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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Transelectrica a dat în judecată ANRE pentru tarifele prea mici 

Transelectrica (simbol bursier TEL) a deschis un litigiu împotriva Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), acuzând instituţia că prin fixarea unui tarif prea mic 

pentru serviciul de transport al energiei îi va provoca un prejudiciu de 138,4 mil. lei de-a lungul 

următorilor cinci ani. 

ANRE stabileşte rata de rentabilitate în toate activităţile de monopol natural din domeniul energiei, 

inclusiv distribuţia şi transportul electricităţii. Autoritatea a majorat, cu efect din luna iulie 2014, 

tariful mediu de transport al energiei la 22,5 lei/MWh, de la 22,16 lei/MWh, tariful în vigoare de la 

1 ianuarie, care la rândul său fusese majorat de la tariful de 21,16 lei/MWh stabilit pentru anul 

2013. 

Deşi tariful de transport a crescut, conducerea Transelectrica susţine că ANRE i-a redus rata 

reglementată de rentabilitate (RRR) a activităţii la 7,7%, faţă de nivelul anterior de 8,52%. Noua 

rată, care ar urma să fie aplicată de-a lungul unei perioade de cinci ani, „va determina prejudicierea 

financiară a societăţii prin scăderea rentabilităţii la activitatea de transport al energiei electrice cu 

valoarea estimată de 138,4 mil. lei“, arată reprezentanţii companiei într-o notă de informare 

adresată acţionarilor. 

Potrivit Transelectrica, în determinarea ratei de rentabilitate, ANRE a calculat greşit coeficientul 

beta, un parametru folosit în finanţe care indică riscul unei investiţii dat de expunerea la evoluţiile 

pieţei de capital. Transelectrica este una dintre cele mai lichide firme listate, fiind inclusă în indicele 

principal al bursei, BET. Titlurile TEL s-au apreciat de la începutul anului cu 71%, investitorii apre-

ciind rezultatele foarte bune din primul semestru, în care profitul s-a dublat şi ca urmare a majorării 

tarifului de transport. Cotaţia acţiunilor TEL s-a situat vineri la 27,04 lei, nivel la care compania 

avea o capitalizare de 1,98 miliarde de lei. 

Comparând evoluţia zilnică, de la listarea din 2006, a acţiunilor TEL cu evoluţia indicelui BET-C, 

care include toate companiile listate pe piaţa reglementată a bursei, cu excepţia SIF-urilor, 

conducerea Transelectrica a obţinut un coeficient beta de 1,0359, „ceea ce indică faptul că 

acţiunea TEL a reacţionat sincron cu mişcările pieţei de capital.“ 

„O valoare de 0,43 (ca cea utilizată de ANRE) pentru parametrul Beta arată că acţiunea TEL este 

defazată faţă de mişcările pieţei de capital, lucru contrazis de statisticile prezentate de Bursa de 

Valori Bucureşti“, mai menţionează conducerea Transelectrica. La un beta de 1,0359 ar 

corespunde o rată de rentabilitate de 9,87%, însă compania s-ar mulţumi şi să obţină o rată de 

8,52%, precum cea stabilită pentru anul 2013 şi semestrul I din 2014. 

Adio echipamente second-hand în rețele! ANRE ia în vizor distribuitorii 

http://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/transelectrica-a-dat-in-judecata-anre-pentru-tarifele-prea-mici-13365964
http://www.zf.ro/wikizf/compania-nationala-de-transport-al-energiei-electrice-transelectrica-s-a-8481419
http://www.bizenergy.ro/adio-echipamente-second-hand-in-retele-anre-ia-in-vizor-distribuitorii/#.VCUj61JO7IV
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Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE va lua la bani mărunți 

operatorii care nu fac investiții corespunzătoare în rețelele de distribuție. Potrivit noii Legi a energiei 

și gazelor, modificată și aprobată de Parlament, ANRE va avea obligația să verifice, cu lux de-a 

amănuntul, aparatura, instalațiile, echipamentele distribuitorilor de energie și gaze. 

