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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

"Preţul energiei poate fi dublu în 2017-2018" 

"Urmează un şoc al creşterii preţurilor la electricitate şi gaze, care va fi suportat de bugetele de 

familie"  

     *  "Ne aşteptăm la accelerarea procesului de sărăcire a populaţiei" 

       Tranziţia ţării noastre la piaţa energetică europeană unică va duce, în următoarea perioadă, 

nu la o scădere a preţurilor, aşa cum speră Uniunea Europeană, ci la o creştere aproape dublă a 

preţurilor energiei, avertizează specialiştii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei (ANRE) şi cei ai Academiei Române, într-o analiză lansată ieri. 

     Studiul "Eficienţa energetică - prioritate naţională pentru reducerea sărăciei energetice, 

creşterea calităţii vieţii şi siguranţa consumatorilor de energie" a prezentat un scenariu posibil 

pentru orizontul 2017-2018, potrivit căruia preţurile se vor apropia de media europeană probabilă, 

respectiv 0,227 euro/ KWh la electricitate şi 0,076 euro/ KWh la gaze.  

     "Într-o perioadă scurtă de timp (2015 - 2017/18) urmează un şoc al creşterii preţurilor energiei, 

probabil ultima creştere prin decizie politică a preţurilor. Şocul preţurilor va fi suportat de economie, 

dar şi de bugetele de familie. Impactul asupra segmentului sărac al populaţiei va fi foarte greu de 

suportat", arată autorii studiului, menţionând că problema socială gravă cu care ţara noastră se 

confruntă în momentul de faţă este adâncirea decalajului dintre veniturile populaţiei, care se 

plasează în 2013 la aproximativ 40% din veniturile medii ale UE, şi preţurile energiei aliniate la 

nivel european. 

      În opinia acestora, va fi accelerat procesul de sărăcire a populaţiei româneşti, sub impactul 

creşterii rapide a preţurilor energetice şi va fi adâncit decalajul dintre standardele de viaţă din 

România şi cele ale UE. 

     "Creşterea preţurilor energiei va spori numărul consumatorilor vulnerabili şi întinderea sărăciei 

energetice în populaţia României. Creşterea eficienţei energetice este principala cale prin care pot 

fi reduse facturile de energie ale consumatorilor casnici. O mai bună informare a populaţiei cu 

privire la piaţa energiei şi creşterea puterii de negociere a consumatorilor casnici în raport cu 

furnizorii de energie ar contribui la limitarea sărăciei energetice", potrivit aceleiaşi surse. 

     Sărăcia energetică este definită ca imposibilitatea unei persoane sau a unei gospodării să îşi 

acopere nevoile energetice minimale: iluminat, încălzirea optimă a locuinţei pe timp de iarnă, 

susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, dar şi utilizarea mijloacelor de 

comunicare care presupun utilizarea de energie. 

     * Autorităţile susţin că aproape jumătate din populaţie este afectată de "sărăcie energetică". 

Crești eficiența energetică, reduci factura la energie! 

http://www.bursa.ro/anre-si-academia-romana-avertizeaza-pretul-energiei-poate-fi-dublu-in-2017-2018-282327&s=companii_afaceri&articol=282327.html
http://www.investenergy.ro/cresti-eficienta-energetica-reduci-factura-la-energie/
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Creşterea eficienţei energetice reprezintă o modalitate importantă prin care facturile de energie, în 

special ale consumatorilor casnici, pot fi reduse. Totodată, o mai bună informare a populaţiei cu 

privire la piaţa energiei şi creşterea puterii de negociere a consumatorilor casnici în raport cu 

furnizorii de energie poate contribui în mod substantial la limitarea sărăciei energetice. Acestea 

sunt două dintre aspectele evidențiate în studiul „Eficiența energetică — prioritate națională pentru 

reducerea sărăciei energetice, creșterea calității vieții și siguranța consumatorilor de 

energie”,lansat oficial , în aula Academiei Române, de Autoritatea Națională de Reglementare în 

domeniul Energiei (ANRE) împreună cu Academia Română. 

Lucrarea a fost realizată de Institutul de Cercetare a Calității Vieții și Institutul de Sociologie, la 

solicitarea Departamentului pentru eficiență energetică din cadrul ANRE. Citește și Sărăcie 

energetică în România: se dublează prețul energiei până în 2018! Eficiența energetică – prioritate 

națională Evenimentul a strâns laolată personalități din mediul academic, înalți reprezentanți ai 

Parlamentului României, ai Comisiei Europene, ai Guvernului României, ai organismelor 

guvernamentale, precum și reprezentați ai companiilor de profil, ai asociațiilor profesionale și 

experți care activează în domeniul energiei și eficienței energetice. 

Consumul final de energie şi resurse a scăzut în 2014 cu 0,7% faţă de 2013. Industria a 

realizat creşteri, agricultura şi populaţia au consumat mai puţin\ 

Consumul energetic total al României a scăzut cu 149.000 tone echivalent petrol, respectiv 0,7%, 

faţă de anul 2013, în condiţiile în care consumul final a crescut cu 2,4% în industrie, dar a scăzut 

în sectorul terţiar, agricultură şi la nivelul populaţiei, potrivit datelor furnizate de către Institutul 

Naţional de Statistică (INS). 

