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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Ioan Lungu, preşedintele AFEER, explică de ce a crescut preţul energiei electrice: „Ceea ce 

s-a întâmplat diferit faţă de anul trecut este că toţi aceşti factori care ar fi putut să influenţeze 

preţurile s-au întâmplat în acelaşi timp” 

Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România, spune că preţul 

energiei a crescut semnificativ în luna ianuarie din cauză că, spre deosebire de alţi ani, toţi factorii 

care ar fi putut să inflenţeze preţurile au avut loc în acelaşi timp, respectiv creşterea consumul la 

nivel naţional şi regional, seceta, săderea debitului Dunării, dar şi alţi factori. 

„Toţi factorii care au fost explicaţi mai devreme, consum mai mare, secetă, ce s-a întâmplat în 

regiune, ştirile alarmiste, sunt factori care s-au întâmplat toţi odată, în acelaşi timp, ceea ce a 

determinat o creştere mult mai mare faţă de anul precedent. Ceea ce s-a întâmplat diferit faţă de 

anul trecut este că toţi aceşti factori s-au întâmplat odată”, a subliniat Ioan Lungu. 

Alte declaraţii făcute de Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din 

România, în cadrul ZF Power Summit 2017: 

Una din principalele dificultăţi din această piaţă este redată de diferenţa dintre o piaţă extrem de 

flexibilă la consumatorii finali şi una extrem de rigidă la angro. 

Piaţa la consumatorii finali este flexibilă datorită formei consumului şi datorită prevederii europene 

care oferă utilizatorului posibilitatea de a-şi schimba furnizorul cu un previz de 20 de zile. Dacă ai 

în portofoliu un client de o importanţă mai mare şi îşi schimbă furnizorul rişti să rămai cu o cantitate 

mare de energie contractată. 

Victor Ionescu, Bursa de Energie: Unii dintre participanţii la piaţă testează limitele de 

reglementare 

Piaţa spot a energiei funcţionează în lipsa unor reglementări, iar dimensiunea ei este dictată de 

participanţii la piaţă. Însă nu o măsură administrativă ar putea conduce la o redimensionare a pieţei 

spot, ci un sistem de management, spune Victor Ionescu, director general OPCOM (Bursa de 

Energie), prezent la evenimentul ZF Power Summit, organizat de Ziarul Financiar. 

„Nu s-a tranzacţionat mult mai mult în februarie decât în luna ianuarie sau decât în luna februarie 

a anului trecut. Unii dintre participanţii la piaţă testează limitele de reglementare. Au existat nişte 

vectori care au generat o anumită stare în piaţă. Dacă nu a existat o creştere accentuată în zona 

de vânzare, a existat o creştere accentuată a ofertelor de cumpărare”, a spus Victor Ionescu. 

Alte declaraţii făcute de Victor Ionescu la ZF Power Summit 2017: 

Ar trebui să comparăm în permanenţă preţurile din România cu cele la nivel european. România 

a avut puţine momente în care a avut vârfuri de preţuri mai mari decât cele europene. Atunci când 

http://www.zfcorporate.ro/energie/ioan-lungu-presedintele-afeer-explica-crescut-pretul-energiei-electrice-ceea-s-intamplat-diferit-fata-anul-trecut-toti-acesti-factori-ar-putut-influenteze-preturile-s-au-intamplat-acelasi-timp-16168690
http://www.zfcorporate.ro/energie/ioan-lungu-presedintele-afeer-explica-crescut-pretul-energiei-electrice-ceea-s-intamplat-diferit-fata-anul-trecut-toti-acesti-factori-ar-putut-influenteze-preturile-s-au-intamplat-acelasi-timp-16168690
http://www.zfcorporate.ro/energie/ioan-lungu-presedintele-afeer-explica-crescut-pretul-energiei-electrice-ceea-s-intamplat-diferit-fata-anul-trecut-toti-acesti-factori-ar-putut-influenteze-preturile-s-au-intamplat-acelasi-timp-16168690
http://www.zfcorporate.ro/energie/victor-ionescu-bursa-de-energie-unii-dintre-participantii-la-piata-testeaza-limitele-de-reglementare-16168682
http://www.zfcorporate.ro/energie/victor-ionescu-bursa-de-energie-unii-dintre-participantii-la-piata-testeaza-limitele-de-reglementare-16168682
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nu este energie în Balcani, nu este energie nici în România. Putem spune că preţurile acum sunt 

la nivelul 15-20 decembrie. 

