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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

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

energetică – prioritate națională 

Ca primă urgenţă, consumatorii casnici trebuie responsabilizaţi şi sprijiniţi să-şi achite facturile la 

energie şi să-şi eficientizeze energetic locuinţele; Autoritățile să regândească sistemul de impozite 

şi taxe conţinute în preţurile energiei Nivelul scăzut al veniturilor populaţiei, creşterea preţului 

energiei, accesul la resursele energetice şi caracteristicile energetice ale locuinţei şi ale sistemului 

de furnizare a energiei determină sărăcia energetică în România în momentul de față. 

Tranziţia României la piaţa energetică europeană unică va duce, în următoarea perioadă, nu la o 

scădere a preţurilor, aşa cum UE speră, ci la o creştere aproape dublă a preţurilor energiei, 

apreciază specialiști din domeniul eficienței energetice. Potrivit acestora, “într-o perioadă scurtă 

de timp (2015 – 2018) urmează un şoc al creşterii preţurilor energiei, probabil ultima creştere prin 

decizie politică a preţurilor, șoc ce va fi suportat de economie, dar şi de bugetele de familie. 

Impactul asupra segmentului sărac al populaţiei va fi foarte greu de suportat. Se așteaptă o 

accelerare a procesului de sărăcire a populaţiei româneşti, sub impactul creşterii rapide a preţurilor 

energetice, adâncirea decalajului 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, se remarcă în studiul „Eficiența energetică — prioritate națională pentru 

reducerea sărăciei energetice, creșterea calității vieții și siguranța consumatorilor de energie”, 

lucrare realizată de Institutul de Cercetare a Calității Vieții și Institutul de Sociologie, cu suportul 

unor specialiști cu vastă experiență în domeniul eficienței energetice.  

Din ce vom plăti facturile la energie? 

Comisia Europeană îşi doreşte o nouă piaţă a energiei electrice, în care consumatorul final să 

simtă mai acut decât până acum fluctuaţiile de preţ, inclusiv cele determinate de instabilitatea 

producţiei din surse regenerabile. Mai devreme sau mai târziu, industria regenerabilelor ar trebui 

să devină competitivă, fără a mai avea nevoie de subvenţii. 

Într-un amplu document aflat încă de dezbatere publică, Comisia Europeană vorbeşte despre noul 

proiect al pieţei de energie electrică, care să ţină cont de faptul că, în orizontul anului 2030, 50% 

din energie va proveni din surse regenrabile. Principala problemă este instabilitatea preţului 

energiei, generată de fluctuaţiile de producţie şi consum. Pentru moment, acest aspect este reglat 

de autorităţile naţionale prin intermediul unui sistem complex de reglementări, astfel încât preţul la 

consumatorul final să fie predictibil şi relativ suportabil. Creşterea ponderii energiei regenerabile 

face ca actualul mecanism să devină dificil de aplicat pe termen mediu şi lung. Pentru a regla 

potenţialele dezechilibre generate de execesul sau penuria de energie e nevoie de mai multe 

interconectări fizice, pentru a transporta efectiv energie peste graniţele statelor statelor membre, 

pentru a crea o piaţă mai mare de desfacere, unde cererea acoperă mai bine oferta. Comisia 

Europenă face însă şi pasul următor, previzibil de altfel, propunând o discuţie despre 

http://www.investenergy.ro/studiu-comandat-de-anre-eficienta-energetica-prioritate-nationala-pentru-reducerea-saraciei-energetice-din-romania/
http://www.investenergy.ro/studiu-comandat-de-anre-eficienta-energetica-prioritate-nationala-pentru-reducerea-saraciei-energetice-din-romania/
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/din-vom-plati-facturile-energiee-1_5608d990f5eaafab2c139843/index.html
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interconectarea funcţională a pieţelor de tranzacţionare a energiei, mai ales pentru tranzacţiile intra 

day şi de echilibrare. Asta cel puţin la nivel regional.  

Studiu: electricitatea şi gazele din România sunt printre cele mai ieftine din Europa, dar 

suportabilitatea devine o problemă din cauza veniturilor mici 

Preţurile la gaze naturale şi la energia electrică pentru consumatorii casnici sunt în continuare 

semnificativ mai mici în România comparativ cu ţările din jur şi sub media din Europa de Vest, însă 

costurile cu energia devin o problemă de suportabilitate în contextul veniturilor scăzute ale 

populaţiei, potrivit unui studiu realizat de către Boston Consulting Group pentru Asociaţia 

Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE). 

