
 

EFT  ENERGONEWS   
03.02.2014 

 

 

1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

2013, an de varf pentru investitiile in energie regenerabila 

Productia de energie regenerabila a ajuns la un nivel-record la finele anului trecut, cand 

capacitatea totala a proiectelor existente in sistem a ajuns la 4.255 de MW, cu 82% mai mare 

decat la sfarsitul anului 2012, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie 

(ANRE). 

Astfel, la 31 decembrie 2013, in sistem erau instalate proiecte de energie eoliana cu o putere totala 

de 2.503 MW, fotovoltaice de 1.155 de MW, biomasa – 65 MW si hidro – 530 de MW. 

Producatorii de energie regenerabila primesc subventii sub forma certificatelor verzi, certificate pe 

care le platesc toti consumatorii, inclusiv cei casnici, si care sunt reliefate separat in factura la 

electricitate. 

Romania si-a asumat ca 24% din consumul de electricitate din anul 2020 sa provina din surse 

regenerabile, insa ANRE anuntat ca aceasta tinta a fost deja atinsa la 1 ianuarie 2014. 

Pentru a tempera cresterea facturilor, Guvernul a decis, la 1 iulie 2013, sa amane pentru perioada 

2017 – 2020 acordarea unui numar de certificate verzi. 

Astfel, potrivit OUG 57/2013, proiectele fotovoltaice primesc doar patru certificate verzi pe MWh, 

fata de sase certificate, ca pana acum. Proiectele eoliene beneficiaza de doar un certificat din 

doua, iar microhidrocentralele de doua certificate din trei, cum era pana in prezent. 

In plus, noile proiecte care intra in sistem dupa 1 ianuarie 2014 primesc din start mai putine 

subventii. Potrivit Hotararii de Guvern 994/2013 din decembrie, parcurile fotovoltaice noi primesc 

doar jumatate din subventiile de pana acum, respectiv trei certificate din sase. 

In cazul parcurilor eoliene, numarul certificatelor se reduce cu 0,5 certificate pana in 2017 si 0,25 

certificate incepand cu anul 2018. Prin urmare, noii investitori vor beneficia de doar 1,5 certificate 

verzi pana in 2017 si de 1,75 certificate, din anul 2018. 

De asemenea, microhidrocentralele primesc si ele cu 0,7% mai putine certificate verzi pe MWh, 

respectiv doar 2,3 certificate pentru centralele noi. 

La inceputul lunii ianuarie, presedintele Traian Basescu a retrimis in Parlament Legea care aproba 

OUG 57/2013. Aceasta lege includea faptul ca amanarea certificatelor se aplica doar pentru 

proiectele puse in functiune inainte de 1 ianuarie 2014, prevedere care nu exista in textul 

ordonantei. 

 

 

http://energy-center.ro/actualitate-news/producatori/2013-an-de-varf-pentru-investitiile-in-energie-regenerabila/


 

2 

 

Distribuitorii de energie electrică vor avea o rată reglementată de rentabilitate de 7,16% în 

perioada 2014 - 2018 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a stabilit ca operatorii de 

distribuţie a energiei electrice să aibă o rată reglementată de rentabilitate după impozitare de 

7,16% în a treia perioadă de reglementare, adică în intervalul 2014 - 2018. 

Rata reglementată de rentabilitate înainte de impozitare este de 8,52% pentru distribuţia de 

energie electrică. Cei opt distribuitori de energie din România sunt Enel Muntenia Sud, Enel 

Dobrogea, Enel Banat, CEZ Oltenia, E.ON Moldova, Electrica Muntenia Nord, Electrica 

Transilvania Nord şi Electrica Transilvania Sus. 

Totodată, în urmă cu două săptămâni, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE) a decis ca operatorii de distribuţie şi furnizare reglementată a gazelor să aibă o 

rată de rentabilitate a capitalului de 8,43% în a treia perioadă de reglementare. 

Potrivit unui ordin al preşedintelui instituţiei, peste această rată de rentabilitate se va acorda un 

stimulent de 1,4% pentru distribuitorii de gaze, în cazul în care aceştia realizează anumite investiţii. 

În această categorie de investiţii intră: modernizarea conductelor, instalaţii de odorizare, 

laboratoare mobile pentru detectarea pierderilor de gaze, detectoare portabile, aparate pentru 

măsurare, instalaţii de protecţie, dispozitive portabile pentru citirea şi înregistrarea indexului 

aparatului de măsură, echipamente de citire şi transmitere la distanţă a datelor furnizate, contoare 

prevăzute cu dispozitive pentru stocarea informaţiei, staţii de reglare-măsurare şi modernizarea 

celor existente, dispozitive de blocare a scurgerilor de gaze. 