Industria are o pondere de 29,7% în consumul energetic şi a înregistrat o creştere de 7,6% în 

industria construcţiilor metalice, maşinilor şi echipamentelor, un plus de 0,7% în metalurgie şi de 

0,4% în industria chimică. În schimb, sectorul terţia, agricultura şi populaţia au continuat să 

înregistreze scăderi ale consumurilor şi, având o pondere cumulată de 45,1% în consumul final 

energetic total, au determinat nivelul de 99,3% al consumului final energetic din anul 2014 faţă de 

cel din anul precedent. Consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2014 a fost de 1.584 

kg echivalent petrol. PUBLICITATE Resursele de energie disponibile au totalizat, în anul 2014, 

41,7 milioane tone echivalent petrol, în creştere cu 1,031 milioane tep (+2,5%) faţă de anul 

precedent, datorită creşterii producţiei de energie primară şi a importurilor de produse energetice. 

Producţia de energie primară în anul 2014 s-a ridicat la de 26,3 milioane tep, în urcare cu 461.000 

tep faţă de anul 2013 şi a continuat să-şi păstreze ponderea semnificativă în totalul resurselor de 

energie, reprezentând 63,1% din acestea. S-au înregistrat creşteri de producţie la energia electrică 

hidro, eoliană şi fotovoltaică (+33,8% faţă de anul precedent) şi cea de gaze naturale (+1,9%). 

Industria – exceptată de la plata a peste 240 milioane de lei 

Până în prezent, numărul estimat de certificate verzi aferent cantităţii exceptate conform HG 

495/2014 este de 1.840.000”, se arată într-un răspuns al Ministerului Economiei la solicitarea 

Focus-Energetic.ro. Având în vedere că un certificat verde (CV) se tranzacţionează la valoarea 

minimă anunţată de ANRE, de 131,0847 lei/CV, cele aproape 2 milioane de CV valorează 

241.195.848 lei. 

Conform Ministerului Economiei, până în prezent au primit acorduri de exceptare, conform HG 

495/2014, un număr de 37 de companii. Conform fostului ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/consumul-final-energie-resurse-scazut-2014-07-fata-2013-industria-realizat-cresteri-agricultura-populatia-consumat-mai-putin-1_56374ebff5eaafab2c3cbc54/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/consumul-final-energie-resurse-scazut-2014-07-fata-2013-industria-realizat-cresteri-agricultura-populatia-consumat-mai-putin-1_56374ebff5eaafab2c3cbc54/index.html
http://www.focus-energetic.ro/industria-exceptata-de-la-plata-a-peste-240-milioane-de-lei-29669.html
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aproximativ 300 de companii ar putea fi exceptate de la plata certificatelor verzi. Sigur, acestea 

trebuie să îndeplinească anumite condiţii, printre care să nu aibă datorii la stat, să implementeze 

măsuri pentru creşterea eficienţei energetice, să menţină un anumit număr de locuri de muncă etc. 

Ministerul Economiei a anunţat şi că, pentru anul 2015, cantitatea de energie exceptată este de 

circa 7.000.000 MWh. 

Reamintim, HG 495/2014 se aplică întreprinderilor din sectoarele expuse riscului de a îşi pierde 

competitivitatea, din cauza finanţării sprijinului acordat energiei din surse regenerabile, risc datorat 

electrointensivităţii beneficiarului şi expunerii la comerţul internaţional. În funcţie de electro-

intensitatea întreprinderilor, beneficiarii sunt scutiţi de la plata a 40% până la 85% din numărul 

certificatelor verzi pe care ar fi trebuit să le achiziţioneze. Conform HG 495/2014, „respectiva 

exceptare nu afectează calculul privind atingerea obiectivului naţional prevăzut la art. 5 alin. (1) 

din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în consumul final 

brut de energie al anului 2020”. 

Altfel spus, restul consumatorilor, casnici şi non-casnici, trebuie să plătească cele 241 milioane de 

lei. 

Conform Transelectrica, în primele 8 luni ale anului funcţionau în România 686 de producători de 

energie din surse regenerabile, ce au o putere instalată de 5.163 MW, care au produs, împreună, 

5,3 TWh şi pentru care s-au acordat aproape 9,8 milioane CV. De asemenea, conform legislaţiei 

în vigoare, au fost amânate alte aproape 5 milioane CV. 

Vești de la Ministerul Energiei: schema de suport pentru energia regenerabilă ar putea fi 

modificată 

Ministerul Energiei pare să fi găsit soluția pentru rezolvarea problemelor investitorilor din sectorul 

regenerabilelor: amendarea Legii 220 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie.Anunțul a fost făcut de Bogdan Badea, Secretar de Stat 

în Ministerul Energiei după o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor din domeniul 

energiei regenerabile, ce a avut loc la minister. 

“Unele măsuri ale schemei de suport pentru energia regenerabilă nu au produs efectele scontate 

pentru investitorii din acest domeniu. Am avut astăzi o discuţie extrem de utilă cu reprezentanţii 

acestei industrii. Am decis ca de săptămâna viitoare să facem demersurile pentru înfiinţarea unui 

grup de lucru interministerial care să amendeze cadrul legislativ, având în vedere că vorbim de 

investiţii de 8 miliarde de euro realizate în producerea de energie regenerabilă. Orice lege este 

perfectibilă, important este să luăm măsurile care se impun pentru a regla ceea ce nu merge aşa 

cum ne-am dorit. Asigurarea unui mix energetic echilibrat este unul dintre pilonii care stau la baza 

elaborării Strategiei energetice naţionale, motiv pentru care Ministerul Energiei acordă atenţie 

tuturor surselor de producere a energiei electrice’, a declarat Bogdan Badea. La întâlnirea cu 

reprezentanții ministerului au participat peste 30 de reprezentanţi ai Asociaţiei Române pentru 

Energie Eoliană – RWEA, PATRES, RPIA şi ARmHE, care s-au prezentat cu propuneri în sprijinul 

investitorilor din sectorul regenerabilelor, aflați într-un declin, printre care și modificări ce ar trebui 

aduse schemei de suport în vederea asigurării unui echilibru rezonabil între producătorii de energie 

electrică din surse regenerabile şi consumatorii finali.  

http://www.investenergy.ro/vesti-de-la-ministerul-energiei-pentru-investitorii-din-sectorul-regenerabilelor-schema-de-suport-pentru-energia-regenerabila-ar-putea-fi-modificata/
http://www.investenergy.ro/vesti-de-la-ministerul-energiei-pentru-investitorii-din-sectorul-regenerabilelor-schema-de-suport-pentru-energia-regenerabila-ar-putea-fi-modificata/
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Secretomanie pe tema exceptărilor de la plata de certificate verzi. Cu cât va crește factura 

românilor în 2016? 

