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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Regenerabilele trec de 12% 

În primele 9 luni din acest an, conform Transelectrica, în sistemul energetic naţional s-au livrat 

peste 4,6 TWh din surse regenerabile. Pentru această producţie, au fost emise 9,19 milioane de 

certificate verzi (CV). Astfel, la un consum de circa 37 TWh, ponderea regenerabilelor este de 

aproximativ 12,5%.  

Conform Opcom, “bursa” de energie de la Bucureşti, în sesiunea de tranzacţionare din 29 

octombrie s-au vândut 337.842 CV, preţul de închidere fiind de 185 lei/CV, iar pe 11 octombrie s-

au vândut 188.598 CV, preţul de închidere fiind 183,50 lei/CV, acestea fiind cele mai recente 

tranzacţii cu certificateverzi. Pe de altă parte, în primele sesiuni din acest an, în ianuarie, s-au 

vândut 156.709 CV, laun preţ de închidere de 245 lei/CV. Cele mai mici preţuri de închidere s-au 

consemnat în luna mai, 168 lei/CV, când s-au tranzacţionat 215.355 CV. Pe de altă parte, 

conform Opcom, preţurile medii ponderate la care s-au vândut certificatele verzi au variat între 

241,49 lei/CV şi 178,29 lei/CV. Astfel, la un preţ mediu de 190 lei/CV, consumatorii ar trebui să 

plătească producătorilor din surse regenerabile circa 1,8 miliarde de lei (aproximativ 400 

milioane euro). Dacă se păstrează acest ritm, până la sfârşitul anului, consumatorii vor plăti 

peste jumătate de miliard de euro pentru certificatele verzi. 

Conform Transelectrica, la finalul lunii septembrie erau instalaţi 2.307 MW eolieni, care au 

produs aproape 64% din toată energia regenerabilă livrată în piaţă, pentru care s-au emis 5,87 

milioane CV. Eolienii ar trebui să primească aproximativ 1,1 miliard de lei pe certificatele verzi. 

Pe de altă parte, 553 MW sunt instalaţi în centrale fotovoltaice. Acestea au produs aproximativ 

18% din energia regenerabilă, pentru care s-au emis 1,7 milioane CV. La preţul mediu, 

certificatele valorează circa 350 milioane de lei. Microhidrocentralele au o putere instalată de 480 

MW şi au produs aproape 12% din energia regenerabilă, pentru acesta fiind emise 1 milion de 

CV, a căror valoare se apropie de 250 milioane lei. În fine, în centralele pe biomasă sunt intalaţi 

aproape 52 MW, care au produs şi livrat restul energiei regenerabile şi pentru care au fost emise 

aproape 550.000 CV, a căror valoare ar trebui să se apropie de 110 milioane lei.  

ANRE face putina ordine in cogenerare: cine primeste bonusuri are preturi mai mici la 

energie 

In urma cu cateva luni, premierul Victor Ponta declara ca ia in calcul “eliminarea taxei de 

cogenerare”, care impovareaza facturile de energie ale consumatorilor din Romania cu peste 

2%, fara a avea un efect pozitiv in sistem. Mai aplicat asupra chestiunii, presedintele ANRE, 

Niculae Havrilet, a temperat declaratiile primului ministru spunand ca “probabil, premierul Ponta 

nu a cunoscut toate elementele legate de taxa de cogenerare.Nu cred ca putem vorbi de 

eliminarea ei, ci de reevaluare, adica sa scada in anumite cazuri. Vom propune o alta forma,in 

http://www.focus-energetic.ro/regenerabilele-trec-de-12-13328.html
http://energy-center.ro/actualitate-news/anre-face-putina-ordine-in-cogenerare-cine-primeste-bonusuri-are-preturi-mai-mici-la-energie/
http://energy-center.ro/actualitate-news/anre-face-putina-ordine-in-cogenerare-cine-primeste-bonusuri-are-preturi-mai-mici-la-energie/
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care sa revizuim algoritmul de calcul. ANRE era preocupata de acest lucru inainte de declaratia 

premierului.Inca nu avem date foarte clare”. 

Iata ca, intre timp aceste date au aparut si Autoritatea de Reglementare s-a tinut de cuvant. 

