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AMÂNAREA ACHITĂRII CERTIFICATELOR VERZI INTRĂ LA APROBARE ÎN GUVERN  

Niţă vrea să evite vârful de plăţi 

Puţine şanse ca marii consumatori să fie scutiţi de plata certificatelor 

       Autorităţile par să se fi hotărât să adopte soluţia amânării la plată a unei părţi a certificatelor 

verzi ca să uşureze facturile consumatorilor. Sunt şanse mari ca Guvernul să analizeze chiar în 

şedinţa de mâine proiectul de modificare a legii privind stimularea investiţiilor în producţia de 

energie curată, elaborat de ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, susţin surse 

apropiate situaţiei.  

     Sursele noastre afirmă: "Proiectul rămâne în forma supusă dezbaterii publice, cu câteva 

modificări. Amânarea acordării unor certificate verzi se aplică de la 1 iulie 2013 pentru toţi 

producătorii de energie regenerabilă existenţi, dar şi pentru cei care obţin licenţe de producţie şi 

sunt acreditaţi ca unităţi care primesc certificate verzi până la 1 ianuarie 2014. Unităţile de 

producţie care intră în funcţiune de la 1 ianuarie 2014 nu se supun prevederilor acestei 

ordonanţe. De la 1 ianuarie 2014 va intra în vigoare raportul de monitorizare al ANRE privind 

supracompensarea, iar centralele eoliene, cele fotovoltaice şi microhidrocentralele vor primi mai 

puţine certificate pentru un MWh. Aici intervine o modificare importantă: legea actuală prevede 

micşorarea numărului de certificate pentru parcurile eoliene de la 1 ianuarie 2015, dar măsura va 

fi luată de la 1 ianuarie 2014. Astfel, de anul viitor, centralele eoliene vor primi 1,5 certificate 

verzi/MWh, iar centralele fotovoltaice - 3 certificate verzi/MWh. În prezent, eolienele primesc 2 

certificate/MWh, iar fotovoltaicele 6 certificate/MWh". 

     Amânarea la plată a certificatelor verzi (câte unul pe fiecare MWh livrat de centralele eoliene 

şi microhidrocentrale şi câte 2 certificate/MWh livrate de parcurile fotovoltaice) poate fi aplicată 

de autorităţile noastre de la 1 iulie 2013 până la 1 ianuarie 2017. Sursele citate ne-au explicat: 

"Avizul Comisiei Europene va fi luat ulterior. Cum este o diminuare a schemei de sprijin, nu 

există riscul unui aviz negativ al Comisiei pentru că nu se dă un avantaj suplimentar 

producătorilor de energie curată". 

     În ceea ce priveşte scutirea de la plata certificatelor verzi a consumatorilor mari de energie 

(indus-tria), autorităţile vor trebui mai întâi să notifice Comisia Europeană şi să aştepte un 

răspuns înainte să aplice aceas-tă măsură stipulată în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă 

(OUG), care modifică actuala schemă de sprijin. Sursele menţionate ne-au spus că există slabe 

şanse să primim aviz pozitiv de la Comisie în condiţiile recentei investigaţii deschise în cazul 

Germaniei, care a luat măsuri similare. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=206990
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=206990
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     "Rostogolirea" certificatelor este privită de autorităţi ca o măsură care aplatizează efortul 

financiar al consumatorilor de energie (populaţie şi companii). Cu actuala schemă de sprijin, 

vârful de plată pentru certificatele verzi ar fi fost suportat în perioada 2013-2015. 

     După 2015, era preconizată o scădere accelerată a preţului certificatelor, pe fondul depăşirii 

cererii de către ofertă. Aplatizarea curbei de plată distribuie efortul financiar al consumatorior 

până după 2017-2018.  

     Chiar dacă Guvernul va aproba ordonanţa promovată de ministrul Niţă, aventura 

producătorilor de energie regenerabilă nu se încheie aici. Autorităţile au intenţia să aducă 

modificări la sistemul de funcţionare a pieţei de echilibrare, astfel încât să fie penalizate 

dezechilibrele provocate de centralele eoliene. 

