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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

GUVERNUL ESTE GENEROS PE BANII FRAIERILOR  

Subvenţiile pentru energie, în cârca micilor consumator 

Autorităţile se bat cu pumnii în piept că ajută industria mare consumatoare de energie să păstreze 

locurile de muncă şi să fie mai competitivă la export, acordând tot felul de ajutoare şi facilităţi. Că 

doar suntem în an electoral. Numai că Guvernul a omis să-i informeze pe cetăţeni şi pe patronii 

de IMM-uri că facturile le vor fi încărcate cu contravaloarea facilităţilor acordate greilor industriali. 

     Mai întâi, Guvernul s-a gândit să-i scutească pe industriaşi de o parte importantă din costurile 

cu certificatele verzi, prin care consumatorii de energie subvenţionează electricitatea obţinută din 

surse regenerabile. Zis şi făcut, mai ales că facilitatea este permisă la nivel european şi mai ales 

că România a fost un El-Dorado eolian. Numai că "înţelepţii" din Palatul Victoria vor să nu-i supere 

prea tare pe investitorii în energia verde (cărora le-au redus binişor subvenţiile) şi au omis să ne 

informeze că ce nu mai plăteşte industria o să achite populaţia şi IMM-urile, posibil chiar din 

toamnă. 

     Taxa "pe stâlp" - o altă găselniţă. În iarnă, când a fost adoptată, nu s-a scos o vorbă despre 

modul de recuperare a ei de către companii. Mediul de afaceri a luat foc, cum că profiturile or să 

fie înghiţite de taxă. Dar ANRE (reglementatorul pieţei de energie) a anunţat recent că legea scrie 

negru pe alb că producătorii, distribuitorii şi transportatorii de energie şi de gaze o vor recupera 

prin creşteri de tarif de la consumatori (populaţie şi companii), începând chiar de la 1 iulie. 

Producătorul de papuci, de exemplu, nu are habar dacă poate recupera acest impozit de pe piaţa 

în care activează. Ba mai plăteşte prin factura energetică şi taxa pe stâlpii altora. 

     Ca şi cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, Guvernul a decis să elimine bonusul pentru 

cogenerare pentru energia exportată. Acest bonus este, practic, o subvenţie acordată CET-urilor 

care produc simultan energie şi agent termic. Astfel, zic autorităţile că-i ajută pe producătorii de 

energie să exporte mai mult şi să facă profit mai mare. 

      Ghinion! Atât de mare este cererea la export încât traderii de energie supralicitează capacitatea 

de transport, iar ce se economiseşte cu eliminarea bonusului de cogenerare nu intră în buzunarul 

producătorilor, ci în cel al transportatorilor de energie (Transelectrica şi operatorii din ţările vecine, 

în funcţie de zona în care licitezi tranzitul de electricitate). 

     Ba mai mult, bonusul pentru cogenerare de care este scutit exportul revine consumatorilor 

autohtoni. 

Transelectrica va primi mai mulţi bani: tariful de transport al energiei va creşte cu 1,5% din 

1 iulie 

Tariful mediu de transport al electricităţii prin reţelele Transelectrica va creşte de la 1 iulie cu 1,5%, 

de la 22,16 lei la 22,5 lei fără pe MWh, fără TVA. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=240607
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=240607
http://adevarul.ro/economie/afaceri/transelectrica-primi-mai-bani-tariful-transport-energiei-creste-15-1-iulie-1_53b11ca40d133766a8031476/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/transelectrica-primi-mai-bani-tariful-transport-energiei-creste-15-1-iulie-1_53b11ca40d133766a8031476/index.html
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Creşterea de preţ a fost aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în Domeniul Energiei, potrivit unui comunicat al Transelectrica transmis luni Bursei de Valori 

Bucureşti. 

Transelectrica este compania care administrează reţeaua naţională de transport al electricităţii şi 

este controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului. 

Compania a încheiat primul trimestru din 2014 cu un profit net de 136,5 milioane lei (30,3 milioane 

euro), cu aproape 50% mai mare faţă de câştigul din perioada similară a anului trecut, la venituri 

în creştere cu 21%, la 698,8 milioane lei (155,2 milioane euro). 

Tariful de transport al energiei prin liniile Transelectrica va creşte cu 1,5% din 1 iulie 

Tariful mediu de transport al electricităţii prin reţelele companiei de stat Transelectrica (TEL) va 

creşte de la 1 iulie cu 1,5%, de la 22,16 lei la 22,5 lei fără pe MWh, fără TVA.  

Creșterea tarifului a fost aprobată prin ordin al președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în Domeniul Energiei, potrivit unui comunicat al Transelectrica transmis luni Bursei de Valori 

București. 