Am avut zile chiar cu 140 de cumpărători, iar la vânzători, marja a variat între 120 şi 190. 

Vorbim despre o piaţă neconcentrată şi de aceea nu putem vorbi despre abuz sau despre 

manipulare. 

Sunt foarte multe pieţe spot în Europa care ajung la 70-80% şi nimeni nu comentează dimensiunea 

pieţei spot. Acesta este un risc asumat. 

Credem că preţul pieţei spot este rezultatul intenţiilor clare şi ferme de ofertare şi reprezintă preţul 

corect al pieţei. Aştept din partea producătorilor şi a furnizorilor contracte pe termen lung negociate 

la Bursă. 

Lecția lunii ianuarie în energie. În așteptarea rezultatelor investigației ANRE, producătorii și 

furnizorii pregătesc măsuri de upgradare a politicii de risc 

Victor Ionescu, Director General OPCOM: Unii dintre participanţii la piaţă testează limitele de 

reglementare. Cătălin Stancu, Director General Electrica: Ce s-a întâmplat în ianuarie este un 

semnal pentru pregătirea unui mecanism special de reglementare, care să fie aplicat pe perioade 

excepționale Daniela Lulache, Director General Nuclearelectrica: Întreaga legislație din sectorul 

energetic trebuie să fie revizuită După o lună ianuarie “fierbinte” pe bursă, cu prețuri record la 

energie, o analiză preliminară și primele decizii ale reglementatorului de sancționare a unui 

furnizor, participanții la piață așteaptă cu nerăbdare rezultatele investigației Autorității Naționale de 

Reglementare în domeniul Energiei – ANRE. OPCOM a transmis, la data de 15 februarie, analiza 

comportamentului participanților la PZU, în timp ce reprezentanții Autorității sunt în control la peste 

20 de furnizori care au denunțat unilateral contracte, manifestând astfel un comportament 

suspicios, neadecvat. 

Furnizorul de energie Arelco Power a intrat în insolvență. În urmă cu o săptămână, ANRE i-

a retras licența. Un alt mare trader, Transenergo, este tot în insolvență 

Furnizorul de energie Arelco Power a intrat în insolvență, la propria cerere acceptată acum de 

tribunal. În urmă cu o săptămână, ANRE a retras licența firmei, argumentând că aceasta și-a 

încălcat clauzele contractuale încheiate cu clienții, ajungând în incapacitate de livrare a energiei 

electrice către aceștia. La începutul acestei luni, unul dintre cei mai mari furnizori și traderi de 

energie electrică din România, Transenergo Com, a intrat la rândul său în insolvență. 

Pe 27 ianuarie, Arelco Power și Arelco Energy au notificat ANRE că se află în “incapacitate 

obiectivă de livrare a energiei electrice către consumatorii finali, date fiind condițiile și evoluțiile pe 

piața energiei electrice și a solicitat ca ANRE să asigure preluarea de către furnizorii de ultimă 

instanță (FUI) a locurilor de consum ale clienților săi finali”, prin aplicarea prevederilor din 

Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților 

finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă. 

Efectele insolvenței Transenergo: Hidroelectrica apelează la instanță pentru recuperarea a 