La acestea se adaugă sisteme integrate de aplicaţii sau sisteme de supervizare hardware şi 

software, respectiv programe de urmărirea şi gestionarea cantităţilor de gaze naturale intrate şi 

ieşite din sistemul de distribuţie, programe pentru gestionarea sistemelor de distribuţie şi programe 

pentru colectarea, stocarea şi prelucrarea informaţiilor transmise de către echipamentele de 

măsură.  

Miliarde de euro lăsate în bătaia vântului 

Dilema cea mai mare a actualei guvernări socialo-liberale – susţinem investiţiile şi mediul de 

afaceri sau luăm măsuri sociale, cu impact la publicul larg, dar devastatoare pentru economie – se 

vede cel mai bine în haosul din piaţa energiei regenerabile 

Doar 100 de milioane de euro a „economisit” Guvernul în 2013 prin tăierea schemei de sprijin 

pentru energia verde. Iar banii nu au fost economisiți, ci doar amânați pentru câțiva ani. Costurile 

de business sunt însă uriașe: sute de proiecte aflate în diverse stadii de execuție se află sub 

semnul întrebării, iar la alte sute s-a renunțat definitiv. Per total, este vorba de câteva miliarde de 

euro care ar fi urmat să fie investite în România. Era o certitudine până când Guvernul, „constrâns” 

de facturile majorate ale populației și consumatorilor mari de energie, a spulberat tot ce se 

povestise înainte despre acest El Dorado energetic. 

Cât de înțeleaptă a fost această decizie rămâne de văzut, cert e însă faptul că România are nevoie 

de un cadru legislativ stabil și predictibil, care să încurajeze investitorii să rămână în țară. Mai mult, 

în loc să ia măsuri pentru creșterea potențialului pe regenerabil, autoritățile limitează investițiile 

până în 2020 la doar 4.000 MW putere instalată, ceea ce înseamnă că în următorii șapte ani mai 

http://www.capital.ro/distribuitorii-de-energie-electrica-vor-avea-o-rata-reglementata-de-rentabilitate-de-716-in-perioada-2014-2018.html
http://www.capital.ro/distribuitorii-de-energie-electrica-vor-avea-o-rata-reglementata-de-rentabilitate-de-716-in-perioada-2014-2018.html
http://www.capital.ro/miliarde-de-euro-lasate-in-bataia-vantului.html
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rămân de pus în funcțiune proiecte de până la 700 MW, conform Planul Naţional de Acţiune în 

Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER), adică investiții de circa 1,3 mld. euro pentru 

întreaga perioadă. 

Planuri rămase pe hârtie, proiecte de sute de milioane de euro îngropate și finanțări restrânse. 

Sunt doar câteva dintre problemele pe care investitorii în regenerabile le-au adunat în ultimul timp. 

Cauzele? Pe de o parte, „scandalul certificatelor verzi“, iar pe de alta, un cadru legislativ 

impredictibil în care aceștia încearcă să-și dezvolte afacerile și care „se țese“ și în celelalte ramuri 

ale economiei românești. Așa că, „Nu mai am planuri de business în România!“, sună firesc pentru 

un antreprenor român cu proiecte în eoliene, cunoscut ca fondatorul primului lanț autohton de 

supermarketuri, Răzvan Petrovici. Ideea de a dezvolta parcuri eoliene i-a venit în 2006, prin 

decembrie, într-o perioadă în care doar familia Muntmark, care deține Monsson Group, mai tatona 

acest segment. 