Incepand cu 2014, pretul energiei electrice produse de centralele in cogenerare de inalta 

eficienta, care beneficiaza de bonusuri de sprijin, va scadea cu 19,57%, potrivit unui ordin al 

presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, publicat in Monitorul 

Oficial. 

Astfel, pretul de referinta al energiei produse de centralele in cogenerare (energie electrica si 

termica simultan) de inalta eficienta care primesc bonusuri de sprijin va fi de 152,01 lei pe MWh 

in 2014, fata de nivelul de 189 de lei din acest an. 

Totodata, pentru energia livrata in regim reglementat pe timpul zilei, pretul scade de la 216 lei pe 

MWh in acest an la 177 lei in 2014. In orele de noapte, pretul va ajunge de la 135 de lei/MWh in 

acest an, la 104,73 lei anul viitor. 

In ceea ce priveste unitatile nedispecerizabile, pretul reglementat va scadea de la 189 de lei la 

152,91 lei pe MWh. 

Intrebarea care se pune acuma este legata de numarul de unitati de producere in cogenerare 

care vor rezista dupa aplicarea Ordinului ANRE ? Caci, chiar si cu stimulentele primite, care se 

ridica anual la circa un miliard de lei, respectivele termocentrale functionau in pierdere si nu 

aveau bani de investitii in modernizare. 

Intr-o analiza realizata de domnul Jean Constantinescu, specialist in energetica romaneasca, se 

arata ca “Generarea combinata de energie electrica si termica devine sustenabila numai daca se 

inlocuiesc capacitatile existente, total depasite. Directiva 2004/8/CE admite scheme de ajutor 

pentru firme daca unitatile lor de cogenerare sunt calificate de inalta eficienta. La noi, au fost 

calificate aproape toate unitatile existente, iar bonusul de cogenerare sustine cu bani grei de la 

consumatorul de energie electrica doar costuri duble fata de pretul caldurii, si nici o investitie. 

Colapsul termoficarii si proliferarea incalzirii individuale ineficiente si poluante pot fi evitate daca 

firmele primesc ajutor numai pentru instalatii cu adevarat de inalta eficienta”. 

Ce inseamna acest lucru? Practic, masura ANRE, necesara de altfel, s-ar putea sa elimine din 

piata de energie majoritatea producatorilor in cogenerare, denumiti fals de ” inalta eficienta”, care 

la asemenea preturi nu au cum rezista. De altfel, presedintele ANRE a propus, la un moment 

dat, Guvernului, reducerea cu 10% a bonusului de cogenerare de inalta eficienta de la 1 ianuarie 

si cu 35% de la 1 iunie 2014. Cine avea insa curajul sa aprobe o asemenea decizie? 

Cine-i de vina in afacerea Hidroelectrica-Energon, interceptata de DNA: soferul sau 

masina? 

Comentariile aparute la articolul nostru “Cine a orchestrat “neglijenta” OPCOM in afacerea noilor 

baieti destepti de la Hidroelectrica ?” ne obliga sa venim cu cateva completari, in ideea in care 

ne-am asumat “dezbaterea de idei” in publicatia Energy-Center. Subiectul fierbinte este legat, 

desigur, de cea mai mare tranzactie cu energie postata pe Platforma Contractelor Bilaterale de 

pe OPCOM si care s-a transformat intr-o afacere cu multe increngaturi. 

http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/cine-i-de-vina-in-afacerea-hidroelectrica-energon-interceptata-de-dna-soferul-sau-masina/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/cine-i-de-vina-in-afacerea-hidroelectrica-energon-interceptata-de-dna-soferul-sau-masina/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/cine-a-orchestrat-neglijenta-opcom-in-afacerea-noilor-baieti-destepti-de-la-hidroelectrica/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/cine-a-orchestrat-neglijenta-opcom-in-afacerea-noilor-baieti-destepti-de-la-hidroelectrica/
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Domnul Felix Munteanu afirma ca problema nu e a intermediarului tranzactiei, ci a celui care 

“raspunde la asemenea cereri nesimtite”. Reamintim ca pe tejgheaua OPCOM s-a expus un 

produs cu un ambalaj frumos si continut toxic. Produsul nu s-a vandut, pentru ca intre timp a 

intrat pe fir DNA. Intrebarea noastra este ce s-ari fi intamplat daca “turnatorul” Remus Vulpescu 

nu ar fi sesizat Procuratura? Raspunsul este simplu, tranzactia s-ar fi incheiat, nu-i asa? 