peste 17,8 milioane lei. Este în căutare de avocați 

http://www.investenergy.ro/lectia-lunii-ianuarie-energie-asteptarea-rezultatelor-investigatiei-anre-producatorii-si-furnizorii-pregatesc-masuri-de-upgradare-politicii-de-risc/
http://www.investenergy.ro/lectia-lunii-ianuarie-energie-asteptarea-rezultatelor-investigatiei-anre-producatorii-si-furnizorii-pregatesc-masuri-de-upgradare-politicii-de-risc/
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/furnizorul-de-energie-arelco-power-a-intrat-in-insolventa-in-urma-cu-o-saptamana-anre-i-a-retras-licenta-un-alt-mare-trader-transenergo-este-tot-in-insolventa-16660038
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/furnizorul-de-energie-arelco-power-a-intrat-in-insolventa-in-urma-cu-o-saptamana-anre-i-a-retras-licenta-un-alt-mare-trader-transenergo-este-tot-in-insolventa-16660038
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/majorarea-preturilor-la-electricitatea-tranzactionata-pe-piata-pentru-ziua-urmatoare-a-opcom-a-facut-primele-victime-anre-a-retras-2-licente-16648807
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/decizie-transenergo-unul-dintre-cei-mai-mari-furnizori-si-traderi-de-energie-a-intrat-in-insolventa-16613591
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/decizie-transenergo-unul-dintre-cei-mai-mari-furnizori-si-traderi-de-energie-a-intrat-in-insolventa-16613591
http://www.investenergy.ro/efectele-insolventei-transenergo-hidroelectrica-apeleaza-la-instanta-pentru-recuperarea-peste-178-milioane-lei-este-cautare-de-avocati/
http://www.investenergy.ro/efectele-insolventei-transenergo-hidroelectrica-apeleaza-la-instanta-pentru-recuperarea-peste-178-milioane-lei-este-cautare-de-avocati/
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Acționarii și-au dat acordul și pentru achiziționarea de către Hidroelectrica a unor servicii de 

asistență juridică și reprezentare în Procedura Arbitrală a Curții Internaționale de Arbitraj Paris, 

inițiată de reclamantele Andritz Hydro GmbH Germania și Andritz Hydro GmbH 

Șefii Hidroelectrica pot angaja avocați de specialitate care să apere compania la Curtea 

Internațională de Arbitraj Paris, precum și la instanțele judecătorești din România. 

Acționarii și-au dat acordul, în ședința organizată la finele săptămânii trecute, pentru achiziționarea 

de către Hidroelectrica de servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor 

judecătorești în litigiile ce au ca obiect Contestație la executare împotriva executării silite inițiate 

de Hidroelectrica împotriva debitoarei Transenergo Com și a avaliștilor din biletele la ordin în 

cuantum de 17.847.328 lei emise pentru plata energiei livrate și penalități și în litigiile pentru 

recuperarea tuturor datoriilor bănești pe care Transenergo le are față de Hidroelectrica. 

Luptă acerbă între furnizori pentru câștigarea consumatorilor casnici. Curg avertismentele 

privind practici ilegale în piața de energie 

Ion Lungu, Președinte AFEER: “Trebuie construită o relaţie de încredere cu clientul. Foarte 

importantă va fi etica în afaceri” 

Fiți atenți la furnizorii care v-ar putea păcăli!, este mesajul transmis consumatorilor de energie de 

către Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER, care atrage atenția asupra 

capcanelor la schimbarea furnizorului, în cadrul unei campanii de informare corectă a 

consumatorilor. 

Obișnuiți cu furnizorii tradiționali – Electrica, CEZ, Enel, E.ON – consumatorii casnici din România 

sunt asaltați de oferte din partea multor companii dornice să-i atragă în portofoliul lor. Pe 

considerentul unei informări corecte, clare și complete care să le permită consumatorilor să ia o 

decizie în cunoștință de cauză, marii furnizori care nu vor să-și piardă clienții, îi avertizează de 

metodele neortodoxe practicate în piață. Pe lângă zeci de oferte, românii primesc astfel 

adrese/informări din partea furnizorilor lor privind practici ilegale descoperite în piața de energie. 

O campanie în acest sens derulează E.ON Energie, care contestă practicile neloiale care conduc 

la inducerea în eroare a consumatorilor şi implicit, la prejudicierea intereselor lor,  La finele anului 

trecut, compania atrăgea atenția, printr-un comunicat, asupra ofertelor  de energie înşelătoare ale 

unor companii.  “În acest moment diverse companii din piaţă desfăşoară, prin intermediul agenţilor 

de vânzări, activităţi de contractare de noi clienţi şi de determinare a acestora să îşi schimbe 

furnizorul. Ne-au fost semnalate cazuri în care reprezentanţii unor astfel de companii vizitează 

persoane în vârstă, afirmând că sunt „de la lumină”, că trebuie semnate contracte noi şi că E.ON 

este acelaşi furnizor cu compania pe care aceştia o reprezintă”, au semnalat reprezentanții E.ON 

România. 