„În perioada 2008 - 2014, preţurile la energie electrică şi cele la gaze naturale pentru consumatorii 

casnici au crescut cu o rată medie anuală sub nivelul inflaţiei. Pentru clienţii non-casnici, creşterea 

preţului energiei electrice a rămas sub nivelul inflaţiei, în timp ce, pentru gaze naturale, creşterea 

procentuală a depăşit acest nivel ca urmare a calendarului de aliniere a preţurilor gazelor din 

producţia internă cu cele europene. Deşi consumatorul casnic din România are unul dintre cele 

mai mici venituri nete din Europa, preţurile energiei electrice şi gazelor naturale rămân relativ 

reduse, chiar dacă le raportăm la puterea de cumpărare. Cu toate acestea, ponderea costurilor 

totale cu energia în cheltuielile uzuale ale consumatorilor cu venituri mici rămâne relativ ridicată, 

ceea ce face ca suportabilitatea preţului energiei să devină o problemă pentru aceşti clienţi. De 

aceea, consumatorii vulnerabili trebuie să fie protejaţi prin mecanisme corespunzătoare“, se arată 

într-un comunicat al ACUE. Investiţii de 8,7 miliarde de euro de la privatizare Companiile de gaze 

naturale şi electricitate au investit în România, de la privatizare până în prezent, circa 8,7 miliarde 

euro, şi au planuri de investiţii pentru 2015 de aproximativ 600 de milioane de euro, mai arată 

federaţia. „În ciuda scăderii veniturilor reglementate între 2008 şi 2014, au fost realizate investiţii 

semnificative în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, în valoare de 9,7 miliarde de 

lei. Alte 1,9 miliarde de lei au fost investite, în perioada 2008-2013, în reţelele de distribuţie a 

gazelor naturale în scopul întreţinerii, extinderii şi îmbunătăţirii calităţii acestora. De la privatizare 

până în prezent, companiile de gaze naturale şi electricitate, membre ale Federaţiei ACUE, au 

investit în România circa 8,7 miliarde de euro şi au planuri de investiţii pentru 2015 de aproximativ 

600 de milioane de euro, ceea ce dovedeşte angajamentul lor faţă de sectorul energetic românesc. 

Investiţii semnificative suplimentare sunt însă necesare în viitor pentru a îmbunătăţi calitatea reţelei 

şi a o aduce la nivele similare cu cea existentă la nivel european“, potrivit ACUE. 

Începe Big Brother-ul energetic. Datele de consum în timp real vor intra în posesia 

furnizorului de curent. Ce câştigă clientul care nu poate refuza contorul inteligent? 

Peste 10.000 de locuinţe din cartierul bucureştean Pantelimon-Baicului vor trece anul acesta la 

contoarele inteligente, aşa-numitele smart meters, circa 31.000 de astfel de dispozitive urmând să 

fie instalate în zonele deservite de italienii de la Enel, cel mai mare distribuitor privat de energie 

din România, cu peste 2,5 milioane de clienţi în portofoliu. 

Consumatorul nu are practic o alegere, înlocuirea vechilor contoare cu noile dispozitive fiind 

înclusă în Directiva europeană 72/2009 privind regulile pieţei de energie, document  prin care se 

prevede ca, până în 2020, 80% din consumatorii de energie să fie monitorizaţi prin smart meters. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/studiu-electricitatea-gazele-romania-printre-cele-mai-ieftine-europa-suportabilitatea-devine-problema-cauza-veniturilor-mici-1_560979def5eaafab2c18feae/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/studiu-electricitatea-gazele-romania-printre-cele-mai-ieftine-europa-suportabilitatea-devine-problema-cauza-veniturilor-mici-1_560979def5eaafab2c18feae/index.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/incepe-big-brother-ul-energetic-datele-de-consum-in-timp-real-vor-intra-in-posesia-furnizorului-de-curent-ce-castiga-clientul-care-nu-poate-refuza-contorul-inteligent-14781646
http://www.zfcorporate.ro/energie/incepe-big-brother-ul-energetic-datele-de-consum-in-timp-real-vor-intra-in-posesia-furnizorului-de-curent-ce-castiga-clientul-care-nu-poate-refuza-contorul-inteligent-14781646
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Consumatorul nu a avut de ales nici când i-au fost introduse în factură categorii de costuri precum 

certificatele verzi sau taxa de cogenerare, doar o treime din ceea ce plăteşte fiind costul energiei 

pure. 