Conform opiniei cititorului nostru nu este vinovat administratorul pietei, care avea obligatia sa 

verifice produsul, sa dea afara din piata un astfel de produs si un astfel de initiator de tranzactie. 

De vina sunt doar cei “de stat” care au permis aranjamentele. Dansul sustine ca “Statul trebuie 

sa-si faca curatenie in propria ograda sa scape de acesti papusari ordinari condusi de interese 

de clan si sa aduca profesionisti care stiu cum functioneaza o piata”. 

Cat se poate de corect, numai ca cititorul nostru uita ca si OPCOMul este “de stat!” Ii vom 

raspunde ca statul, fara a anula si solutia dumnealui, a impus prin Legea 123/2012 o solutie mai 

simpla si potential mai eficienta, pe cativa dintre putinii “profesionisti care stiu cum functioneaza 

o piata”,  i-a platit bine si le-a dat monopolul administrarii pietei. Decat sa faci efortul sa educi toti 

potentialii participanti la piata, mai bine pui un administrator bun, nu-i asa?  Ei, aici avem insa o 

problema, caci exista o lege nescrisa, dar adevarata, conform careia  participantii la piata au ca 

obiectiv maximizarea profitului. Ei traiesc din profit in timp ce “administratorul” traieste bine si 

sigur din tariful luat de la toti consumatorii. 

Maximizarea profitului, sau businessul ca atare presupune si riscuri, pe piata de energie chiar 

foarte multe. Pentru operatori insa, lucrurile sunt mult mai simple: avem tarife reglementate care 

le umfla buzunarele indiferent de cum merge piata. Pentru exemplificare cititi analizele legate de 

rolul furnizorilor de energie intr-o piata libera si luptele care se dau in prezent pentru pastrarea 

pozitiilor privilegiate. 

Trecem la o alta opinie, a domnului “Viorel”, pe care il rugam sa nu jigneasca profesionistii din 

energetica, scriind ca “singurul om intact din punct de vedere moral ” este directorul general al 

OPCOM, domnul Victor Ionescu. Aici se impune sa facem o precizare: publicatia Energy-Center 

a avut permanent o colaborare cu OPCOM si nu si-a propus niciodata sa se transforme intr-o 

publicatie de atac la persoana. Asta nu inseamna ca nu putem sa ne exprimam un punct de 

vedere fata de deciziile celor responsabili de buna functionare a pietei de energie, fara a ataca 

persoana din cu totul alte motive. 

Asadar, mult mai corect era ca cititorul nostru sa indice actiunile domnului director, din care sa 

deducem calitatiile pe care dansul pretide a le avea. Important este ca Energy-Center nu 

contesta calitatile domnul director al OPCOM , ci sesizeaza niste lucruri care nu par a fi la locul 

lor. In fond, asta este rolul nostru. Am mai auzit de mari afaceristi din domeniul energetic, care 

fac 20 de milioane de dolari peste noapte, din comertul cu energie, dintr-un singur click.” Dar, 

intrebarea este cum reusesc? 

Stim ca anuntul pe PCCB se face pe fax si dureaza o saptamana. Aceasta “operativitate” fata de 

participantii potentiali la piata nu poate fi imputata decat conducerii OPCOM, deoarece Agentia 

Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) , prin art.2 din regulament indica ca 

prim scop pentru PCCB transparenta. Daca este realizata cu intarziere, este realizata incomplet, 

ineficient. 
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Pe de alta parte, il rugam pe cititorul nostru ca inainte de a face indicatii altora sa citeasca dansul 

mai bine legislatia. Noi, dincolo de indicatiile generale, suntem cu ochii pe reglementari:  art. 22 

din Anexa la ordinul ANRE nr.6/2011 ” Procedura privind supravegherea functionarii pietelor de 

energie electrica administrate, a comportamentului participantilor si de detectare a unor actiuni 

cu caracter anticoncurential, avizata de ANRE cu nr. 7/6.03.2008, precum si art. 8.1.2 corelat cu 

art. 10.1.5 din Procedura PCCB. 