„Am văzut în zona aceasta  o mare oportunitate. În afara României, începuseră deja investițiile 

verzi“, își amintește Răzvan Petrovici.  Investițiile străine au început să prindă formă imediat după 

ce România a agreat cu Comisia Europeană și a adoptat o schemă de sprijin al producției de 

energie din surse regenerabile prevăzută în Legea nr. 220/2008. Efectul? Numai pe segmentul 

eolian, datele RWEA arată că investițiile în sector se ridică la câteva miliarde de euro, în ultimii 

ani. Printre aceste investiții se află și cele ale casei de investiții Blue Investments, unde Petrovici 

este coacționar. La acea vreme, lucrurile păreau sigure, antreprenorul având mai multe proiecte 

eoliene, totalizând circa 200 MW (n.r. – care ar fi presupus investiții de 300 mil. euro). Intenția era 

să atragă fonduri de investiții și fonduri europene pentru a le dezvolta. A venit apoi criza, iar lucrurile 

au luat o nouă turnură. Chiar și așa, omul de afaceri a găsit finanțare de la două bănci din România, 

iar componenta de „equity“ - banii puși de sponsorii proiectului -, a fost de 35%. Mai departe, 

acționarii casei de investiții au fost nevoiți să restrângă planul inițial, reducându-l la un proiect de 

doar 35 MW, amplasat la Baia (Tulcea). „Acum sunt funcționali doar 10 MW, însă întreaga 

infrastructură a fost creată pentru 35 MW. La sol, sunt ridicate patru turbine de 2,7 MW fiecare, 

care produc din 2011, în urma unor investiții totale de 25 mil. euro. Alte zece turbine sunt în 

așteptare“, punctează Petrovici. În context, antreprenorului îi este greu să spună cum va evolua 

piața, problema certificatelor verzi suprapunându-se peste măsurile Guvernului referitoare la o 

serie de taxe care „lovesc direct“ acest domeniu. Nu e de mirare că nu s-au mai vândut proiecte 

eoliene, în ultimul timp, dar, probabil, crede omul de afaceri,  vor urma, niște vânzări „discountate“ 

făcute de bănci. 

Noile tarife pe piata de energie ar trebui sa reduca factura consumatorului final? 

Piata de energie electrica din Romania inca mai spera ca ar putea deveni o bursa regionala, 

lansand anul trecut si la inceputul acestui an noi platforme de tranzactionare, produse din ce in ce 

mai sofisticate, cum putine burse din tarile vecine mai au. In aceste conditii, pe fondul unor cresteri 

ale costurilor de operare, dar si ale integrarii Operatorului in piata regionala de energie (sfarsitul 

anului 2017), tarifele aprobate de catre ANRE pentru participantii la piata au fost modificate, 

incepand cu acest an, astfel ca OPCOM sa fie cat mai compatibili cu alte burse europene, dar si 

in ideea reglarii unor disfunctionalitati existente in baza vechilor tarife. Una dintre erori era aceea 

ca tariful vechi, de 0,37 lei/MWh era platit in final de catre consumatorii finali, inclusiv de catre cei 

aflati in regim reglementat (peste 8 milioane de consumatori), in conditiile in care acestia nu 

http://energy-center.ro/actualitate-news/noile-tarife-pe-piata-de-energie-ar-trebui-sa-reduca-factura-consumatorului-final/
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participau la tranzactiile organizate pe OPCOM, in timp ce anumiti traderi (indeosebi cei straini) 

tranzactionau pe platformele Operatorului fara sa aiba nici un cost. 

In urma analizei noastre privind noile tarife practicate de catre Operatorul pietei de energie electrica 

din Romania(OPCOM) am primit cateva lamuriri de la Autoritatea Nationala de Reglementare in 

domeniul Energiei (ANRE), care incearca sa ne convinga ca nu asistam la o crestere de trei ori 

(asa cum la un moment dat am afirmat), ci la una mult mai redusa, dar care era necesara pentru 

buna functionare a tuturor platformelor operatorului, ale caror costuri au crescut in ultimii ani 

justificat. De asemenea, asa cum am aratat mai sus, consumatorii finali nu mai platesc costurile 

rezultate din tranzactiile realizate pe OPCOM, aceste costuri revenind exclusiv traderilor, 

producatorilor, furnizorilor etc, care activeaza pe piata de energie 

Corect pana aici, iar comparatiile cu celelalte burse europene indreptatesc pana la un moment dat 

noile tarife. Cum nimic nu este perfect in lumea asta, dar aproape orice este perfectibil, cu 

siguranta ca noile tarife aprobate operatorului de piata pot avea si anumite efecte nebanuite, in 

sensul de a incuraja o anumita platforma de tranzactionare, sau alta, in functie de criterii nu tocmai 

“concurentiale”, de piata libera. Ca o paranteza este greu sa vorbim de criterii concurentiale atata 

vreme cat OPCOM este recunoscut prin lege ca fiind un monopol, iar in aceste conditii trebuie 

reglementata activitatea lui. Cei care participa la piata, nu benevol ci obligatoriu, cad sub incindenta 

acestor reglementari, care nu mai stim daca ne pot duce cu gandul la o piata concurentiala. Dar 

asta este o alta poveste. 

