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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Din secretele facturii la energie electrică: un sfert din preţ este energia consumată real 

Plătim de două ori mai mult la electricitate faţă de acum şase ani!  Calculele sunt făcute de furnizori, 

care dau vina pe majorarea unor tarife şi pe introducerea de noi taxe. Au apărut în facturi 

certificatele verzi şi taxa de co-generare, bani care se duc în contul centralelor termice şi electrice 

pentru a-şi moderniza echipamentele. Din vară, preţurile la electricitate ar putea să scadă. 

Doar 27% din tot ce vedeţi pe factură este energie pură! Restul sunt taxe, tarife de transport şi de 

distribuţie, sprijin acordat producătorilor de energie din surse regenerabile şi termo, explică 

Andreea Gheorghe, reporter TVR. Aproximativ 10% din ce plătim în fiecare lună merge în contul 

certificatelor verzi şi taxei de co-generare, un sprijin pe care, vrem nu vrem, suntem obligaţi să-l 

acordăm termocentralelor şi CET-urilor pentru a se retehnologiza.  

Totul porneşte de la costul de producţie. Apoi suma se rotunjeşte cu tarifele de transport, de 

distribuţie şi cu cele de sistem. Furnizorii, cei care trimit facturile acasă, cumpără energia la pachet 

cu toate acestea, plus certificatele verzi. Totul este transferat în factura finală, la care se adaugă 

taxa pe valoare adăugată, accizele şi taxa de co-generare.  

În condiţiile în care consumul scade, acelaşi cost se împarte la mai puţini utilizatori şi în condiţiile 

astea, preţul pe utilizator, surprinzător creşte, chit că preţurile în general şi consumul scad, explică 

reprezentantul Asociaţiei Furnizorilor de Electricitate, Tudor Cîrstea. 

Mai mult, faţă de anul trecut, taxa de co-generare a scăzut din ianuarie la 18 lei pentru un megawatt 

consumat, iar preţul certificatelor verzi cumpărat de furnizori e aproape de limita minimă. 

Preţul la consumatorul final nu creşte. Din estimările noastre ar trebui să scadă cu un procent, e 

adevărat, foarte mic, spune preşedintele ANRE, Nicolae Havrileţ. 

La nivel european, România şi Bulgaria au cele mai mici preţuri la electricitate. 

Cele mai mari facturi le plătesc danezii, ciprioţii şi germanii. 

 

Departamentul pentru Energie a pus in dezbatere publica pentru o luna proiectul de 

Hotarare de Guvern privind eliminarea taxei de cogenerare la exporturile de energie 

Departamentul pentru Energie a publicat luni pe site-ul sau un proiect de Hotarare de Guvern 

privind eliminarea taxei de cogenerare pentru export, se arata intr-un comunicat de presa. 

Dezbaterea publica a proiectului de Hotarare de Guvern va dura o luna. Potrivit Departamentului, 

proiectul a fost publicat luni "in conformitate cu anuntul facut de primul-ministru Victor Ponta in 

Parlament". Insa, Victor Ponta anuntase ca "miercuri Guvernul va pune in discutie eliminarea taxei 

de cogenerare pentru export". 

Vezi documentul atasat 

http://stiri.tvr.ro/din-secretele-facturii-la-energie-electrica-un-sfert-din-pret-este-energia-consumata-real_42201.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16893891-departamentul-pentru-energie-pus-dezbatere-publica-pentru-luna-proiectul-hotarare-guvern-privind-eliminarea-taxei-cogenerare-exporturile-energie.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16893891-departamentul-pentru-energie-pus-dezbatere-publica-pentru-luna-proiectul-hotarare-guvern-privind-eliminarea-taxei-cogenerare-exporturile-energie.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-16892263-video-dezbatere-camera-deputatilor-tema-neimpozitarii-profitului-reinvestit-reducerea-cas-5-participa-premierul-victor-ponta.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-16892263-video-dezbatere-camera-deputatilor-tema-neimpozitarii-profitului-reinvestit-reducerea-cas-5-participa-premierul-victor-ponta.htm
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Departamentul pentru Energie sustine ca prin aceasta masura vor fi stimulate exporturile de 

energie electrica ale producatorilor autohtoni si, astfel, Romania poate deveni principal furnizor de 

electricitate din Europa Centrala si de Sud-Est.  

"In contextul intern si international, marcat de criza economica, sectorul energetic romanesc 

dispune de mari resurse si oportunitati. In vederea utilizarii eficiente a resurselor energetice si 

sustinerii marilor producatori de energie pe baza de carbune, Departamentul pentru Energie a 

elaborat un proiect de act normativ. Proiectul tine cont si de necesitatea aderarii Romaniei la 

pietele cuplate din Cehia, Slovacia si Ungaria, care presupune un proces de aliniere a Pietei de 

energie electrica pentru Ziua Urmatoare (PZU) din Romania", precizeaza Departamentul pentru 

Energie.  

