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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Canicula a ridicat cu 5% consumul de energie în iulie. Cărbunii arşi au dus greul, vântul 

aproape a stat 

Consumul de energie a înregistrat o creştere de circa 5% în iulie comparativ cu perioada similară 

a anului trecut, una dintre posibilele explicaţii fiind şi temperaturile foarte ridicate. De exemplu, în 

cursul zilei de ieri s-au înregistrat temperaturi de până la 40 de grade şi disconfort termic în Bu-

cureşti şi 21 de judeţe din sud şi est, potrivit datelor Mediafax. Astfel, dacă în primele zile din iulie 

consumul de energie era relativ similar cu cel din aceeaşi perioadă a anului trecut, de la mijlocul 

lunii sunt vizibile creşteri importante, după cum reiese din raportul operativ privind funcţionarea 

sistemului energetic naţional publicat de Transelectrica, cel mai probabil evoluţia fiind dictată de 

creşterea temperaturilor. 

Tot datele Transelectrica mai arată că până acum, în primele două luni de vară, o treime din 

producţia de energie a fost asigurată de termocentralele pe cărbuni, urmate de hidrocentrale şi de 

centrala nucleară de la Cernavodă. 

În contextul în care de obicei vara energia hidro are de suferit, iar eolienele nu funcţionează cel 

mai bine în acest anotimp, cărbunii au preluat greul producţiei de energie, acest lucru demonstrând 

încă o dată importanţa păstrării unui mix de producţie la nivel naţional. 

Temperaturile ridicate ar putea afecta şi funcţionarea centralei de la Cernavodă, dar potrivit 

declaraţiilor făcute la mijlocul săptămânii trecute de reprezentanţii Nuclearelectrica, operatorul 

unităţii, producţia de energie se va desfăşura în parametri normali până la finalul lunii septembrie, 

conform prognozelor deţinute în acest moment. 

Potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor Transelectrica, în lunile iunie-iulie energia eoliană a 

avut o pondere de 7-8% în producţia totală, în timp ce ponderea energiei solare s-a ridicat la 3%. 

Tot potrivit datelor companiei naţionale de transport al energiei, România are în acest moment o 

capacitate în proiecte eoliene de aproape 3.000 MW. Spre comparaţie, centrala de la Cernavodă 

are 1.400 MW şi a avut o pondere de aproape 20% în producţia de energie în lunile de vară. 

Desigur, în timp ce centrala nucleară are un regim de lucru constant, eolienele funcţionează după 

cum bate vântul. 

Energia verde a generat investiţii de 6-7 miliarde de euro din 2009, majoritatea celor care au pariat 

pe acest domeniu fiind atraşi de schema de sprijin generoasă pusă la dispoziţie de statul român. 

 

 

 

http://www.zfcorporate.ro/energie/canicula-a-ridicat-cu-5-consumul-de-energie-in-iulie-carbunii-arsi-au-dus-greul-vantul-aproape-a-stat-14658753
http://www.zfcorporate.ro/energie/canicula-a-ridicat-cu-5-consumul-de-energie-in-iulie-carbunii-arsi-au-dus-greul-vantul-aproape-a-stat-14658753
http://www.zf.ro/wikizf/compania-nationala-de-transport-al-energiei-electrice-transelectrica-s-a-8481419
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Risc de avarii la CE Oltenia! Cu toate grupurile energetice în funcțiune, apar probleme 

tehnice. Energia se vinde la prețuri bune! 

* Nu se poate funcţiona cu toate grupurile în acelaşi timp, fiind nevoie ca în permanenţă să existe 

blocuri energetice de rezervă. Nu este bine să termini toată apa în jumatate de an şi să omori 

cărbunele în cealaltă jumătate, recunoaște Directorul General Laurențiu Ciurel 

Complexul Energetic Oltenia parcurge o perioadă bună: toate grupurile energetice funcționează, 

energia se vinde la prețuri bune, spiritele în rândul salariaților par să se fi liniștit. E liniștea dinaintea 

furtunii sau a venit vremea deciziilor, care odată puse în practică să salveze compania? După vizita 

ministrului Energiei și a echipei de la minister, administrația și sindicatele din CE Oltenia par să fi 

făcut pace, dar mai ales par puși pe treabă. 