Dupa cinci ani 

Tarifele aplicate de OPCOM pana la sfarsitul anului trecut au fost aprobate in urma cu cinci ani, 

cand functionau efectiv circa trei platforme de tranzactionare. Pentru serviciile prestate de catre 

Operatorul pietei centralizate se achitau 0,37 lei/MWh de catre furnizorii de energie electrica pentru 

cantitatea de energie vanduta clientilor finali (taxa era inclusa in factura), de catre operatorii de 

distributie (energia aferenta consumului tehnlogic) si de catre furnizorii si producatorii de energie 

pentru energia electrica exportata. Important este ca acest tarif a fost aplicat la intregul consum 

final (circa 52 TWh in 2013), desi numai o parte din aceasta energie a fost tranzactionata pe 

OPCOM (circa 36 TWh). Taxa era incasata de catre Transelectrica dupa care se factura catre 

OPCOM suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor de functionare, precum si un profit de 5%. 

Atentie, aceasta taxa o plateau si consumatorii aflati in regim reglementat. 

Asadar, se impunea o schimbare, care sa mute costurile functionarii platformelor de tranzactionare 

catre participantii la piata, in vederea eliminarii subventiilor incrucisate. Cat priveste cheltuielile si 

veniturile OPCOM, Autoritatea de reglementare a aprobat la capitulul costuri o suplimentare de la 

18 milioane lei/an, la 22 milioane lei/an si inca doua milioane suplimentar, care sa constituie profitul 

Operatorului de piata. La un calcul realizat de noi rezulta ca dupa noua metodologie de tarifare, 

veniturile OPCOM ar putea sa sara binisor peste suma aprobata de catre ANRE, chiar si daca ne 

raportam la aceeasi cantitate de energie tranzactionata in 2013. Sa nu anticipam, caci 

reprezentantii ANRE ne dau asigurari ca dupa primul trimestru se va face deja o evaluare a 

incasarilor si in functie de rezultate se va interveni cu modificari (ajustari) ale tarifelor. Sa fim de 

buna credinta. 

"Taxa pe stâlp" a îngheţat investiţia de 100 mil. euro în cel mai mare parc fotovoltaic din 
România 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2014-01-31/%22Taxa+pe+stalp%22+a+inghetat+investitia+de+100+mil.+euro+in+cel+mai+mare+parc+fotovoltaic+din+Romania&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Economie/2014-01-31/%22Taxa+pe+stalp%22+a+inghetat+investitia+de+100+mil.+euro+in+cel+mai+mare+parc+fotovoltaic+din+Romania&hl=energ&tip=toate
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Apariţia "taxei pe stâlp" şi "numeroasele modificări legislative" au dus la "îngheţarea" investiţiilor 

de 100 milioane euro în cel mai mare parc fotovoltaic din România, situat lângă Sebiş, unde un 

dezvoltator spaniol anunţase un parc pe 200 hectare, fiind montate însă panouri doar pe 44 de 

hectare, informează Mediafax. Reprezentanţii firmei dezvoltatoare, dar şi ai Primăriei Sebiş au 

declarat că proiectul celui mai mare parc fotovoltaic din România, care s-ar fi întins pe o suprafaţă 

de 200 de hectare şi ar fi beneficiat de investiţii de 100 milioane de euro, "este îngheţat" după mai 

multe modificări legislative "care i-au speriat pe investitori", între care aşa-numita "taxă pe stâlp". 

Dezvoltatorul proiectului este compania spaniolă "Promocion Inversolar 65", prin intermediul 

companiei deţinute în România, Energo Voltaic Group, cu sediul în municipiul Arad. 

Directorul companiei din Arad, Dragoş Baghiu, care răspunde de realizarea parcului fotovoltatic 

de la Sebiş, a declarat că investiţiile "au fost îngheţate", iar în acest moment sunt finalizate două 

din cele trei proiecte care însumau peste 300.000 de panouri solare pe o suprafaţă de 200 de 

hectare. Astfel, aproximativ 72.000 de panouri fotovoltaice, montate pe o suprafaţă de 44 de 

hectare, furnizează energie în reţeaua naţională, în timp lucrările la cel de-al treilea proiect - care 

presupuneau instalarea a încă 245.000 de panouri, pe 150 de hectare - nu au mai fost începute. 