Pe de alta parte, ne surprinde ca expertul Ana Otilia Nutu nu stie ca Opcom nu e o platforma 

informatizata ca la NASA, ci mai mult o institutie cu raspunderi clare. Cand facem un accident 

raspunzatori suntem noi, conducatorii si nu masina. Chiar si cand masina a fost detectata cu 

defecte, tot soferul raspunde. Pe de alta parte este insuficient sa sustii ca sistemul de licitatie 

publica de la PCCB depinde, sau macar se realizeaza exclusiv cu o platforma informatica. Putem 

vorbi si despre o banala deschidere de plicuri ce contin doar pretul de raspuns. Important este ca 

orice oferta, pentru a fi postata,  conform  art. 8.1.2 din procedura, precizeaza clar: se supune “si 

acceptarii ei de catre SC Opcom SA” 

Asadar, privind responsabilitatiile, prima supraveghere este in responsabilitatea OPCOM, chiar si 

pentru simplu fapt ca aceasta institutie  are cel mai mare numar de persoane specializate. 

La un moment dat, in articolul precedent am folosit exemplul tranzactiei raelizate de Mittal pe 

Opcom, in urma cu aproape doi ani. De ce ignorati faptul ca datele privind Mittal nu au fost 

trimise din initiativa OPCOM ? Stiind si noi competenta DNA in materie de piata de energie, ne-

am si permis sa scriem articolul precedent, ca sa priceapa si nespecialistii. 

La randul lui, Domnul Jean Constantinescu, primul presedinte al ANRE si cel care a stat la baza 

formarii pietei de energie din Romania, a subliniat de mai mult timp, in mod corect, importanta 

supravegherii pietei. Responsabilitatea si corectitudinea nu sunt insa agreate de asa zisii 

politicienii ce numesc conduceriile institutiilor dupa criterii politice, de grup…sau de cum mai vreti 

sa le spuneti si mai putin dupa profesionalism. Despre acest subiect mai putem insa vorbi. 

EFT susţine că nu e implicată în scandalul mitei de la Hidroelectrica 

Orice referire privind o posibilă implicare a companiei Energy Financing Team (EFT) în scandalul 

privind mita de la Hidroelectrica este „o speculaţie“, iar cei care fac astfel de afirmaţii vor fi 

acţionaţi în instanţă, a declarat Aurelia Mocanu, directorul de furnizare al traderului de 

electricitate. 

Orice referiri de natură să ne implice în vreun fel în acest dosar Hidroelectrica aflat la DNA sunt 

nefondate, doar pure speculaţii. Atragem atenţia doritorilor să ne implice în vreun scandal că 

suntem pregătiţi să ne apăram drepturile legal, astfel încât activitatea şi imaginea companiei 

noastre să nu aibă de suferit“, a declarat, într-un comunicat, Aurelia Mocanu. 

Remus Vulpescu, membru în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica cataloghează, în 

stenogramele făcute publice de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), reprezentanţii 

companiei EFT drept „nişte mafioţi din Serbia“. 

El a fost înregistrat spunând „că erau ăia cu EFT care trimiteau numai din Serbia nişte mafioţi 

să... îi ştie toată lumea pe ăia“. 

Eugen Brădean, fost director de furnizare la Hidroelectrica, şi Ioan Mihăilă, fost membru în 

Consiliul de Supraveghere al companiei şi fost consilier al ministrului Constantin Niţă, au fost 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/energy-financing-team-sustine-nu-e-implicata-scandalul-mitei-hidroelectrica-1_526f8571c7b855ff56921576/index.html
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arestaţi pentru 29 de zile într-un dosar de mită privind vânzarea de energie în valoare de 

aproape 263 milioane euro către firma Energon Power&Gas. 

Brădean este acuzat de DNA de complicitate la luare de mită şi la dare de mită, iar Mihăilă este 

acuzat de dare de mită.  

EFT a avut, timp de mai mulţi ani, contracte directe de cumpărare a electricităţii de la 

Hidroelectrica. După ce producătorul de stat a intrat în insolvenţă, acestea au fost denunţate. 

Omul de afaceri Rareş Criste, audiat la DNA în dosarul "Mită la Hidroelectrica" 

Omul de afaceri Rareş Criste - administrator al firmei pentru care, potrivit procurorilor 

anticorupţie, se negocia cumpărarea de energie ieftină de la Hidroelectrica - a venit luni, la DNA, 

pentru a fi audiat în dosarul de mită în care au fost arestaţi Eugen Brădean şi Ioan Mihăilă. 