EUGEN SCHEUŞAN, ELECTROMAGNETICA:  

"Sectorul energiei regenerabile a ajuns aproape în faliment 

Ion Lungu, AFEER: "Investitorii din energia regenerabilă sunt sufocaţi"  

     *  Scheuşan: "Nu mai există investiţii noi în ţara noastră, în acest domeniu, ci doar restrângeri 

de capacităţi de producţie şi demontări" 

http://www.investenergy.ro/lupta-acerba-intre-furnizori-pentru-castigarea-consumatorilor-casnici-curg-avertismentele-privind-practici-ilegale-descoperite-piata-de-energie/
http://www.investenergy.ro/lupta-acerba-intre-furnizori-pentru-castigarea-consumatorilor-casnici-curg-avertismentele-privind-practici-ilegale-descoperite-piata-de-energie/
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=318009
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=318009
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       Investitorii din sectorul autohton al energiei regenerabile sunt sufocaţi, ne-a spus Ion Lungu, 

preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER). Domnia sa a 

reiterat că, oamenilor de afaceri le lipseşte încrederea că autorităţile ar dori să rezolve situaţia 

actuală din domeniu. 

     Domnul Lungu ne-a declarat: "Vom vedea ce conţine Ordonanţa de modificare a legii 220/2008 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, dacă 

aceasta va apărea. Din câte ştiu, acum este în curs de avizare la ministere şi doar ea poate să 

dea o gură de aer investitorilor, care, deocamdată, sunt sufocaţi, pentru că nu există nicio garanţie 

că certificatele verzi nu vor fi anulate, în condiţiile în care piaţa nu reuşeşte să le absoarbă, pe 

actuala schemă. 

     În acest context, principala idee este identificarea unei soluţii pentru eliminarea duratei de viaţă 

a certificatelor verzi şi absorbţia a tot ceea ce se produce de acum până în 2030. În prezent, 

certificatele verzi se strâng, în număr mare, la producător şi apoi se anulează. De aceea, ele 

trebuie preluate într-o schemă, care să se întindă pe toată perioada de emitere şi să vizeze 

obligaţia limitată a consumatorilor de a le acoperi, pe factură menţinându-se aceeaşi valoare, în 

lei, plătită pentru certificatele verzi, care ar trebui să aibă durata de viaţă nelimitată. În caz contrar, 

în anii următori ar apărea o producţie foarte mare de astfel de certificate, care, o parte, vor fi plătite 

de către consumatori, iar restul vor fi anulate". 

Lovitură pentru furnizori. Vor trebui să emită scrisori de garanție în cuantum de 3 ori factura 

neplătită din ianuarie de pe Piața de Echilibrare! 

Solicitările de prelungire a termenelor de plată, refuzate de PRE La rândul lor, Părțile Responsabile 

cu Echilibrarea au cerut ANRE prelungirea termenelor pentru plata dezechilibrelor și costurilor 

suplimentare provenite din echilibrarea pieței. Autoritatea a transmis că nu poate aproba un termen 

de plată diferit de cel prevăzut în Legea energiei Furnizorii de energie au fost cei mai loviți în luna 

ianuarie, când s-au înregistrat prețuri record ale energiei pe bursă, situația continuând să fie extrem 

de dificilă pentru mulți dintre aceștia, mai ales pentru cei care au activat pe Piața de Echilibrare 

(PE). Doar furnizorii care vor reuși să achite facturile lunii ianuarie, mult mai mari de pe PE sau vor 

emite scrisorile de garanție solicitate în caz de neplată vor continua bussines-ul, susțin 

reprezentanți ai companiilor de profil. 