Potrivit acestuia, proiectul de act normativ a fost elaborat in vederea modificarii Hotararii 

Guvernului 1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei 

de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta, pe baza cererii de energie termica 

utila. 

Din analiza facuta de Departamentul pentru Energie, impreuna cu Autoritatea Nationala de 

Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a efectelor modificarii HG 1215/2009, a rezultat faptul 

ca, in anul in curs, noile prevederi nu vor avea impact asupra consumatorului final.  

Ce este taxa pe cogenerare 

Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă este de 0,01838 lei/kWh, fara TVA. Furnizorii 

clienţilor de pe teritoriul României şi furnizorii care exportă energie electrică facturează aceasta 

contributie consumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare. 

Practic, aceasta taxa este o contributie pe care o platesc, lunar, toti consumatorii pentru investitii 

in energia produsa in cogenerare de inalta eficienta. Teoretic, este un  sprijin financiar 

producatorilor de energie electrica si termica ce  detin sau exploateaza comercial centrale de 

cogenerare de inalta eficienta si instituie  un mecanism de sprijin prin care se urmareste acoperirea 

diferentei  dintre costul producerii energiei in cogenerare de inalta eficienta si pretul de vanzare  al 

acesteia. Practic, ajutorul ajunge la cea mai mare parte a CET-urilor din intreaga tara. Cogenerarea 

este un sistem de producere simultana, in acelasi  proces, de energie termica si energie electrica, 

care utilizeaza mai multe surse de combustibil pentru a genera energie. Permite de asemenea 

scaderea  consumului de gaz prin inlocuirea cu alte resurse. 

Ajutorul este acordat lunar beneficiarului, sub forma  unei sume de bani denumita "bonus", pentru 

fiecare unitate de energie electrica (MWh) produsa in  cogenerare de inalta eficienta.  

 

Cum se traduce anagrama Pachetului de sprijin aprobat de guvern pentru marii 

consumatori de energie si gaze 

Ieri a fost o zi decisiva pentru autoritati si marii consumatori de energie si gaze din Romania, in 

ceea ce priveste sprijinul acordat acestora din urma de catre Guvern in fata avalansei preturilor. 

Primul ministru Victor Ponta a rezumat in cateva propozitii masurile pe care Guvernul le va lua in 

sedinta de maine , masuri pe care prea putini consumatori le-au inteles deocamdata. Inainte de a 

discuta despre deciziile anuntate, va informam in exclusivitate ca sunt cel putin doua informatii 

pretioase, care nu au fost prezentate de catre domnul prim ministru. Pe piata energiei electrice vor 

fi reintroduse contractele bilaterale, iar pe piata gazelor naturale va fi introdusa obligativitatea 

http://energy-center.ro/actualitate-news/cum-se-traduce-anagrama-pachetului-de-sprijin-aprobat-de-guvern-pentru-marii-consumatori-de-energie-si-gaze/
http://energy-center.ro/actualitate-news/cum-se-traduce-anagrama-pachetului-de-sprijin-aprobat-de-guvern-pentru-marii-consumatori-de-energie-si-gaze/
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tranzactionarii a circa 25% din cantitatea de gaze disponibila pe cele doua platforme de 

tranzactionare, OPCOM si BRM. 

Sa ne intoarcem insa la ceea ce a anuntat in plenul Parlamentului, primul ministru Victor Ponta: 

* preţul de referinta la gaze, la care se vor putea raporta producatorii industriali va fi cel de la 1 

ianuarie, 2014; 

* taxa de cogenerare la exportul de energie electrica va fi eliminata; 

* va exista o scutire de pana la 85% din cantitatea de certificate verzi pe care pot sa o cumpere si 

trebuie sa o cumpere marii producatori din industrie; 

* calendarul de liberalizare a pretului la gaze va fi respectat pentru consumatorii casnici, in timp ce 

consumatorii non-casnici vor putea apela la piata libera, unde ar putea obtine preturi mai 

avantajoase decat in reglementat. 

Toate aceste masuri anuntate au in spate o serie de alte consecinte, asupra carora primul ministru 

nu a insistat, dar care, per ansamblu avantajeaza intr-adevar marii consumatori, poate chiar in 

detrimentul consumatorilor casnici (reglementati). Nu se modifica legile esentiale ale pietelor de 

energie si gaze, nu este incalcat Memorandumul semnat cu Fondul Monetar, Comisia Europeana 

si Banca Mondiala, nu se amana calendarul de liberalizare a pietei si nu se incalca legile 

concurentei prin adoptarea pachetului amintit. 

