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Conferintele Energy-Center: piata de energie isi cauta inca identitatea 

Dezbaterea “Competitie, preturi corecte, acces nediscriminatoriu doar cu o piata reala de 

energie”, organizata de Energy-Center, a readus in atentia specialistilor problemele ridicate de 

Legea energiei (123/2012), cu impact direct asupra pietei, precum si propunerile care ar trebuie 

sa le contina legislatia secundara, care intarzie sa apara. Cu toate acestea, “nu trebuie sa se 

schimbe nimic in lege (legea 123/2012 n.r)”, considera presedintele Comisiei de Industrii din 

Camera Deputatilor, Iulian Iancu, care argumenteaza aceste afirmatii prin prisma faptului ca 

investitorii si actorii pietei de energie au nevoie de predictibilitate si de siguranta in ceea ce 

priveste legislatia primara. 

Trebuie sa fim foarte atenti si la modificarea legislatiei secundare , pentru ca orice interventie se 

poate extinde asupra intregii economii nationale si nu numai in sectorul energetic”, a declarat 

domnul Iulian Iancu, cu precizarea ca problemele legate de siguranta sistemului si de protectia 

consumatorilor vulnerabili sunt esentiale in aceste momente. 

Pretul energiei electrice, inregistrat in ultima perioada pe platformele de tranzactionare ale 

OPCOM a ridicat, de asemenea, numeroase polemici, caci, in ciuda faptului ca acesta este unul 

scazut nu reflecta neaparat nivelul “corect”. “La consumatorii industriali, concurentiali sau inca 

reglementati, pretul a scazut cu 15-20 % fata de toamna anului trecut, ceea ce poate fi un 

semnal pozitiv. Putem discuta despre volumele de tranzactionare, dar impactul este vizibil. 

Acesta este un avantaj pentru consumatori si nu inteleg ce motive au ei sa fie nemultumiti”, 

considera directorul afaceri corporatiste al grupului CEZ Romania, Adrian Borotea. 

Cat priveste modificarile la legea energiei electrice, in speta controversatul articol 23, domnul 

Adrian Borotea este de aceeasi parere cu Iulian Iancu, in sensul in care “din punctul de vedere al 

unui investitor , important este sa avem predictibilitate si stabilitate. Sistemul energetic romanesc 

are nevoie de investitii in zona de producere , capacitatile existente sunt vechi si mai putin 

adaptate noilor conditii. Avem nevoie de investitii in sistemul de transport, de asemenea, or, fara 

stabilitate aceste investitii pot fi compromise”, considera Adrian Borotea. 

Revenind la pretul scazut al energiei, explicatiile sunt “simple”, afirma Jean Constantinesu, un 

specialist de marca al energeticii romanesti. “Din piata a iesit energie scumpa, dar au intrat TWh 

care pana acuma au fost deturnati. De ce avem cantitati mari tranzactionate pe piata SPOT?, 

pentru ca avem foarte multe incertitudini, iar jucatorii isi administreaza afacerile pe termen scurt”, 

considera domnul Jean Constantinescu.” Daca legislatia primara nu trebuie modificata, in 

schimb, pot fi indepartate anumite neclaritati ale legii 123 prin modificarea altor acte normativa, 

cum ar fi legea guvernantei corporative.” 

http://energy-center.ro/actualitate/conferintele-energy-center-piata-de-energie-isi-cauta-inca-identitatea/
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Presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER), domnul Ion 

Lungu, a declarat, in problema pretului energiei ca “daca acesta este scazut in momentul de fata, 

situatia nu se datoreaza in nici un caz efectelor legii energiei electrice. A scazut consumul, dar 

nu trebuie sa uitam de evolutia energiei hidro, a regenerabilelor, precum si de vremea mai calda 

din aceasta iarna”, a declarat Ion Lungu. 

Un alt subiect care a starnit dezbateri aprinse a fost cel legat de functionarea pietei de echilibrare 

din Romania, o piata menita sa confere siguranta in functionarea sistemului energetic, dar in 

care multi participanti pot inregistra pierderi. 

Acestea sunt numai cateva din subiectele atinse la dezbaterea organizata de Energy-Center, cu 

impact major asupra functionarii pietei de energie din Romania. Data fiind importanta acestor 

teme, publicatia noastra va incerca sa le abordeze pe fiecare in parte, cu ajutorul specialistilor, 

avand convingerea ca piata de energie electrica din Romania poate fi inca una dintre cele mai 

performante piete din aceasta parte a Europei. 

PREMIERĂ: ANRE a publicat preţul reglementat al energiei la producători 

Liberalizarea pieţei de energie are şi părţi bune. Una dintre acestea este obligaţia 

reglementatorului de a publica preţurile şi cantităţile de energie care intră în coşul reglementat, 

adică pentru consumatorii finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, categorie în care intră 

şi populaţia. 

Conform noii legi a energiei (nr. 160/2012), Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE) este autoritatea competentă care aprobă preţurile reglementate de vânzare-

cumpărare a energiei electrice şi cantităţile de energie electrică din contractele încheiate între 

producători şi furnizorii clienţilor finali care optează pentru preţurile reglementate, cu respectarea 

calendarului de eliminare treptată a acestora. 

Astfel, pentru anul în curs, ANRE a stabilit pentru piaţa reglementate o cantitate de energie 

electrică de 15,337 TWh, la un preţ mediu de livrare de 155 lei pe MWh. 

Preţurile reglementate sunt cuprinse între 125 şi 271 de lei/MWh, în funcţie de producătorul de 

energie. Cel mai mic preţ, aşa cum era de aşteptat, aparţine companiei Hidroelectrica, cel mai 

ieftin producător de electricitate din România, iar cel mai scump preţ este prevăzut pentru 

Complexul Energetic Hunedoara. Aşa cum se poate observa şi din tabelul de mai jos, 

Hidroelectrica nu este însă producătorul de energie care va acoperi cea mai mare parte din 

energia livrată în regim reglementat, dar va acoperi puţin peste un sfert din cantitatea totală 

prevăzută de ANRE pentru coşul reglementat în acest an. 

Cea mai mare cantitate de energie pentru piaţa reglementată provine de la centrala 

nuclearelectrică de la Cernavodă care va acoperi mai mult de o treime din energia livrată în 

regim reglementat, la un preţ de 142 de lei/MWh.  

Noua centrală de la Brazi, pusă în funcţiune în vara anului trecut de OMV Petrom, va livra în 

piaţa reglementată o cantitate de energie de 1,5 TWh, aproape 10% din consumul estimat pentru 

2013. Preţul aprobat de ANRE pentru centrala OMV Petrom este peste preţul mediu de 155 de 

lei, dar mai mic decât la ceilalţi producători termo deţinuţi de stat.  

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/premiera-anre-a-publicat-pretul-reglementat-al-energiei-la-producatori-179930.html
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De exemplu, Complexul Energetic Oltenia va avea o contibuţie la coşul reglementat de 16%, la 

preţul de 190 de lei. Complexul Hunedoara va genera 2% din consumul reglementat, adică 

308.795 de MWh, cu 271 de lei. O altă cantitate de energie reprezentant 11% din coş provine de 

la producătorii de energie în cogenerare de înaltă eficienţă, la preţul de 189 de lei. Iar cealaltă 

parte, de 86.624 de MWh vor proveni de la alţi producători cu grupuri energetice 

nedispecerizabile, la acelaşi preţ de 189 de lei pe MWh. 

Gerul, Hidroelectrica şi eolienele scot Petrom „din priză” 

Termocentrala Petrom de la Brazi, cu o putere instalată de 860 MW, o investiţie care a costat 

compania peste 500 milioane euro, este oprită din 25 martie. Cel mai important motiv îl constituie 

codul portocaliu de ninsoare şi ger: cum Petrom este declarat consumator întreruptibil, Transgaz 

a anunţat că îi sistează livrările de gaze, pentru că, în aceste zile, consumul populaţiei creşte 

foarte mult, iar consumatorii casnici sunt aprovizionaţi cu prioritate. Pe de altă parte, şi dacă n-ar 

fi fost anunţat că i se întrerupe furnizarea, Petrom tot n-ar fi putut utiliza gazele naturale în 

producţia de electricitate, pentru că presiunea pe conductele Transgaz era sub limita la care pot 

funcţiona echipamentele termocentralei de la Brazi! 

Pe de altă parte, pentru că a fost oprită centrala Petrom, au putut produce, cât de cât, celelalte 

termocentrale, pe cărbune. Conform Transelectrica, vântul a bătut aşa de mult, încât centralele 

eoliene au produs cât 2 reactoare şi jumătate de la Cernavodă: peste 1.700 MW pe oră. În plus, 

este şi apă foarte multă, aşa că a produs şi Hidroelectrica. 

În condiţiile unui consum mediu de circa 6.000 – 7000 MWh, e greu „să-ţi mai faci loc” pe piaţa 

de electricitate din România. În plus, o dată cu denunţarea contractelor cu „băieţii deştepţi”, 

Hidroelectrica a ieşit pe piaţă cu o cantitate foarte mare de energie ieftină. De asemenea, cei 

2000 MW instalaţi în centrale eoliene produc o energie chiar mult mai ieftină decât 

hidrocentralele (vântul nu costă nimic, în timp ce apa e plătită de Hidroelectrica la preţuri 

exorbitante). Astfel, cererea de energie electrică la nivelul ţării a scăzut, oferta a crescut şi doar 

cea mai competitivă electricitate se mai poate vinde. 

De exemplu, pentru că gerul şi ninsorile au dus la creşterea consumului, dar şi pentru că 

termocentrala Petrom nu mai produce, preţul mediu pe piaţa spot (PZU – Piaţa pentru Ziua 

Următoare) pentru livările din 27 martie a ajuns la circa 183 lei/MWh, după ce, pe 25 martie, 

depăşise cu puţin 70 lei/MWh.  