Furnizorii de energie electrică au noi termene pentru rezolvarea plângerilor. Ce despăgubiri 

pot cere clienţii dacă acestea nu sunt respectate 

Consumatorii de energie electrică pot cere despăgubiri de peste 100 de lei de la furnizori în cazul 

în care aceştia nu respectă noii indicatori de performanţă privind calitatea activităţii de furnizare 

stabiliţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

ANRE a stabilit luna aceasta noi prevederi referitoare la calitatea activităţii de furnizare şi indicatorii 

de performanţă care caracterizează calitatea, dar şi compensaţiile pe care furnizorii le plătesc 

clienţilor finali în cazul în care nu respectă nivelurile indicatorilor de performanţă. Astfel, potrivit 

ordinului ANRE, în cazul în care furnizorii nu respectă termenele de rezolvare a problemelor 

clienţilor, ei trebuie să plătească fiecăruia 100 de lei, plus alţi 50 de lei pentru fiecare zi de 

întârziere. Indicatori de performanţă impuşi de ANRE includ termene de emitere a ofertei de 

furnizare, de răspuns la plângerile consumatorilor privind factura de energie electrică sau privind 

reluarea furnizării în cazul deconectării de la plată. Termenele impuse furnizorilor Aşadar, ANRE 

http://www.investenergy.ro/lovitura-pentru-furnizorii-vor-trebui-sa-emita-scrisori-de-garantie-cuantum-de-3-ori-factura-neplatita-din-ianuarie-de-pe-piata-de-echilibrare/
http://www.investenergy.ro/lovitura-pentru-furnizorii-vor-trebui-sa-emita-scrisori-de-garantie-cuantum-de-3-ori-factura-neplatita-din-ianuarie-de-pe-piata-de-echilibrare/
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/furnizorii-deenergie-electrica-termene-rezolvarea-plangerilor-despagubiripot-cere-clientii-nu-respectate-1_58b2bd185ab6550cb8d4badc/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/furnizorii-deenergie-electrica-termene-rezolvarea-plangerilor-despagubiripot-cere-clientii-nu-respectate-1_58b2bd185ab6550cb8d4badc/index.html
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stabileşte că furnizorul de energie electrică are ca termen de emitere a ofertei de furnizare 15 zile 

lucrătoare, iar în cazul în care nu îl respectă, clientul are dreptul să ceară despăgubirea de 100 de 

lei, plus cei 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere.  

Consiliul Concurenței investighează firmele de stat din energie 

Consiliul Concurenţei lucrează la o serie de investigaţii cu privire la unele lucrări sau achiziții pentru 

firmele de stat, în special din zona de gaze și electricitate, a declarat marţi preşedintele Consiliului 

Concurenţei Bogdan Chiriţoiu. 

Președintele Concurenței a afirmat că în urma investigației făcute pe piața energiei electrice unde, 

la începutul acestui an s-au înregistrat fluctuaţii semnificative de preţuri, nu au fost constatate 

nereguli pe partea concurenţială, însă el a adăugat: ”Cadrul legal trebuie îmbunătăţit pentru a nu 

mai permite astfel de situaţii”. 

”Nu avem până acum indicii de încălcare a legii care să ducă la o investigaţie pe zona de 

concurenţă. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a retras licenţele 

de funcţionare pentru câţiva traderi, ceea ce ne arată că au găsit câteva nereguli pe care le-au 

sancţionat, dar noi nu avem până acum semne că ar fi vorba de înţelegeri ilegale între firmele 

participante”, a explicat Chirițoiu. 

”Sprijinim ANRE în analiza lor, dar momentan ne concentrăm pe îmbunătăţirea cadrului legal, 

astfel încât genul acesta de fluctuaţii foarte mari, chiar dacă sunt de scurtă durată, să nu se mai 

repete”, a mai declarat Chirițoiu. 

Primăria Capitalei înființează propria companie energetică și vrea să preia CET Grozăvești 

și CET Titan 

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, marți, înființarea unei societăți comerciale 

având ca obiect de activitate producerea, furnizarea energiei electrice și termice, serviciu 

energetice și de mentenanță. Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că primăria intenționează 

să negocieze achiziționarea CET Grozăvești și CET Titan. 

