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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Toată lumea vorbeşte despre impactul energiei verzi în factură, dar uită un lucru:  

Pe tăcute, distribuţia energiei s-a scumpit cu 15% în anii crizei. Cei care o transportă iau mai 

mulţi bani decât cei care o produc 

Distribuţia de energie electrică, adică banii pe care-i iau companii precum Enel, E.ON, CEZ sau 

Electrica pentru a duce prin reţele energia de la producător la prizele consumatorilor, reprezintă 

cel mai important element de cost din factura plătită de populaţie. În Bucureşti, o treime din 

factură se duce la Enel. 

Tarifele de distribuţie pe care operatorii le primesc depind şi de investiţiile în reţele. Datele 

transmise de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) arată că în 

perioada 2009-2013, cele opt companii de distribuţie au investit cumulat în reţele circa 1,5 

miliarde de euro. 

În contul acestor investiţii însă, operatorii au încasat din tariful de distribuţie pe joasă tensiune, 

cumulat în cei cinci ani de zile, circa 2,5 miliarde de euro, exclusiv pe segmentul populaţiei. În 

ciuda acestor investiţii recunoscute în tarife, în 2012 consumatorii de energie din România au 

petrecut circa 10 ore şi jumătate în beznă. 

În total, în perioada 2009-2014 tariful de distribuţie a crescut la nivelul celor opt companii de 

profil cu circa 15%, arată datele furnizate de ANRE, astfel că la final, cu toate celelalte elemente 

cum ar fi certificatele verzi, factura finală plătită la un apartament din Bucureşti, de exemplu, a 

ajuns să fie cu 35% mai scumpă acum decât în 2009. 

Ce altceva mai plătim? 

Producţia de energie are o pondere de 29,6%, în timp ce certificatele verzi reprezintă 5,3% din 

factura lunară pe care o are de plătit un apartament din capitală. Creşterea facturilor la energie, 

impunerea liberalizării preţului la gazele naturale sau accizele introduse peste noapte la 

carburanţi extrag bani din conturile populaţiei, bani care ar putea reprezenta baza relansării 

consumului. 

Enel Distribuţie Dobrogea şi Electrica Distribuţie Transilvania Nord au beneficiat de cele mai mari 

creşteri de tarife în perioada analizată, de circa 24%, în timp ce cehii de la CEZ au avut cea mai 

mică majorare de tarife, de sub 5% în perioada 2009-2014. 

Ordonanta de Urgenta privind "taxa pe stalp" ramane fara norme metodologice. 

Eventualele clarificari au fost puse in sarcina Parlamentului care este in vacanta  

Una dintre intrebarile adresate cel mai des in ultima perioada Ministerului Finantelor este "Cand 

vor fi publicate normele metodologice pentru aplicarea OUG 102/2013 privind impozitul de 1,5% 

pe constructiile speciale (asa-numita taxa pe stalp)?". La aceasta intrebare, Ministerul Finantelor 

http://www.zfcorporate.ro/energie/pe-tacute-distributia-energiei-s-a-scumpit-cu-15-in-anii-crizei-cei-care-o-transporta-iau-mai-multi-bani-decat-cei-care-o-produc-12539880
http://www.zf.ro/wikizf/enel-energie-s-a-10107157
http://www.zf.ro/wikizf/e-on-energie-romania-s-a-10094168
http://www.zf.ro/wikizf/cez-distributie-s-a-8274370
http://www.zf.ro/wikizf/societatea-comerciala-de-distributie-si-furnizare-a-energiei-electrice-electrica-s.a.-10107367
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-17127245-ordonanta-urgenta-privind-taxa-stalp-putea-ramane-fara-norme-metodologice-eventualele-clarificari-fost-puse-sarcina-parlamentului-care-este-vacanta.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-17127245-ordonanta-urgenta-privind-taxa-stalp-putea-ramane-fara-norme-metodologice-eventualele-clarificari-fost-puse-sarcina-parlamentului-care-este-vacanta.htm
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a transmis HotNews.ro un raspuns evaziv din care reiese, insa, ca actul normativ va suferi 

modificari, iar in acest sens este nevoie de "o forta juridica superioara" unor norme metodologice. 

Astfel, potrivit Ministerului Finantelor, modificarea ar putea fi facuta in Parlament. Insa, 

Parlamentul este in vacanta pana pe 26 mai, exact data pana la care companiile trebuie sa 

achite jumatate din valoarea "taxei pe stalp". 

Parlamentarii si-au luat vacanta pe perioada campaniei electorale. Dupa venirea din aceasta 

vacanta vor mai lucra pana la sfarsitul lunii iunie, dupa care vor intra in vacanta de vara.  

"Taxa pe stalp" a fost aprobata prin Ordonanta de Urgenta la sfarsitul anului trecut, starnind 

nemultumiri in mediul de afaceri. Au existat multe semne de intrebare legate de baza de 

impozitare si de persoanele juridice care ar trebui sa achite aceasta taxa. De aceea, intreg 

mediul de afaceri astepta aprobarea acestor norme metodologice. 