La mai bine de un an de la adoptarea Hotărârii de Guvern prin care statul român acordă un sprijin 

în valoare de 750 de milioane de euro marilor companii consumatoare de energie, autoritățile nu 

au făcut încă publică lista nominală a companiilor care au primit acceptul pentru exceptarea de la 

plata unei părţi din numărul de certificate verzi aferent cotei obligatorii și nici nu au precizat modul 

în care această măsura va fi pusă în aplicare, sesizează deputatul liberal Lucian Bode, fost ministru 

al Economiei.  

Potrivit acestuia, “de un an de zile solicită Partidul Național Liberal clarificări asupra acestui situații, 

însă a fost tăcere din partea tuturor instituțiilor responsabile: ANRE, Ministerul Energiei și Ministerul 

Economiei”. Din cele două comunicări ale Ministerului Economiei după înmânarea acordurilor se 

cunoaște doar numărul companiilor scutite de la plata unor certificate verzi, respectiv 33, și în ce 

domenii activează acestea. Care sunt companiile beneficiare, câte certificate verzi sunt exceptate 

de la plată în 2015 (dar în 2016), care este cantitatea totală de energie electrică care se exceptează 

de la plata certificatelor verzi în aceeași perioadă? Sunt întrebări fără răspunsuri! Deputatul Bode 

s-a adresat, din nou, prin interpelări oficiale, la miniștrii Energiei și al Economiei și la președintele 

ANRE și așteaptă răspunsuri… Surse guvernamentale autorizate ne-au precizat că și solicitările 

adresate de Ministerul Energiei și ANRE au fost onorate cu mare întârziere de colegii de la 

Ministerul Economiei. De ce este un secret aplicarea acestei măsuri în sprijinul companiilor energo-

intensive în condițiile în care autoritățile trebuie să facă calcule pentru a vedea care va fi impactul 

asupra consumatorului final (casnic și IMM neexceptat), este de neînțeles?!  

Revenire spectaculoasă a preţului energiei: plus de 45% în septembrie 

După un început de an timid, cel de-al treilea trimestru al anului a adus o revenire puternică a 

preţului energiei electrice tranzacţionate pe platforma spot a bursei OPCOM, în septembrie preţul 

crescând cu 45% faţă de perioada similară a anului trecut. 

Potrivit rapoartelor lunare publicate pe OPCOM, preţul mediu de închidere al pieţei în luna 

septembrie a fost de 41,2 euro / MWh comparativ cu 28,45 de euro în aceeaşi lună din 2014. În 

total preţul mediu pe al treilea trimestru a fost de 41,3%, cu peste 30% mai mare faţă de al treilea 

trimestru din 2014. 

Revenirea preţului la energie electrică are loc în contextul în care la nivelul pieţei este vizibilă o 

uşoară revenire a consumului, dar şi a rolului semnificativ pe care l-a jucat în ultima perioadă 

energia termo, cea mai scumpă din piaţă. Pe fondul unui an hidrologic puţin ge-neros, energia 

termo a asigurat o treime din necesar pe timpul verii, iar situaţia continuă şi în prezent, potrivit 

datelor în timp real de pe site-ul Transelectrica. 

Potrivit calculelor ZF pe baza rapoartelor publicate de bursa de energie OPCOM în primele nouă 

luni ale anului, preţul mediu pe platforma spot, cea care este considerată un reper, a fost de 35,5 

euro / MWh faţă de 32 de euro / MWh în perioada similară a anului trecut. Preţul mediu spot al 

energiei electrice nu şi-a mai revenit la nivelul din 2008, an în care energia se tranzacţiona peste 

pragul de 50 de euro / MWh. Dincolo de scăderea consumului, a mai existat un factor care a avut 

un rol decisiv în scăderea preţului energiei, şi anume pătrunderea unor cantităţi semnificative de 

energie verde. 

http://www.investenergy.ro/secretomanie-pe-tema-exceptarilor-de-la-plata-de-certificate-verzi-cu-cat-va-creste-factura-romanilor-in-2016/
http://www.investenergy.ro/secretomanie-pe-tema-exceptarilor-de-la-plata-de-certificate-verzi-cu-cat-va-creste-factura-romanilor-in-2016/
http://www.zfcorporate.ro/energie/revenire-spectaculoasa-a-pretului-energiei-plus-de-45-in-septembrie-14861640
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Producţia de energie electrică a ajuns anul trecut la cel mai mare nivel din 2003 încoace, ultimul 

an pentru care există statistici europene pentru România, energia regenerabilă ajungând la o 

pondere record de 13% din total. Creşterea producţiei de enrgie nu a fost însă legată de o revenire 

a cererii pe plan local, ci de o conjuctură favorabilă de export pe pieţele din regiune. 