Numai ca, asa cum se intampla si in viata de zi cu zi, orice masura are si contramasura. Sau altfel 

spus, deciziile luate au efectele scontate pana la un moment dat, dar si efecte nebanuite. Tocmai 

de aceea, Energy-Center va prezenta in exclusivitate consecintele masurilor adoptate la guvern 

(impreuna cu ANRE, Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, Consiliul Concurentei 

si cei doi mari producatori de gaze din Romania). Cititi analiza noastra de maine.  

 

Emil Calotă, vicepreşedinte ANRE: Producţia de energie din surse regenerabile ar putea 

creşte cu circa 60% în acest an, până la 10 TWh 

Producţia de energie electrică a României din surse regenerabile ar putea creşte în acest an la 9-

10 TWh, faţă de 6,3 TWh, cât a fost anul trecut, a declarat, Emil Calotă, vicepreşedinte Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), cu prilejul prezentării în Parlament a Raportului 

privind preţurile şi tarifele reglementate pe 2013, elaborat de ANRE. 

Anul trecut, producţia de energie din surse regenerabile a fost de 6,3 TWh şi ar putea creşte la 9-

10 TWh energie verde în România în 2014“, a spus oficialul ANRE. 

El a amintit că România şi-a atins în acest an obiectivul asumat în faţa Comisiei Europene, ca 24% 

din consumul de energie la nivelul anului 2020 să fie din surse regenerabile, astfel că în 2014 vor 

fi reduse cotele obligatorii anuale de energie regenerabilă. 

 Departamentul pentru Energie a lansat în dezbatere publică, săptămâna trecută, un proiect de 

Hotărâre de Guvern care prevede reducerea cotei de la 15% la 11,1% pentru 2014. 

 România a îndeplinit deja cota pentru 2020 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/emil-calota-vicepresedinte-anre-productia-energie-surse-regenerabile-putea-creste-circa-60-an-1_533058a00d133766a8305220/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/emil-calota-vicepresedinte-anre-productia-energie-surse-regenerabile-putea-creste-circa-60-an-1_533058a00d133766a8305220/index.html
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 Cota de 24% se compune din energia electrică, cea termică (încălzire) şi biocombustibilii din 

carburaţi. În privinţa cotei de electricitate, ţinta asumată pentru anul 2020 este de 38%, iar ţinta 

intermediară pentru anul 2015 este de 35%. Doar că ponderea electricităţii produse din surse 

regenerabile în consumul final brut de energie electrică al ţării a fost de 41% în 2013. 

„Având în vedere gradul realizării obiectivului din 2020, s-a creat posibilitatea reconsiderării cotei 

de energie anuală, ceea ce se întâmplă de la începutul anului 2014. Cota se reduce faţă de nivelul 

de 15% din motive de suportabilitate a consumatorilor finali, atât industriali cât şi casnici, precum 

şi pentru sustenabilitatea sistemului, ţinând cont de nevoia de echilibru a sistemului energetic“, a 

precizat Calotă. 

El a adăugat că 2014 este anul în care piaţa de certificate verzi se va maturiza alături de piaţa de 

energie electrică din surse regenerabile. 

Guvernul vrea să înghețe cantitatea de energie regenerabilă subvenționată, pentru a evita 

dublarea ponderii certificatelor verzi în facturi  

Cantitatea totală de energie electrică din surse regenerabile subvenționată prin sistemul 

certificatelor verzi, ca procent din consumul total final brut de energie, va fi înghețată anul acesta 

la nivelul efectiv realizat în 2013, de 11,1%, prin excepție de la legislația în vigoare, care prevede 

o majorare la 15% în 2014. Scopul măsurii este evitarea dublării ponderii certificatelor verzi în 

facturile consumatorilor, de la 35 lei/MWh la circa 61 lei/MWh. 

"Prin excepţie de la prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie, cota de energie electrică produsă din surse 

regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru 

anul 2014 se stabileşte la nivelul cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de 

energie realizată în anul anterior, 11,1% din consumul final brut de energie electrică aferent anulul 

2014", se arată în nota de fundamentare a unui proiect de hotărâre de Guvern. 

Legea 220/2008 prevede că, anul acesta, cota de energie electrică produsă din surse regenerabile 

de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi ar fi trebuit majorată la 

15%. 

Subvențiile au dus la supraproducție 

În documentul citat se arată că a avut loc o dezvoltare rapidă a sectorului de producere a energiei 

electrice din surse regenerabile de energie, care a depaşit aşteptările în cazul tehnologiilor cu 

funcţionare intermitentă, eoliană şi fotovoltaică, ajungându-se la circa 3.750 MW instalați la 

sfârşitul anului 2013, faţă de circa 2.530 MW prevăzuţi în Planul Național de Acțiune în Energia 

Regenerabilă (PNAER). 