Potrivit lui Baghiu, investitorii au oprit finanţarea "după ce şi-au refăcut calculele impuse de 

numeroasele schimbări legislative care au avut loc în ultimele luni în România". "Taxa pe stâlp, 

adică impozitarea construcţiilor speciale, este una din cauze, pentru că ar fi putut ajunge la un 

milion de euro pe an în cazul proiectului de la Sebiş, unde deja se plătesc impozite foarte mari pe 

acel teren. Proiectul a ajuns să fie pe linia de plutire, pentru că nu ştim exact dacă şi când va fi 

reluată finanţarea. Am putea spune că investiţiile sunt îngheţate", a spus reprezentantul 

dezvoltatorului, Dragoş Baghiu. 

Acesta a precizat că "primele nemulţumiri ale investitorilor au fost legate de reducerea numărului 

de certificate verzi". "Dacă numărul certificatelor acordate se reduce la jumătate faţă de momentul 

în care au început investiţiile la Sebiş, normal că şi calculele se schimbă dramatic. Nu există o 

legislaţie constantă, care să ne permită nişte calcule privind amortizarea investiţiei, iar aceste 

lucruri îi sperie pe investitorii în astfel de proiecte, care au început să-şi direcţioneze fondurile către 

Chile. România era un motor pentru acest tip de investiţii tocmai datorită acestui ajutor oferit sub 

forma certificatelor verzi", a adăugat Baghiu. El a spus că în ultimele luni au apărut şi alte modificări 

legislative  "care îi dezavantajează pe investitori şi care vizează modul de obţinere a acreditărilor, 

licenţelor, pentru punerea în funcţiune a parcurilor fotovoltaice şi livrarea energiei în reţeaua 

naţională". 

AFEER face un nou demers pentru reintroducerea contractelor bilaterale de energie 

Contractele pe termen lung de pe piata vanzarii de energie, incheiate pe 5, 10 sau 15 ani, trebuie 

rediscutate , aşa cum procedeaza şi alte state europene”, a declarat ministrul delegat pentru 

Energie, dl.Constantin Nita. ”De la 1 ianuarie, piata este libera la consumatorii industriali. Nimeni 

nu mai poate sa controleze piata, e libera la bursa, fiecare cumpara şi vinde cum poate mai bine. 

Dar trebuie reglementata situatia contractelor pe termen lung, pentru ca niciun investitor in energie 

nu va veni sa puna miliarde de euro şi eu sa ii spun: te duci din trei in trei luni şi vinzi energia pe 

bursa”, a precizat Domnia sa. 

Plecand de la aceste declaratii, Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania – AFEER 

s-a adresat ministrului delegat pentru Energie,dl. Constantin Nita si presedintelui ANRE, dl.Nicolae 

Havrilet, reiterand rugamintea de a fi de acord cu modificarea prevederilor Legii nr. 123/2012, in 

http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/afeer-face-un-nou-demers-pentru-reintroducerea-contractelor-bilaterale-de-energie/
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sensul reintroducerii posibilitatii incheierii contractelor bilaterale negociate direct pe piata angro de 

energie electrica de catre participantii la aceasta – producatori şi furnizori de energie electrica. 

„Interzicerea contractelor bilaterale negociate direct situeaza producatorii şi furnizorii din Romania 

intr-o pozitie discriminatorie fata de ceilalti participanti din pietele europene. Acest aspect 

discriminatoriu urmeaza sa produca efecte negative semnificative in conditiile in care la nivelul 

Uniunii Europene va deveni functionala in 2014 piata interna de energie electrica”, evidentiaza dl. 

Ion Lungu, presedintele AFEER. De subliniat faptul ca nicio tara din Uniunea Europeana nu a 

considerat ca o bursa poate substitui integral, fara consecinte negative, tranzactiile incheiate pe 

piata angro pe termen mediu şi lung prin negociere directa, a adaugat reprezentantul Asociatiei. 

Totodata, AFEER atrage atentia ca migrarea tranzactiilor de pe termen lung pe termen foarte scurt 

(peste 30% din consumul intern sau 65% din piata libera), observata in intervalul de timp de 

aproximativ un an şi jumatate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 123/2012, conduce la 

distorsionarea pretului de referinta pe piata angro, cu consecinte negative asupra ofertarii unui pret 

corect pentru energia electrica furnizata consumatorilor. Mai mult, pe termen mediu şi lung, 

aceasta va afecta ireversibil investitiile in capacitatile de producere a energiei electrice, ridicand 

semne de intrebare cu privire la asigurarea securitatii in alimentarea cu energie electrica, la preturi 

sustenabile, a consumatorilor din Romania. Si, nu in ultimul rand, garantarea unui pret stabil pe 

termen lung la consumatori este dificil de realizat, in conditiile date. 