Ping-pong cu taxa pe stâlp între Guvern şi Parlament. Companiile trebuie să achite prima 

tranşă până pe 26 mai, dar deocamdată nu ştiu pe ce şi cât vor plăti 

Parlamentul trebuie să definească acele construcţii speciale care vor fi taxate sau exceptate, 

lucru care se va întâmpla după 26 mai - termenul-limită pentru declararea proprietăţilor şi plata 

primei rate din acest impozit. 

Companiile trebuie să depună până în data de 26 mai declaraţiile privind impozitul pe 

construcţiile speciale şi să plătească prima tranşă din controversata taxă pe stâlp, însă Ministerul 

Finanţelor a anunţat de curând că va lăsa întocmirea normelor metodologice pe seama 

Parlamentului. 

Legislativul este calificat ca „o forţă juridică superioară“, dar instituţia nu lucrează până atunci din 

cauza alegerilor europarlamentare, aleşii aflându-se în vacanţă. 

Or, banii colectaţi din această taxă au fost indicaţi de mai multe ori de către premierul Victor 

Ponta drept una dintre sursele de compensare pentru reducerea contribuţiilor de asigurări 

sociale (CAS) cu 5 puncte procentuale de la 1 iulie. 

Amendamente în loc de norme 

„În aşteptarea normelor de aplicare, contribuabilii vizaţi se pot ghida după metodologia 

specificată în ordonanţa prin care este introdusă această taxă şi vor completa Declaraţia 100. În 

cazul în care este declarat şi plătit impozit pe o construcţie care ulterior va fi scutită, cel mai 

probabil se vor returna banii, lucru pe care tot Parlamentul va trebui să-l stabilească. Este un fel 

de excepţie de la practica de până acum, în care normele metodologice au fost emise de către 

Guvern, nu de către Parlament“, a explicat, pentru „Adevărul“, consultantul fiscal Emilian Duca. 

CE OLTENIA:  

Ponta îi cere lui Ciurel să continue producţia de energie pe cărbune 

Premierul Victor Ponta i-a cerut ieri, în Târgu Jiu, lui Laurenţiu Ciurel, directorul general executiv 

al Complexului Energetic Oltenia, să se asigure că producţia de energie termică bazată pe 

cărbune va continua în ţara noastră pentru următorii 50 de ani, informează Agerpres. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/ping-pong-taxa-stalp-guvern-parlament-companiile-trebuie-achite-transa-26-mai-deocamdata-nu-stiu-vor-plati-1_536652d40d133766a8593d66/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/ping-pong-taxa-stalp-guvern-parlament-companiile-trebuie-achite-transa-26-mai-deocamdata-nu-stiu-vor-plati-1_536652d40d133766a8593d66/index.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=236227
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=236227
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     Totodată, prim-ministrul a declarat că producţia de energie termică este cea mai sigură, iar 

CE Oltenia va rămâne cu adevărat "plămânul" pe acest segment.  

     Şeful Executivului a afirmat: "Vă cer să aveţi grijă în viitor, pentru că producţia de energie pe 

cărbune trebuie să rămână în România încă 30, 50 de ani. Trebuie să avem în continuare 

energie termo, este cea mai sigură în toate condiţiile şi CEO rămâne acum cu adevărat plămânul 

pe energie termo. 

     Domnia sa a amintit, în acest sens, o facilitate acordată de Guvern: "Nu puteţi să spuneţi că 

nu v-am ajutat cu legislaţia. De la 1 iunie, scoatem taxa de cogenerare la export. Ne-am întâlnit 

cu reprezentanţii din Albania, din Muntenegru, să cumpere de la noi, că avem energie ieftină şi 

aproape de ei. S-au supărat cei cu regenerabilele, (...) noi am schimbat legea şi reuşim să 

păstrăm totuşi un echilibru pe toate tipurile de energie. Acum, vă cer ca strategia pe termen 

mediu şi lung să garanteze încă 20 de ani dezvoltarea companiei". 

     Victor Ponta a subliniat că întreprinderea energetică nu va fi vândută, majoritatea acţiunilor 

rămânând în posesia Guvernului. 

     "O mai spun o dată: nu se vinde compania energetică. Majoritatea acţiunilor rămâne la 

Guvernul României. Ceea ce avem ca obligaţie (şi cred că este un lucru bun) este listarea a 15% 

din acţiuni, iar toţi banii rămân la dezvoltare, nu îi luăm la buget", a precizat Ponta.   

Cât costă drumul de la producătorul de energie la priză? Tarifele de distribuţie a energiei 

pentru populaţie 

Distribuţia de energie electrică, adică banii pe care-i iau companii 

precum Enel, E.ON, CEZ sau Electricapentru a duce prin reţele energia de la producător la 

prizele consumatorilor, reprezintă cel mai important element de cost din factura plătită de 

populaţie. În Bucureşti, o treime din factură se duce la Enel. 

Tarifele de distribuţie pe care operatorii le primesc depind şi de investiţiile în reţele. Datele 

transmise de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) arată că în 

perioada 2009-2013, cele opt companii de distribuţie au investit cumulat în reţele circa 1,5 

miliarde de euro. 