     Producătorii de energie din surse regenerabile au luptat cu toate armele în această perioadă 

de dezbatere a proiectului de OUG, dar, se pare, fără succes. Investitorii din industria eoliană au 

propus "rostogolirea" a numai 0,25 de certificate/MWh în schimbul participării producătorilor de 

energie verde la "coşul" de consum pentru piaţa reglementată (populaţie, instituţii, micii agenţi 

economici). Ei spun că pot livra energia la preţuri foarte mici, care să conducă la scăderea 

costurilor acestui "coş" de consum şi să compenseze, astfel, costurile consumatorilor cu plata 

certificatelor verzi (facturate separat de furnizori).  

Asociatia Romana pentru Energie Eoliana, despre reducerea schemei de sprijin pentru 

regenerabile: Declaratiile oficiale care sustin "unda verde" a Comisiei Europene sunt 

hazardate si provoacă dezinformare  

Asociatia Romana pentru Energie Eoliana (RWEA) sustine ca autoritatile romane trebuie sa 

notifice Comisia Europeana in vederea aprobarii Ordonantei de Urgenta privind reducerea 

schemei de sprijin pentru regenerabile. "O aprobare a Comisiei presupune insa o procedura 

oficiala, in care se prezinta documente, cifre, explicatii si se finalizeaza cu un aviz scris si dat 

apoi publicitatii. Drept urmare, RWEA considera ca declaratiile oficiale care sustin 'unda verde' a 

Comisiei Europene pentru a promova OUG sunt hazardate si provoaca dezinformare, se arata 

intr-un comunicat al RWEA. Asociatia mai arata ca autoritatile trebuie sa aduca lamuriri in 

privinta discriminarii pe care o va crea noua ordonanta, prin faptul ca aceasta se va aplica doar 

tehnologiilor eoliana, fotovoltaica si microhidrocentralelor noi, nu si biomasei si 

microhidrocentralelor retehnologizate. 

"In urma discutiilor recente pe care atat reprezentanti ai Asociatiei Romane pentru Energie 

Eoliana (RWEA), cat si ai guvernului roman le-au avut separat la Bruxelles in data de 22 mai cu 

Directoratul General Energie si Directoratul General Concurenta din cadrul Comisiei Europene si 

a reflectarii acestora in declaratiile oficialilor romani, RWEA isi exprima ingrijorarea cu privire la 

lipsa de coerenta si la opacitatea procesului decizional din Ministerul Energiei", se arata in 

comunicat. 

Potrivit acestuia, reprezentantii autoritatilor romane au primit clarificari de la cele doua institutii 

europene cu privire la rolul Comisiei in analiza modificarilor propuse de proiectul de ordonanta de 

urgenta care redimensioneaza schema de sustinere a productiei de energie din surse 

regenerabile. 

"In cadrul discutiilor cu RWEA, reprezentantii Directoratului General Energie si ai Directoratului 

General Concurenta au subliniat necesitatea notificarii Comisiei Europene despre noul proiect de 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14882949-asociatia-romana-pentru-energie-eoliana-despre-reducerea-schemei-sprijin-pentru-regenerabile-declaratiile-oficiale-care-sustin-unda-verde-comisiei-europene-sunt-hazardate-provoaca-dezinformare.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14882949-asociatia-romana-pentru-energie-eoliana-despre-reducerea-schemei-sprijin-pentru-regenerabile-declaratiile-oficiale-care-sustin-unda-verde-comisiei-europene-sunt-hazardate-provoaca-dezinformare.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14882949-asociatia-romana-pentru-energie-eoliana-despre-reducerea-schemei-sprijin-pentru-regenerabile-declaratiile-oficiale-care-sustin-unda-verde-comisiei-europene-sunt-hazardate-provoaca-dezinformare.htm
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OUG, facut public la inceputul lunii aprilie, pentru ca forurile europene sa poata analiza in 

cunostinta de cauza impactul acestor modificari legislative. 