"ANRE estimează circa 6.000 MW instalaţi la sfârşitul anului 2014, faţă de circa 3.000 MW 

prevăzuţi în PNAER. Creşterea spectaculoasă a capacităţilor instalate a avut loc în perioada 2012-

2013, mai ales în anul 2013, şi a coincis cu scăderea consumului de energie electrică din aceeaşi 

perioadă de timp", se spune în nota de fundamentare. 

În acest fel, România și-a depășit în avans obiectivul fixat prin legislația și angajamentele europene 

privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, se 

mai menționează în document. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/romania-campionul-verde-europei-energia-regenerabila-avut-pondere-41-consumul-electricitate-tarii-2013-tinta-asumata-1_532c37840d133766a81a41fa/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/romania-campionul-verde-europei-energia-regenerabila-avut-pondere-41-consumul-electricitate-tarii-2013-tinta-asumata-1_532c37840d133766a81a41fa/index.html
http://energyreport.ro/index.php/2013-energie-regenerabila/2013-stiri-energie-regenerabila/2013-energie-solara-eoliana/1727-guvernul-vrea-sa-inghete-cantitatea-de-energie-regenerabila-subventionata-pentru-a-evita-dublarea-ponderii-certificatelor-verzi-in-facturi
http://energyreport.ro/index.php/2013-energie-regenerabila/2013-stiri-energie-regenerabila/2013-energie-solara-eoliana/1727-guvernul-vrea-sa-inghete-cantitatea-de-energie-regenerabila-subventionata-pentru-a-evita-dublarea-ponderii-certificatelor-verzi-in-facturi
http://energie.gov.ro/home/19032014
http://legeaz.net/legea-220-2008-actualizata-si-republicata/art-4-sistemul-de-promovare-a-producerii-energiei-electrice-din-surse-regenerabile-de-energie
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2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 Lei-
CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 26.03  27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 01.04  

Preţ mediu [Lei/MWh] 147,06  156,80 169,96 175,36 157,48 188,55 182,43 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

597,06  606,80 619,96 625,36 607,48 638,55 632,43 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

54.131  56.651 62.460 60.090 41.541 52.798 65.991 

 
 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

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

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
Consum/Productie  

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

26.03 6528 6641 2071 1043 1770 1421 -112 179 117 40 

27.03 6428 6562 2123 924 1739 1412 -134 193 135 36 

28.03 6575 7135 2323 953 2054 1402 -560 262 100 40 

29.03 5983 6885 1576 729 1877 1421 -901 1083 145 52 

30.03 5351 5746 1435 757 1549 1425 -395 358 168 55 

31.03 6196 6648 1877 966 1988 1407 -452 210 149 51 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 467 / 2014-02-26 

ACORDARE AI CEF NABAB, GIGAWATT GREEN 

 468 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, NEW LIFE ENERGY 

 469 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, PORT ENERGY CONSTRUCT 

 470 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, PANDA CONFETI 

 471 / 2014-02-26 
MODIFICARE LICENTA 1245, KUERYO IMPORT EXPORT 

http://anre.ro/decizie.php?id=20254
http://anre.ro/decizie.php?id=20254
http://anre.ro/decizie.php?id=20255
http://anre.ro/decizie.php?id=20255
http://anre.ro/decizie.php?id=20256
http://anre.ro/decizie.php?id=20256
http://anre.ro/decizie.php?id=20257
http://anre.ro/decizie.php?id=20257
http://anre.ro/decizie.php?id=20258
http://anre.ro/decizie.php?id=20258


 

6 

 

 
Ultimele 5 ordine 
 

 16 / 2014-03-19 

Ordin - privind completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de producere a 
energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus, 
aprobata prin Ord. 84/2013 

 15 / 2014-03-12 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie 

 14 / 2014-03-05 

Ordin - privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde 
neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014 

 12 / 2014-02-26 

Ordin - privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013 

 11 / 2014-02-21 

Ordin - pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes 
public 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 

 

http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1168
http://anre.ro/ordin.php?id=1168
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
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Prognoza debitelor si nivelurilor 
în intervalul 31.03.2014, ora 07.00 – 07.04.2014, ora 07.00 

  

  

            Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi stationar în prima zi a intervalului,  apoi în scadere pâna la valoarea de 
4500 m3/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor martie (6700 m3/s) si aprilie (7900 m3/s). 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi în scadere, exceptând prima parte a intervalului când vor fi în crestere pe sectorul Giurgiu 
– Tulcea. 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare 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 Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