După ce s-a “fript” cu GDF Suez, ANRE “suflă” în toate facturile 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pregăteşte controale în tot 

sectorul energetic, după neregulile găsite la unul din furnizorii de gaze naturale, GDF SUEZ Energy 

România, au declarat surse din piaţă pentru PUTEREA. 

“ANRE a luat atitudine în cazul GDF SUEZ Energy România, referindu-ne la amenda de 200.000 

de lei anunţată azi (luni, 19 octombrie - n.r.) pentru facturarea în avans a consumului estimat. Însă 

ia în calcul să verifice şi alţi operatori, să se asigure că aceştia respectă legea. Din orice domeniu 

pe care îl reglementează. Nereguli sunt peste tot, nu poate fi o piaţă perfectă, ba chiar sectorul 

energetic e supus neregulilor, având în vedere sumele şi profiturile mari care sunt în joc”, ne-au 

declarat sursele citate. 

Reglemetatorul din energie a amendat cu 200.000 lei compania GDF SUEZ Energy România în 

urma unor controale, după ce a constatat că furnizorul de gaze trimitea consumatorilor trei facturi 

simultan, dintre care două pentru consumul estimat în avans pentru lunile următoare, şi a impus 

anularea acestei practici.ANRE precizează că GDF a achitat deja amenda. Ca atare, compania va 

factura lunar doar contravaloarea serviciului de furnizare reglementată a gazelor naturale, în 

conformitate cu prevederile reglementărilor şi nu va mai trimite trei facturi simultan. 

 Facturare în afara legii 

Săptămâna trecută, GDF SUEZ Energy România preciza că modificările operate privind facturarea 

respectă reglementările legale. Compania anunţa totodată că va reveni la modelul iniţial de 

expediere a facturilor, dacă proiectul-pilot nu va fi perceput ca o facilitate pentru clienţi. 

"Modalitatea de a transmite trei facturi, cu trei scadenţe de plată, printr-o singură expediere, a fost 

implementată în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu informarea detaliată, în 

prealabil, a clienţilor. În măsura în care această modalitate de facturare, derulată în cadrul unui 

proiect-pilot, nu este percepută ca o facilitate atractivă pentru clienţi, compania este deschisă să 

revină asupra modelului iniţial de expediere a facturilor de gaze naturale", spuneau recent 

reprezentanţii GDF SUEZ Energy România. 

Autoritatea a constatat că furnizorul nu a respectat obligaţia legală de a factura lunar 

contravaloarea serviciului de furnizare reglementată a gazelor naturale, pentru locurile de consum, 

selectate prin sondaj de echipa de control. 

"În urma acţiunii de control, ANRE a constatat că, pentru o parte din clienţii finali de tip B1, 

furnizorul de gaze naturale a implementat un proiect nou intitulat Transmitere 3 facturi simultan, 

adus la cunoştinţa ANRE, dar care nu a fost aprobat/avizat de autoritate", se arată într-un 

comunicat emis luni de ANRE. 

Statul îi protejează pe „săraci“ tăind ajutorul pentru „bogaţii care şi-au pus fotovoltaice pe 

case“ 

http://www.puterea.ro/economie/dupa-ce-s-a-fript-cu-gdf-suez-anre-sufla-in-toate-facturile-123725.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/statul-ii-protejeaza-pe-saraci-taind-ajutorul-pentru-bogatii-care-si-au-pus-fotovoltaice-pe-case-14856137
http://www.zfcorporate.ro/energie/statul-ii-protejeaza-pe-saraci-taind-ajutorul-pentru-bogatii-care-si-au-pus-fotovoltaice-pe-case-14856137
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Cei cu venituri mai mari şi micile firme care sperau să devină producători de energie verde din 

panouri solare va trebui să găsească altă utilizare a banilor sau să ia totul pe propria răspundere. 

Ajutorul de stat prin tarife reglementate, aşa-numitul feed-in tariff, care ar fi trebuit introdus în 

această toamnă şi care ar fi creat o „explozie“ de mici proiecte, în special fotovoltaice, este „mort“, 

după cum spune Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE). „Se vrea în continuare feed-in tariff, dar nu pentru fotovoltaice, ci pentru biomasă. 

Există un foarte mare potenţial al României în ce priveşte biomasa“, a spus Havrileţ pentru Ziarul 

Financiar. 

Statul român a fost luat prin surprindere de apetitul investitorilor pentu energia fotovoltaică. Deşi 

se aşteptau la proiecte de câteva sute de megawaţi, în realitate capacitatea acestora a fost de 

cinci ori mai mare, depăşind 1.250 MW. Asta în condiţiile în care dezvoltări substanţiale de 

capacităţi de energie verde au fost consemnate şi pe eolian, şi pe microhidro. 

Pe de altă parte, decizia de a renunţa la schema de sprijin a micilor producători de energie 

fotovoltaică poate fi explicată şi prin puzderia de astfel de proiecte, de dimensiuni mai mici sau mai 

mari, generată de altfel tot de către stat, atunci când a decis să acorde acestei tehnologii cel mai 

mare număr de certificate verzi din tot sectorul regenerabil, respectiv câte 6 certificate pentru 

fiecare megawatt de electricitate produs şi introdus în reţeaua electrică. 

Potrivit datelor Transelectrica, operatorul sistemului energetic naţional, la 1 octombrie 2015 exista 

o singură centrală pe biomasă dispecerizabilă, cu o capacitate de 30 MW. Comparativ, eolinele 

dispecerizabile totalizează 2.840 MW, iar fotovoltaicele peste 550 MW. 

Investitorii în regenerabile se declară înşelaţi şi fac apel la premier 

Investitorii din energia regenerabilă, care au contribuit cu 7 miliarde de euro în economia României, 

spun că au fost  înșelați şi cer autorităţilor să nu lase energia regenerabilă să intre în colaps, din 

cauză că falimentul bate la ușă. 