Un alt aspect semnalat de AFEER este blocarea investitiilor in sectorul energiei electrice, in mod 

special a segmentului de producere a energiei electrice. Dezvoltatorii de proiecte in sectorul de 

producere a energiei electrice, noi intrati pe piata, nu pot incheia contracte pe termen lung cu 

furnizorii, contracte ce reprezinta o garantie solicitata de catre banci pentru obtinerea creditelor 

necesare dezvoltarii proiectelor. Totodata, o schema de finantare pe termen lung de tipul celei 

propuse pentru construirea grupurilor nucleare 3 şi 4 (furnizorilor de energie electrica ce au finantat 

investitia li se vor aloca cote din energie electrica ce urmeaza a fi livrata din aceste grupuri, aceştia 

urmand sa o comercializeze liber pe piata de energie electrica) nu mai poate fi utilizata ca urmare 

a restrictiilor de contractare impuse de Legea nr. 123, argumenteaza AFEER. 

“Intelegem ca, prin prevederile actuale privind tranzactionarea energiei electrice numai prin 

intermediul pietelor centralizate administrate de un unic operator de piata, s-a dorit sa sa fie 

inlaturate tranzactiile realizate anterior de anumiti producatori din portofoliul statului. In opinia 

noastra, solutia pentru eliminarea practicilor anticoncurentiale este un management profesionist, 

adaptat unei piete concurentiale”, a precizat presedintele AFEER. 

AFEER solicita o analiza a preturilor din oferte pe PZU 

Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER) a constatat, in perioada 

decembrie 2013 – prima jumatate a lunii ianuarie 2014, variatii de preturi din oferte extrem de mari 

de la o zi la alta, inregistrate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), a precizat dl.Laurentiu 

Urluescu, membru Comitet Director AFEER. In opinia noastra, variatiile de preturi nu au justificari 

atat in plan intern – luand in calcul temperaturile, precipitatiile, productia regenerabila zilnica si 

disponibilitatile de grupuri publicate de Transelectrica, cat si international – avand in vedere nivelul 

pietelor spot din regiune, a argumentat dl.Urluescu. 

AFEER s-a adresat Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei Electrice (ANRE) 

cu rugamintea de a realiza o analiza detaliata privind functionarea pietei de energie electrica din 
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punctul de vedere al evolutiei preturilor din oferte in perioada sus-mentionata. Cu convingerea ca 

o analiza a pietei realizata de ANRE va contribui la o proiectare mai buna a cadrului de 

reglementare, AFEER si-a exprimat disponibilitatea intr-o permanenta colaborare cu Autoritatea 

pentru dezvoltarea unei piete de energie transparenta si echidistanta pentru toti participantii. 

Autorităţile au demarat controale la Enel, E.ON, CEZ şi Electrica, pentru a verifica starea 

instalaţiilor. Investiţiile, luate la puricat din cauza defecţiunilor dese 

Departamentul pentru Energie şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

(ANRE) a început un control la distribuitorii de energie, după ce peste 400 de posturi de 

transformare au rămas fără curent ca urmare a liniilor avariate de ninsori şi viscol, scrie 

Agerpres.ro, care citează surse din cadrul Departamentului pentru Energie. 

Anterior, vicepremierul Liviu Dragnea a cerut duminică Departamentului pentru energie să prezinte 

în cel mai scurt timp în Guvern modul în care companiile private din energie şi-au îndeplinit 

obligaţiile din contractele de privatizare privind modernizarea reţelelor. El şi-a motivat atunci 

solicitarea prin faptul că, de fiecare dată când situaţia meteo este dificilă, apar probleme în 

funcţionarea reţelelor de energie. 

„Peste 400 de staţii de transformare au rămas nealimentate zilele trecute, după ce liniile au căzut, 

ceea ce nu este normal, chiar şi în condiţii de vreme severă, viscol şi ninsori. Am demarat o 

anchetă să vedem ce investiţii s-au făcut în reţelele de distribuţie, inclusiv din punctul de vedere al 

calităţii acestor investiţii“, au afirmat sursele citate de agenţie. 