Directorul general Laurențiu Ciurel se declară mulțumit de faptul că de o perioadă bună de timp, 

CE Oltenia funcţionează cu toate grupurile energetice. El nu-și ascunde însă îngrijorarea privind 

riscul de avarii în condițiile funcționării la capacitate maximă a grupurilor. Situaţia economică a 

societăţii s-a schimbat în bine, vindem energie la preţuri bune, dar, din punct de vedere tehnic, ar 

putea exista probleme, declară Ciurel pentru presa locală. 

Practic, conform regulilor admise în sistemul energetic , nu se poate funcţiona cu toate grupurile 

în acelaşi timp, fiind nevoie ca în permanenţă să existe blocuri energetice de rezervă. „Suntem 

bucuroşi, pentru că nu am mai mers în acest ritm din 2012. Vindem bine, pe bani frumoşi, însă am 

putea avea probleme. În mod normal trebuie să fie chibzuinţă în repartizarea acestor resurse. Nu 

să termini toată apa în jumatate de an şi să omori cărbunele în cealaltă jumătate. Lucrurile astea 

trebuie cântărite şi stabilite în zona reglementatorilor şi transportatorilor”, susține Ciurel, citat de 

presa locală. 

Producţia de energie electrică a crescut anul trecut cu 10,5%; România a fost exportator net 

de energie 

Producţia de energie electrică a fost anul trecut de 64,863 TWh, cu aproximativ 10,5% mai mare 

faţă de cea din anul 2013, iar România a fost exportator net, soldul import-export fiind de minus 

7,123 TWh, conform unui raport al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. 

Consumul intern a fost de circa 57,74 TWh, cu 1,9% mai mare decât cel din 2013, precizeaza 

agerpres. 

‘Referitor la mixul de resurse, o dată cu creşterea puterii instalate în centralele electrice 

regenerabile eoliene şi fotovoltaice, a crescut implicit ponderea acestora în mixul de producţie, 

ajungându-se în anul 2014 la o pondere de 9,56% a producţiei eoliene (8,05% în anul 2013) şi 

respectiv 2,52 % a producţiei fotovoltaice (0,70 % în anul 2013). Se remarcă însă o scădere de 

3,54% a producţiei de energie în centralele electrice pe hidrocarburi, de la 15,5% în anul 2013, la 

11,96% în anul 2014 şi respectiv a producţiei generate în centralele electrice pe cărbune de 1,7%, 

de la 29,65 % în anul 2013 la 27,95% în 2014′, se menţionează în raport. 

În ceea ce priveşte producţia hidroelectrică, având în vedere că debitul mediu al Dunării s-a 

menţinut la o valoare ridicată, respectiv 6.019 mc/s, procentul producţiei hidroelectrice a fost de 

29,22%, înregistrând o creştere de 3,47% comparativ cu 2013. 

http://www.investenergy.ro/risc-de-avarii-la-ce-oltenia-cu-toate-grupurile-energetice-in-functiune-apar-probleme-tehnice-energia-se-vinde-la-preturi-bune/
http://www.investenergy.ro/risc-de-avarii-la-ce-oltenia-cu-toate-grupurile-energetice-in-functiune-apar-probleme-tehnice-energia-se-vinde-la-preturi-bune/
http://www.bizenergy.ro/productia-de-energie-electrica-a-crescut-anul-trecut-cu-105-romania-a-fost-exportator-net-de-energie/#.VcCKAbkw_IU
http://www.bizenergy.ro/productia-de-energie-electrica-a-crescut-anul-trecut-cu-105-romania-a-fost-exportator-net-de-energie/#.VcCKAbkw_IU


 

3 

 

Valoarea maximă a consumului în anul 2014 a fost cu 145 MW mai mare decât valoarea maximă 

înregistrată anul anterior, fiind însă cu 217 MW mai mică faţă de vârful anului 2012, care a fost 

caracterizat de o iarnă deosebit de geroasă. 