„Smart meter-ul este o primă bucată dintr-un puzzle mai mare care se numeşte smart city. În ziua 

de azi, clientul nu mai este doar consumatror, ci şi producător. Promovarea maşinilor electrice sau 

apariţia unor proiecte de producţie de dimensiuni medii sau mari sunt provocări pentru sistemul 

energetic“, spune Petre Stoian, inginer în cadrul Enel România. 

Ce face un smart meter 

Smart meter-ul este un dispozitiv care va înlocui vechile contoare de energie, principala diferenţă 

fiind că acesta va putea livra date în timp real legate de consum. 

„Acesta poate comunica cu sistemul nostru central, iar aceasta este cea mai importantă funcţie a 

contorului. Practic, va fi o înregistrare diferenţiată în funcţie de tarif pe timpul zilei, iar acest lucru 

îi va determina pe furnizori să vină cu oferte croite pe profilul de consum al clientului“, spune Emil 

Constantinescu, managerul de proiect din cadrul Enel România pentru implementarea contoarelor 

inteligente. 

Constantinescu precizează că datele pe care Enel le va colecta de la fiecare consumator vor fi 

protejate şi vor fi date altor furnizori doar cu acordul clientului în cazul în care acesta doreşte să 

schimbe firma de la care primeşte energia. 

Odată cu montarea acestor dispozitive este de aşteptat ca şi comportamentul de consum să se 

schimbe şi să migreze spre intervalele orare în care energia este mai ieftină. 

Lumea mizeaza in continuare pe energia regenerabila 

Energia regenerabila (eoliana, solara, hidro, etc.) va reprezenta 26% din productia de energie 

electrica din lume in 2020, fata de 22% in 2013, prevede Agentia Internationala pentru Energie 

(AIE), intr-un raport publicat vineri, pledand, de asemenea, pentru politici mai voluntare in acest 

domeniu, informeaza agentia France Presse. 

Pana in 2020, vor fi instalate noi capacitati de energie verde de 700 de gigawati, echivalentul a 

700 de reactoare nucleare, ceea ce va reprezenta aproape doua treimi din noile capacitati din 

sistemul electric mondial adaugate pana la acea data, a detaliat AIE, cu sediul la Paris, in raportul 

sau pe termen mediu privind energia regenerabila, dat publicitatii vineri. 

Dezvoltarea energiilor regenerabile va fi deosebit de importanta in tarile in curs de dezvoltare. 

Numai China singura va detine 40% din noile capacitati instalate. 

In multe tari, sursele regenerabile de energie, inclusiv cea eoliana terestra și fotovoltaica solara, 

au asistat la scaderea drastica a preturilor lor de productie și aceste surse devenind competitive 

in raport cu alte tipuri de energie, a amintit AIE. 

Acesta a fost cazul in special in Africa de Sud, Brazilia, India, Orientul Mijlociu și in unele state din 

SUA. 

Ministrul Energiei: Îmbătrânirea infrastructurii energetice este una dintre provocările 

României  

http://www.zf.ro/wikizf/enel-energie-s-a-10107157
http://energy-center.ro/actualitate-news/lumea-mizeaza-in-continuare-pe-energia-regenerabila/
http://www.capital.ro/ministrul-energiei-imbatranirea-infrastructurii-energetice-este-una-dintre-provocarile-romaniei.html
http://www.capital.ro/ministrul-energiei-imbatranirea-infrastructurii-energetice-este-una-dintre-provocarile-romaniei.html
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Îmbătrânirea infrastructurii energetice şi volatilitatea preţurilor la combustibilii fosili constituie o 

parte dintre provocările cu care se confruntă România, a declarat, luni, ministrul Energiei, 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Andrei Gerea, într-o conferinţă pe teme 

energetice. 

Îmbătrânirea infrastructurii energetice şi volatilitatea preţurilor la combustibilii fosili constituie o 

parte dintre provocările cu care se confruntă România, a declarat, luni, ministrul Energiei, 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Andrei Gerea, într-o conferinţă pe teme 

energetice. 