Gabriela Firea a susținut că în București, de la producător la consumator, traseul energiei termice 

este mult prea mare și din acest motiv trebuie construite stații intermediare de cogenerare. 

"Dorim negociere pentru achizționarea unor CET-uri, CET Grozăvești și CET Titan", a declarat în 

context primarul Capitalei. 

Firea a argumnetat necesitatea înființării unor asemenea societăți acuzând faptul că serviciile 

actuale oferite bucureștenilor sunt de slabă calitate, contractele de prestări de servicii și utilității 

fiind accesibile doar unui grup restrâns de firme. 

Care este adevarata miza a Primariei Capitalei, dupa infiintarea unei societati energetice 

proprii? 

Sa glumim: daca investitiile in sistemul centralizat din Bucuresti ar fi de circa 2 miliarde de euro, 

nu mai bine facem inca un reactor nuclear? Ba chiar doua, daca luam in considerare si datoriile 

acumulate de Elcen si Radet de-a lungul ultimilor ani si pe care statul se gandeste cum sa le 

stearga, pentru a preda in mana Primariei Capitalei doua entitati curate, cam anul viitor pe vremea 

asta. Numai ca, de data asta nu se glumeste. Zilele acestea a fost lansata spre dezbatere publica 

http://www.energynomics.ro/ro/consiliul-concurentei-investigheaza-firmele-de-stat-din-energie/
http://www.profit.ro/stiri/primaria-capitalei-infiinteaza-propria-companie-energetica-si-vrea-sa-preia-cet-grozavesti-si-cet-titan-16815162
http://www.profit.ro/stiri/primaria-capitalei-infiinteaza-propria-companie-energetica-si-vrea-sa-preia-cet-grozavesti-si-cet-titan-16815162
http://energy-center.ro/actualitate-news/care-este-adevarata-miza-a-primariei-capitalei-dupa-infiintarea-unei-societati-energetice-proprii/
http://energy-center.ro/actualitate-news/care-este-adevarata-miza-a-primariei-capitalei-dupa-infiintarea-unei-societati-energetice-proprii/
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asa zisa „strategie energetica a Capitalei”, care are ca obiectiv principal infiintarea unei societati 

energetice, pe fondul unificarii Elcen si Radet, astfel incat de anul viitor Primaria sa nu mai 

subventioneze masiv energia termica livrata consumatorilor. Nu stim cine si mai ales cand a croit 

aceasta presupusa strategie, in conditiile in care despre unificarea celor doua societati se vorbeste 

de mai bine de 5-6 ani, dar nimeni nu a indraznit si nu a stiut cum sa o faca. Nu ne facem iluzii ca 

in momentul de fata ar sti cineva din primarie, sau din Consiliul general. Dar, ce conteaza, ideea 

este sa aratam ca avem strategii. 

Clienții Arelco Energy și Arelco Power, preluați de FUI 

Clienții Arelco Energy au fost preluați de Furnizorii de Ultimă Instanță – FUI. Potrivit unei informări 

a ANRE, începând cu data de 17.02.2017, furnizorii de ultimă instanță – Electrica Furnizare și  CEZ 

Vânzare au preluat locurile de consum din zona de activitate a operatorilor de distribuție 

concesionari SDEE Transilvania Nord  și Distribuţie Energie Oltenia  aflate la data de 16.02.2017 

în portofoliul Arelco Energy S.R.L. 

Producătorii de energie eoliană cer Guvernului să modifice urgent legislația prin OUG 

Asociația Română pentru Energie Eoliana (RWEA) susține cu producătorii din sector au acumulat 

pierderi semnificative în ultimii doi ani și cer o intervenție de urgență a Guvernului, prin aprobarea 

ordonanței de urgență pentru modificarea Legii 220/2008 în fiorma actuală, care ar putea aduce o 

"normalizare" a activității sectorului eolian. 

”Subliniem faptul ca proiectul ordonanței a fost aprobat de către Comisia Uniunii Europene care 

și-a dat acordul în 19 decembrie 2016 pe această formă de proiect, trimisă în prezent spre avizare 

către ministerele si agențiile guvernamentale de linie”, aată RWEA, într-un comunicat emis vineri. 