Astfel, consumul maxim brut a fost 9.303 MWh/h şi a fost înregistrat în ziua de 3 decembrie 2014 

la ora 18,00. Valoarea minimă a consumului (4.092 MWh/h) s-a înregistrat în data de 8 iunie 2014 

la ora 7,00. 

Harta preţului european la electricitate. România este campioană la taxarea curentului 

Preţul final al electricităţii pe care îl plătesc consumatorii casnici din România este unul dintre cele 

mai mici din Europa. Nu este un motiv de mulţumire, pentru că, în acelaşi timp, ţara noastră 

taxează cel mai mult din Europa curentul. Dacă nivelul de taxare nu ar fi de circa 70% din preţul 

final, România ar putea fi ţara europeană cu cel mai mic preţ al energiei electrice. 

România are unul dintre cele mai mici preţuri finale din Europa la energia electrică furnizată 

populaţiei, fiind pe ultimele poziţii în topul preţului curentului pentru gospodării, laolaltă cu Bulgaria, 

Malta, Croaţia, Ungaria sau Estonia. Potrivit unei analize făcute de Comisia Europeană în primul 

trimestru al acestui an, kWh costă 13,17 eurocenţi în România. În Bulgaria, curentul costă doar 

9,31 eurocenţi/kWh, iar în Ungaria 11,33 eurocenţi/kWh. 

Cele mai scumpe ţări la energia electrică sunt Germania, Italia, Portugalia şi Spania, unde MWh 

costă peste 20 de euro, chiar 30 de euro în Germania, potrivit infografiei ataşate. 

Pentru o mai clară înţelegere a situaţiei, transformând în lei costul în euro al kWh, ar rezulta un 

preţ de circa 0,70 lei pentru fiecare kWh consumat în România, în timp ce în Germania acelaşi 

kWh costă 1,70 lei. 

Preţul final pe care îl plătim pe energia electrică este unul dintre cele mai mici din Europa, dar 

acesta ar putea să fie chiar mult mai mic, poate chiar cel mai mic, dacă energia nu ar fi atât de 

taxată. România este campioana Europei la taxarea electricităţii. După cum puteţi observa în 

Figura 2, ponderea energiei în preţul final la consumatorul casnici este cea mai mică din Europa, 

circa o treime din preţul final. Doar Estonia şi Danemarca mai au un nivel de taxare al energiei 

comparabil cu România. La polul opus se găsesc Malta şi Bulgaria, unde energia contează în 

proporţie de peste 70% în preţul final. De altfel, Malta şi Bulgaria sunt ţările europene cu cel mai 

mic preţ al electricităţii livrată populaţiei 

Germania, nou record: 78% din necesarul de electricitate, obținut din surse regenerabile 

Germania a stabilit un nou record național după ce a reușit să genereze, cu ajutorul surselor 

regenerabile, nu mai puțin de 78% din cererea de energie electrică din 25 iulie, depășind recordul 

anterior de 74%, stabilit în luna mai 2014, scrie Solar Magazin. 

Turbinele eoliene și panourile solare fotovoltaice germane au generat, în 25 iulie, 40.65 gigawați 

(GW) de putere, la care se adaugă 4,85 GW din biomasă și 2,4 GW de hidroenergie. Totalul a 

ajuns la 47,9 GW de energie din surse regenerabile, energie generată într-un moment în care 

cererea de energie de vârf a fost de 61,1 GW, susține expertul german Craig Morris pe blogul 

Energiewende. 