"Privim întreaga dezvoltare a sectorului energetic la nivel macroeconomic şi ţinem cont de faptul 

că preţul energiei influenţează competitivitatea industriei, locurile de muncă, investiţiile locale şi 

veniturile la bugetul de stat. Dorim să asigurăm preţuri accesibile la energie şi să protejăm 

consumatorii. Urmărim investiţii strategice în proiecte energetice ce pot revitaliza industria 

românească, cum ar fi Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă, construirea unei termocentrale cu o 

capacitate de 600 de MW în Oltenia, redresarea sectorului producţiei energiei pe bază de cărbune 

şi modernizarea minelor şi dezvoltarea interconectărilor cu statele vecine, crearea premiselor 

pentru expansiunea companiilor energetice româneşti pe pieţele externe", a afirmat ministrul. 

Investițiile în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice au fost de 9,7 miliarde 

de lei în perioada 2008-2014 

Investițiile în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice au fost de 9,7 miliarde de lei în 

perioada 2008-2014, arată Federația Patronală a Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie 

într-un comunicat. 

"Alte 1,9 miliarde lei au fost investite în perioada 2008-2013 în rețelele de distribuție a gazelor 

naturale în scopul întreținerii, extinderii, și îmbunătățirii acestora. De la privatizare până în prezent 

companiile de gaze naturale și electricitate, membre ale Federației ACUE, au investit în România 

circa 8,7 miliarde de euro și au planuri de investiții de aproximativ 600 milioane de euro", mai 

susține ACUE. 

Vântul a prăbuşit preţul energiei. Ungurii, slovacii şi bulgarii cumpără curent ieftin, 

subvenţionat din factura ta 

Preţurile mici la care a ajuns energia pe bursa din România au facilitat exporturi masive în regiune. 

De trei zile, de când au început rafalele de vânt în toată România, preţul energiei de pe PZU (Piaţa 

Zilei Următoare – Bursa de Energie) s-a prăbuşit, iar România a devenit furnizor regional major de 

energie ieftină, subvenţionată de noi toţi prin sistemul certificatelor verzi. 

Astfel, dacă în 27 septembrie energia în bandă costa circa 30 de euro/MWh, azi costă între 38 şi 

43 de euro/MWh. Practic, odată cu funcţionarea la turaţie maximă a miilor de mori de vânt din ţară, 

România a devenit cea mai ieftină piaţă din regiune. Tot pe cale de consecinţă, energia ieftină 

produsă de eolienele din România este masiv exportată către vecini, Ungaria, Bulgaria, Serbia, şi 

mai departe către Cehia sau Slovacia. Iar acest lucru se vede şi pe datele Transelectrica. 

Exporturile orare de energie ale traderilor din România au urcat până la 1.300 -1.400 MW, faţă de 

circa 800 – 1.000 MW, cu trei zile în urmă. Circa 60% din toată producţia de energie eoliană s-a 

exportat, având în vedere că producţia orară a ajuns la 2.300 de MW, pre primul loc în topuc 

producătorilor de curent din România, în aceste zile. 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2015-09-28/Investi%C8%9Biile+in+re%C8%9Belele+de+transport+%C8%99i+distribu%C8%9Bie+a+energiei+electrice+au+fost+de+9%2C7+miliarde+de+lei+in+perioada+2008-2014&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Economie/2015-09-28/Investi%C8%9Biile+in+re%C8%9Belele+de+transport+%C8%99i+distribu%C8%9Bie+a+energiei+electrice+au+fost+de+9%2C7+miliarde+de+lei+in+perioada+2008-2014&hl=energ&tip=toate
http://www.economica.net/vantul-a-prabusit-pretul-energiei-din-ziua-urmatoare-ii-alimentam-ieftin-pe-unguri-slovaci-si-bulgari_107716.html
http://www.economica.net/vantul-a-prabusit-pretul-energiei-din-ziua-urmatoare-ii-alimentam-ieftin-pe-unguri-slovaci-si-bulgari_107716.html
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Potrivit lui Octavian Lohan, directorul Dispeceratului Energetic Naţional, aproape toată energia 

care se exportă din România este energie „verde”. Explicaţia este simplă: este cea mai ieftină. 