Analiza de impact ar urma sa se desfasoare pe doua teme distincte: una ce se refera la schema 

de sprijin pe baza de certificate verzi si cealalta privind scutirea marilor consumatori de la plata 

unei parti a certificatelor verzi. Legat de schema de sprijin, Romania trebuie sa trimita la 

Bruxelles calcule care sa argumenteze solutia amanarii unui numar de certificate si sa explice 

cum se va face recuperarea acestora, la ce valoare si cum va afecta acest mecanism intreaga 

piata de energie. Proiectul de OUG initiat de Minister prevede, in cazul producatorilor de energie 

eoliana, amanarea unui certificat verde pe o perioada de trei ani si jumatate. 

Niţă: România sprijină energia verde cel mai mult din UE 

Ordonanţa de modificare a legii privind sprijinul pentru energia regenerabilă va fi aprobată 

săptămâna viitoare, documentul având "puţine" modificări faţă de proiectul iniţial, acestea fiind în 

special legate de funcţionarea pieţei pentru certificate, a declarat ministrul Energiei, Constantin 

Niţă, citat de Mediafax. 

Proiectul va fi aprobat săptămâna viitoare şi prevede, printre altele, tranzacţionarea certificatelor 

verzi pe piaţă la OPCOM, a declarat miercuri ministrul delegat pentru Energie la conferinţa 

"Mediafax Talks about Energy". 

"Legea aduce câteva îmbunătăţiri, singura menţiune care deranjează investitorii este că 

certificatele se depun într-un coş la ANRE, care va stabili o legislaţie secundară privind modul de 

folosire. În rest, investitorii îşi vor putea lua banii respectivi la momentul când legea o prevede", a 

spus ministrul. 

El a arătat că nu vrea să intre în polemică şi că a acceptat tot felul de critici, dar realitatea este 

că schema de sprijin românească este cea mai generoasă din Uniunea Europeană. 

Niţă a adăugat că nu are nimic împotriva investitorilor care au făcut "lucruri bune" în acest 

domeniu, dar din păcate România nu a fost pregătită pentru un asemenea flux de investiţii în 

această zonă, situaţie care creează probleme în funcţionarea sistemului energetic naţional. 

"Poporul român este răbdător şi suportă anumite creşteri de preţuri, însă investitorii care nu 

investesc în energie, ci în alte domenii de activitate nu sunt mulţumiţi că trebuie să contribuie la 

bunăstarea celor din domeniul energiei regenerabile. Şi ei şi-au asumat credite şi riscuri", a spus 

ministrul. 

El a arătat că România s-a angajat în faţa Uniunii Europene să aducă cât mai multă energie 

verde, iar obiectivul este îndeplinit în acest an. 

Pe de altă parte, numărul ridicat de certificate poate conduce la părăsirea economiei româneşti 

de către investitori din alte domenii de activitate. 

Autorităţile au propus în decursul timpului mai multe variante de modificare a legii, de la tăierea 

numărului de certificate la cea a valorilor, potrivit sursei citate. 

"Faptul că noi amânăm nişte venituri pe care cei care investesc în energia regenerabilă le vor 

primi peste câţiva ani nu cred că este un lucru tocmai rău", a spus Niţă. 

http://www.curierulnational.ro/Actualitate/2013-05-29/Nita%3A+Romania+sprijina+energia+verde+cel+mai+mult+din+UE&hl=energ&tip=toate
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Ordonanţa care modifică sprijinul pentru energia regenerabilă va fi aprobată săptămâna 

viitoare 

Proiectul va fi aprobat săptămâna viitoare şi prevede, printre altele, tranzacţionarea certificatelor 

verzi pe piaţă la OPCOM, a declarat miercuri ministrul delegat pentru Energie la conferinţa 

"Mediafax Talks about Energy". 

"Legea aduce câteva îmbunătăţiri, singura menţiune care deranjează investitorii este că 

certificatele se depun într-un coş la ANRE, care va stabili o legislaţie secundară privind modul de 

folosire. În rest, investitorii îşi vor putea lua banii respectivi la momentul când legea o prevede", a 

spus ministrul. 

El a arătat că nu vrea să intre în polemică şi că a acceptat tot felul de critici, dar realitatea este 

că schema de sprijin românească este cea mai generoasă din Uniunea Europeană. 