”În ultimii 3 ani, au crescut foarte mult costurile de transport și distribuție a energiei – cu 50%, însă 

se constată o deteriorare a calității serviciilor distribuitorilor, mai ales în Capitală, în detrimentul 

consumatorilor”, a declarat Iulian Iancu, președintele Comisiei de Industrii și Servicii din Camera 

Deputaților. El s-a arătat nemulțumit de soarta reclamațiilor consumatorilor, autoritățile 

responsabile declarând că acestea sunt gestionate, în condițiile în care zac prin sertare, nefiind 

practic soluționate. 

Prin urmare, Noua Lege a energiei stabilește ca ANRE să vină cu proceduri/soluții de verificare 

propriu zisă a investițiilor operatorilor în rețele, înainte ca acestea să fie recunoscute în costuri. S-

a vehiculat în piață și au existat suspiciuni că Enel a adus echipamente second-hand, pe care le-

au încoroporat în instalații ca echipamente noi, cu prețuri pe măsură, a atras atenția Iulian Iancu, 

precizând că astfel de zvonuri vor fi eliminate din start, prin procedurile clare care vor fi emise de 

către ANRE. Așadar, pe viitor, toate echipamentele ce vor fi utilizate în sectorul energetic vor fi noi 

şi omologate pentru piaţa din România. 

Ca să poți verifica instalațiile și echipamentele operatorilor din piață, ai nevoie de o armată de 

oameni, motiv pentru care ANRE va avea un serviciu externalizat de verificare a investițiilor 

operatorilor. Totodată, ANRE va deține – în scurt timp – un sistem software on-line, de ultimă 

generație, de monitorizare a tuturor investițiilor operatorilor care solicită reglementatorului 

recunoașterea acestora în costuri. 

Energia regenerabilă va avea un loc aparte în viitoarea strategie energetică – director 

Strategia energetică a României, aflată în lucru, va fi adaptată schimbărilor care au loc în domeniu 

în lume, iar un loc aparte va fi alocat energiei din surse regenerabile, a cărei pondere în consumul 

naţional este în creştere, afirmă Gabriel Dumitraşcu, director în Departamentul pentru Energie. 

"Suntem în poziţia de a adapta strategia energetică, dar şi anticipând schimbări viitoare. Energia 

verde va avea în viitoarea strategie energetică un loc aparte", a declarat joi Dumitraşcu, şeful 

Direcţiei Privatizare din Departamentul pentru Energie, într-o conferinţă organizată de Agenţia 

Italiană pentru Comerţ Exterior la Bucureşti. 

El a arătat că în prezent sunt instalaţi peste 4.100 MW în unităţi de producţie a energiei din surse 

regenerabile, iar tendinţa de creştere, chiar dacă nu într-un ritm atât de rapid că până acum. 

În 2012, ponderera energiei verzi în consum a fost de 7%, iar anul trecut a urcat la 10%. România 

speră să ajungă până în 2020 la o cota de 20%. 

"Suntem în apropierea acestei ţinte", a spus Dumitraşcu. 

Strategia se va aplica în perioada 2014-2035, iar finalizarea documentului este preconizată pentru 

începutul lunii octombrie. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/energia-regenerabila-va-avea-un-loc-aparte-in-viitoarea-strategie-energetica-director-13347086
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Energia produsă din surse regenerabilă beneficiază de ajutor de stat sub formă certificatelor verzi. 

Producătorii de energie verde primesc gratuit aceste certificate, pe care le vând furnizorilor de 

energie, care le includ în facturile plătite de consumatorii finali. 

Preţul plătit de consumator a crescut semnificativ în ultimii doi ani că urmare a includerii costului 

certificatelor verzi în facturi, a arătat Otilia Marin, directorul general al Direcţiei de energie 

regenerabilă şi cogenerare din Autoritatea Naţioanală de Reglementare în Energie. 

Departamentul pentru Energie a concluzionat, în urma consultării publice pe tema viitoarei strategii 

energetice, că electricitatea produsă de reactoare nuclearelectrice este "esenţială" pentru 

România, iar cărbunele ar putea rămâne o sursă importantă pentru asigurarea securităţii 

energetice. 

Situație fără precedent! Piața de energie se judecă cu ANRE 

OPCOM versus ANRE. Operatorii de pe piața energiei versus ANRE. Este o situație fără 

precedent! Practic, piața de energie se judecă cu ANRE pe noi reguli stabilite de reglementator pe 

OPCOM. ANRE a câștigat un prim proces cu OPCOM, mai sunt însă alte zeci de litigii în derulare.  