Asociațiile și patronatele de profil  – RWEA, PATRES, RPIA și ARmHE – organizații care reprezintă 

industria energiei regenerabile din România, cu o putere instalată de aproximativ 5.000 MW și 

investiții de circa 7 miliarde de euro au transmis o scrisoare oficială către Guvernul României, către 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, și către ANRE prin care 

solicită ajustarea nivelului cotei obligatorii de energie electrică susținută prin mecanismul 

certificatelor verzi, astfel încât întregul sector să nu intre în colaps și prin care să se găsească acel 

punct de echilibru unde interesul consumatorului converge cu interesul producătorului. Totodată 

propunem sistarea temporară  a acreditărilor pentru centrale noi, indiferent de capacitate, care ar 

urma să beneficieze de certificate verzi, începând cu data de 1 septembrie 2015, cu excepția 

proiectelor pentru care au fost obținute fonduri nerambursabile, respectiv cele care sunt în faze 

avansate de finalizare a investițiilor și a celor licențiate, pentru a permite autorităților și industriei 

regenerabile să identifice acele măsuri necesare pentru a stabiliza sistemul de sprijin prin 

certificate verzi care, în acest moment, este nefuncțional. 

„Într-un demers de forță majoră, în data de 15 Iulie 2015, RWEA, PATRES, RPIA și ARmHE și-au 

unit forțele din nou pentru a aduce în fața autorităților o scrisoare oficială ce cuprinde o serie de 

argumente și solicitări care, dacă sunt adoptate urgent, pot salva o întreagă industrie de la un 

colaps iminent. Astfel, Primul Ministru Victor Ponta, ministrul Energiei, Andrei Gerea și 

http://www.focus-energetic.ro/investitorii-in-regenerabile-se-declara-inselati-si-fac-apel-la-premier-29550.html
http://www.focus-energetic.ro/investitorii-in-regenerabile-se-declara-inselati-si-fac-apel-la-premier-29550.html
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președintele ANRE, Niculae Havrileț au primit toate informațiile necesare pentru a lua deciziile 

corecte în deplină cunoștință de cauză”, spun aceştia 

Buna guvernare nu tine de DNA, sau despre cum numirile in comitetul de reglementare 

ANRE vi se vor vedea in factura  

Scandalul recent cu Apa Nova a tras un semnal de alarma pentru cine e atent: daca se “intelege” 

cu reglementatorul, o companie reglementata din sectorul utilitatilor (apa, canal, gaze, energie 

electrica etc) poate creste tarifele oricat, din buzunarul Dvs. In cazul Apa Nova, zice-se, s-ar fi 

intamplat chiar de vreo 17 ori. Tot asa, nu mai departe de acum un an, un dosar DNA care privea 

ENEL si reglementatorul de energie ANRE a iscat o discutie oarecum similara, adica traducandu-

se tot in bani mai multi platiti din buzunarul Dvs. Procurorii zic ca ENEL ar fi negociat o sanctiune 

mai mica decat alte companii (o reducere a tarifului de distributie cu 1,3% in loc de 6%), fapt care 

s-ar reflecta in facturi mai mari la energie pe care le platim toti. 

Intre timp, avem o prima achitare in dosarul privind ENEL; rapoarte ale Curtii de Conturi si comisii 

de ancheta prin Parlament nefinalizate, practic, cu nimic, in afara de un pic de circ pentru uzul 

poporului; in timp ce miza reala pare sa fie in alta parte. Vedem zilele acestea in Parlament o 

adevarata batalie pentru numirea in comitetul de reglementare ANRE a unor persoane care n-au 

nici CV-ul, nici “relatiile cuvenite” cu sectorul, numiri care, de fapt, chiar incalca legea si aici ar 

trebui sa fim realmente atenti. 

In realitate, cel mai important e cum se numesc oamenii cheie in institutiile care ne protejeaza 

drepturile; si cum isi insuseste institutia o “cultura a integritatii”. Aceste lucruri sunt mai importante 

chiar decat dosarele din justitie, care repara un furt deja produs; mai importante decat legile care 

sunt vorba goala daca nu se aplica in litera si spirit. Fara numiri de calitate, daca se continua 

practica selectarii oamenilor obedienti sau impinsi de grupuri de interese sau pur si simplu 

incompetenti, sa nu ne asteptam nici ca autoritatile cu pricina sa fie competente, nici sa scada 

coruptia si nici sa nu mai avem parte de scandaluri de acum inainte. S-o spunem pe sleau: pe 

facturile de utilitati, platim si pentru cine e numit la varful reglementatorilor, daca nu stam cu ochii 

pe ei. Iar daca o institutie nu-si insuseste o “cultura a integritatii” in care sa creada o masa critica 

a celor care lucreaza acolo, degeaba avem reguli pe hartie. Sa dam un exemplu. 

Dosarul ENEL, un caz de proasta guvernare chiar inainte de coruptie. 

Calotă(ANRE): Stocarea de energie devine prioritate pentru România; e inadmisibil să ai o 

supracapacitate de producţie şi să faci export 

Stocarea de energie trebuie să devină prioritate pentru România iar ţara ar trebui, mai degrabă, 

să-şi mărească numărul de consumatori mari în rândul celor de tip industrial decât să exporte 

energie, a declarat joi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 

(ANRE), Emil Calotă. 