Niţă a adăugat că nu are nimic împotriva investitorilor care au făcut "lucruri bune" în acest 

domeniu, dar din păcate România nu a fost pregătită pentru un asemenea flux de investiţii în 

această zonă, situaţie care creează probleme în funcţionarea sistemului energetic naţional. 

"Poporul român este răbdător şi suportă anumite creşteri de preţuri, însă investitorii care nu 

investesc în energie, ci în alte domenii de activitate nu sunt mulţumiţi că trebuie să contribuie la 

bunăstarea celor din domeniul energiei regenerabile. Şi ei şi-au asumat credite şi riscuri", a spus 

ministrul. 

El a arătat că România s-a angajat în faţa Uniunii Europene să aducă cât mai multă energie 

verde, iar obiectivul este îndeplinit în acest an. 

Pe de altă parte, numărul ridicat de certificate poate conduce la părăsirea economiei româneşti 

de către investitori din alte domenii de activitate. 

Autorităţile au propus în decursul timpului mai multe variante de modificare a legii, de la tăierea 

numărului de certificate la cea a valorilor, potrivit sursei citate. 

"Faptul că noi amânăm nişte venituri pe care cei care investesc în energia regenerabilă le vor 

primi peste câţiva ani nu cred că este un lucru tocmai rău", a spus Niţă. 

Ministrul delegat a afirmat că în prezent în România este supraproducţie de energie, dar 

capacitatea de interconectare a ţării este limitată, fiind nevoie de investiţii pentru susţinerea 

exporturilor.  

"Nu am văzut investitori care să vină să spună: «Ştiţi, uite ne interesează să investim în 

capacităţi de transport a energiei». Nimeni. În schimb, sigur energia regenerabilă, unde profiturile 

sunt bune, eu nu spun cât, şi nici nu vreau să mă gândesc cât şi cum, e problema celor care au 

investit, până la urmă. Ei au riscat, nu noi. Dar aşa cum vă spuneam, aşteptăm investitori şi pe 

acest domeniu. De ce cei care au băgat un miliard, de exemplu, în energia regenerabilă n-ar 

putea să pună nişte bani la cablul submarin în Turcia? Am avut o discuţie cu ministrul Energiei 

din Turcia şi îmi spunea că atâta energie cât am el poate să mi-o cumpere. Dar cum s-o 

transport?", a mai spus Niţă. 

Comisia Europeana arunca manusa OPCOM: furnizorii de energie sunt discriminati 

http://www.zfcorporate.ro/business-legal/ordonanta-care-modifica-sprijinul-pentru-energia-regenerabila-va-fi-aprobata-saptamana-viitoare-10909870
http://www.zfcorporate.ro/business-legal/ordonanta-care-modifica-sprijinul-pentru-energia-regenerabila-va-fi-aprobata-saptamana-viitoare-10909870
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/comisia-europeana-arunca-manusa-opcom-furnizorii-de-energie-sunt-discriminati/
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De circa un an de zile, Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania(AFEER) incearca 

sa convinga operatorul pietei de energie electrica din Romania (OPCOM) despre discriminarea 

la care sunt supusi anumiti furnizori de energie, in sensul de a fi inregistrati , in scopul platii 

TVA,in Romania. Iata ca, mult invocata birocratie europeana si-a facut cunoscut punctul de 

vedere, similar cu cel exprimat de AFEER si, evident, in detrimentul OPCOM. 

Concret, Comisia Europeana a transmis societatii OPCOM SA o comunicare in care obiecteaza 

fata de practica comerciala a OPCOM de a solicita participantilor la piata spot de energie 

electrica obligatia de a fi înregistrati in scopuri de TVA in Romania, mentionana ca operatorul 

pietei de energie discrimineaza societatile comerciale pe motiv de nationalitate/loc de stabilire, 

incalcand astfel normele antitrust ale UE. Trimiterea comunicarii respective nu aduce atingere 

rezultatului final al investigatiei, se precizeaza in comunicatul Executivului comunitar. 