Explicația oferită de expert pentru recordul înregistrat o reprezintă furtunile din întreaga Europă de 

Nord, combinate cu condițiile însorite din sudul Germaniei. 

http://www.economica.net/harta-pret-energie-electrica-romania-europa-taxe-curent-factura_104934.html
http://www.investenergy.ro/germania-nou-record-78-din-necesarul-de-electricitate-obtinut-din-surse-regenerabile/
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Raportări ANRE, primele patru luni 2015: Prețul gazelor naturale tranzacționate pe bursă a 

scăzut, pe fondul reducerii substanțiale a consumului. Specialiștii: aceeași tendință de 

descreștere în lunile de vară 

Consumul de gaze a scăzut de la 17 milioane MWh în ianuarie la 9 milioane MWh în aprilie 

În primele patru luni ale anului 2015, se remarcă o scădere substanțială a consumului de gaze 

naturale – la circa 9 milioane MWh în luna aprilie față de 17 milioane MWh în luna ianuarie. 

Totodată, se înregistrează și o reducere a prețului mediu al gazelor naturale, rezultat din 

tranzacțiile încheiate pe piețele centralizate în aceași perioadă, după cum reiese din raportările 

Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE. 

Astfel, potrivit datelor ANRE, evoluția lunară a prețului mediu ponderat la gazele naturale din 

producţie internă, tranzacționate pe bursă între producători și furnizori, precum și între traderi este 

următoarea: ianuarie – 90 lei/MWh, februarie – 88 lei/MWh, martie – 87,5 lei/MWh, aprilie – 85,5 

lei/MWh. 

Prețul mediu ponderat la gazele naturale tranzacționate direct pe bursă – respectiv în ringul 

specializat al Bursei Române de Mărfuri, unde s-au încheiat tranzacții – la clienții finali a evoluat 

astfel: în ianuarie 2015 – 133,12 lei/MWh, februarie – 131,68 lei/MWh, martie – 132,25 lei/MWh, 

aprilie – 130,12 lei/MWH. De notat că aceste prețuri includ prețul gazelor naturale plus servicii de 

distribuție, transport și înmagazinare. 

De teama infrigmentului, Romania exporta gaze, intrebarea este cum? 

Dintr-un raport al Agentiei Nationale de Reglementare in domeniul Energiei reiese ca anul trecut 

Romania a exportat peste 2,451 milioane MWh gaze naturale. Transformat in metri cubi, respectiva 

cantitate este inca nesemnificativa si, probabil, o parte din ea s-a dus spre Republica Moldova. 

Totusi, Romania are obligatia de a deschide exportul inca din 2012, cand Comisia Europeana ne-

a amenintat cu sanctiunea de infrigment. Aparitia conductei Arad-Szeghed a mai calmat spiritele 

europene la vremea respectiva, dar nu pentru mult timp. La nu mai putin de un an, Comisia 

Europeana a trecut la a doua etapa a procedurii de infringement impotriva Romaniei, ca urmare a 

faptului ca legislatia nationala pune bariere in calea exportului de gaze romanesti, iar, in lipsa unui 

raspuns satisfacator din partea autoritatilor romane, in termen de doua luni, CE urma sa se 

adreseze Curtii Europene de Justitie. Daca partea romana nu a facut nimic in modificarea 

legislatiei, interesant este ca nici Comisia Europeana nu a mai comunicat vreun avertisment. 

ANRE a dat amenzi de 37 milioane de lei 

Valoarea totală a amenzilor aplicate de ANRE (reglementatorul pieţei de energie) atât în sectorul 

energiei electrice, cât şi în cel al gazelor naturale a fost, anul trecut, de 37.301.054,2 de lei. Potrivit 

unui raport ANRE, prin activitatea de control desfăşurată, reglementatorul urmăreşte realizarea 

unor lucrări şi servicii de calitate corespunzătoare exigenţelor de performanţă cerute prin lege de 

către participanţii care intervin în activităţile de producţie, transport, distribuţie, furnizare şi utilizare 

a energiei electrice, inclusiv a celor implicaţi în proiectarea şi realizarea instalaţiilor şi 

echipamentelor folosite pentru realizarea acestor activităţi. 