 

Panică în industria eoliană. E iminentă apariţia legii care înjumătăţeşte subvenţia 

În industria eoliană se ştie că Guvernul are deja pregătită legea care le înjumătăţeşte subvenţiile 

pentru producerea energiei şi se vorbeşte numai de faliment. Pe de altă parte, oficialii de stat 

spun că ceilalţi producători de energie din surse convenţionale şi populaţia nu mai pot susţine o 

industrie a regenerabilelor foarte profitabilă. 

Ministrul Energiei are conturat un draft de ordonanţă de urgenţă care taie la aproape jumătate 

subvenţia pe care statul român o acordă producătorilor de energie din surse regenerabile. 

Informaţia provine de la Ionel David, preşedintele Asociaţiei Române pentru Energie Eoliană şi 

este confirmată de Dumitru Chiriţă, vicepreşedinte al Comisiei de Industrii şi Servicii din Camera 

Deputaţilor. Cei doi o prezintă, însă, în mod diferit. 

http://www.focus-energetic.ro/gerul-hidroelectrica-si-eolienele-scot-petrom-%e2%80%9edin-priza%e2%80%9d-10213.html
http://www.economica.net/panica-in-industria-eoliana-e-iminenta-aparitia-legii-care-le-injumatateste-subventia_48804.html
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„Din surse sigure, ştim că există deja draft-ul de ordonanţă de urgenţă care ar ajusta valoarea 

maximă a certificatului verde de la 58 de euro la 30. Valoarea minimă ar urma să fie stabilită la 

27 de euro, dar nu se umblă la numărul de certificate verzi acordate producătorilor. Cu aceste 

date, e un dezastru. Deja industria e moartă, nu mai vine nimeni să facă investiţii, nu se mai 

cumpără şi nu se mai vând proiecte, cei care au deja centrale nu se pot decât ruga să nu dea 

faliment”, arată David. Potrivit acestuia,  o valoare de 30 de euro a certificatului verde nu este 

sustenabilă pentru investitorii în regenerabile. „Banii pentru investiţii s-au luat de la bănci, 

acestea i-au acordat în baza unor planuri de afaceri multianuale, bazate pe un cadru legal 

predictibil. Acum, Guvernul vrea să înjumătăţescă valoarea certificatului verde, ceea ce va face 

imposibilă achitarea regulată a ratelor la bănci. Investitorii care au montat deja turbinele nu pot 

decât să se roage să nu intre în faliment”, mai spune David. 

Pe de altă parte, Chiriţă spune că ajustarea subvenţiei este absolut necesară pentru că actuala 

schemă de sprijin ucide ceilalţi producători de energie din sistem şi măreşte factura la curent a 

populaţiei. „Ştiu despre proiectul de lege, probabil va avărea dintr-o zi în alta şi se impunea de 

mai mult timp. În primul rând pentru că concurează neloial producătorii convenţionali de energie, 

ei având producţia subvenţionată, şi în al doilea rând pentru că deja am văzut o mărire a tarifului 

la energie, parţial şi din cauza lor”,a precizat deputatul. Potrivit acestuia, legea prin care se vor 

înjumătăţi subvenţiile acordate producătorilor de energie regenerabilă se conturează la cabinetul 

ministrul Energiei, Constantin Niţă. De altfel, acesta s-a pronunţat recent în favoarea promulgării 

unei astfel de legi spunând că „nu putem să distrugem industria românească doar de dragul 

energiei regenerabile” 

CERTIFICATE VERZI - Autorităţile caută soluţii pentru tăierea profiturilor prea mari la 

energiile verzi 

Autorităţile caută soluţii pentru susţinerea, potrivit legii, a producţiei de energie din surse 

regenerabile, astfel încât nici consumatorii, casnici sau industriali, să nu fie grevaţi de costuri 

suplimentare greu de suportat. În ultima perioadă, producătorii de energie verde au trecut la un 

adevărat “asalt” asupra autorităţilor ca să nu fie modificate schemele de subvenţionare, devenite 

mult prea generoase pentru aceştia, dar cu impact asupra facturilor la curent. De aceea, se pune 

problema ca sistemul de subvenţionare să fie modificat. 

Analizele preliminare arată că sistemul de subvenţionare prin intermediul certificatelor verzi (CV) 

a atins punctul de supracompensare, ceea ce presupune, potrivit legii, ajustarea acestui sistem, 

pentru unele tehnologii. Tot potrivit legii, acest lucru se poate face din 2014, dar autorităţile 

doresc să modifice sistemul mai devreme, pentru a nu influenţa excesiv valoarea facturilor la 

energie, care a crescut, de la începutul anului, în medie, cu 10%, din care 4% reprezintă 

cheltuielile cu schema-suport pentru energiile regenerabile. Preocupările autorităţilor sunt 

determinate de faptul că aceste certificate verzi sunt plătite, în cele din urmă, de către 

consumatorii finali, precum populaţia şi industria, care trebuie să facă faţă pe o piaţă globală 

unde nu există aceste costuri suplimentare cu energia verde. 

Marea dilemă a autorităţilor este să găsească un echilibru între susţinerea energiei verzi, 

concomitent cu valori rezonabile ale facturilor la energie. Pe de altă parte, un punct important 

este păstrarea legislaţiei în domeniu, pentru a nu se transmite un mesaj de inconsecvenţă 

legislativă. 

http://www.puterea.ro/articol/certificate_verzi_autoritatile_cauta_solutii_pentru_taierea_profiturilor_pr
http://www.puterea.ro/articol/certificate_verzi_autoritatile_cauta_solutii_pentru_taierea_profiturilor_pr
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Războiul verde. Cine pierde şi cine câştigă din reducerea bonusurilor pentru energia 

neconvenţională 

În 2008, Parlamentul României a aprobat o lege prin care urma să crească sprijinul pentru 

producătorii de energie verde. Pentru că vreme de trei ani nimeni nu s-a căznit să ceară 

aprobarea de la Comisia Europeană, întrucât era vorba de o subvenţie, actul normativ a rămas 

neaplicabil. 

În toamna lui 2011, Bruxelles-ul şi-a dat ok-ul şi din acel moment România a devenit ţara 

europeană cu cel mai atractiv sistem de ajutor pentru regenerabile. Efectul a fost colosal – 

investiţiile au depăşit orice aşteptări, Dobrogea şi Moldova s-au umplut de eoliene şi de alte 

forme de energie alternativă. Dar există însă şi un revers al medaliei pentru că facturile de curent 

s-au majorat iar câţiva dintre marii consumatori industriali, precum Alro,  au acuzat presiuni în 

cost datorită morilor de vânt. Guvernul pregăteşte o subţiere a acestor bonusuri iar marii 

producători ameninţă chiar şi cu închiderea afacerii. 

În 2012, aproape 140 de companii din ţară au beneficiat de bonusuri totale de 220 milioane de 

euro pentru că au produs cel puţin un megawatt/oră eolian, fotovoltaic, hidro, geotermal sau din 

biomasă. Această sumă a fost plătită de furnizorii de energie, cam 200 la număr, dar a fost 

suportată de consumatori. Greul l-a dus industria dar de la 1 ianuarie 2013 populaţia s-a trezit cu 

facturi mai mari cu 7% doar din cauza regenerabilelor fără să fie întrebată dacă este de acord 

sau nu să subvenţioneze companii private. În plus, consumatorii vor fi supuşi în următorii ani 

unui proces liberalizare a preţurilor la energie care presupune creşterea treptată a tarifelor. 

Pentru a atenua povara de pe umerii populaţiei şi a firmelor Guvernul, prin vocea ministrului 

delegat pe Energie, Constantin Niţă, a anunţat că va tăia din respectivele bonusuri. Această 

dezvăluire de intenţii a bulversat lumea din jurul regenerabilelor iar asociaţiile din sector au 

ameninţat voalat că investiţiile străine, atât de mult dorite de orice stat aflat în mijlocul crizei, sunt 

pe cale să sucombe din lipsa unui orizont legistativ convenabil. Guvernul se află deci într-o 

situaţie delicată, însă decizia trebuie luată. 

Cum funcţionează schema de sprijin 

Schema de sprijin se derulează astfel: o fermă eoliană beneficiază de două certificate verzi 

pentru fiecare MWh produs şi livrat în sistemul energetic naţional, una fotovoltaică de şase, iar o 

centrală pe bază de biomasă primeşte trei certificate. Aceste titluri se pot vinde pe bursa de 

energie OPCOM şi sunt venituri suplimentare pe lângă cele rezultate din urma vânzării 

electricităţii, la preţurile pieţei. Aceste titluri se tranzacţionează pe bursa de energie iar 

producătorii primesc în medie în jur de 40 de euro pe fiecare certificat, potrivit lui Ciprian 

Glodeanu, preşedintele Asociaţiei Române a Industriei Fotovoltaice (RPIA). Banii veniţi de pe 

urma acestor tranzacţii se adaugă celor luaţi de pe urma curentului vândut, la preţul pieţei. 

Această mană cerească legislativă a generat un boom pe piaţă astfel încât dacă la finele lui 2009 

aveam doar 14 MW (!) instalaţi în ferme eoliene, în 2013 s-ar putea să atingem 4.000 MW în 

parcurile cu mori de vânt şi 200-300 MW în cele fotovoltaice. Spre comparaţie, un reactor nuclear 

de la Cernavodă are 700 de MW iar hidrocentrala de la Porţile de Fier puţin peste 1.000 MW. De 

atfel, investiţiile din sector au reprezentat grosul banilor veniţi din străinătate în economia 

autohtonă. 

http://incomemagazine.ro/articole/razboiul-verde-cine-pierde-si-cine-castiga-din-reducerea-bonusurilor-pentru-energia-neconventionala
http://incomemagazine.ro/articole/razboiul-verde-cine-pierde-si-cine-castiga-din-reducerea-bonusurilor-pentru-energia-neconventionala
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Verdict oficial de la ANRE: energia verde, supracompensată 

Concluziile Autorităţii Naţionale de Reglemenare în domeniul Energiei (ANRE) în urma 

monitorizării pentru anul trecut a efectelor schemei de sprijin pentru energia regenerabilă arată o 

supracompensare clară mai ales în domeniul proiectelor solare, vizate fiind însă şi energia 

eoliană şi cea hidro.  