Criste, administrator al firmei Energon Power & Gas din Cluj, a fost citat să se prezinte în faţa 

anchetatorilor, DNA neprecizând, până în acest moment, dacă acesta are vreo calitate în dosar.  

Tribunalul Bucureşti a decis în 24 octombrie, la propunerea procurorilor Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie (DNA), arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Eugen Brădean - director de 

trading la Hidroelectrica - şi a lui Ioan Mihăilă - fost membru în Consiliul de Supraveghere al 

companiei şi fost consilier al ministrului Constantin Niţă -, în dosarul de mită privind vânzarea de 

energie. 

Decizia a fost contestată de cei doi la Curtea de Apel Bucureşti, care a decis definitiv menţinerea 

măsurii preventive. 

Ioan Mihăilă este acuzat de dare de mită, iar Eugen Brădean, de complicitate la luare de mită şi 

la dare de mită. 

Potrivit DNA, în octombrie, Ioan Mihăilă, în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al 

Hidroelectrica SA şi consilier al ministrului delegat pentru Energie, i-a promis unui membru în 

acelaşi Consiliu, denunţător în cauză, 1,4 milioane de euro pentru ca acesta din urmă să voteze 

favorabil încheierea de către Hidroelectrica a unui contract bilateral pe patru ani, de vânzare a 

energiei electrice către o anumită societate comercială din România, pentru cantitatea de 

7.012.800 MWh (1.157.112.000 lei, aproximativ 262.980.000 de euro), ceea ce reprezentau 

condiţii defavorabile pentru societatea Hidroelectrica. 

Procurorii au arătat, în referatul prin care au propus arestarea preventivă a celor doi, că Eugen 

Brădean l-a abordat pe holurile instituţiei pe Remus Vulpescu, căruia i-a spus că poate primi 

între 500.000 şi un milion de euro de la nişte "parteneri", pentru a sprijini acordarea de contracte 

de vânzare a energiei electrice unei firme. 

Procurorii au precizat că Brădean a menţionat că este vorba de societatea Energon Power & 

Gas din Cluj şi că ar mai exista alte trei-petru persoane ce urmează să primească bani, fără a 

dezvălui identitatea acestora şi suma pentru fiecare. 

În timpul discuţiei, Brădean, "pentru a întări seriozitatea ofertei făcute", a acceptat remiterea 

către Vulpescu a unui avans de 20 la sută, respectiv aproximativ 200.000 de euro, fiind dispus să 

negocieze cu cei care ofereau această sumă un avans mai consistent de 35 la sută. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/omul-de-afaceri-rares-criste-audiat-la-dna-in-dosarul-mita-la-hidroelectrica-11616737
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Potrivit actului constitutiv al companiei Hidroelectrica, puterea de decizie este repartizată între 

Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Supraveghere şi Directorat. Astfel, toate 

contractele de vânzare a energiei electrice peste cantitatea totală contractată de 500 Giga Watti 

Oră (Ghw) trebuie aprobate în Consiliul de Supraveghere, din care făcea parte Mihăilă Ioan. 

Asemenea contracte sunt supuse anterior avizării Directoratului din care făcea parte şi Brădean 

Eugen, au mai arătat procurorii DNA. 

Resursele de energie şi producţia de energie primară au scăzut, anul trecut, în România 

Anul trecut, resursele de energie ale României au avut o scădere de 2,4%, față cu anul anterior, 

în timp ce producţia de energie primară a scăzut cu 1,3%, potrivit Institutului Naţional de 

Statistică (INS). 

Astfel, resursele de energie disponibile au însumat, în 2012, 43,4 milioane de tone echivalent 

petrol (tep), mai puțin cu 1.055.000 tep (-2,4%) comparativ cu 2011, mai ales din cauza scăderii 

producţiei de energie primară.  

Conform aceleiași surse, scăderea resursei de ţiţei (-6,8%) a fost însoţită și de scăderea 

resurselor de cărbuni (-5,4%) şi gaze naturale (-0,7%). Totodată, producţia de energie primară, 

consemnată în 2012, a fost de 27,1 milioane tep, în scădere (-353.000 tep) faţă de 2011, însă a 

continuat să-şi păstreze ponderea semnificativă în totalul resurselor de energie, reprezentând 

62,5% dintre acestea. 