     În anul 2014, ANRE a realizat 803 controale în sectorul energiei electrice şi 394 de controale 

în sectorul gazelor naturale. 

http://www.investenergy.ro/raportari-anre-primele-patru-luni-2015-pretul-gazelor-naturale-tranzactionate-pe-bursa-a-scazut-pe-fondul-reducerii-substantiale-a-consumului-specialistii-aceeasi-tendinta-de-descrestere-in-lunil/
http://www.investenergy.ro/raportari-anre-primele-patru-luni-2015-pretul-gazelor-naturale-tranzactionate-pe-bursa-a-scazut-pe-fondul-reducerii-substantiale-a-consumului-specialistii-aceeasi-tendinta-de-descrestere-in-lunil/
http://www.investenergy.ro/raportari-anre-primele-patru-luni-2015-pretul-gazelor-naturale-tranzactionate-pe-bursa-a-scazut-pe-fondul-reducerii-substantiale-a-consumului-specialistii-aceeasi-tendinta-de-descrestere-in-lunil/
http://energy-center.ro/actualitate-news/de-teama-infrigmentului-romania-exporta-gaze-intrebarea-este-cum/
http://energy-center.ro/actualitate-news/de-teama-infrigmentului-romania-exporta-gaze-intrebarea-este-cum/
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=275764&key=MjAxNS0wOC0wNiAxIDJjYWVlYjZmOTQ0NjMzMzFiZmRjYjYxN2EzNzk4MTE0
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     Anul trecut, ANRE a înregistrat şi soluţionat 3.391 de petiţii formulate de toate tipurile de 

consumatori, din care 2.539 au avut ca obiect sectorul electricităţii şi 852 - sectorul gazelor. 

     Principalele probleme semnalate de consumatori sunt facturarea energiei electrice, calitatea 

energiei şi emiterea de avize tehnice de racordare. 

     În domeniul gazelor naturale, principalele probleme reclamate au fost lucrările la instalaţii de 

utilizare, verificări, revizii, contractare, facturare, racordare şi acces la sistemul de distribuţie. 

     Conform raportului ANRE, în cursul anului trecut, au fost soluţionate şase cereri privind 

neînţelegeri în sectorul energiei electrice apărute la încheierea contractelor. De asemenea, în 

perioada analizată, au fost primite două cereri de soluţionare a disputelor în sectorul energiei 

electrice şi trei cereri în sectorul gazelor naturale. 

     Disputele privind accesul la reţea au fost rezolvate majoritar prin răspunsurile formulate la 

sesizările primite, fără a fi necesară emiterea unor decizii în acest sens, conform sursei citate. 

     Cadrul de reglementare elaborat de ANRE şi implementat prin ordine şi decizii are un impact 

major asupra realităţilor economice şi sociale, având în vedere că acesta are caracter de 

obligativitate pentru persoanele juridice şi fizice reglementate. Posibilitatea de contestare a actelor 

administrative cu caracter individual sau normative ale reglementatorului constituie un factor 

important în asigurarea responsabilităţii acestuia faţă de consumatori. Astfel, ordinele şi deciziile 

emise de ANRE pot fi contestate în justiţie de către persoanele fizice sau juridice care consideră 

că, prin aplicarea reglementărilor respective, le-au fost încălcate anumite drepturi, precizează 

instituţia în raportul anual. 

     La capitolul litigii, ANRE a avut, anul trecut, 430 cauze în derulare în anul 2014, din care 139 

au fost finalizate în mod definitiv. ANRE susţine că a câştigat toate procesele finalizate anul trecut.   

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.08 02.08 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 

Preţ mediu [Lei/MWh] 166,58 124,24 169,05 167,39 177,99 189,06 181,84 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

616,58 574,24 619,05 617,39 627,99 639,06 631,84 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

58.766 53.550 57.540 55.050 52.973 58.257 56.119 
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 
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