Astfel, în opinia ANRE sprijinul pus la dispoziţia investitorilor în energie solară ar trebui să scadă 

de la 6 certificate verzi pe fiecare MWh produs la numai 3, la energie eoliană de la 2 la 1,5 

certificate verzi, iar pentru cea hidro de la 3 la 2,3 certificate, toate aceste reduceri fiind valabile 

pentru proiectele care au utilizat tehnologie nouă. 

„Precizăm că reducerea numărului de certificate verzi, aşa cum rezultă din concluziile raportului 

de monitorizare, urmează a fi aplicată pe bază de hotărâre de guvern, în conformitate cu 

prevederile legale“, au mai spus reprezentanţii ANRE. 

De la începutul anului, au existat mai multe declaraţii ale autorităţilor prin care se anunţa o 

modificare a actualei scheme de sprijin, dar până în acest moment raportul ANRE este singurul 

document oficial publicat. În schimb, există mai multe variante de proiecte de ordonanţă de 

urgenţă prin care sprijinul pus la dispoziţia investitorilor în vânt sau soare ar urma să fie diminuat. 

Unul dintre acestea stabileşte reducerea numărului de certificate verzi acordate pentru fiecare 

tehnologie, reducerea nivelului maxim de preţ admis de lege pentru un certificat verde de la 55 

de euro la 30 de euro, concomitent cu plafonarea la nivel naţional a capacităţii instalate în astfel 

de proiecte până la 3.500 MW. O altă variantă prevede amânarea acordării unui număr de 

certificate verzi pe fiecare tehnologie în parte până în iunie 2016, urmând ca ulterior acestea să 

fie recuperate de investitori potrivit unui algoritm stabilit de ANRE. 

Toate aceste preocupări privind reducerea schemei de sprijin au avut mai multe puncte de 

pornire - în primul rând preţul tehnologiilor a scăzut simţitor, mai ales în cazul proiectelor solare. 

Pe de altă parte, toate certificatele verzi emise în contul producţiei de energie regenerabilă se 

simt în facturile plătite de consumatori, industria fiind foarte afectată. Problema este că această 

creştere a facturilor nu a fost însoţită şi de o dezvoltare pe orizontală a producţiei de 

componente, cea mai mare parte a schemei de sprijin susţinând de fapt importul de echipamente 

Scade numărul de certificate verzi 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) “şi-a făcut treaba” şi a 

publicat raportul de monitorizare a pieţei de energie verde. Conform raportului, există 

supracompensare la energia eoliană, fotovoltaică şi în microhidrocentrale (MHC). De aceea 

ANRE propune reducerea, chiar la jumătate, a subvenţiilor pentru anumite tehnologii. Problemele 

abia acum încep să apară. Cel care poate, efectiv, reduce numărul certificatelor verzi este 

Guvernul. Numai că Guvernul nu vrea doar scăderea numărului de certificate, ci şi valoarea 

acestora, ba mai devreme chiar decât este precizat în lege (vezi proiectul de Ordonanţă de 

Urgenţă ataşat – Propuneri de modificare a Legii 220-2008). 

Numărul certificatelor verzi pe MWh alocate producătorilor de energie regenerabilă va fi redus 

pentru instalaţiile eoliene, hidrocentrale şi pentru energia solară, potrivit Raportului cu privire la 

http://www.zf.ro/eveniment/verdict-oficial-de-la-anre-energia-verde-supracompensata-10702642
http://www.focus-energetic.ro/scade-numarul-de-certificate-verzi-10259.html
http://www.focus-energetic.ro/wp-content/uploads/2013/04/Propuneri-de-modificare-a-Legii-220-2008.pdf
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analiza de supracompensare a sistemului de promovare prin certificate verzi a energiei din surse 

regenerabile de energie pentru anul 2012, realizat de ANRE. 

Raportul de analiză cost-beneficiu pentru anul 2012 a relevat faptul că în piaţă există 

supracomensare în urma numărului de certificate verzi (CV) acordate în cele trei domenii, potrivit 

unui comunicat al ANRE. 

De aceea, numărul de certificate vezi pentru instalaţiile eoliene noi va scădea de la 2 CV/MWh la 

1,5, pentru instalaţiile eoliene reutilizate – de la 2 CV/MWh la 1,3, pentru MHC-uri noi – de la 3 

certificate la 2,3, iar pentru solar – de la 6 la 3 certificate verzi. 

“Mecanismul de revizuire a numărului de certificate rezultat în urma analizei de 

supracompensare se bazează pe recalcularea anuală, pe durata de aplicare a schemei de 

sprijin, a numărului de certificate verzi/MWh astfel încât rata internă de rentabilitate (RIR) pentru 

fiecare tehnologie, pentru noii intraţi, la nivel agregat, să fie egală cu valoarea RIR de referinţă 

rezultată din analiza cost-beneficiu stabilită la autorizarea sistemului de promovare. În cazul în 

care se evidenţiază o tendinţă de creştere a ratei interne de rentabilitate cu mai mult de 10% faţă 

de nivelul de referinţă, Guvernul ar urma să reducă numărul de certificate verzi pentru tehnologia 

respectivă”, se mai arată în comunicat. 

ANRE a stabilit noul sistem de acordare a certificatelor verzi 

Eolienele vor primi între 1,3 şi 1,5 certificate verzi, energia hidro va fi susţinută cu 2,3 certificate, 

iar cea solară 3 certificate  

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)  a realizat Raportul cu 

privire la analiza de supracompensare a sistemului de promovare prin certificate verzi a energiei 

din surse regenerabile de energie pentru anul 2012, astfel încât eolienele vor primi între 1,3 şi 

1,5 certificate verzi, energia hidro va fi susţinută cu 2,3 certificate, iar cea solară 3 certificate. 

"Raportul cu privire la analiza de supracompensare a sistemului de promovare prin certificate 

verzi a energiei din surse regenerabile de energie pentru anul 2012, va fi publicat pe site-ul 

ANRE, astăzi 29.03.2013. Precizăm că reducerea numărului de certificate verzi, aşa cum rezultă 

din concluziile Raportului de monitorizare, urmează a fi aplicată pe bază de Hotărâre de Guvern, 

în conformitate cu prevederile legale", a comunicat ANRE. 

ANRE a discutat ieri, în cadrul Comitetului de Reglementare, Raportul cu privire la analiza de 

supracompensare a sistemului de promovare prin certificate verzi a energiei din surse 

regenerabile de energie pentru anul 2012. 

În urma analizei cost-beneficiu cu actualizare efectuată la nivel agregat pentru fiecare categorie 

de tehnologie de producere a E-SRE, cu luarea în considerare a indicatorilor rezultaţi din 

medierea costurilor şi conform capacităţilor prognozate a fi puse în funcţiune, ANRE a propus ca, 

pentru a nu se ajunge la supracompensare, sistemul de acordare a certificatelor vezi să fie 

următorul: instalaţiile eoliene noi vor primi 1,5 certificate verzi pentru 1 MWh (faţă de 2 în 

prezent), cele eoliene reutilizate 1,3 certificate pentru 1 MWh, faţă de 2 în prezent, centralele 

hidro noi cu o putere de egală sau mai mică de 10 MW vor primi 2,3 certificate, faţă de 3 cât 

primesc acum, iar energia solară va primi 3 certificate verzi, faţă de 6 în prezent. 

Mecanismul de revizuire a numărului de certificate rezultat în urma analizei de supracompensare 

se bazează pe recalcularea anuală, pe durata de aplicare a schemei de sprijin, a numărului de 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-03-30/ANRE+a+stabilit+noul+sistem+de+acordare+a+certificatelor+verzi&hl=energ&tip=toate
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certificate verzi/MWh astfel încât rata internă de rentabilitate (RIR) pentru fiecare tehnologie, 

pentru cei nou-intraţi, la nivel agregat, să fie egală cu valoarea RIR de referinţă rezultată din 

analiza cost-beneficiu stabilită la autorizarea sistemului de promovare. În cazul în care se 

evidenţiază o tendinţă de creştere a ratei interne de rentabilitate cu mai mult de 10% faţă de 

nivelul de referinţă Guvernul ar urma să reducă numărul de certificate verzi pentru tehnologia 

respectivă.  

Ce se ascunde în spatele prețurilor mari la energie  

Liberalizarea sectorului energetic va crește concurența, va îmbunătăți serviciile și va dirija sub-

vențiile către cei care au cu adevărat nevoie de ele. Deocamdată, o simțim mai mult în valoarea 

facturilor 

Manifestații violente, oameni care își dau foc în mijlocul mulțimilor de protestatari, companii de 

electricitate sancționate sever și, în cele din urmă, demisia guvernului. S-a întâmplat recent la 

sud de Dunăre și, deși evenimentele s-au petrecut pe fondul sărăciei și corupției generalizate, 

factorul declanșator a fost creșterea semnificativă a facturilor la energie.  

Și în România facturile la electricitate pentru consumatorii casnici au ajuns să fie în prezent mai 

mari cu o treime față de în urmă cu un an, cele de gaze au crescut și ele cu câteva procente, iar 

prețul gigacaloriei s-a mărit în multe orașe. Însă asta a dus cel mult la proteste pe Facebook. 