Până când Instanța se va pronunța și în alte cazuri, lucrurile se precipită pe piața energiei. În timp 

ce operatorii, OPCOM, deputații Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților își unesc 

forțele și reclamă situația de neacceptat care se creează prin aplicarea noului Regulament ANRE 

privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică, 

reglementatorul își menține poziția, reprezentanții instituției considerând că Instanța le va da, în 

continuare, câștig de cauză. 

Operatorii de pe piața energiei au reclamat situația și la ministrul delegat pentru Energie, 

informându-l că noile reguli ce vor fi instituite pe OPCOM vor conduce la anularea PCCB și la 

limitarea accesului producătorilor de energie regenerabilă în favoarea marilor producători, ceea ce 

este o discriminare. Ministrul Răzvan Nicolescu le-a spus că are cunoștință de deciziile 

reglementatorului, precum și de faptul că acestea au fost contestate în Instanță de operatorii din 

piață și de OPCOM. “Trebuie să lăsăm Instanța să se pronunțe. Pe fond, împărtășesc problemele 

reclamate de operatorii de pe piața energiei. Dacă, în funcție de deciziile judecătorești, se va 

impune o modificare de legislație primară, mă voi ocupa personal”, a declarat ministrul delegat 

pentru Energie, într-o conferință Mediafax pe teme de energie. 

Ca să dovedească că este la curent cu ce se întâmplă pe piața energiei, ministrul a explicat cum 

stau lucrurile: o serie de operatori, cu acordul OPCOM, au făcut un tip de tranzacții. După un timp, 

ANRE a atenționat OPCOM că tranzacțiile respective nu respectă legislația în vigoare – poate fi 

interpretabil! S-a ajuns în Instanță. Dacă aceasta dă dreptate operatorilor, nu e nevoie de modificări 

legislative. Dacă am modifica legislația până la pronunțarea Instanței, am face rău operatorilor, 

ANRE fiind în situația în care să spună ca a avut dreptate și să cîștige procesele! La începutul 

anului 2015 vom revizui Legea 123 și putem rediscuta și situația dată, a anunțat Nicolescu. 

Practic, se așteaptă ca Instanța să lămurească lucrurile și să aducă pace și liniște pe piața energiei. 

Operatorii și-au arătat nemulțumirea, semnalând că nu se poate cere unei Instanțe să definească 

cadrul de funcționare a pieței de energie. 

Havrileț, ANRE: „Dacă toată lumea este nemulțumită de activitatea ANRE înseamnă că ne facem 

datoria” 

http://www.bizenergy.ro/situatie-fara-precedent-piata-de-energie-se-judeca-cu-anre/#.VCu8QVJO7IV
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În replică, președintele ANRE, Niculae Havrileț, s-a arătat satisfăcut de activitatea instituției pe 

care o conduce. “Instanța va judeca dacă reglementările ANRE sunt Ok. Atunci când toată lumea 

este nemulțumită de activitatea ANRE înseamnă că reglementatorul își face datoria”, a declarat 

Havrileț, exprimându-și deschiderea față de solicitarea Comisiei pentru Servicii și Industrii din 

Camera Deputaților de a se organiza o ședință publică în care ANRE să-și prezinte activitatea și 

să dea explicații pentru deciziile luate. 

„Nu s-ar fi ajuns în această situație dacă – foarte simplu – OPCOM și-ar fi modificat propriile 

proceduri în urma atenționării noastre, lucru care nu s-a întâmplat. Am constatat că au fost oferte 

pe OPCOM care nu respectau procedurile operatorului. Într-o tranzacție, elementul principal 

trebuie să fie prețul, care însă nu era legat de tranzacția efectivă în cazurile semnalate. Părțile 

implicate aveau posibilitatea să-și transmită informații cu privire la încheierea contractului în 

detrimentul altor furnizori de pe bursă, care nu cunoșteau datele respective. Se cheamă 

discriminare”, a explicat președintele ANRE. 