Transelectrica este compania care administrează rețeaua națională de transport al electricității și 

este controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului. 

Preţul la energia electrică scade de la 1 iulie 

ANRE: Consumatorii casnici vor plăti cu 2,6% mai puţin, iar cei noncasnici cu 4% 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a anunţat că, de marţi 1 iulie, preţul 

plătit de consumatorii casnici pentru energia electrică va scădea cu 2,6%, pentru consumatorii 

noncasnici care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, reducerea tarifelor CPC şi a contribuţiei 

pentru cogenerare, conduce la o scădere a preţului mediu de revenire de cca. 4%. 

"Comitetul de Reglementare al Autorităţii  Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a 

aprobat, în şedinţa din 26.06.2014, Ordinul ANRE nr. 57/2014 pentru aprobarea tarifelor 

reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici şi 

asimilaţi clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi Avizele pentru tarifele 

CPC (componenta de piaţă concurenţială) pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2014. Prin 

aplicarea prevederilor actelor de mai sus, deşi preţurile din grila tarifară aprobată prin Ordinul 

ANRE nr. 57/2014 au fost majorate cu 1,89%, ca urmare a recunoaşterii în preţul de achiziţie 

reglementat a impozitului pe construcţii, la consumatorii casnici se va înregistra o reducere a 

preţului energiei electrice (fără taxe)  în medie cu 0,9%", se arată în comunicatul ANRE. 

Potrivit acesteia, principalii factori care au dus la reducerea tarifului sunt scăderea cu cca 3.5 % a 

valorii medii a tarifului CPC (componenta de piaţa concurenţială) aferentă consumului casnic, 

combinată cu creşterea cu 10 % a gradului de dereglementare, precum şi reducerea preţului mediu 

de revenire la energia electrică facturată la tarife reglementate de 1,1 %, datorată scăderii valorii 

componentei de rezervare din factură corespunzător gradului de dereglementare. 

Suplimentar faţă de reducerea preţului energiei electrice fără taxe, prin Ordinul ANRE nr.  50/2014 

pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea 

de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, Comitetul de 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2014-06-30/Tariful+de+transport+al+energiei+prin+liniile+Transelectrica+va+creste+cu+1%2C5%25+din+1+iulie&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2014-06-28/Pretul+la+energia+electrica+scade+de+la+1+iulie&hl=energ&tip=toate
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reglementare al ANRE a  aprobat reducerea, începând cu data de 1.07.2014, a valorii contribuţiei 

pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, de la  0,01838 lei/kWh (în vigoare începând cu data de 1 

ianuarie 2014), la valoarea de 0,00996 lei/kWh.  Reducerea acestei taxe cu 45,8% conduce, în 

medie, la o diminuare a valorii facturii de energie electrică la consumatorii casnici (cu consum de 

cca 100kWh) cu circa 1,7%.  

Războiul dintre eoliene şi industrie continuă: verzii spun că ei au micşorat preţul energiei 

pure, consumatorii se plâng de facturi mari 

Războiul dintre energia regenerabilă şi marii consumatori industriali încă nu s-a terminat, deşi 

primii au avut de înfruntat modificarea semnificativă a schemei de sprijin, în timp ce a doua 

categorie va beneficia de la 1 august de o scutire parţială de la plata certificatelor verzi, principalul 

instrument care a susţinut boom-ul energiei regenerabile în România. 

În timp ce reprezentanţii marilor consumatori de energie electrică se plâng de facturi mari, 

producătorii de energie eoliană spun că de fapt electricitatea livrată de ei a dus la scăderea preţului 

energiei pure din piaţă. 

În realitate, în acest moment distribuţia de energie electrică, adică banii pe care-i iau companii 

precum Enel, E.ON, CEZ sau Electrica pentru a duce prin reţele energia de la producător la prizele 

consumatorilor, reprezintă cel mai important element de cost din factura plătită de populaţie, de 

exemplu. În Bucureşti, o treime din factură se duce la Enel. În total, în perioada 2009-2014 tariful 

de distribuţie a crescut la nivelul celor opt companii de profil cu circa 15%, arată datele furnizate 

de ANRE, astfel că la final, cu toate celelalte elemente cum ar fi certificatele verzi, factura finală 

plătită la un apartament din Bucureşti, de exemplu, a ajuns să fie cu 35% mai scumpă acum decât 

în 2009. 

„Toată lumea vorbeşte despre componenta de preţ suplimentară pe care o incumbă certificatele 

verzi. Costul energiei electrice, faţă de 2010, a scăzut considerabil şi acest lucru s-a datorat în 

mare măsură aportului energiei eoliene. În acest moment, costul megawattului  la bursă pentru 

energia electrică este de 31 de euro. Acum 2-3 ani, el depăşea 45 de euro. Există o cotă de 

certificate verzi pe care furnizorii trebuie să le cumpere, pe care le încarcă în costul beneficiarilor. 