Ceea ce ar putea fi un semn că scumpirile ce vor veni cel mai probabil în anii următori, odată cu 

liberalizarea piețelor de electricitate și gaze naturale, vor fi acceptate mai ușor decât la vecinii 

noştri bulgari. Mai ales pentru că, teoretic, ele vor fi însoțite și de o creștere a calității serviciilor.  

Un argument în favoarea acestei ipoteze este că liberalizarea pieței de electricitate pentru 

consumatorii industriali a avut deja loc și, cred experții, are efecte pozitive: prețurile sunt variabile 

și negociabile și ceva mai mici decât media UE (pentru că piața locală este ceva mai 

concurențială decât a altor state europene). „Pentru consumatorii casnici, liberalizarea nu va 

aduce creșteri semnificative de preț. Majorările din ultimele luni nu sunt cauzate de liberalizare, ci 

de unele creșteri ale tarifelor de transport și distribuție – care au fost amânate până după alegeri 

– și de introducerea în facturi a unor costuri legate de cogenerare și de energia verde“, explică 

Otilia Nuțu, specialist în piața de energie al Expert Forum.  

Mai exact, după cum a decis Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) la 

finele lui 2012, tariful mediu pentru serviciul de transport practicat de Transelectrica a crescut cu 

12,7%, tariful pentru serviciul de sistem s-a majorat cu 6,8%, iar tariful pentru serviciile prestate 

de operatorul comercial participanților la piața angro de energie electrică a crescut cu 23,3%. De 

asemenea, tarifele de distribuție au crescut, în medie, cu 5%-7%.  

Cogenerarea, furt cu acte?  

În același timp, la facturile de electricitate au fost adăugate certificatele verzi (potrivit unei legi din 

iulie 2012, valoarea acestora se va factura şi evidenţia separat pe factură faţă de tarifele/preţurile 

pentru energia electrică, pentru toate categoriile de clienţi) și contribuţiile pentru cogenerare. 

Aceastea din urmă reprezintă, potrivit ANRE, „sume care sunt colectate şi sunt destinate 

protejării mediului, fiind direcţionate spre investiţiile în unităţile de producţie a energiei electrice şi 

termice care consumă mai puţine materii prime şi poluează mai puţin“. Cele două noi 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/179872.html
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componente ale facturii de electricitate au ajuns, în unele situații, să reprezinte 20% din prețul 

total plătit de consumatorii finali.  

Potrivit unei recente anchete realizate de Evenimentul zilei, o bună parte din banii încasați pentru 

cogenerare ajung în conturile unor companii energetice de stat, ajutându-le de fapt să 

supraviețuiască. Sumele sunt distribuite de ANRE în funcție de o formulă de calcul care a făcut 

ca, în unele situații, bonusul de cogenerare să fie de două ori mai mare decât valoarea 

investițiilor pe care ar fi trebuit să le sprijine.  

ANRE încearcă să reducă preţul la energia electrică 

Una dintre variante este amânarea comercializării unui anumit număr de certificate verzi pentru 

diverse categorii de energii regenerabile 

Oficialii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) au anunţat ieri că fac eforturi în 

vederea reducerii cuantumului facturii la energia electrică, dar "este o sarcină foarte grea" să se 

ajungă la nişte preţuri suportabile. 

"Cu ministrul pentru Energie, Constantin Niţă, şi premierul Victor Ponta discutăm posibilităţi de 

reducere în acest an a efectelor schemei de sprijin pentru energia regenerabilă în preţul final la 

energie electrică, dar aceste măsuri nu au nicio legătură cu diminuarea schemei de sprijin în 

urma constatării unei supracompensări", a declarat ieri Zoltan Nagy Bege, membru al Comitetului 

de Reglementare din ANRE, explicând că aceste subvenţii nu sunt plătite de la bugetul de stat, ci 

de toţi consumatorii, prin facturile la electricitate."Este o sarcină foarte grea, şi pentru ANRE, şi 

pentru Guvern, să dăm nişte preţuri suportabile", a adăugat Bege, afirmând că oficialii Autorităţii 

vor discuta mâine raportul de monitorizare privind piaţa de energie aferent anului 2012, precum 

şi propunerile de modificare a schemei de sprijin pentru regenerabile. 

"ANRE crede că se poate reduce numărul de certificate verzi, vineri vom dezbate raportul de 

monitorizare a pieţei pentru 2012, precum şi propunerile de modificare. Vom propune Guvernului 

exact ce ne va spune raportul, dar o reducere a schemei de sprijin nu va fi făcută mai devreme 

de 1 ianuarie 2014", a spus Bege, citat de Mediafax. 

Pentru eolian s-ar putea emite două certificate verzi, din care se va vinde doar unul 

Potrivit acestuia, una dintre propunerile privind diminuarea efectelor în facturi a preţurilor 

energiei, în acest an, este amânarea comercializării unui anumit număr de certificate verzi pentru 

diverse categorii de energii regenerabile. 

"La eolian, de exemplu, există propunerea să se emită ambele certificate verzi, dar să se vândă 

doar unul. Ar însemna că furnizorii nu vor fi obligaţi să cumpere un anumit număr de certificate 

verzi, care astfel nu se vor regăsi în facturile finale", a afirmat Bege, precizând că "cei care 

cumpără energie din piaţa liberă simt deja reducerea". "La consumatorii casnici, care au preţ 

reglementat, preţurile sunt stabilite pentru tot anul. Ca să le modificăm, trebuie să avem 

modificări majore. În preţul reglementat a fost luat oricum un coş de energie la cele mai mici 

preţuri, de la centralele de la Brazi, Nuclearelectrica şi Hidroelectrica", a mai spus Bege. 

10 miliarde de euro, impactul asupra consumatorilor 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) estima anul trecut că 

sprijinirea investiţiilor în energii regenerabile îi va costa pe consumatorii de electricitate din 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-03-28/ANRE+incearca+sa+reduca+pretul+la+energia+electrica&hl=gaz&tip=toate
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România aproximativ 10 miliarde de euro în plus la facturi până în anul 2020, cel mai mare 

impact urmând să fie resimţit în 2016-2017, când consumatorii ar putea ajunge să plătească 

pentru energie cu până la 30% mai mult.  

Ajutorul de stat prin certificate verzi se acordă electricităţii produse în hidrocentrale cu o putere 

instalată de până la 10 MW, centrale eoliene, fotovoltaice, în unităţi pe biomasă, biogaz, 

biolichide, precum şi centralelor care utilizează gazul rezultat din procesarea deşeurilor. 

Certificatele verzi se tranzacţionează la preţul maxim, de 55 de euro, pentru că oferta este 

inferioară cererii. Preţul minim al unui certificat verde este de 27 de euro 

Status quo în legile energiei 

Iulian Iancu s-a declarat împotriva modificărilor legislaţiei primare în ceea ce priveşte energia 

clasică şi neconvenţională. „Legea energiei şi a gazelor naturale a fost aprobată în mai 2012. 

Legea privind promovarea surselor regenerabile de energie a fost ultima dată modificată la 

sfârşitul lunii iulie a anului trecut. Noi modificări ale legislaţiei primare ar avea consecinţe absolut 

nefaste asupra investiţiilor în România”, a declarat preşedintele Comisiei pentru Industrii şi 

Servicii din Camera Deputaţilor, Iulian iancu, la dezbaterea „Competiţie, preţuri corecte, acces 

nediscriminatoriu doar cu o piaţă reală de energie”, organizată de Energy Center. 

O soluţie anunţată de acesta o reprezintă legislaţia secundară, care ar trebui promovată de către 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Reamintim, Asociaţia 

Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) consideră că, deşi Legea 123/2012 a 

energiei electrice şi gazelor naturale a rezolvat anumite probleme, o serie de aspecte importante 

pentru desfăşurarea activităţii în domeniul energiei electrice nu sunt clarificate sau soluţionate 

corect şi conduc la efecte secundare negative, neprevăzute la momentul aprobării. Cel mai 

„acuzat” este art. 23 din lege, ale cărui prevederi vin în contradicţie cu Regulamentul Uniunii 

Europene nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind integritatea şi 

transparenţa pieţei angro de energie, care menţionează că „pieţele angro de energie includ, 

printre altele, pieţele reglementate, sistemele multilaterale de tranzacţionare şi tranzacţiile 

extrabursiere (OTC) şi contractele bilaterale, directe sau prin intermediul brokerilor”. 

„AFEER propune o platformă tip OTC (Over-the-Counter) în administrarea OPCOM. 

Funcţionarea unei astfel de pieţe ar soluţiona cererile de tranzacţii pe termen mediu şi lung şi, 

foarte important, ar reduce presiunea din piaţă. Furnizorii de energie vor piaţă tip OTC pentru că 

platformele respective sunt flexiblie şi le oferă posibilitatea să încheie rapid contracte”, a declarat 

Ion Lungu, preşedintele AFEER, la aceeaşi dezbatere. 

Pe de altă parte, Iulian Iancu a declarat că orice modificare a legislaţiei înseamnă lipsă de 

predictibilitate, iar aceasta sperie şi îndepărtează investitorii. „În energiile regenerabile s-au 

investit, în ultimii ani, peste 3,5 miliarde de euro. Din investiţiile străine realizate anul trecut în 

România circa 50% sunt reprezentate de cele în energiile verzi. Modificarea legislaţiei nu ar face 

decât să diminueze apetitul investiţional în România”, a mai spus Iulian Iancu. „Lipsa investiţiilor 

esenţiale generează probleme sociale uriaşe, necesită soluţii de azi pe mâine. A doua mare 

problemă este scăderea consumului. Prăbuşindu-se industria românească, am înregistrat 9% 

scădere, 6% la energie electrică. Culmea, în februarie a scăzut preţul energiei electrice cu 50% 

faţă de februarie anul trecut. Unii actori din domeniul energiei au pierderi, deoarece nu au ştiut ce 

involuţie vor avea. S-a prăbuşit piaţa“, a mai spus preşedintele Comisiei pentru Industrii. 

http://www.focus-energetic.ro/status-quo-in-legile-energiei-10217.html
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El a precizat că orice modificare s-ar putea face doar după discuţii cu investitorii, operatorii din 

domeniu. 