Astfel, ANRE a trimis miercuri, 29 ianuarie, o adresă către toţi distribuitorii de energie din ţară, 

respectiv cei trei privaţi - Enel, E.ON şi CEZ, şi către Electrica, care distribuie energie în 

Transilvania şi nordul Munteniei. 

„În vederea efectuării analizei investiţiilor realizate de operatorii de distribuţie concesionari în 

perioada 2005-2013, pe categorii de instalaţii, vă rugăm să ne transmiteţi datele aferente 

programelor de investiţii din această perioadă. Datele vor fi transmise (...) până cel târziu la data 

de 30 ianuarie 2014“, se arată în solicitarea ANRE. 

Departamentul pentru Energie le cere distribuitorilor privaţi aceste date, precizând că doreşte şi 

informaţii privind calitatea serviciilor. 

„Conducerea Departamentului pentru Energie doreşte să fie informată în privinţa investiţiilor şi 

modernizărilor realizate la infrastructura reţelelor electrice de distribuţie, conform sarcinilor 

asumate prin contractul de privatizare. Acestea se vor prezenta detaliat, pe tip de lucrări, valoare 

şi an PIF (punere în funcţiune — n.r.). De asemenea, vă rugăm să ne precizaţi care dintre aceste 

investiţii au fost recunoscute de ANRE pentru suportarea acestora în factura consumatorului“, 

solicită oficialii Departamentului pentru Energie, în adresa din 29 ianuarie. 

„Aşa după cum cunoaşteţi, contractul de privatizare prevede inclusiv îmbunătăţirea calităţii, 

siguranţei şi eficientizării serviciilor prestate clienţilor. Din acest punct de vedere, vă rugăm să ne 

comunicaţi în ce măsură acestea au fost realizate“, mai scriu cei de la Departamentul pentru 

Energie. 

ÎN FEBRUARIE,  

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/cez-enel-electrica-1_52ea74a6c7b855ff56ef662f/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/cez-enel-electrica-1_52ea74a6c7b855ff56ef662f/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/energie-liviu-dragnea-1_52e68ef4c7b855ff56d95fd8/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/energie-liviu-dragnea-1_52e68ef4c7b855ff56d95fd8/index.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=227851&key=MjAxNC0wMS0yOSAxIGNjM2IxMzI1ZDZhNDczZThhMDg4ODg1NjU2MmM4MDcw
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ANRE a avizat o cotă de importuri de 21% pentru companii  

Reglementatorul pieţei de energie (ANRE) a avizat, pentru luna februarie, o cotă de 21% de gaze 

de import pentru acoperirea necesarului de consum al consumatorilor eligibili. Cererea totală de 

gaze pentru luna următoare este de circa 17 milioane MWh, din care piaţa reglementată reprezintă 

7,5 milioane MWh, iar piaţa consumatorilor eligibili - 7,8 milioane MWh. Populaţia şi centralele care 

produc agent termic pentru încălzirea centralizată a oraşelor au o cotă de importuri de doar 5%, 

restul fiind acoperit din producţia internă.   

Importurile de gaze s-au triplat 

Importurile de gaze s-au triplat în aceste zile, faţă de o perioadă normală de iarnă, pentru ca 

alimentarea cu gaze a populaţiei şi a industriei să fie echilibrată, iar Dispeceratul de gaze este în 

prezent în alertă, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse din cadrul Dispeceratului. 

'Momentan suntem în alertă şi încercăm să menţinem sistemul în echilibru. Avem tot timpul harta 

în faţă şi urmărim presiunile. În acest moment (ora 11.30 - n.r.) nu sunt probleme în alimentare 

nicăieri în ţară, întrucât reuşim să dirijăm gazele din zonele unde este un mic exces spre cele unde 

avem deficit', au spus sursele menţionate. 

Acestea au avertizat însă că pot apărea oricând probleme, întrucât producţia internă de gaze este 

la maximum, la fel şi extracţia din depozite, astfel încât singura sursă de echilibrare a sistemului 

este importul din Rusia. 

'Chiar şi ruşii, cu toată bunăvoinţa, nu pot da chiar la comandă un volum mare de gaze în plus faţă 

de ce era contractat. În aceste condiţii, sigur că pot apărea probleme', au mai spus reprezentanţii 

Dispeceratului. 