Comunicarea privind obiectiunile prezinta opinia preliminara a CE privind cerinta OPCOM 

conform careia toti membri pietelor spot ale energiei electrice (piata pentru ziua urmatoare si 

piata intrazilnica) trebuie sa fie inregistrati in scopuri de TVA in Romania si, prin urmare, trebuie 

sa aiba sediul activitatii economice in Romania, unde sa-si si desfasoare activitatea. Constatarea 

provizorie a Comisiei este ca aceasta cerinta reprezinta o discriminare impotriva comerciantilor 

straini si restrange concurenta pe pitţa energiei electrice din Romania, prin incalcarea articolului 

102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si a articolului 54 din Acordul 

privind Spatiul Economic European (SEE). 

“Practica comerciala a OPCOM duce la cresterea costurilor pentru comerciantii straini care 

desfasoara activitate pe bursa energiei din Romania si îi descurajeaza sa intre pe piata angro de 

energie electrica din Romania. Aceasta reduce lichiditatea si eficienta pietelor de energie 

electrica”, apreciază CE. 

Bursele de energie au un rol important in furnizarea de informatii privind preturile publice. Acest 

lucru este esential pentru a avea preturi transparente si fiabile la energia electrica pe pietele 

angro si cu amanuntul. 

Comisia a deschis această investigatie in decembrie 2012. Articolul 102 din TFUE interzice 

abuzul de pozitie dominanta pe piata, care poate afecta schimburile comerciale dintre statele 

membre. Punerea in aplicare a acestei dispozitii este definita de Regulamentul antitrust nr. 

1/2003 al Consiliului, care poate fi aplicat de catre CE si de catre autoritatile nationale din 

domeniul concurentei din statele membre ale UE. 

Comunicarea privind obiectiunile este o etapa formala in investigatiile CE. Executivul comunitar 

informeaza in scris partile implicate cu privire la obiectiunile formulate impotriva lor, iar pentru a-

si prezenta observatiile partile pot raspunde in scris si pot solicita o audiere. 

În cazul în care CE a ajuns la concluzia ca exista dovezi suficiente cu privire la existenta unei 

incalcari, dupa ce partile si-au exercitat dreptul la aparare, aceasta poate emite o decizie prin 

care solicita sa se puna capat respectivului comportament si poate aplica o amenda de pana la 

10% din cifra de afaceri anuala la nivel mondial a unei intreprinderi. 

Facilităţile la plata certificatelor verzi pentru marii consumatori de energie, doar cu avizul 

CE 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-05-30/Facilitatile+la+plata+certificatelor+verzi+pentru+marii+consumatori+de+energie%2C+doar+cu+avizul+CE&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-05-30/Facilitatile+la+plata+certificatelor+verzi+pentru+marii+consumatori+de+energie%2C+doar+cu+avizul+CE&hl=energ&tip=toate
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Scutirea marilor consumatori de energie de la plata a jumătate din certificatele verzi ar putea fi 

considerată ajutor de stat, iar Guvernul are nevoie de aprobarea Comisiei Europene pentru 

acordarea acestei facilităţi. 

Potrivit unui proiect de ordonanţă, în perioada 1 iulie 2013 - 31 decembrie 2016 va fi amânată 

acordarea unor certificate verzi producătorilor de energie din surse regenerabile, iar marii 

consumatori ar urma să cumpere certificate doar pentru jumătate din energia furnizată. 

"Problema pe care o avem la acest proiect de ordonanţă este legată de măsurile de sprijin pentru 

marii consumatori. Guvernul vrea să scutească marii consumatori de costul certificatelor verzi. 

Obiectivul este foarte legitim. Toţi în România am vrea ca firme precum ArcelorMittal, Alro sau 

alţi mari consumatori să se dezvolte la noi în ţară. Nu vrea nimeni să-i vadă plecând. (...) E 

legitim ca ei să aibă o energie cât mai ieftină. Toţi ne dorim treaba asta, dar metoda care a fost 

aleasă, deci o exceptare de la plata certificatelor verzi, credem noi că ridică probleme de ajutor 

de stat", a declarat joi preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu la o conferinţă 

organizată de instituţia pe care o conduce. 

El a arătat că au existat consultări cu Comisia Europeană (CE), care a cerut notificarea acestei 

măsuri, ce nu va putea fi pusă în practică până când instituţia europeană nu îşi va da acordul. 