El a semnalat că, după eliminarea contractelor bilaterale, felul de negociere s-a mutat pe bursă. 

“Se negociază înainte de tranzacție, au loc întâlniri între participanții la piață, după care își 

oficializează căsătoria pe OPCOM, fără a fi asigurată transparența și nediscrimarea”, a afirmat 

Havrileț. 

ANRE:Cuplarea României la piaţa pentru ziua următoare nu trebuie să ne dea speranţe că 

vom exporta mai mult 

Alăturarea României la mecanismul de cuplare a pieţelor pentru ziua următoare din Cehia, 

Slovacia şi Ungaria nu trebuie să dea speranţe producătorilor că vor exporta mai multă energie, a 

declarat, marţi, într-o conferinţă de specialitate, Marian Cernat, director în cadrul Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei  (ANRE). 

‘România a decis să se alăture mecanismului de cuplare a pieţelor pentru ziua următoare din 

Cehia, Slovacia şi Ungaria, iar Autoritatea de reglementare a emis Regulamentul privind 

funcţionarea pieţei pentru ziua următoare în condiţiile acestei cuplări, cu efectele benefice pe care 

le are acest mecanism. Aş vrea să atrag atenţia asupra faptului că nu trebuie să avem aşteptări 

deosebite în ceea ce priveşte creşterea exportului de energie electrică prin acest mecanism pentru 

că dacă urmăriţi evoluţia ATC-ului zilnic, deci a capacităţii de schimb care se alocă zilnic pe graniţa 

ungară, o să vedeţi că, în ultima vreme, este foarte mică din cauza faptului că această capacitate 

este ocupată prin alocările anuale şi lunare (…) Cu alte cuvinte, nici nu trebuie să ne sperie 

cuplarea pieţei pentru ziua următoare cu pieţele din centrul Europei, nici nu trebuie să dea speranţe 

deosebite producătorilor că vor exporta mai multă energie’, a afirmat Cernat. 

Reprezentantul ANRE a precizat, totodată, că alocarea implicită de energie pentru ziua următoare 

oferă o utilizare mai raţională a capacităţii de schimb, iar în ansamblu exportul de energie se află 

la limita capacităţii de schimb a României. 

‘Sigur că alocarea aceasta implicită de capacitate pentru ziua următoare oferă o utilizare mai 

raţională, mai bună a capacităţii de schimb şi este posibil ca, în timp, să se transfere o parte dintre 

capacitatea care este utilizată prin alocarea manuală şi lunară în alocarea zilnică. Per total, 

exportul de energie pe care îl facem acum este practic la limita capacităţii noastre de schimb’, a 

spus Cernat. 

http://www.bizenergy.ro/anrecuplarea-romaniei-la-piata-pentru-ziua-urmatoare-nu-trebuie-sa-ne-dea-sperante-ca-vom-exporta-mai-mult/#.VCu9rVJO7IU
http://www.bizenergy.ro/anrecuplarea-romaniei-la-piata-pentru-ziua-urmatoare-nu-trebuie-sa-ne-dea-sperante-ca-vom-exporta-mai-mult/#.VCu9rVJO7IU
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Miniștrii Petrescu și Nicolescu, contre pe excepțiile la “taxa pe stâlp” 

Miniștrii portofoliilor economice din Cabinetul Ponta au păreri diferite în ce privește celebra taxă 

pe stâlp! Se abțin să comenteze decizia Guvernului, își exprimă însă – în ședințele de guvern și în 

conferințe –  punctele de vedere cu privire la sistemul de impozite în general, respectiv taxa pe 

construcțiile speciale. 

Urmare a declarațiilor făcute, în ultima perioadă, un lucru este cât se poate de clar: tinerii miniștri 

ai Finanțelor și Energiei nu sunt pe acceași lungime de undă când este vorba de taxa pe stâlp. Cu 

sublinierea că nu este corect să comenteze declarațiile, nu deciziile, unor colegi din Cabinet, 

ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, a admis că nu agreează excepţiile de la plata 

taxei pe construcţiile speciale, care ar trebui să fie pentru toţi operatorii din piaţă. 