Potrivit acestora, ieri (marţi, 28 ianuarie - n.r.), consumul naţional a fost de 62,476 milioane de 

metri cubi, cu 24% mai mare faţă de o zi normală de iarnă, când se consumă în jur de 50 de 

milioane de metri cubi. 

Importurile s-au ridicat la 11,4 milioane de metri cubi, faţă de 4-5 milioane de metri cubi într-o zi 

normală. 

Producţia internă a fost de 27,6 milioane de metri cubi la nivelul zilei de marţi, iar 24 de milioane 

de metri cubi au fost extrase din depozite. 

'De ce s-a ajuns aici: furnizorii de gaze, care utilizează sistemul naţional pentru a livra gaze către 

clienţii lor, îşi fac o prognoză de consum. Autoritatea Naţională de Reglementare (ANRE) are 

tendinţa să ţină preţul cât mai mic, aşa că orice import în plus faţă de ce au prognozat iniţial ar 

putea să nu fie recunoscut drept cost justificat. Aşa că toţi furnizorii sunt prudenţi şi mai degrabă 

dau comenzi mici de importuri. Sigur că acum îi costă mai mult să crească volumele importate de 

la o zi la alta sau chiar de la o oră la alta. Noi îi atenţionăm mereu, când vedem că încep probleme 

de dezechilibru, şi ne ţinem de capul lor până când avem confirmarea că au cumpărat acele gaze 

din import, altfel riscăm să avem probleme în sistem', au mai spus cei de la Dispeceratul de gaze. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=227851&key=MjAxNC0wMS0yOSAxIGNjM2IxMzI1ZDZhNDczZThhMDg4ODg1NjU2MmM4MDcw
http://www.capital.ro/importurile-de-gaze-s-au-triplat.html
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OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (sept-nov 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 186,96 Lei-CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 29.01  30.01 31.01 01.02 02.02 03.02 04.02  

Preţ mediu [Lei/MWh] 162,67  187,54 166,07 154,07 109,36 186,42 203.07 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

612,67  637,54 616,07 604,07 559,36 636,42 653,07 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

72.999  67.758 66.712 57.396 54.288 59.969 59.622 

 
 

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. 

26.01 6713 8022 2353 1288 1381 1423 -1309 1531 1 45 

27.01 7558 8719 2891 1630 1637 1411 -1160 1103 2 45 

28.01 7789 8215 2965 1722 1873 1415 -426 194 1 44 

29.01 7871 8893 2799 1623 1476 1419 -1022 1534 3 40 

30.01 7769 8627 2879 1673 1637 1416 -858 968 8 45 

31.01 7914 8814 2870 1732 1786 1414 -900 948 25 40 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 4028 / 2013-12-30 

Acordare ai CEF PETROTEL LUKOIL, LUKOIL ENERGY AND GAS ROMANIA 

 4029 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, AGRO BIO CODRU 

 4030 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, ALLIANSO ENERGIZE PROJECT TWO 

 4031 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, ALLIANSO SOLAR FUN 

 4032 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, ALLIANSO ENERGY SOALRTRINGS ONE 

 
Ultimele 5 ordine 

http://www.anre.ro/decizie.php?id=20004
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20004
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20005
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20005
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20006
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20006
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20007
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20007
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20008
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20008
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 4 / 2014-01-22 

Ordin - privind modificarea si completarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, 
executa si verifica instalatii electrice, aprobat prin Ord. 23/2013 

 5 / 2014-01-22 

Ordin - pentru aprobarea continutului – cadru al certificatelor de racordare 
 122 / 2013-12-30 

Ordin - privind aprobarea contractului cadru de vanzare-cumparare a energiei termice produse de operatori economici 
aflati in competenta de reglementare a ANRE 

 102 / 2013-12-23 

Ordin - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia 
reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar S.C.Enel Distributie Dobrogea S.A. 

 103 / 2013-12-23 

Ordin - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia 
reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.; 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 
 

 

http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1162
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1162
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1157
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1157
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1157
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1138
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1138
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1138
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1139
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1139
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1139
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 02.02.2014, ora 07.00 – 09.02.2014, ora 07.00 

Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi în scadere pâna la valoarea de 4000 m3/s, situându-se sub 

media multianuala a lunii februarie (5300 m3/s). 

Aval de Portile de Fier, debitele vor fi în scadere, exceptând sectorul Vadu Oii-Tulcea, unde, în prima parte 

a intervalului de prognoza, vor fi în crestere usoara. 
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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.  
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