În contul acestor investiţii însă, operatorii au încasat din tariful de distribuţie pe joasă tensiune, 

cumulat în cei cinci ani de zile, circa 2,5 miliarde de euro, exclusiv pe segmentul populaţiei. În 

ciuda acestor investiţii recunoscute în tarife, în 2012 consumatorii de energie din România au 

petrecut circa 10 ore şi jumătate în beznă. 

În total, în perioada 2009-2014 tariful de distribuţie a crescut la nivelul celor opt companii de 

profil cu circa 15%, arată datele furnizate de ANRE, astfel că la final, cu toate celelalte elemente 

cum ar fi certificatele verzi, factura finală plătită la un apartament din Bucureşti, de exemplu, a 

ajuns să fie cu 35% mai scumpă acum decât în 2009. 

Ministrul Energiei se joaca cu focul si ataca sistematic lucrarea ministrului Economiei 

Razvan Nicolescu nu este o marioneta, asa cum s-a crezut initial, cand a fost numit ministru 

delegat pentru Energie. Preluand tot ce are mai bun economia romaneasca, respectiv sectorul 

energetic, Razvan Nicolescu nu conteneste sa sparga pas cu pas “sistemul” atat de bine gandit 

de predecesorul lui, Constantin Nita. Ministrul Energiei a inceput prin a destructura o retea de 

http://www.zfcorporate.ro/energie/cat-costa-drumul-de-la-producatorul-de-energie-la-priza-tarifele-de-distributie-a-energiei-pentru-populatie-12563324
http://www.zfcorporate.ro/energie/cat-costa-drumul-de-la-producatorul-de-energie-la-priza-tarifele-de-distributie-a-energiei-pentru-populatie-12563324
http://www.zf.ro/wikizf/enel-energie-s-a-10107157
http://www.zf.ro/wikizf/e-on-energie-romania-s-a-10094168
http://www.zf.ro/wikizf/cez-distributie-s-a-8274370
http://www.zf.ro/wikizf/societatea-comerciala-de-distributie-si-furnizare-a-energiei-electrice-electrica-s.a.-10107367
http://energy-center.ro/actualitate-news/ministrul-energiei-se-joaca-cu-focul-si-ataca-sistematic-lucrarea-ministrului-economiei/
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consultanti care au capusat societatile energetice ani la rand, inclusiv bugetul ministerului, 

refuzand sa plateasca in orb studii de fezabilitate pentru proiecte faraonice, care nu duc nicaieri, 

dar costa in schimb milioane de euro. 

Nu stim pana unde va putea merge curajul ministrului Nicolescu, dar cu siguranta este pentru 

prima data in ultimii 25 de ani cand un reprezentant al Guvernului incearca sa taie tentaculele 

unei caracatite intretinute tocmai de la Palatul Victoria. Noi ii tinem pumnii.  

Dupa ce si-a construit cu mare meticulozitate un minister de sine statator, luandu-le liberalilor 

painea de la gura, fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, a trecut la Economie sigur ca va 

trage dupa el si societatile din domeniul energetic, asa cum i le-a suflat inainte lui Varujan 

Vosganian. A pregatit un proiect de Hotarare de Guvern prin care aceste societati urmau sa fie 

transferate (de fapt retransferate) de la Energie la Economie si a anuntat proiecte in dezvoltare 

de miliarde de euro. Pana se se ajunga insa la realizarea lor trebuiau facute studii de fezabilitate. 

Cu alte cuvinte, la fel ca in cazul autostrazilor, pana sa vedem produsul finit platim banii pentru 

studii. Acesti bani se impartesc dupa aia, desigur. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 
Lei-CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 

 Preţuri şi volume 01.05 
 

02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05  

Preţ mediu [Lei/MWh] 96,35 
 

105,39 107,45 62,28 76,69 108,20 102,21 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

546,35 
 

555,39 557,45 512,28 526,69 558,20 552,21 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

47.658  47.602 52.336 51.766 61.914 62.264 66.085 

 
 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
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Consum/Productie  

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

01.05 5463 5756 1184 430 2482 1419 -294 50 134 57 

02.05 5372 5740 1218 344 2513 1422 -368 52 136 56 

03.05 5281 6014 1248 347 2482 1421 -733 314 147 56 

04.05 5236 6214 1206 347 2384 1421 -978 735 68 55 

05.05 6171 7111 1493 377 2367 1388 -940 1348 81 57 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 1007 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEE AEOLUS 1, INTERNATIONAL WIND BOTOSANI 

 1008 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEF SARULESTI, SHAULA 

 1009 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, SOLAR REMUS 

 1010 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA FZ EE, RWE ENERGIE 

 1011 / 2014-04-29 

MODIF AI 420 CEE BAIA 3, BLUE PLANET INVESTMENT 

Ultimele 5 ordine 

 24 / 2014-03-28 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum 

 25 / 2014-03-28 

Ordin - pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi aprobat prin Ordinul 
57/2013 

 16 / 2014-03-19 

Ordin - privind completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de producere a 
energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus, 
aprobata prin Ord. 84/2013 

 15 / 2014-03-12 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie 

 14 / 2014-03-05 

Ordin - privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde 
neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
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TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare 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 Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