Toată populaţia României şi toate firmele plătesc în factura la curent certificate verzi, care 

reprezintă o subvenţie pentru regenerabile. Prin urmare, administratorii de parcuri eoliene şi 

fotovoltaice îşi permit să vândă la preţuri mici şi foarte mici energie.  

Cu cea mai ieftină energie din regiune, România a devenit furnizor pentru toţi vecinii. Un lucru bun, 

la prima vedere, numai că această performanţă se face pe banii noştri. În acelaşi timp însă, ceilalţi 

producători de energie, complexurile energetice, Hidroelectrica, Nuclearelectrica vând mai puţin şi 

la preţuri mai mici, aproape de costurile de propducţie. Pentru că este atât de multă energie ieftină 

în piaţă, energia termo, nucleară sau chiar hidro nu prea mai mare căutare. Acest lucru se poate 

vedea şi pe OPCOM, unde majoritatea contractelor scoase la licitaţie de producătorii clasici nu s-

au câştigat, din lipsă de ofertanţi. 

România are un mix echilibrat de energie. O treime din producţie este hidro, o treime termo, restul 

fiind energie nucleară şi energie „verde”. Energia „verde” şi cea nucleară au prioritate la preluare 

în sistem Populaţia consumă anual circa 11 TWh din cele mai ieftine surse de energie: hidro şi 

nucleară. 

 

Noi reguli privind investigațiile pe piața energiei și gazelor naturale. Inspectorii ANRE pot 

descinde și la domiciliul șefilor companiilor 

• În baza autorizării judiciare date prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau 

de către un judecător delegat de acesta, inspectorii ANRE pot efectua inspecții și la domiciliul, 

terenurile sau mijloacele de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi 

altor angajaţi ai operatorilor economici ori asociaţiilor de operatori economici supuşi investigaţiei. 

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE își reorganizează activitatea 

de investigare pe piața energiei și a gazelor naturale, un nou Regulament fiind supus consultării 

publice. Practic, inspectorii ANRE au competențe – în baza regulamentului – pentru desfășurarea 

sistematică de investigații în domeniul energiei, atunci când au fost semnalate acte care pot 

constitui încălcări ale legislației sau când există motive întemeiate de a suspecta săvârșirea unor 

asemenea acte. Totodată, inspectorii ANRE pot face inspecţii inopinate, având dreptul de a solicita 

orice fel de informaţii sau justificări legate de îndeplinirea competenţelor de investigare. NU intră 

sub incidența noului regulament: plângerile împotriva operatorului de transport și de sistem și a 

operatorilor de distribuție referitoare la obligațiile ce le revin potrivit legii, precum și divergențele 

dintre operatorul de transport și de sistem și proprietarul rețelei de transport; neințelegerile 

precontractuale în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale; disputele apărute în derularea 

contractelor între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale; disputele asupra unor 

probleme care nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice și din 

sectorul gazelor naturale; disputele a căror soluționare nu intră în competența autorității de 

reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate;disputele privind accesul la rețelele din 

sectorul energiei electrice și divergențele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale; 

plângerile împotriva titularilor de licențe în domeniul energiei, ale căror obligații sunt cuantificate 

prin indicatori de calitate, stabiliți prin standarde de performanță a activității acestora. 

Studiu: electricitatea şi gazele din România sunt printre cele mai ieftine din Europa, dar 

suportabilitatea devine o problemă din cauza veniturilor mici 

http://www.investenergy.ro/noi-reguli-privind-investigatiile-pe-piata-energiei-si-gazelor-naturale-inspectorii-anre-pot-descinde-si-la-domiciliul-sefilor-companiilor/
http://www.investenergy.ro/noi-reguli-privind-investigatiile-pe-piata-energiei-si-gazelor-naturale-inspectorii-anre-pot-descinde-si-la-domiciliul-sefilor-companiilor/
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/studiu-electricitatea-gazele-romania-printre-cele-mai-ieftine-europa-suportabilitatea-devine-problema-cauza-veniturilor-mici-1_560979def5eaafab2c18feae/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/studiu-electricitatea-gazele-romania-printre-cele-mai-ieftine-europa-suportabilitatea-devine-problema-cauza-veniturilor-mici-1_560979def5eaafab2c18feae/index.html
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Preţurile la gaze naturale şi la energia electrică pentru consumatorii casnici sunt în continuare 

semnificativ mai mici în România comparativ cu ţările din jur şi sub media din Europa de Vest, însă 

costurile cu energia devin o problemă de suportabilitate în contextul veniturilor scăzute ale 

populaţiei, potrivit unui studiu realizat de către Boston Consulting Group pentru Asociaţia 

Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE). 

