publice prima valoare a CUfz-FUI și perioada aplicabilă în
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de desemnare în
Monitorul Oficial al României, Partea I. La expirarea perioadei de aplicabilitate,
datele publicate vor fi actualizate în mod corespunzător de către FUI.
Valoarea componentei CUtr-FUI este determinată de către FUI pe baza tarifelor
reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale, în funcție
de:
a) capacitatea necesară rezervată trimestrial/lunar/zilnic disponibilă;
b) componenta volumetrică.
Valoarea CUtr-FUI aplicabilă unei perioade și perioada pentru care este aplicabilă
se publică de către FUI în secțiunea dedicată de pe pagina proprie de internet.
FUI are obligația să publice prima valoare a CUtr-FU și perioada aplicabilă în
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de desemnare în
Monitorul Oficial al României, Partea I. La expirarea perioadei de aplicabilitate,
datele publicate vor fi actualizate în mod corespunzător de către FUI.
În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, FUI publică, în secțiunea dedicată de pe
pagina proprie de internet, prețurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de
UI pentru luna calendaristică anterioară, determinate conform prevederilor art.
31.Derogări (1)
Prin derogare de la prevederile alin. (1), primele prețuri pentru furnizarea
gazelor naturale în regim de UI sunt publicate de către FUI, în secțiunea dedicată de
pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data
publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prețurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI sunt obligatorii și se
aplică de către FUI clienților preluați, cu notificarea clientului prin intermediul
facturii, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalități.