Nicolescu a fost prezent, în SUA, când Ioana Petrescu, ministrul Finanțelor, a anunțat oamenii de 

afaceri texani, în cadrul unei conferințe, că platformele petroliere din Marea Neagră vor fi 

excepatate de la plata taxei pe construcțiile speciale. Refuzând să comenteze declarația acesteia, 

ministrul delegat pentru Energie a precizat:”Am exprimat în Guvern punctul de vedere al 

Departamentului pentru Energie, îmi doresc un sistem care să nu pună bariere investiţiilor. Mie, 

excepţiile nu-mi plac. Deciziile trebuie luate pentru toată lumea”. 

Nicolescu, despre eliminarea taxei pe stâlp pe platformele marine de petrol şi gaze: Nu-mi 

plac excepţiile 

Răzvan Nicolescu, ministrul delegat pentru Energie, a afirmat că îşi doreşte că taxa pe construcţii 

speciale să scadă în mod unitar pentru toate companiile din energie, el afirmând că nu este adeptul 

excepţiilor. 

Oficialul a fost întrebat despre intenţia ministrului de Finanţe, Ioana Petrescu, care a declarat în 

SUA că platformele marine de petrol şi gaze vor fi exceptate de la plata taxei pe construcţii 

speciale. 

"Nu este corect să comentez declaraţiile colegilor mei din Guvern. Punctul de vedere al 

Departamentului pentru Energie l-am exprimat în Guvern şi este acela că îmi doresc un sistem 

care să nu pună bariere investiţiilor. Mie excepţiile nu-mi plac", a afirmat Nicolescu, în cadrul unui 

forum energetic. 

În cazul în care scutirea s-ar aplică aşa cum a afirmat ministrul Ioana Petrescu, atunci de scutire 

ar beneficia companii că Petrom, ExxonMobil, Lukoil sau Romgaz, pentru exploatările din Marea 

Neagră. Aceste companii explorează după hidrocarburi. 

Anterior, atât premierul Victor Ponta cât şi Ioana Petrescu, au afirmat că taxa pe construcţii 

speciale se va reduce de la 1,5% din valoarea activelor la 1%, iar banii vor merge la autorităţile 

locale unde se află aceste construcţii. 

Aceasta se aplică pe cabluri, sonde, hidrocentrale, termocentrale sau reactoare nucleare. 

Romgaz şi Petrom vor să livreze Republicii Moldova gaze cu 20% mai ieftine decât cele din 

Rusia 

http://www.bizenergy.ro/ministii-petrescu-si-nicolescu-contre-pe-exceptiile-la-taxa-pe-stalp/#.VCu9F1JO7IV
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/nicolescu-despre-eliminarea-taxei-stalp-platformele-marine-petrol-gaze-nu-mi-plac-exceptiile-1_542a79ef0d133766a88b3caf/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/nicolescu-despre-eliminarea-taxei-stalp-platformele-marine-petrol-gaze-nu-mi-plac-exceptiile-1_542a79ef0d133766a88b3caf/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/romgaz-petrom-vor-livreze-republicii-moldova-gaze-20-mai-ieftine-decat-cele-rusia-1_54280f780d133766a87ea83c/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/romgaz-petrom-vor-livreze-republicii-moldova-gaze-20-mai-ieftine-decat-cele-rusia-1_54280f780d133766a87ea83c/index.html
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Romgaz şi Petrom au înaintat câte o ofertă companiei de stat din Republica Moldova pentru 

livrarea de gaze prin conducta Iaşi - Ungheni, însă momentan nu se realizează niciun export, au 

declarat surse din sectorul energetic pentru Agerpres. 

Reprezentanţii Departamentului pentru Energie au precizat că preţul din ofertele companiilor 

româneşti este cu 20% mai mic decât cel al gazelor ruseşti. 

 „Există două oferte făcute de societăţi româneşti către compania de stat Energocom din Republica 

Moldova la preţuri de livrare la graniţă cu aproximativ 20% mai mici decât cele practicate de 

Gazprom pe această piaţă. Construcţia şi punerea în funcţiune a gazoductului Iaşi -Ungheni a 

creat pentru consumatorii din zona Ungheni posibilitatea unei alternative în ceea ce priveşte 

aprovizionarea cu gaze natural“, au arătat reprezentanţii Departamentului pentru Energie, potrivit 

Agerpres. 