“Stocarea de energie pentru România trebuie să devină prioritate. Este inadmisibil să ai o 

supracapacitate de producţie de energie electrică şi să faci export de energie electrică. Este similar 

cu a exporta orice altă materie primă, de pildă lemn. Energia electrică trebuie consumată aproape 

de locul de consum – şi ar fi mult mai bine pentru România să îşi mărească gradul de consumatori 

mari în rândul celor de tip industrial decât să exporte energie”, a explicat vicepreşedintele ANRE. 

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-20520297-buna-guvernare-nu-tine-dna-sau-despre-cum-numirile-comitetul-reglementare-anre-vor-vedea-factura.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-20520297-buna-guvernare-nu-tine-dna-sau-despre-cum-numirile-comitetul-reglementare-anre-vor-vedea-factura.htm
http://www.bizenergy.ro/calotaanre-stocarea-de-energie-devine-prioritate-pentru-romania-e-inadmisibil-sa-ai-o-supracapacitate-de-productie-si-sa-faci-export/#.VioBZ25PjY4
http://www.bizenergy.ro/calotaanre-stocarea-de-energie-devine-prioritate-pentru-romania-e-inadmisibil-sa-ai-o-supracapacitate-de-productie-si-sa-faci-export/#.VioBZ25PjY4
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Potrivit acestuia, stocarea şi staţiile de alimentare cu energie electrică pot fi pachet pe care 

operatorii de distribuţie să îl supună analizei ANRE. 

Producţia de energie electrică s-a cifrat la 43,33 miliarde KWh în primele opt luni ale acestui an, 

în creştere cu 4,4% faţă de perioada similară a anului trecut, iar consumul final de energie electrică 

a urcat cu 6,2%, la 34,98 miliarde KWh, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). 

ANRE: 40% din pierderile de natură energetică sunt la blocurile vechi 

Aproximativ 40% din pierderile de natură energetică în România se realizează la clădiri, în special 

la blocurile construite înainte de 1990, care sunt mari consumatoare de energie, iar în prezent încă 

se mai construiesc condominii și blocuri după metoda tradițională, nefiind stimulat modul inteligent 

de alimentare și consum de energie, a declarat vicepreședintele Autorității Naționale de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Emil Calotă. 

„Clădirile înseamnă pentru România zona de pierderi energetice cea mai importantă. Aproximativ 

40% din pierderile de natură energetică se realizează la clădiri și, aici, evident, că pe locul I se află 

locuința colectivă, blocurile, în special cele construite înainte de 1990, care sunt mari 

consumatoare ineficiente de energie”, a menționat vicepreședintele ANRE, citat de Agerpres. 

În opinia sa, clădirile trebuie să devină „zero consumatoare de energie”. „Dimpotrivă, prin 

posibilitatea de proiectare, construcție și utilizare, clădirea poate deveni chiar sursă de energie”, a 

mai spus Calotă. 

„În România, încă se construiesc condominii și blocuri după metoda tradițională, în care nu 

stimulăm modul inteligent de alimentare și consum de energie. Avem deja cazuri pe care noi le 

inventariem în marile comunități urbane, dezvoltări care cer alimentări individuale cu gaze, pe 

centrale murale, deși sistemul centralizat le este la îndemână”, a mai spus vicepreședintele ANRE. 

Acesta a subliniat că soluția în acest sens „este deja experimentată”, folosită deja în programul de 

reabilitare a locuințelor colective, a blocurilor”. 

Un motiv bun pentru listarea la bursa a CE Oltenia: sa fie seceta in fiecare an 

Productia de energie electrica a Complexului Energetic Oltenia, in 2015, are toate sansele sa 

atinga performantele (cantitative) ale Hidroelectrica, in conditiile in care de cateva luni de zile CE 

Oltenia tureaza cazanele la viteza maxima. Inclusiv ieri, productia de energie electrica pe baza de 

carbune a atins nicelul de 30% din totalul productiei, ceea ce demonstreaza ca era carbunelui in 

energetica este departe de a se fi incheiat. In situatia in care concurentul de forta al CE Oltenia, 

industria regenerabilelor, va traversa in urmatoarele doua luni o perioada mai putin propice exista 

posibilitatea ca centralele din bazinul Olteniei sa atinga o productie de 16 TW in 2015, ceea ce 

scuteste de foarte multe probleme societatea din Oltenia, mai ales cele de natura financiara. Pe 

de alta parte, pe acest fond de revenire, dublat de o restructurare eficienta, CE Oltenia are toate 

sansele sa fie cotata la bursa la inceputul anului viitor. 

Sa nu zicem hop insa pana nu sarim santul. Cotarea la bursa este un proces dificil iar actualul 

guvern, cu gandul mai mult la facutul bagajelor, este greu de presupus ca va acorda atentia 

necesara acestui proces. Din punctul de vedere al directorului general al CE Oltenia, Laurentiu 

Ciurel, listarea la bursa este oportun sa se faca anul viitor, avand in vedere ca pana in prezent 

compania a inregistrat o productie foarte buna in urma perioadelor de seceta. Investitorii insa nu 

http://www.focus-energetic.ro/anre-40-din-pierderile-de-natura-energetica-sunt-la-blocurile-vechi-29557.html
http://energy-center.ro/actualitate-news/un-motiv-bun-pentru-listarea-la-bursa-a-ce-oltenia-sa-fie-seceta-in-fiecare-an/
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pot fi amagiti cu situatii de conjunctura, cum este cea amintita de domnul Ciurel, motiv pentru care 

se asteapta la o restructurare competitiva astfel incat actiunile sa prezinte interes sii peste un cativa 

ani. Tot de acest lucru depinde si strategia energetica, ce poate indica prioritatile Romaniei in 

domeniul energetic pe termen mediu si lung. 