Chiriţoiu a menţionat că niciun sta membru nu a primit aviz favorabil la o astfel de solicitare. 

Furtună în eoliene 

 Proiectul de lege promovat de ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, pentru 

amânarea, timp de trei ani, a acordării unei părţi a certificatelor verzi ce li se cuvin producătorilor 

de energie regenerabilă (eoliană, solară, hidro, biomasă) a fost parcurs, săptămâna trecută, într-

o primă lectură, la Guvern.  

     Cu această ocazie, investitorii din domeniul energiei verzi au aflat că nu li s-au luat în 

considerare propunerile (amânarea unui număr mult mai mic de certificate), dar şi că proiectul de 

act normativ lecturat de Executiv mai conţine prevederi care nu au fost anunţate public. Potrivit 

unor surse din piaţa de energie, aceste prevederi diminuează drastic sprijinul acordat energiei 

curate. Aşa că s-a declanşat o furtună în domeniu. 

     Surse noastre ne-au explicat: "Faţă de proiectul de ordonanţă de urgenţă publicat de ministrul 

Niţă, au fost introduse câteva prevederi. O măsură stipulează instituirea obligativităţii 

tranzacţionării certificatelor verzi pe piaţa centralizată administrată de OPCOM. O altă prevedere 

care i-a inflamat pe investitori, în marea lor majoritate dezvoltatori de eoliene, este ca energia 

produsă peste cantitatea notificată Dispecerului Energetic să nu mai primească deloc certificate 

verzi".  

     Pentru parcurile eoliene şi microhidrocentrale este prevăzută amânarea plăţii a unui certificat 

verde pe MWh, iar pentru parcurile fotovoltaice - două certificate verzi pe MWh. Amânarea 

acestor venituri se face în perioada 1 iulie 2013 - 31 decembrie 2016. Din 2017, producătorii 

afectaţi de această măsură îşi vor recupera certificatele. 

     Pe actuala schemă generoasă de susţinere a energiei verzi, parcurile eoliene primesc 2 

certificate verzi pe MWh, microhidrocentralele noi - 3 certificate verzi pe MWh, iar parcurile 

fotovoltaice - 6 certificate verzi pe MWh. Legea actuală, adoptată în vara anului trecut, obligă 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=207505
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consumatorii să plătească anumite cote de certificate verzi, în funcţie de cantitatea de energie 

care le-a fost livrată. 

     Sursele noastre susţin că dacă se aplică şi amânarea la plată a certificatelor şi penalizarea 

producătorilor de energie eoliană care produc mai mult decât notifică, atunci investitorii vor fi 

puternic afectaţi şi vor avea probleme mari în plata creditelor contractate. 

     Oficial, Guvernul doreşte aplatizarea vârfului de plăţi suportat de toţi consumatorii în perioada 

2013-2015. Actualul sistem de sprijin pentru energia curată (prin cote obligatorii de certificate 

verzi) este extrem de generos şi presupune un efort financiar uriaş din partea consumatorilor 

(care sunt obligaţi să plătească certificatele verzi) în următorii 2-3 ani, când preţul de 

tranzacţionare a certificatelor se menţine la niveluri maxime, pe fondul neacoperirii cererii. Din 

2015-2016, este preconizată o scădere abruptă a preţurilor certificatelor - oferta depăşeşte cu 

mult cererea. 

Exclusiv: De ce trebuie sa spunem ca mai avem nevoie de doua reactoare nucleare ? 

Constructia reactoarelor 3 si 4 de la Centrala Nuclearelectrica Cernavoda pare a fi tot mai 

evident o mare capcana. Practic, nimeni, ne referim aici atat la clasa politica cat si la specialisti, 

nu mai crede in acest proiect. Cu toate acestea el este readus in discutie si figureaza din nou ca 

una dintre marile prioritati de investitii in domeniul energetic ale Romaniei. Discutam in context 

despre nu mai putin de 6, poate chiar 8 miliarde de euro, bani pe care statul roman stie ca nu are 

de unde sa-i asigure si nici de unde sa-i imprumute. Si atunci, de ce insista pe aceasta varianta 

de investitii fiecare nou guvern instalat la Palatul Victoria ?  