“Trebuie să înţelegem că România este necesar să aibă un mix de tehnologii şi de energie, în 

funcţie de resurse. Nu poţi să elimini o tehnologie pentru simplul motiv că ţii la altă tehnologie“, a 

explicat Iancu. 

În privinţa preţului electricităţii, toţi cei prezenţi au fost de acord că acesta s-a diminuat 

considerabil pe de o parte datorită electricităţii ieftine, livrate în piaţă de Hidroelectrica şi 

producătorii în centrale eoliene, dar şi scăderii consumului. Luna februarie a anului trecut a fost 

una extrem de geroasă, în timp ce anul acesta a fost cald pentru această perioadă, ceea ce a 

determinat şi scăderea consumului. Astfel, creşterea ofertei şi scăderea cererii nu duce decât la 

scăderea preţului. „Nu trebuie să neglijăm producţia pe cărbune. Ce s-ar întâmpla dacă va fi 

secetă şi nu va bate bântul? Ar trebui să ne întoarcem la centralele pe cărbune, dar, dacă nu ne 

îngrijim de ele, s-ar putea să nu le mai avem!”, a mai spus Iulian Iancu. 

„Preţul energiei electrice nu a scăzut datorită Legii energiei electrice. Este eronat! Preţul a scăzut 

în toată Europa şi e un lucru bun că se întâmplă şi în România”, a spus Ion Lungu. 

În condiţiile în care „nu prea mai e loc pe piaţa internă” s-a pus problema exporturilor. Dar, 

aceasta ar însemna să se exporte energia ieftină, iar în ţară să rămână o parte importantă din 

energia scumpă. În plus, conform reprezentantului EFT, Aurelia Mocanu, nici la export s-ar putea 

să nu fie şanse prea mari. „În Ungaria, electricitatea se tranzacţionează la preţuri de 43 – 44 

euro/MWh, iar în Germania şi Austria la 39 – 40 euro/MWh. Cu toate taxele de transport, 

rezervare de capacitate etc incluse, electricitatea din România depăşeşte aceste sume”, a spus 

Aurelia Mocanu. În aceste condiţii, s-a atras atenţia asupra pericolului de a exporta energia 

ieftină din ţară. „Dacă menţii  distorsiune tarifară, te păcăleşti la export”, a atenţionat şi Jean 

Constantinescu, fost preşedinte ANRE.  

Viscolul a adus CEA MAI VERDE ZI din energie. Eolienele au depăşit reactoarele de la 

Cernavodă 

Vremea rea din ultimele două zile le-a adus bucurie investitorilor în eoliene. Cei care deţin 

parcuri eoliene au avut ieri cea mai profitabilă zi din istoria României. Ieri, 26 martie, eolienele au 

produs cu 10% mai multă energie decât centrala nucleară de la Cernavodă. 

Capital.ro a analizat datele prezentate de Transelectrica care relevă faptul că în ziua de marţi, 26 

ianuarie, centralele eoliene au produs ieri mai multă energie decât reactoarele de la Cernavodă.  

De exemplu, de la intrarea în vigoare a avertizării ANM de cod portocaliu şi cod galben, de la ora 

4 până la ora 14, eolienele funcţionau la o putere orară peste cea a centralei de la Cernavodă. 

Mai mult, eolienele au produs mai mult decât Cernavodă de la ora 4 până la ora 11, când 

funcţiona cu 1510 MW faţă de 1427 MW, cât aveau reactoarele nucleare. 

Aşa cum se poate vedea şi din graficele de mai jos, ieri, la ora 17:40, centralele asigurau 18,2% 

din producţia totală de energie, în timp ce reactoarele doar 16,4%. 

 

Războiul verde. Cine pierde şi cine câştigă din reducerea bonusurilor pentru energia 

neconvenţională 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/viscolul-a-adus-cea-mai-verde-zi-din-energie-eolienele-au-depasit-reactoarele-de-la-cernavoda-17.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/viscolul-a-adus-cea-mai-verde-zi-din-energie-eolienele-au-depasit-reactoarele-de-la-cernavoda-17.html
http://incomemagazine.ro/articole/razboiul-verde-cine-pierde-si-cine-castiga-din-reducerea-bonusurilor-pentru-energia-neconventionala
http://incomemagazine.ro/articole/razboiul-verde-cine-pierde-si-cine-castiga-din-reducerea-bonusurilor-pentru-energia-neconventionala
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În 2008, Parlamentul României a aprobat o lege prin care urma să crească sprijinul pentru 

producătorii de energie verde. Pentru că vreme de trei ani nimeni nu s-a căznit să ceară 

aprobarea de la Comisia Europeană, întrucât era vorba de o subvenţie, actul normativ a rămas 

neaplicabil. 

În toamna lui 2011, Bruxelles-ul şi-a dat ok-ul şi din acel moment România a devenit ţara 

europeană cu cel mai atractiv sistem de ajutor pentru regenerabile. Efectul a fost colosal – 

investiţiile au depăşit orice aşteptări, Dobrogea şi Moldova s-au umplut de eoliene şi de alte 

forme de energie alternativă. Dar există însă şi un revers al medaliei pentru că facturile de curent 

s-au majorat iar câţiva dintre marii consumatori industriali, precum Alro,  au acuzat presiuni în 

cost datorită morilor de vânt. Guvernul pregăteşte o subţiere a acestor bonusuri iar marii 

producători ameninţă chiar şi cu închiderea afacerii. 

În 2012, aproape 140 de companii din ţară au beneficiat de bonusuri totale de 220 milioane de 

euro pentru că au produs cel puţin un megawatt/oră eolian, fotovoltaic, hidro, geotermal sau din 

biomasă. Această sumă a fost plătită de furnizorii de energie, cam 200 la număr, dar a fost 

suportată de consumatori. Greul l-a dus industria dar de la 1 ianuarie 2013 populaţia s-a trezit cu 

facturi mai mari cu 7% doar din cauza regenerabilelor fără să fie întrebată dacă este de acord 

sau nu să subvenţioneze companii private. În plus, consumatorii vor fi supuşi în următorii ani 

unui proces liberalizare a preţurilor la energie care presupune creşterea treptată a tarifelor. 

Pentru a atenua povara de pe umerii populaţiei şi a firmelor Guvernul, prin vocea ministrului 

delegat pe Energie, Constantin Niţă, a anunţat că va tăia din respectivele bonusuri. Această 

dezvăluire de intenţii a bulversat lumea din jurul regenerabilelor iar asociaţiile din sector au 

ameninţat voalat că investiţiile străine, atât de mult dorite de orice stat aflat în mijlocul crizei, sunt 

pe cale să sucombe din lipsa unui orizont legistativ convenabil. Guvernul se află deci într-o 

situaţie delicată, însă decizia trebuie luată. 

Cum funcţionează schema de sprijin 

Schema de sprijin se derulează astfel: o fermă eoliană beneficiază de două certificate verzi 

pentru fiecare MWh produs şi livrat în sistemul energetic naţional, una fotovoltaică de şase, iar o 

centrală pe bază de biomasă primeşte trei certificate. Aceste titluri se pot vinde pe bursa de 

energie OPCOM şi sunt venituri suplimentare pe lângă cele rezultate din urma vânzării 

electricităţii, la preţurile pieţei. Aceste titluri se tranzacţionează pe bursa de energie iar 

producătorii primesc în medie în jur de 40 de euro pe fiecare certificat, potrivit lui Ciprian 

Glodeanu, preşedintele Asociaţiei Române a Industriei Fotovoltaice (RPIA). Banii veniţi de pe 

urma acestor tranzacţii se adaugă celor luaţi de pe urma curentului vândut, la preţul pieţei. 

Această mană cerească legislativă a generat un boom pe piaţă astfel încât dacă la finele lui 2009 

aveam doar 14 MW (!) instalaţi în ferme eoliene, în 2013 s-ar putea să atingem 4.000 MW în 

parcurile cu mori de vânt şi 200-300 MW în cele fotovoltaice. Spre comparaţie, un reactor nuclear 

de la Cernavodă are 700 de MW iar hidrocentrala de la Porţile de Fier puţin peste 1.000 MW. De 

atfel, investiţiile din sector au reprezentat grosul banilor veniţi din străinătate în economia 

autohtonă. 

Reducere la certificate 

Autorităţile vor diminua numărul de certificate verzi alocate producătorilor de energie 

regenerabilă, pentru tehnologiile la care se constată supracompensare prin actuala schemă de 

http://www.focus-energetic.ro/reducere-la-certificate-10225.html
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sprijin, pentru limitarea efectelor acordării subvenţiilor în factura plătită pentru energia electrică 

de către consumatorul final, a declarat vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Energie (ANRE), Emil Calotă.  

“Sunt trei tehnologii pentru producerea energiei regenerabile. Este vorba despre tehnologia 

fotovoltaică, cea pentru microhidrocentrale, care au o putere instalată sub 10 MW, şi energia 

eoliană. Aşadar, cu excepţia energiei produse pe bază de biomasă şi cea pe biogaz, zone în 

care investiţiile nu au ajuns la un nivel foarte ridicat, nu sunt încă date relevante, cele trei sunt 

supracompensate”, a afirmat Emil Calotă, conform Agerpres. 

Acesta a precizat că măsura reducerii numărului de certificate va fi aplicată după aprobarea de 

către ANRE a Raportului de monitorizare a pieţei pentru anul 2012. Sprijinul acordat 

producătorilor este suportat de consumatorul final, prin plata unei facturi mai mari pentru energia 

electrică. 