Scăderi de producţie s-au înregistrat la toţi purtătorii de energie primară, cu excepţia producţiei 

de gaze naturale, care a crescut cu 0,5%, în comparaţie cu anul 2011. De asemenea, importul 

de produse energetice a avut o uşoară creştere (+0,4%), iar scăderea importurilor de ţiţei şi gaze 

naturale a fost compensată de creşterea importurilor de produse petroliere şi cărbune (inclusiv 

cocs) cu 13,8%, respectiv 12,2%.  

Anul trecut, consumul final energetic s-a păstrat la acelaşi nivel cu cel din anul anterior, creşterile 

din agricultură şi silvicultură (+15,2%), populaţie (+2,7%) şi transporturi (+0,7%) fiind compensate 

de scăderile din industrie şi sectorul terţiar. Totodată, exportul de energie (inclusiv buncărajul) s-

a cifrat la 3.798.000 tep, mai puţin cu 8,8% faţă de 2011. Potrivit INS, consumul intern brut de 

energie, pe locuitor, anul trecut, a fost de 1.736 kg, echivalent petrol. 

Oferta Romgaz  

Ministrul Niţă, surprins de cererea uriaşă de acţiuni în oferta Romgaz: A fost un succes la 

care nici consultanţii noştri nu se aşteptau 

Oferta publică iniţială prin care statul a vândut 15% din Romgaz, cea mai valoroasă companie pe 

care o are în portofoliu, a atras un interes uriaş din partea investitorilor, atât fonduri de investiţii 

străine, cât şi persoane fizice române, care au pus pe masă peste 2,8 mld. euro. Cererea de 

acţiuni a fost de aproape 7 ori mai mare decât oferta, ceea ce a permis statului să vândă 

acţiunile la preţul de 30 de lei, aproape de maximul cerut, de 32 de lei, şi să încaseze 390 mil. 

euro. 

Vânzarea pachetului de 15% din acţiunile Romgaz, a doua cea mai valoroasă companie din 

România după Petrom, a făcut ca pentru câteva zile în cercurile elitiste ale investitorilor de la 

Londra să se vorbească despre România. 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/188363.html
http://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/ministrul-nita-surprins-de-cererea-uriasa-de-actiuni-in-oferta-romgaz-a-fost-un-succes-la-care-nici-consultantii-nostri-nu-se-asteptau-11615034
http://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/ministrul-nita-surprins-de-cererea-uriasa-de-actiuni-in-oferta-romgaz-a-fost-un-succes-la-care-nici-consultantii-nostri-nu-se-asteptau-11615034
http://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/ministrul-nita-surprins-de-cererea-uriasa-de-actiuni-in-oferta-romgaz-a-fost-un-succes-la-care-nici-consultantii-nostri-nu-se-asteptau-11615034
http://www.zf.ro/wikizf/societatea-nationala-de-gaze-naturale-romgaz-s-a-8081846
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Peste 200 de fonduri de investiţii din Marea Britanie, SUA, Polonia, dar şi din România, au alocat 

peste 1,7 miliarde de euro pentru a cumpăra acţiuni Romgaz. Şi pe plan local oferta Romgaz s-a 

bucurat de interes din partea investitorilor, tranşa alocată persoanelor fizice în cadrul ofertei fiind 

suprasubscrisă de peste 17 ori, iar valoarea cererii s-a ridicat la peste 4,9 mld. lei (1,1 mld. euro). 

Astfel, statul a putut stabili un preţ de vânzare de 30 de lei pentru acţiunile Romgaz, aproape de 

maximul intervalului de ofertă (24-32 de lei), dar ar fi putut la fel de bine să vândă acţiunile la 32 

de lei. 

Oficialii Departamentului pentru Energie, instituţia care a coordonat din partea statului vânzarea 

acţiunilor Romgaz, au declarat vineri, după închiderea ofertei, că interesul ridicat a fost 

determinat şi de faptul că o parte din ofertă a fost vândută pe bursa de la Londra, sub formă de 

GDR-uri (certificate de depozit), ceea ce a determinat participarea la ofertă şi a unor investitori 

care nu erau interesaţi până acum de bursa de la Bucureşti. 