Raspunsul devine tot mai evident, daca ne intoarcem in timp si analizam intreaga procedura 

desfasurata pentru constructia reactoarelor unu si doi, precum si pregatirile ce au urmat in 

vederea continuarii investitiei la reactoarele 3 si 4. Exact ca in cazul marilor proiecte de 

infrastructura rutiera, in speta constructia de autostrazi, banii se fura “pe acte”cu mult inainte de 

demararea investititei propriuzise, iar, in cazul in care prin nu stim ce minune Programul ar putea 

fi demarat se trece la o alta etapa a jafului, de data asta mult mai sofisticata.  

Energy-Center a publicat zilele trecute o prima analiza legata de posibilitatea participarii 

industriei nucleare romanesti (ce a mai ramas din ea) la constructia reactoarelor 3 si 4 de la CNE 

Cernavoda, ca un prim episod al unui sir de articole ce vor face obiectul acestei mari investitii, 

fara nici o sansa reala de realizare, cel putin in anii care vin (http://energy-

center.ro/actualitate/ramasitele-industriei-nucleare-romanesti-viseaza-inca-la-reactoarele-3-si-4/). 

De la “Epoca de Aur” 

Vom incerca sa demonstram ca, daca “pana la Dumnezeu te mananca sfintii”, in cazul unitatilor 

3 si 4, pana la constructia lor se vor stoarce de la buget sume imense de bani sub pretextul 

intocmirii studiilor de fezabilitate, a asigurarii necesarului de apa grea si a combustibilului nuclear 

sau a construirii in paralel a Centralei de la Tarnita-Lapustesti etc. Atragem atentia ca, la o privire 

mult mai atenta, nimic nu este o noutate. Cel putin din 2004, istoria se repeta. Atentie insa, pe 

bani de la buget, de care nimeni nu da socoteala. 

Nu exista, in momentul de fata, o modalitate mai subtila de a deturna de la buget sume 

importante de bani, catre clienti de toate felurile, decat aceea de a sustine in vorbe investitia in 

unitatile 3 si 4 de la Cernavoda, respectiv, centrala de pompaj Tarnita-Lapustesti. Precizam, felul 

http://energy-center.ro/actualitate/exclusiv-de-ce-trebuie-sa-spunem-ca-mai-avem-nevoie-de-doua-reactoare-nucleare/
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in care s-a desfasurat intreg Programul nuclear romanesc (inca din perioada comunista) confirma 

ceea ce am afirmat mai sus. Asadar sa ne intoarcem in timp. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

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 29.05 
 

30.05 31.05 01.06 02.06 03.06 04.06  

Preţ mediu [Lei/MWh] 111.23 
 

118.61 152.07 102.10   45,53 131,49 105,23 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

45.213  46.384 42.664 37.093 30.638 43.669 46.407 

 

 

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 216,05 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 214,27 213,77 212,54 210,83 210,54 210,56 

 

 

 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

27.05 5869 5834 1430 755 1929 701 34 1018 2 

28.05 5940 5926 1628 770 2277 706 15 543 2 

29.05 6046 6090 1514 720 2026 696 -45 1133 1 

30.06 6100 6166 1608 753 2254 696 -66 853 2 

31.06 6007 5874 1625 742 2513 702 133 292 1 

01.06 5373 5165 1472 651 1868 705 209 467 2 

02.06 4880 4346 1219 418 1662 697 533 348 1 

 
 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 

In ziua de Miercuri 29.05.2013 Miercuri  30.05.2012 
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Grafice, Harta  
 

 

 

 

Consum de energie electrica 

Mediu 5978 6406 

Maxim 6851 7021 

Export/Import 39(export) 57(export) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 6017 6464 

Din care: 

Carbune 
1517 2319 

Hidrocarburi 721 465 

Nuclear 698 704 

Eoliene 1030 60 

Hidro 2050 2852 
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 02.06.2013, ora 07.00 – 09.06.2013, ora 07.00 

Debitul la intrarea în tarã (sectiunea Bazias) va fi în crestere pe toata durata intervalului de prognozã pânã 

la valoarea de 8700 m3/s, peste media multianualã a lunii iunie (6400 m3/s). 
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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 