“Vineri vom supune informării şi aprobării ANRE Raportul de monitorizare a pieţei pentru anul 

2012. Documentul va arăta, în baza unor analize tehnice, care tehnologii sunt supracompensate. 

Acolo vom reduce numărul de certificate. Raportul va fi public de la 1 aprilie 2013”, a adăugat 

Emil Calotă. 

Vicepreşedintele ANRE a explicat şi mecanismul prin care autorităţile pot limita efectele acordării 

certificatelor verzi în factura plătită de consumator. 

“Mecanismul avut în vedere pentru reducerea efectelor schemei de sprijin pentru energia 

regenerabilă în preţul final la energia electrică, deci în factura consumatorului final, în condiţii 

economice normale, pe care îl avem şi noi la dispoziţie prin prevederile schemei de sprijin 

agreate cu Comisia Europeană, este legat de supracompensare. Vom monitoriza pentru toţi 

operatorii de energie regenerabilă efectul asupra costurilor, astfel încât schema de alocare a 

certificatelor verzi să nu denote o supracompensare. Filozofia este că investiţiile sunt scumpe în 

acest domeniu, se recuperează greu, iar investitorii sunt sprijiniţi prin intermediul acestor 

mecanisme. Când se constată că s-a alocat un număr prea mare de certificate verzi, acesta 

poate fi redus. Vom cunoaşte la începutul săptămânii viitoare situaţia exactă”, a menţionat Emil 

Calotă.  

Tarifele de transport al gazelor naturale au crescut. ANRE sustine ca impactul asupra 

pretului final este infim  

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a emis, in urma cu o 

saptamana, un ordin prin care majoreaza tarifele de transport al  gazelor naturale. Tarifele la 

transportul gazelor nu au mai fost modificate din 2009. Majorarile sunt substantiale, urmand sa 

fie valabile pentru perioada 1  aprilie-30 iunie 2013. Contactat de HotNews, Emil Calota, 

vicepresedintele ANRE, sustine ca impactul asupra tarifului final la consumator este "infim", 

pana  in 1%. In urma acestor majorari de tarife va avea de castigat Transgaz, companie care 

urmeaza sa fie listata pe bursa cu 15% din actiuni pana la mijlocul  lunii aprilie. Trebuie precizat 

ca pe 1 iulie va avea loc prima etapa in procesul de liberalizare a preturilor pentru consumatorii 

casnici.  

In urma ordinului ANRE (Ord.13/2013), componenta fixa pentru rezervarea capacitatii pentru 

servicii ferme va creste de la 0,22 lei/MWh la 1,20 lei/MWh. De asemenea, componenta fixa 

pentru rezervarea capacitatii pentru servicii întreruptibile creste de la 0,17 lei/MWh la 1,08 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14487704-tarifele-transport-gazelor-naturale-crescut-anre-sustine-impactul-asupra-pretului-final-este-infim.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14487704-tarifele-transport-gazelor-naturale-crescut-anre-sustine-impactul-asupra-pretului-final-este-infim.htm
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lei/MWh. 

In noul Ordin sunt prevazute servicii in plus fata de cele de pana acum. De exemplu, tariful 

pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale de  tip backhaul in punctele de 

interconetcare a Sistemului national de transport. In acest caz, tariful este de 0,97 lei/MWh, 

reprezentand componenta fiza  pentru rezervarea de capacitate de tip backhaul. Tranzactiile de 

tip backhaul sunt o procedura de export al gazelor, prin schimburi virtuale. Exportul nu  este 

realizat in mod fizic, prin conducte, ci prin intermediul documentelor. ANRE a permis, printr-un alt 

ordin publicat saptamana trecuta in Monitorul  Oficial, realizarea acestui tip de export al gazelor 

naturale. 

Ultima modificare a tarifelor de transport al gazelor a avut loc in luna septembrie 2009, prin 

Ordinul 76/2009 al ANRE. In 2010, a fost emis un alt Ordin privind prelungirea duratei de 

valabilitate a Ordinului pe o perioada nedeterminata, pana la stabilirea noului venit reglementat. 

Anul 2013 reprezinta an de trecere de la perioada a doua de reglementare la perioada a treia de 

reglementare, al carei inceput va fi decalat cu un an.  Perioada a treia de reglementare va fi 

cuprinsa intre anii 2014-2018. 

La gaze, in cazul  consumatorilor industriali, prima etapa a liberalizarii a avut loc pe 1 februarie 

2013 cand preturile au crescut cu 5%. Vor urma alte cresteri in aprilie  (5%), iulie (5%) si 

octombrie (3%). Pentru  consumatorii casnici, liberalizarea incepe pe 1 iulie 2013 cand preturile 

vor creste cu 8%, urmand o crestere cu  inca 2% in octombrie. La energia electrica, in cazul 

consumatorilor industriali, va avea loc liberalizarea totala a pietei pana in ianuarie 2014. In cazul  

consumatorilor casnici, deschiderea pietei se va face mai lent, cu 10% in iulie, urmand sa ajunga 

la 10% pe 1 ianuarie 2014. In aceste conditii, autoritatile trebuiau sa adopte masuri de sprijin al 

consumatorilor casnici care nu vor putea suporta aceste majorari de preturi. Din cauza ca nu le-a 

adoptat, Romania a ajuns in fata Curtii Europene de Justitie, fiind propusa in acest caz o amenda 

de circa 60.000 euro pe zi.  

Guvernul a convenit inca din 2011 cu FMI, Banca Mondiala si CE sa adopte masuri de taxare a 

veniturilor suplimentare obtinute de companiile energetice in urma liberalizarii. Aceste taxe ar fi 

trebuit sa alimenteze un fond special dedicat cosumatorilor vulnerabili. La inceputul anului, 

autoritatile romane au impus o serie de taxe in domeniul energetic (trei tipuri de taxe), insa nu a 

fost creat niciun fond. Banii obtinuti ajung la bugetul statului, insa nu sunt dedicati special 

consumatorilor vulnerabili.  

DEPUTAŢII AU APROBAT:  

Taxa pe monopolurile din energie nu va fi suportată de consumatori  

Deputaţii din Comisia pentru Buget, Finanţe, Bănci au aprobat, ieri, Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului care taxează monopolurile din distribuţia şi transportul gazelor şi electricităţii. 

Deputaţii au introdus în legea de aprobare a Ordonanţei un amendament în care precizează că 

această taxă nu va fi recuperată de operatori prin tarifele reglementate plătite de consumatori. 

Amendamentul a fost agreat de reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice şi de cei ai ANRE 

(reglementatorul pieţei de energie). 

     Potrivit acestei ordonanţe, electricitatea şi gazele extrase din sistemul de transport vor fi 

impozitate cu 0,1 lei pe MWh. Electricitatea şi gazele extrase din sistemul de distribuţie vor fi 

http://m.hotnews.ro/stire/14462150
http://m.hotnews.ro/stire/14462150
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14048580-supraimpozitarea-companiilor-energetice-sursa-bani-pentru-pensii-salariile-bugetarilor.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14048580-supraimpozitarea-companiilor-energetice-sursa-bani-pentru-pensii-salariile-bugetarilor.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14048580-supraimpozitarea-companiilor-energetice-sursa-bani-pentru-pensii-salariile-bugetarilor.htm
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=202066&key=MjAxMy0wMy0yNyAxIDk1YWEyNWNkYTA4NzFmYWVmNDYyYTgzYjc3M2YxMWNh
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=202066&key=MjAxMy0wMy0yNyAxIDk1YWEyNWNkYTA4NzFmYWVmNDYyYTgzYjc3M2YxMWNh
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taxate cu 0,75 lei pe MWh. Deputaţii au stabilit că aceste taxe plătite către bugetul de stat de 

operatorii de transport şi distribuţie sunt deductibile fiscal.  

     Potrivit estimărilor Ministerului Finanţelor Publice, din taxarea monopolurilor vor fi încasate 

suplimentar, în acest an, peste 250 milioane lei, respectiv peste 300 milioane lei, în 2014. Taxa 

pe monopoluri va fi aplicată doar în anii 2013 şi 2014, perioadă în care piaţa de electricitate şi 

gaze naturale va fi complet liberalizată pentru consumatorii industriali.  

Vrem gaz ieftin pentru popor, nu pentru băieții deștepți 

Am avut o discuție în contradictoriu cu d-nii Iulian Iancu de la Parlament și cu dl Emil Calotă de la 

ANRE. Care susțin că vai, consumatorul, ce milă ne e de el. Și că nu se poate, dom’le, să avem 

acum bursă de gaze la OPCOM, vă dați seama ce s-ar întâmpla? Și că ce catastrofă ar fi dacă 

am exporta gaz. 

Să explicăm. 

Dacă azi am lăsa piața liberă, prețurile gazului nu s-ar duce la nivelul gazului de import de la 

Gazprom (care a fost și 500 de dolari). Petrom ar vinde destul de ieftin, față de ceilalți, că ei 

produc gaz asociat, adică îl scot odată cu petrolul, doar n-or să-l arunce. Romgaz ar vinde și el 

cât să aibă clienți, peste Petrom, dar sub Gazprom. Gazprom și-ar scădea prețul, la fel și GDF 

de la unguri de la care importăm. Probabil că prețul ar fi pe la 300-350 USD / 1000 m3, în niciun 

caz la 500. 

Dacă piața începe să funcționeze, vor mai apărea și alți jucători. În timp. Gazul din Marea 

Neagră. Gazul de șist. Mai mult gaz de import din Vest. Dacă nu, nu va face nimeni investiții noi. 

Dacă gazul e mai scump pentru consumatorii industriali, încep să se preocupe de eficiența 

energetică. Să fie clar: consumatorii industriali care contează sunt Interagro, Azomureș și Elcen, 

nu alții. Ăștia trei consumă cât toți consumatorii casnici. Elcen are nevoie de gaz ieftin ca să-și 

acopere pierderile că nu-i plătește RADET. Interagro că e băiat deștept. Azomureș că s-a nimerit. 