Prin gazoductul Iaşi - Ungheni, inaugurat la sfârşitul lunii august, se pot livra aproximativ 14.000 

de metri cubi de gaze pe oră, adică 3% din consumul Republicii Moldova. 

 „Estimăm că vom folosi în curând această oportunitate, dar este decizia companiei de stat din 

Republica Moldova când anume va dori să facă acest lucru. România şi-a ţinut promisiunile şi am 

reuşit finalizarea acestui important proiect de infrastructură energetică în timpul agreat şi cu un 

buget final de cheltuieli sub cel planificat iniţial. Vom continua să încurajăm dezvoltarea 

infrastructurii energetice şi interconectarea sistemului energetic din Republica Moldova cu cel din 

România“, a mai spus reprezentanţii Departamentului pentru Energie. 

Ministerul Economiei din Republica Moldova anunţa, în 10 septembrie, pe portalul său, că Uniunea 

Europeană va aloca suplimentar 10 milioane de euro (12,9 milioane de dolari) pentru extinderea 

gazoductului Iaşi-Ungheni până la Chişinău, în scopul asigurării unei alternative de aprovizionare 

cu gaze a capitalei Republicii Moldova. Această plată suplimentară ar urma să fie efectuată în 

cursul anului viitor.  

UPDATE Razvan Nicolescu: Compania Stratum Energy va deveni al deveni al treilea 

producator de gaz din Romania/ Afacerile companiei din Romania sunt conduse de Ion 

Popa, fost director Petrom  

Compania Stratum Energy va deveni al deveni al treilea producator de gaz din Romania dupa 

Romgaz si Petrom, cu o productie anuala de peste 0,5 miliarde m3 dupa ce va investi peste 150 

milioane dolari, anul urmator, in tara noastra, in dezvoltarea descoperirii de gaz conventional 

facuta, recent, de companie in zona Moinesti (jud. Bacau), a anuntat ministrul delegat pentru 

Energie Razvan Nicolescu, in urma unei intalniri cu reprezentanti ai companiilor energetice 

americane. Amintim ca Stratum Energy Romania a anuntat in octombrie 2012 ca a descoperit 

zacaminte de gaze la Moinesti. Stratum Energy Romania este condusa de Ion Popa, fost director 

al Petrom.  

Razvan Nicolescu se afla in SUA, insotindu-l pe Victor Ponta. 

Compania Stratum Energy Romania LLC a descoperit in 2012 un zacamant de gaze-condensate 

(titei usor) in zona Moinesti, in urma lucrarilor geologice efectuate in Romania. Stratum Energy 

este titulara acordului de concesiune pentru explorare si exploatare a blocului Moinesti, zona in 

care pot fi intalnite printre cele mai vechi exploatari petroliere, potrivit informatiilor transmise 

HotNews.ro de reprezentantii companiei. 

http://adevarul.ro/economie/business-international/basescu-In-2019-vom-putea-acoperi-integral-nevoile-republicii-moldova-consumul-gaze-naturale-1_540077a30d133766a8af97bb/index.html
http://adevarul.ro/economie/business-international/basescu-In-2019-vom-putea-acoperi-integral-nevoile-republicii-moldova-consumul-gaze-naturale-1_540077a30d133766a8af97bb/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-18187682-razvan-nicolescu-compania-stratum-energy-deveni-deveni-treilea-producator-gaz-din-romania.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-18187682-razvan-nicolescu-compania-stratum-energy-deveni-deveni-treilea-producator-gaz-din-romania.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-18187682-razvan-nicolescu-compania-stratum-energy-deveni-deveni-treilea-producator-gaz-din-romania.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-13356412-stratum-energy-descoperit-zacamant-petrolier-zona-moinesti.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-13356412-stratum-energy-descoperit-zacamant-petrolier-zona-moinesti.htm
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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 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 

Preţ mediu [Lei/MWh] 152,77 202,25 168,52 181,75 196,79 210,54 194,29 
Pret Piata de Echilibrare          

(450 Lei +pret PZU) 
602,77 652,25 618,52 631,75 646,79 660,54 644,29 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

55.112 69.158 67.777 67.803 62.309 54.868 63.869 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 