Provocările Nuclearelectrica: Unitatea 1, încă 25 de ani de viață; reactoarele 3 și 4, vor fi sau 

nu construite de chinezi? 

Nuclearelectrica se prezintă cu două reactoare, din care unul trebuie pregătit pentru reparații, și 

are în plan construirea altor două. Durata de viață a Unității 1 de la Cernavodă poate și se dorește 

să fie extinsă cu 25 de ani. În acest sens, Nuclearelectrica are ca obiectiv retubarea Unității 1, 

funcțională din anul 1996. “Procesul de pregătire a retubării se va desfășura pe o perioadă de cel 

puțin 10 ani, cu eforturi investiționale majore ce vor fi alocate în perioada 2020 – 2025”, se 

menționează într-un document pregătit pentru investitori. De reținut este faptul că Unitatea 1 ar 

urma să fie oprită complet timp de 2 ani, în jurul anilor 2025. Costurile estimate ale retehnologizării 

Unității 1 sunt între 1.2-1.5 miliarde de Euro. 

Reprezentanții Nuclearelectrica susțin că este necesară oprirea completă a Unității 1 pe o perioadă 

de până la 2 ani, când vor avea loc majoritatea lucrărilor și înlocuirilor de echipamente. Operațiunile 

de pregătire au demarat, fiind nevoie de studii, analize, evaluări ale stării componentelor, definirea 

volumului de lucrări, încheierea de contracte pentru proiectare, procurare şi execuţie, asigurarea 

finanţării necesare etc. Retehnologizarea permite extinderea duratei de viață a Unității 1 cu încă 

25 de ani, ceea ce înseamnă o contribuție semnificativă de energie stabilă, capabilă să facă față 

nevoilor de mediu și să ofere un preț accesibil consumatorului final, spune Daniela Lulache, 

director general Nuclearelectrica. 

Nu mai e timp de pierdut la Cernavodă 2 

România trebuie să ia o decizie imediată în privinţa Memorandumului privind Unităţile 3 şi 4 de la 

Cernavodă, a declarat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera 

Deputaţilor. 

„Nouă ne trebuie, pe de o parte, o decizie imediată privind Memorandumul asumat (n.r. – privind 

unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă). Am pierdut zece ani. Nu mai e timp de pierdut, pentru că, iată, 

avem convingerea că suntem pe direcţia unei strategii şi viziuni europene. Pe de altă parte, trebuie 

acceptate şi promovate cu prioritate proiectele privind dezvoltarea sistemului naţional de transport, 

proiectul regional privind descărcarea acestei cantităţi de energie din zona Dobrogei, respectiv 

urgentarea proiectului Tarniţa-Lăpusteşti. Avem, prin acest proiect românesc, posibilitatea să 

contribuim esenţial la cele trei obiective: de securitate, siguranţă şi suportabilitate”, a subliniat Iulian 

Iancu. 

În ceea ce priveşte energia nucleară, preşedintele comisiei parlamentare a afirmat că aceasta îşi 

are stabilit rolul în mixul energetic, la nivelul european, în noua strategie energetică, însă trebuie 

realizate investiţii importante pentru cercetare, inovare şi menţinerea în siguranţă a tehnologiei 

nucleare. 

Iulian Iancu a menţionat că există trei factori care avantajează energia nucleară, respectiv 

dependenţa crescută de materie primă energetică, care este în prezent la 56%, tehnologia 

http://www.investenergy.ro/provocarile-nuclearelectrica-unitatea-1-inca-25-de-ani-de-viata-reactoarele-3-si-4-vor-fi-sau-nu-construite-de-chinezi/
http://www.investenergy.ro/provocarile-nuclearelectrica-unitatea-1-inca-25-de-ani-de-viata-reactoarele-3-si-4-vor-fi-sau-nu-construite-de-chinezi/
http://www.focus-energetic.ro/nu-mai-e-timp-de-pierdut-la-cernavoda-2-29468.html
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existentă astăzi în Europa, ce o poziţionează ca lider mondial, şi faptul că Uniunea Europeană 

consideră sectorul nuclear cel mai important factor în decarbonizare. 

Reamintim, ministrul Energiei, Andrei Gerea, declara, săptămâna trecută, că Memorandumul de 

intenţie pentru Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă va fi semnat în noiembrie. 

RĂZVAN NICOLESCU, PREŞEDINTE CA ACER:  

"Este momentul ca UE să îşi consolideze abordarea comună în energie" 

 A sosit momentul ca Uniunea Europeană (UE) să îşi consolideze abordarea comună după ce au 

trecut 60 de ani de la semnarea Tratatului Cărbunelui şi Oţelului, consideră Răzvan Nicolescu, 

preşedinte al Consiliului de Administraţie al ACER (Agenţia Europeană de Reglementare în 

Energie) şi consultant în cadrul Deloitte România. Domnia sa ne-a declarat că nu va mai candida 

pentru funcţia de la ACER, apreciind că cei şase ani petrecuţi în cadrul instituţiei sunt suficienţi. 

Domnul Nicolescu ne-a spus că este nevoie de un concept comun european în ceea ce priveşte 

sărăcia energetică şi vulnerabilitatea consumatorilor, fără de care nu putem vorbi despre piaţa 

unică europeană de energie. 

       Reporter: Ce progrese a făcut Comisia Europeană pentru implementarea proiectului Uniunii 

Energetice? 

     Răzvan Nicolescu: Este un proiect aflat încă în lucru, care sper să aibă o finalitate cât mai 

ambiţioasă. Implementarea lui nu este uşoară, însă cred că este momentul ca Uniunea Europeană 

să îşi consolideze abordarea comună după ce au trecut 60 de ani de la semnarea Tratatului 

Cărbunelui şi Oţelului. 