Dacă dăm gaz ieftin la Interagro & Co, cum noi poporul deținem 80% din Romgaz și 20% din 

Petrom, asta înseamnă că întreținem Interagro & Co din buzunarul nostru. Adică subvenționăm 

noi poporul pe cel mai bogat om din România. În condițiile în care 50% din popor n-are nici 

măcar acces la gaze! 

Liberalizarea pieței s-ar putea face instantaneu, fără să plătim noi consumatori casnici un leu în 

plus. Chiar pentru toți consumatorii casnici, nu doar pentru “vulnerabili”, ăia pe care ne chinuim 

de vreun an să-i “definim”. 

Dacă Romgaz ar vinde la preț de 2-3 ori mai mare decât azi, ar face profituri frumușele, care sunt 

venit la bugetul de stat, partea care nu e reinvestită. Din profiturile Petrom, 20% sunt ale statului. 

Apoi putem face și chestia aia cu supraimpozitarea: banii ăia suplimentari câștigați de Petrom și 

Romgaz se pot împărți între stat și companii – în alte cuvinte, putem lua și mai mulți bani de la 

Petrom decât 20% dividende și 16% impozit pe profit, pt profiturile suplimentare. 

Din banii ăștia, statul poate spune direct, drag popor, vă plătesc eu jumate – trei sferturi – 90% 

din factura FIECĂRUI CONSUMATOR CASNIC. Deci: dacă într-o piață liberalizată factura unui 

consumator casnic e 100 de lei, ea îmi poate apărea pe factură ca 100 de lei din care: 90 lei 

plătiți de la bugetul statului (scris negru pe alb) și 10 lei am eu de plată! 

http://www.contributors.ro/economie/10058/
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Mecanismul ăsta se folosește deja, pentru termoficare, pentru o parte din consumatori, deci este 

cât se poate de simplu de făcut. Și e perfect legal și perfect compatibil cu Directivele UE. 

De ce nu se face? Pentru că avem nevoie de “prețuri reglementate” ca să justificăm de ce-i dăm 

gaz ieftin lui Niculae de la Interagro și celorlalți, și să spunem că e okei, “totuși plătește mai mult 

decât prețul reglementat”. Adică: prețul reglementat este o referință falsă în beneficiul băieților 

deștepți, atât. 

Cei care se opun bursei de gaz la OPCOM sunt cei speriați de transparența tranzacțiilor. 

OPCOM a făcut împreună cu un grup de stakeholderi documentele pentru platforma de gaz, 

adică o piață unde să se liciteze gazul din România. A depus-o la ANRE. ANRE o ține pe loc din 

1 februarie și propune reglementări concurente la bursa de gaze, mormăind că România nu e 

încă pregătită. Curios, stakeholderii din discuțiile cu OPCOM n-au văzut că România nu e 

pregătită, noroc de ANRE! 

Posibilitatea de export de gaze n-ar însemna altceva decât că piața s-ar liberaliza instantaneu. 

De aia nici n-o vor Iancu & Co. 

Auzeam pe Dl Iancu zicând, vai, am vinde la 150 la export și am cumpăra la 500 de la Gazprom! 

O explicație ridicolă. De ce ar vinde cineva zdravăn la cap (Petrom, Romgaz) cu 150 la export 

când ar putea vinde la 500 aici, dacă există cerere, că de la Gazprom s-ar cumpăra tot dacă 

există cerere la 500? 

În realitate, cei care se opun exportului de gaz (o chestie altminteri imposibilă dacă vrem să fim 

în UE, n-ai cum să interzici libera circulație a bunurilor în UE) se opun de fapt să facem 

concurență Gazpromului în Moldova. De aia nici nu ne grăbim deocamdată cu conducta Iași-

Ungheni deși e un mizilic de bani. Harașo!  

Se scumpesc gazele naturale. Vezi CALENDARUL LIBERALIZĂRII 

Tarifele de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat vor fi majorate din 1 aprilie 2013 cu 

circa 5% pentru consumatorii non-casnici, acestea urmând să ajungă la 55,3 lei/MWh. 

De la 1 iulie 2013 tarifele vor fi majorate tot cu circa 5% pentru consumatorii non-casnici şi cu 

circa 8% pentru populaţie. 

De asemenea, tarifele de furnizare a gazelor naturale se vor majora de la 1 octombrie 2013 cu 

circa 3% pentru consumatorii non-casnici şi cu 2% pentru consumatorii casnici. 

Preţurile  vor fi majorate în conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul României faţă 

de FMI, BM şi CE, concretizate în Memorandumul privind calendarul de eliminare a preţurilor 

reglementate la gazele naturale. 

Aşa cum se poate vedea şi din graficele de mai jos, în cazul consumatorilor non-casnici 

liberalizarea pieţei va duce la dublarea preţului în decurs de mai puţin de doi ani. În cazul 

populaţiei scumpirile încep din vara acestui an, când preţurile vor creşte cu 8%, ajungând la 49,8 

lei MWh, şi vor continua până în toamna lui 2018, atunci când preţurile vor ajunge la 119 lei 

MWh. 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/se-scumpesc-gazele-naturale-vezi-calendarul-liberalizarii-180125.html
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Calendarul de eliminare a preţurilor reglementate în domeniul gazelor naturale (consumatorii 

noncasnici) 

 

•    1 decembrie 2012: grad de convergenţă (35%), preţ producţie internă (49 lei/MWh), creştere 

preţ final (5%) 

•    1 aprilie 2013: grad de convergenţă (40%), preţ producţie internă (55,3 lei/MWh), creştere 

preţ final (5%) 

•    1 iulie 2013: grad de convergenţă (47%), preţ producţie internă (63,4 lei/MWh), creştere preţ 

final (5%) 

•    1 octombrie 2013: grad de convergenţă (51%), preţ producţie internă (68,3 lei/MWh), creştere 

preţ final (3%) 

•    1 ianuarie 2014: grad de convergenţă (55%), preţ producţie internă (72 lei/MWh), creştere 

preţ final (4%) 

•    1 aprilie 2014: grad de convergenţă (71%), preţ producţie internă (89,4 lei/MWh), creştere 

preţ final (5%) 

•    1 iulie 2014: grad de convergenţă (91%), preţ producţie internă (109 lei/MWh), creştere preţ 

final (5%) 

•    1 octombrie 2014: grad de convergenţă (100%), preţ producţie internă (119 lei/MWh), 

creştere preţ final (4%) 

Calendarul de eliminare a preţurilor reglementate în domeniul gazelor naturale (consumatorii 

casnici) 

Industria pierde din cauza gazelor naturale 

Creşterea preţului la gazele naturale, în urma aplicării de la 1 februarie a HG 22/ 2013, va 

determina pierderi considerabile pentru producătorii din industrie şi o creştere în lanţ a preţurilor 

în întreaga economie, se arată într-un comunicat al Confederaţiei Patronale din Industrie, 

Agricultură, Construcţii şi Servicii din România (CONPIROM). 

“Am solicitat Guvernului amânarea aplicării HG nr. 22/2013 cu un an de zile, începând cu data 

de 31 martie a.c., însă la această solicitare nu am primit până în acest moment niciun răspuns. 

Ţinând cont de faptul că orice modificare a preţurilor materiilor prime influenţează decisiv 

structura cheltuielilor de producţie şi implicit funcţionarea unităţilor în cauză, apreciem că 

aplicarea actului normativ va determina pierderi considerabile pentru producătorii din industrie şi 

o creştere în lanţ a preţurilor în întreaga economie. Agenţii economici vor fi obligaţi să ia măsuri 

radicale în privinţa conservării capacităţilor de producţie”, se mai arată în comunicat. 

Potrivit actului normativ, care a intrat în vigoare începând cu 1 februarie 2013, preţul gazelor 

naturale din producţie internă a crescut în primele trei luni ale acestui an cu 7%, urmând ca ritmul 

mediu trimestrial de creştere a preţului la gazele naturale din producţia internă să fie de peste 

12%, în cazul consumatorilor industriali. Aceştia vor ajunge, astfel, să plătească, în octombrie 

2014, un preţ la gazele naturale din producţia internă cu 160% mai mare faţă de luna ianuarie 

2013. 

http://www.focus-energetic.ro/industria-pierde-din-cauza-gazelor-naturale-10253.html
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CONPIROM reuneşte în prezent 15 federaţii şi organizaţii patronale reprezentantive din industria 

metalurgică, chimică, energetică, a sticlei, domenii în care gazele naturale şi energia electrică – 

utilităţile, în general – reprezintă peste 75% din costurile de producţie. Aproximativ un milion de 

salariaţi lucrează în companiile membre ale CONPIROM.  

STIRE RECTIFICATA Un ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie permite 

exporturile de gaze  

Un ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei publicat, vineri, in 

Monitorul Oficial, permite exporturile de gaze. Practic, vor putea fi realizate exporturi prin 

conductele de interconectare cu Ungaria si Bulgaria, dar si prin viitoarea conducta spre 

Republica Moldova (Iasi-Ungheni). 

Precizare: in versiunea initiala a articolului se arata eronat ca exporturile catre R. Moldova. Am 

operat corectura necesara 

Noul ordin al ANRE reglementeaza valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si 

modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului  de gaze naturale. Potrivit ordinului, 

termenul de "amestec intern/import" inseamna "amestec de gaze constituit din cantitati de gaze 

naturale din productia  interna curenta/inmagazinare si de gaze naturale achizitionate din import 

sau din alte state din spatiul comunitar curente/inmagazinare". 