„Oferta Romgaz a fost un succes la care nici consultanţii noştri nu se aşteptau. Vom continua 

acest tip de listări şi anul viitor. Vrem să mergem la Londra şi cu Hidroelectrica şi Electrica“, a 

declarat ministrul energiei Constantin Niţă. 

„Această structură unică a permis unor investitori care până acum nu erau prezenţi pe bursa de 

la Bucureşti să participe la oferta Romgaz. Am adus în România 204 conturi ale unor investitori 

instituţionali de anvergură. Avem fonduri din top 10 din SUA şi fonduri din top 10 din Marea 

Britanie. Fără GDR-uri nu cred că ne-am fi bucurat de acelaşi succes“, a declarat Gabriel 

Dumitraşcu, directorul direcţiei de privatizare din Departamentul pentru Energie. 

Proiect de modificare a codului reţelei de transport a gazelor 

Reglementatorul pieţei de energie (ANRE) supune dezbaterii publice un proiect de ordin privind 

completarea Codului reţelei pentru sistemul naţional de transport al gazelor naturale. Printre 

modificările propuse se numără schimbarea contractului cadru de transport al gazelor naturale, 

astfel încât acesta să cuprindă prestarea serviciilor de transport ferme/întreruptibile, pe termen 

de an/trimestru/lună cu multiplii aferenţi, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni 

desfăşurate de Transgaz. 

     Conform proiectului menţionat, Transgaz are dreptul să limiteze/întrerupă capacitatea de 

transport în scopul asigurării funcţionării sistemului naţional de transport în condiţii de siguranţă 

şi de echilibru, fără a se limita la acestea, în situaţiile în care se înregistrează o diferenţă între 

consumul de gaze şi sursele disponibile pentru acoperirea acestuia mai mare de 4 milioane mc 

pe o perioadă de una sau mai multe zile consecutive, respectiv o scădere a presiunii gazelor din 

zonele nodale şi la extremităţile sistemului (Bucureşti, Iaşi, Timişoara) cu 3÷6 bari faţă de 

perioada imediat anterioară. În acest caz,Transgaz va trimite notificări cu cel puţin 24 ore înainte, 

cu privire la limitarea/întreruperea capacităţii de transport, precum şi cu privire la durata estimată 

a limitării/întreruperii. 

     Întreruperile se pot face şi la punctele de interconectare în care este asigurată curgerea fizică 

bidirecţională, suma nominalizărilor corelate pe direcţia de ieşire din România este mai mare 

decât suma nominalizărilor corelate pe direcţia de intrare în România, cu mai mult decât 

capacitatea fermă oferită pe direcţia de ieşire din România.  

 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=220993
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Havrilet (ANRE): Pentru aceasta iarna suntem mai bine pregatiti decat pentru iernile 

anterioare  

România este mai bine pregătită în această iarnă decât în iernile trecute pentru că în depozitele 

subterane de gaze s-a înmagazinat o cantitate extraordinar de mare ca şi procent din gazul 

intern, a declarat, joi, Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei (ANRE) pentru Agerpres. 

“Pentru această iarnă suntem mai bine pregătiţi decât pentru iernile anterioare pentru că, în 

primul rând în depozitele subterane de gaze s-a înmagazinat o cantitate extraordinar de mare ca 

şi procent din gazul intern. Gazul intern are un preţ de două ori mai mic decât cel din import. 

Aproximativ 95% din acest depozit este constituit din gazul intern. Acest lucru ne va permite ca 

următorii paşi de liberalizare să fie atenuaţi, respectiv de la 1 ianuarie să nu avem o creştere mai 

mare de 1%, cel mult 2% (la consumatorii casnici n.r.)”, a spus Havrileţ. 

Potrivit acestuia, la consumatorii industriali preţul va creşte undeva în jurul a 2-3%. 

“Acest lucru este ajutat de faptul că, în acest an, aproape 3 miliarde de metri cubi au fost 

înmagazinaţi în depozitele subterane de gaze. După trecerea iernii vom vedea evoluţia pieţei, 

vom vedea evoluţia importului de gaz, ca şi cantitate, ca şi preţ”, a precizat preşedintele ANRE.  