Acestea sunt în jurul a 7 euro pe megawatt“, a declarat Ionel David, preşedintele Asociaţiei pentru 

Energia Eoliană, în cadrul ZF Live. 

 

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 

 

http://www.zfcorporate.ro/energie/razboiul-dintre-eoliene-si-industrie-continua-verzii-spun-ca-ei-au-micsorat-pretul-energiei-pure-consumatorii-se-plang-de-facturi-mari-12871884
http://www.zfcorporate.ro/energie/razboiul-dintre-eoliene-si-industrie-continua-verzii-spun-ca-ei-au-micsorat-pretul-energiei-pure-consumatorii-se-plang-de-facturi-mari-12871884
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 Preţuri şi volume 27.06  28.06 29.06 30.06 01.07 02.07 03.07  

Preţ mediu [Lei/MWh] 152,55  152,85 107,86 137,81 167,94 180,33 185,86 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

602,55  602,85 557,86 587,81 617,94 630,33 635,86 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

53.591  51.220 47.043 52.598 54.392 54.342 53.450 

 
 

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 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 
 1521 / 2014-07-01 

Acreditarea CEE Cerna, S.C. ENERGIA VERDE VENTUNO S.R.L. 

 1522 / 2014-07-01 
Acreditarea CEF persoana fizica, DRAGOMIR IOAN VASILE 

 

 1523 / 2014-07-01 
Acreditarea centralelor hidroelectrice, TRANSEASTERN VISTEA HIDROELECTRICA SPV IV S.R.L. 

 

 1530 / 2014-07-01 
Acreditarea CEF Scornicesti Moldoveni, S.C. PARC SOLAR MOLDOVENI S.R.L. 

 1531 / 2014-07-01 
Acreditarea CEF Bistrita 1 si CEF Bistrita 2, S.C. POLIMED COM S.R.L. 

Ultimele 5 ordine 
 

 50 / 2014-06-26 
Ordin - pentru modificarea Ordinului nr.119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si 
a unor prevederi privind modul de factuare a acesteia 

 52 / 2014-06-26 
Ordin - privind modificarea anexei la Ordinul nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul 
pietei de energie electrica 

 49 / 2014-06-26 
Ordin - pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse 
regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de 
certificate verzi 

 51 / 2014-06-26 
Ordin - privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifelor 
zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “ 
Transelectrica”- S.A. si de abrogare a anexei nr. 1 la Ord.96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de 
transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru 
energia electrica reactiva, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 57 / 2014-06-26 
Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrica aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor 
casnici si asimilati clientilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate. 

 

 

 

 

http://anre.ro/decizie.php?id=20541
http://anre.ro/decizie.php?id=20541
http://anre.ro/decizie.php?id=20542
http://anre.ro/decizie.php?id=20542
http://anre.ro/decizie.php?id=20543
http://anre.ro/decizie.php?id=20543
http://anre.ro/decizie.php?id=20544
http://anre.ro/decizie.php?id=20544
http://anre.ro/decizie.php?id=20545
http://anre.ro/decizie.php?id=20545
http://anre.ro/ordin.php?id=1205
http://anre.ro/ordin.php?id=1205
http://anre.ro/ordin.php?id=1205
http://anre.ro/ordin.php?id=1206
http://anre.ro/ordin.php?id=1206
http://anre.ro/ordin.php?id=1206
http://anre.ro/ordin.php?id=1207
http://anre.ro/ordin.php?id=1207
http://anre.ro/ordin.php?id=1207
http://anre.ro/ordin.php?id=1207
http://anre.ro/ordin.php?id=1208
http://anre.ro/ordin.php?id=1208
http://anre.ro/ordin.php?id=1208
http://anre.ro/ordin.php?id=1208
http://anre.ro/ordin.php?id=1208
http://anre.ro/ordin.php?id=1208
http://anre.ro/ordin.php?id=1213
http://anre.ro/ordin.php?id=1213
http://anre.ro/ordin.php?id=1213
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  

 

 
 

 

 

 

Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 01.07.2014, ora 07.00 – 08.07.2014, ora 07.00 

 Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi în crestere în prima zi a intervalului pâna la 

valoarea de 4500 m3/s, stationar în urmatoarele doua zile, apoi în crestere pâna la valoarea de 4700 

m3/s ,situându-se sub media multianuala a lunii iulie (5350 m3/s). 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi în crestere, exceptând prima parte a intervalului când vor fi 

în scadere pe sectorul Calarasi – 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 