In acelasi ordin se arata ca pentru determinarea structurilor lunare de amestec, pana in data de 

10 ale lunii anterioare lunii de livrare, producatorii,  furnizorii, operatorii de distributie, operatorii 

de inmagazinare, operatorul de transport si de sistem, precum si clientii eligibili au obligatia de a  

transmite Transgaz diverse informatii. In privinta producatorilor si furnizorilor de gaze, exista 

obligatia transmiterii informatiilor legate de cantitatile  de gaze naturale din productia interna 

destinate comercializarii in alte state din spatiul comunitar. 

Conducta de interconectare Ungheni-Iasi va avea o capacitate de transport de 1,5 miliarde de 

metri cubi pe an. In urma cu doi ani, aflat intr-o vizita in Romania, ministrul moldovean a declarat 

ca Moldova doreste sa inlocuiasca intre 15% si 30% din importurile din Rusia cu gaze care 

provin din surse alternative. In acest fel poate fi redusa dependenta de gazele rusesti. De aceea, 

Moldova urmareste cu mare interes proiectele in care este Romania implicata, precum Nabucco. 

Importanta conductei Iasi-Ungheni pentru R. Moldova 

Pentru R. Moldova acest proiect este foarte important fiind o solutie pentru reducerea 

dependentei de gazele rusesti. Conducta de interconectare Ungheni-Iasi ar avea o capacitate de 

transport de 1,5 miliarde de metri cubi pe an. In urma cu doi ani, aflat intr-o vizita in Romania, 

ministrul moldovean a declarat ca Moldova doreste sa inlocuiasca intre 15% si 30% din 

importurile din Rusia cu gaze care provin din surse alternative. In acest fel poate fi redusa 

dependenta de gazele rusesti. De aceea, Moldova urmareste cu mare interes proiectele in care 

este Romania implicata, precum Nabucco. 

La sfarsitul lunii mai 2012, Guvernul a aprobat o hotarare privind indicatorii tehnico-economici ai 

conductei de gaze Ungheni-Iasi. Acesta este un proiect inclus in Protocolul de colaborare moldo-

roman din 24 mai 2010. Dupa finalizarea gazoductului Ungheni-Iasi, o mare parte din necesarul 

de gaze din Republica Moldova ar putea fi acoperita cu importurile din Romania, a declarat, anul 

trecut, Valeriu Lazar, pe atunci viceprim-ministru si ministru al economiei din R. Moldova. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14517451-republica-moldova-fost-exclusa-exporturile-romanesti-gaze.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14517451-republica-moldova-fost-exclusa-exporturile-romanesti-gaze.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-12099424-romania-ajuta-republica-moldova-reduca-dependenta-gazele-rusesti-dupa-finalizarea-gazoductului-ungheni-iasi.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-12099424-romania-ajuta-republica-moldova-reduca-dependenta-gazele-rusesti-dupa-finalizarea-gazoductului-ungheni-iasi.htm
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OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(decembrie 2012-februarie 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 241,49 Lei/CV  

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 26.03 
 

27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 01.04 02.04 

Preţ mediu [Lei/MWh]  98,36 
 

183,29 188,19 155,79 91,96 13,22 148,85 172.52 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

51.918  52.611 45.137 42.336 44.341 32.441 48.517 51.688 

 
 

 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2012-2013 [lei/MWh] 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

ROPEX_FM_2012 217,82 210,23 216,25 216,44 214,36 215,45 215,19 212,94 217,15 220,40 222,46 223,00 223,13 

ROPEX_FM_2013 220,43 232,39 230,82 224,97 218,94 218,51 218,30 218,97 218,77 217,77 216,47 216,30 216,35 

 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

Medii zilnice Consum Productie Carbune Gaze Ape Nucleara Sold extern Eoliana Foto 

25.03 7093 7219 2110 1370 1692 1414 -126 633 0 

26.03 7523 8223 2389 831 2011 1423 -699 1569 0 

27.03 7421 7718 2469 929 2298 1425 -297 595 1 

28.03 7321 7361 2436 1219 2177 1418 -40 110 1 

29.03 7222 7290 2204 1247 1941 1416 -69 483 1 

30.03 6527 6863 2186 848 1628 1427 -336 773 1 

31.03 5761 5845 1342 770 1281 1430 -84 1022 0 

 
 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 
 

In ziua de Marti 26.03.2013 Marti 27.03.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 7477 6845 

Maxim 8583 8037 

Export/Import 689(export) 28(export) 
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Grafice, Harta  
 

 
 

 

 
 

 

Diagnoza si prognoza hidrologica pentru Dunare la intrarea in tara si pe tot sectorul 
romanesc  

Situatia debitelor si nivelurilor 

în intervalul 30.03.2013, ora 07.00 – 31.03.2013, ora 07.00 

 

 

Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) a fost în scadere, având valoarea de 10000 m3/s, peste media 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 8165 6872 

Din care: 

Carbune 
2388 2148 

Hidrocarburi 849 885 

Nuclear 1419 1407 

Eoliene 1440 525 

Hidro 2069 1871 
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multianuala a lunii martie (6700 m3/s). 

Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 31.03.2013, ora 07.00 – 07.04.2013, ora 07.00 

 

Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi stationar în prima zi a intervalului, în urmatoarea zi în 

scadere pâna la valoarea de 9900 m3/s apoi în crestere pâna la valoarea de 11000 m3/s, situându-se peste 

mediile multianuale ale lunilor martie (6700 m3/s) si aprilie (7900 m3/s). 

PROGNOZA 
HIDROLOGICA 
LUNARA 
PENTRU 
INTERVALUL 
APRILIE – 
IUNIE 2013  

 

 

I. Rauri interioare: 

In luna aprilie 2013 pe baza elementelor statistice de lunga durata, a estimarilor 

meteorologice si avand in vedere situatia hidrometeorologica de la sfarsitul lunii martie 

2013 se estimeaza ca regimul hidrologic se va situa la valori între 80-100% din mediile 

multianuale lunare, mai mari (peste 100%) pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, 

Iza, Tur, Somes, Crasna, Barcau, Crisuri, Aries, Bega Veche, Bega. Timis, Barzava, 

Moravita, Caras, Nera, Cerna, Strei, Prahova si in bazinele superioare ale Argesului, 

Siretului si Prutului si mai mici (50-80%) pe raurile din bazinul inferior al Oltului, pe 

râurile de câmpie din Muntenia, Moldova si pe cele din Dobrogea. 

Sunt posibile cresteri mai importante de niveluri si debite, cu depasirea COTELOR DE 

APARARE pe raurile din jumatatea de vest a tarii si pe unele rauri din zonele de deal 

si munte datorita efectului combinat al precipitatiilor cu valori peste normele 

climatologice prognozate, cedarii apei din stratul de zapada din zonele de munte cu 

altitudine ridicata si propagarii. Formatiunile de gheata vor fi in diminuare, restrangere 

si eliminare in prima decada a lunii. 

In luna mai 2013 regimul hidrologic se va situa la valori peste mediile multianuale 

lunare pe raurile din nordul Moldovei, Maramures, Crisana, Banat si pe cele din 

bazinele Jiului si Prahovei. Valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale 

lunare se vor inregistra pe Siretul superior si mijlociu, pe Moldova, Bistrita, in bazinele 

superioare si mijlocii ale Oltului si Argesului, pe Ialomita si Buzau si intre 50-80% din 

normalele lunare pe Mures, Olt inferior, Vedea, afluentii Argesului inferior, Rm.Sarat, 

Putna, Trotus, Barlad, in bazinul mijlociu si inferior al Prutului si pe raurile din 

Dobrogea  

Sunt posibile cresteri mai importante de niveluri si debite, cu depasirea COTELOR DE 

APARARE pe unele rauri din vestul si nordul tarii datorita precipitatiilor cu valori 

peste normele climatologice prognozate, iar datorita precipitatiilor sub forma de 

aversa, specifice lunii mai, se pot inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti, 

paraie si viituri rapide pe unele rauri mici din zonele de deal si munte. 

In luna iunie 2013 regimul hidrologic se va situa la valori intre 80-100% din mediile 

multianuale lunare, mai mici (50-80%) pe raurile din bazinul superior al Muresului, pe 

cele din bazinul inferior al Oltului, pe Vedea, Rm.Sarat, Putna, Trotus, Barlad si pe 

raurile din bazinul Prutului. Cele mai mici valori (30-50% din normalele lunare) se vor 
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inregistra pe raurile din Dobrogea.  Din punct de vedere al fenomenelor hidrologice 

periculoase, in luna iunie riscul principal va fi reprezentat de fenomenele de viituri 

rapide cu probabilitate mai mare de producere pe arii mai extinse pe râurile din 

jumatatea de nord a tarii si din zona de munte. 

II. Fluviul Dunarea.  

Pe baza elementelor statistice de medie si lunga durata a fost elaborata prognoza 

debitelor medii si extreme lunare pe Dunare la intrarea in tara (sectiunea Bazias) 

pentru lunile aprilie, mai si iunie 2013, valori prezentate in tabelul de mai jos: 

De asemenea, in tabel, in coloana “m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale 

debitelor corespunzatoare lunilor aprilie, mai si iunie. 

Avand in vedere valorile debitelor maxime si a celor medii estimate pentru lunile 

aprilie si mai se prognozeaza pentru aceste luni depasirea COTELOR DE APARARE 

pe tot sectorul romanesc al Dunarii aval de SHEN Portile de Fier, cu mentinerea 

nivelurilor peste COTELE DE APARARE aproape pe intreaga durata a acestui 

interval. 

Aceste prognoze de lunga durata se vor actualiza prin prognozele de scurta durata care 

vor fi precedate, in situatiile in care se prognozeaza posibilitatea depasirii COTELOR 

DE APARARE, de avertizari hidrologice emise pe baza situatiei hidrologice si a 

evolutiei factorilor meteorologici din momentul respectiv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wind, waves & weather forecast Constanta Airport  
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Romania si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Romania nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  
Va rugam contactati EFT Romania pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