     Reporter: În ce condiţii poate acest proiect să ajute România să devină hub energetic regional? 

     Răzvan Nicolescu: În primul rând, trebuie să ne ajutăm noi. Avem nevoie de o strategie 

energetică, de viziune, determinare şi integritate. De la Uniunea Europeană (UE) ar putea veni 

bani dacă vom fi inteligenţi să îi accesăm. 

     Reporter: Având în vedere că UE îşi doreşte o piaţă unică de energie şi de gaze, consideraţi 

că trebuie definit consumatorul vulnerabil la nivel european şi nu de fiecare stat în parte? Trebuie 

UE să ia în consideraţie alocarea de ajutoare pentru toţi consumatorii vulnerabili? 

     Răzvan Nicolescu: Cred că este nevoie de un concept comun euro¬pean în ceea ce priveşte 

sărăcia energetică şi vulnerabilitatea consumatorilor. Nu poţi să vorbeşti de o piaţă unică 

europeană de energie fără un astfel de concept.  

     Dacă se va ajunge la un astfel de concept, atunci s-ar crea un cadru pentru ca aceşti 

consumatori vulnerabili europeni să poată fi ajutaţi în viitor şi din fonduri comunitare.  

     Reporter: CE lucrează la un nou model de piaţă de energie. Ce presupune acesta şi ce avantaje 

au consumatorii dacă va fi implementat? 

     Răzvan Nicolescu: Este nevoie de mai multă concurenţă, iar concurenţa este bună pentru 

consumatori. Şi în România ar trebui să ne gândim la un astfel de proiect, mai ales la gaz natural, 

unde piaţa nu funcţionează aproape deloc. 

http://www.bursa.ro/razvan-nicolescu-presedinte-ca-acer-este-momentul-ca-ue-sa-isi-consolideze-abordarea-comuna-in-en...&s=companii_afaceri&articol=281068.html
http://www.bursa.ro/razvan-nicolescu-presedinte-ca-acer-este-momentul-ca-ue-sa-isi-consolideze-abordarea-comuna-in-en...&s=companii_afaceri&articol=281068.html
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RCS&RDS acuză ANRE că încalcă legile Energiei şi Concurenţei 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) îngrădeşte concurenţa pe 

piaţa distribuţiei de electricitate, încălcând inclusiv Constituţia, susţine operatorul telecom 

RCS&RDS, după ce autoritatea de reglementare a respins licenţierea a două firme ale grupului 

telecom ca distribuitori. 

RCS&RDS are în desfăşurare, prin două firme, proiecte de dezvoltare a unor reţele de distribuţie 

a energiei electrice şi a cerut ANRE, în septembrie, licenţele necesare pentru proiecte pilot în 

Oradea şi lângă Timişoara, însă ANRE nu permite prestarea serviciului în lipsa aprobării 

operatorilor de distribuţie care prestează în prezent serviciul în fiecare zonă. 

„Întemeindu-se pe propriile ordine emise în anii 2014 şi 2015, ANRE a condiţionat eliberarea 

licenţelor solicitate de către companiile din grupul RCS & RDS de obţinerea acordului actualilor 

distribuitori din acele zone, care au încheiat contracte de concesiune a serviciului în legătură cu 

reţelele construite de stat. Nici la momentul încheierii contractelor de concesiune, nici până în 

prezent NU a existat un monopol legal asupra serviciului de distribuţie a energiei electrice. În anii 

2014 şi 2015 ANRE a extins însă exclusivitatea dincolo de limitele reţelei deţinute de concesionar, 

la un întreg teritoriu. Autoritatea a exclus astfel concurenţa de pe această piaţă, îngrădind 

posibilitatea altor agenţi economici de a presta serviciul de distribuţie de energie electrică prin 

intermediul unor reţele finanţate din fonduri proprii”, arată RCS&RDS, într-un comunicat. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 

Preţ mediu [Lei/MWh] 157,40 185,30 173,07 159,10 199,49 223,82 166,22 167,46 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

607,40 635,30 623,07 609,10 649,49 673,82 616,22 617,46 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

51.766 50.609 51.543 53.417 56.225 58.502 55.587 56.713 

 

Preţuri şi volume 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 

Preţ mediu [Lei/MWh] 209,18 178,99 117,31 104,24 156,06 218,66 195,32 189,81 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

659,18 628,99 567,31 554,24 606,06 668,66 645,32 639,81 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

56.447 62.103 57.612 65.653 56.026 53.513 55.165 54.406 

 

Preţuri şi volume 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 

Preţ mediu [Lei/MWh] 173,70 152,98 180,84 161,67 178,92 175,00 165,94 164,06 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

623,70 602,98 630,84 611,67 628,92 625,00 615,94 614,06 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

52.994 53.403 54.883 56.578 54.830 59.166 56.842 60.588 

http://www.focus-energetic.ro/rcsrds-acuza-anre-ca-incalca-legile-energiei-si-concurentei-29603.html
http://www.focus-energetic.ro/rcsrds-acuza-anre-ca-incalca-legile-energiei-si-concurentei-29603.html
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Preţuri şi volume 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 

Preţ mediu [Lei/MWh] 156,51 190,11 185,84 201,54 188,68 159,00 136,80 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

606,51 640,11 635,84 651,54 638,68 609,00 586,80 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

57.186 54.365 55.259 57.673 55.038 57.836 58.935 

 

Preţuri şi volume 01.11 02.11 03.11 04.11 

Preţ mediu [Lei/MWh] 146,82 169,73 189,31 195,72 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

596,82 619,73 639,31 645,72 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

53.309 54.369 59.168 62.006 
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