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

ANRE 
 
Ultimele 5 decizii  

 2887 / 2013-10-10 

Prelungire atestat manager 381 din 11.11.2010, AUGUSTIN MERA 

 2888 / 2013-10-10 

Prelungire atestat manager 388 din 2010, AURELIAN SMADU 

 2889 / 2013-10-10 

Prelungire atestat manager 392 din 30.11.2010, ETEDI ZOLTAN 

 2890 / 2013-10-10 

Prelungire atestat manager 385 din 30.11.2010, IOAN CONSTANTIN IANCU 

 2891 / 2013-10-10 

Prelungire atestat manager 389 din 30.11.2010, GHEORGHE TOMA 

 

 
 

Ultimele 5 ordine  

 75 / 2013-10-23 

Ordin - privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea 
localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice 

 77 / 2013-10-23 

Ordin - privind aprobarea pretului de referinta si a preturilor reglementate pentru energia electrica, aplicabile in anul 
2014 producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare care beneficiaza de bonus 

 78 / 2013-10-23 

Ordin - privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta 
eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa in cogenerare, aplicabile in anul 2014 

 73 / 2013-10-10 

Ordin - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica 

 72 / 2013-10-02 

Ordin - Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice 

http://www.energyonline.ro/2013/11/01/havrilet-anre-pentru-aceasta-iarna-suntem-mai-bine-pregatiti-decat-pentru-iernile-anterioare/
http://www.energyonline.ro/2013/11/01/havrilet-anre-pentru-aceasta-iarna-suntem-mai-bine-pregatiti-decat-pentru-iernile-anterioare/
http://anre.ro/decizie.php?id=19153
http://anre.ro/decizie.php?id=19153
http://anre.ro/decizie.php?id=19154
http://anre.ro/decizie.php?id=19154
http://anre.ro/decizie.php?id=19155
http://anre.ro/decizie.php?id=19155
http://anre.ro/decizie.php?id=19156
http://anre.ro/decizie.php?id=19156
http://anre.ro/decizie.php?id=19157
http://anre.ro/decizie.php?id=19157
http://anre.ro/ordin.php?id=1111
http://anre.ro/ordin.php?id=1111
http://anre.ro/ordin.php?id=1111
http://anre.ro/ordin.php?id=1112
http://anre.ro/ordin.php?id=1112
http://anre.ro/ordin.php?id=1112
http://anre.ro/ordin.php?id=1113
http://anre.ro/ordin.php?id=1113
http://anre.ro/ordin.php?id=1113
http://anre.ro/ordin.php?id=1109
http://anre.ro/ordin.php?id=1109
http://anre.ro/ordin.php?id=1108
http://anre.ro/ordin.php?id=1108
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OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(iunie 2013-august 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 178,29 Lei/CV 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 30.11 
 

 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11  

Preţ mediu [Lei/MWh] 173,70 
 

169,26 186,22 196,04 136,73 186,22 134,89 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

623,70 
 

1649,26 636,22 646,04 586,73 636,22 584,39 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

50.056  48.281 42.730 40.868 32.237 43.045 55.420 

 
 

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 209,71 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,60 198,45 

ROPEX_FM_2014 183,19 182,91 182,94 182,97 182,72 182,78 182,78 183,45 183,47 183,51 183,77 183,71 183,77 

 

TRANSELECTRICA 

 
Productie 
 

Consum/Productie  

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

29.10 6451 6699 2670 1587 1512 696 -249 157 44 33 

30.10 6461 7038 2761 1652 1785 700 -577 60 46 33 

31.10 6509 7068 2627 1186 1201 1310 -559 676 36 32 

01.11 6478 6978 2553 1057 1583 1405 -500 327 21 32 

02.11 5980 6535 2188 1048 1404 1422 -555 424 17 33 

03.11 5487 5913 1851 1005 1108 1424 -426 468 24 33 

 
Grafice, Harta  
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

in intervalul 03.11.2013, ora 07.00 – 10.11.2013, ora 07.00 

 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere usoara, cu valori cuprinse intre 3000 – 2800 

m3/s, situandu-se sub media multianuala a lunii noiembrie (4650 m3/s). 

In aval de Portile de Fier debitele vor fi, in general, in scadere. 
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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 