În plus, apropierea termenului de 1 aprilie 2017, când o parte din tehnologii vor începe recuperarea 

certificatelor amânate, impune un proces decizional accelerat, spun oficialii asociației, scrie 

News.ro. 

Micii regenerabili apelează la Guvern 

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES) 

solicită Guvernului României să nu aprobe Ordonanţa de Urgenţă ce modifică legea 220/2008 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile în forma 

pregătită de fosta conducere a Ministerului Energiei, argumentând că se sacrifică producătorii mici 

şi mijlocii din acest sector, în favoarea producătorilor integraţi (care au atât producţie de energie 

verde, cât şi furnizare şi distribuţie). În piaţă se vorbeşte că se acordă discounturi chiar mai mari 

de 50% la plata certificatelor verzi. Anul acesta, preţul minim al unui certificat verde (CV), la care 

se tranzacţionează, de obicei, este stabilit de ANRE la 133,0611 lei. PATRES propune ca furnizorii 

să achiziţioneze de pe piaţa spot, anonimă, minim 50% din necesarul de certificate verzi. 

PATRES, apel disperat la Guvernul Grindeanu de la peste 200 de investitori: Nu sacrificați 

producătorii mici și mijlocii din sectorul regenerabilelor! 

Peste 200 investitori din sectorul regenerabilelor, într-un apel susținut de Organizaţia Patronală a 

Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES, îi cer premierului Sorin 

Grindeanu să nu aprobe Ordonanța de Urgență ce modifică Legea 220/2008 în forma pregătită de 

http://www.investenergy.ro/clientii-arelco-energy-si-arelco-power-preluati-de-fui/
http://www.profit.ro/insider/energie/producatorii-de-energie-eoliana-cer-guvernului-sa-modifice-urgent-legislatia-prin-oug-16822995
http://news.ro/
http://www.focus-energetic.ro/micii-regenerabili-apeleaza-la-guvern-40331.html
http://www.investenergy.ro/patres-apel-disperat-la-guvernul-grindeanu-de-la-peste-200-de-investitori-nu-sacrificati-producatorii-mici-si-mijlocii-din-sectorul-regenerabilelor/
http://www.investenergy.ro/patres-apel-disperat-la-guvernul-grindeanu-de-la-peste-200-de-investitori-nu-sacrificati-producatorii-mici-si-mijlocii-din-sectorul-regenerabilelor/
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fosta conducere a Ministerului Energiei, pe motiv că sacrifică investitorii mici și mijlocii din sectorul 

regenerabilelor, avantajând în mod evident producătorii integrați. 

Demersul PATRES, ce se constituie într-un apel de forță majoră adresat premierului României, Dl 

Sorin Grindeanu, este susținut de peste 200 de investitori din sectorul regenerabilelor, membri ai 

organizației patronale și nu numai, care solicită Guvernului adoptarea OUG cu păstrarea 

elementelor pozitive, dar cu unele modificări care să urmărească și creșterea veniturilor 

producătorilor neintegrați și care să limiteze distorsiunea generalizată în piața de energie și 

certificate verzi, se precizează într-un comunicat transmis de PATRES. 

Reprezentanții organizației patronale spun că  solicitat, în repetate rânduri, Ministerului Energiei 

să revină asupra modificărilor aduse la Legea 220, astfel ca forma finală a OUG să conțină soluții 

echitabile pentru toți producătorii din sectorul regenerabilelor. Lucru care nu s-a întâmplat până în 

acest moment, propunerea de OUG fiind deja pe circuitul de avizare, urmând să fie înaintată în 

scurt timp Guvernului spre aprobare! 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

194.84 195.82 141.03 202.15 109.72 225.47 154.1 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 
644.84 645.82 591.03 652.15 559.72 675.47 604.10 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

77838 84482 77285 70624 64656 83281 39764 

 

Preţuri şi volume 01.03 02.03 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

177.14 192.72 178.14 137.5 73.99 176.54  

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 
627.14 642.72 628.14 587.50 523.99 626.54  

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

77081 75663 76565 70104 65029 75484  

 

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 