„În perioada 2008 - 2014, preţurile la energie electrică şi cele la gaze naturale pentru consumatorii 

casnici au crescut cu o rată medie anuală sub nivelul inflaţiei. Pentru clienţii non-casnici, creşterea 

preţului energiei electrice a rămas sub nivelul inflaţiei, în timp ce, pentru gaze naturale, creşterea 

procentuală a depăşit acest nivel ca urmare a calendarului de aliniere a preţurilor gazelor din 

producţia internă cu cele europene. Deşi consumatorul casnic din România are unul dintre cele 

mai mici venituri nete din Europa, preţurile energiei electrice şi gazelor naturale rămân relativ 

reduse, chiar dacă le raportăm la puterea de cumpărare. Cu toate acestea, ponderea costurilor 

totale cu energia în cheltuielile uzuale ale consumatorilor cu venituri mici rămâne relativ ridicată, 

ceea ce face ca suportabilitatea preţului energiei să devină o problemă pentru aceşti clienţi. De 

aceea, consumatorii vulnerabili trebuie să fie protejaţi prin mecanisme corespunzătoare“, se arată 

într-un comunicat al ACUE. Investiţii de 8,7 miliarde de euro de la privatizare Companiile de gaze 

naturale şi electricitate au investit în România, de la privatizare până în prezent, circa 8,7 miliarde 

euro, şi au planuri de investiţii pentru 2015 de aproximativ 600 de milioane de euro, mai arată 

federaţia. „În ciuda scăderii veniturilor reglementate între 2008 şi 2014, au fost realizate investiţii 

semnificative în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, în valoare de 9,7 miliarde de 

lei. Alte 1,9 miliarde de lei au fost investite, în perioada 2008-2013, în reţelele de distribuţie a 

gazelor naturale în scopul întreţinerii, extinderii şi îmbunătăţirii calităţii acestora. De la privatizare 

până în prezent, companiile de gaze naturale şi electricitate, membre ale Federaţiei ACUE, au 

investit în România circa 8,7 miliarde de euro şi au planuri de investiţii pentru 2015 de aproximativ 

600 de milioane de euro, ceea ce dovedeşte angajamentul lor faţă de sectorul energetic românesc. 

Investiţii semnificative suplimentare sunt însă necesare în viitor pentru a îmbunătăţi calitatea reţelei 

şi a o aduce la nivele similare cu cea existentă la nivel european“, potrivit ACUE. 

Gerea: Construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă ar putea începe în doi ani 

Memorandumul cu investitorii chinezi, care stă la baza contractului pentru construcţia reactoarelor 

3 şi 4 de la Cernavodă, ar putea fi semnat în luna noiembrie, astfel încât construcţia celor două 

unităţi să înceapă în termen de doi ani, a declarat Andrei Gerea, ministrul Energiei. 

„Bine că am reuşit să ajungem la o înţelegere şi vom semna acel memorandum. Este o investiţie 

extraordinar de mare şi greu mai vezi astfel de investiţii în perioada asta. A trebuit să trecem nişte 

bariere, pretenţiile au fost mari şi de o parte şi de alta, bariere venite şi din legislaţia europeană. 

Important este că anul acesta le-am depăşit“, a spus Gerea, într-o conferinţă de presă. El 

estimează că lucrările de construcţie ar putea începe peste doi ani. „Partea investiţională trebuie 

pregătită, prezentată, trebuie să asigurăm noi cadrul la Comisie, trebuie să obţinem aprobarea 

pentru contractele de diferenţă, este extrem de important“, a spus Gerea. Nuclearelectrica 

selectase în anul 2007 un număr de şase investitori străini interesaţi să construiască reactoarele 

3 şi 4 de la centrala de la Cernavodă. În prezent, însă, o singură companie, China General Nuclear 

Power Corporation, este în discuţii cu ministerul Energiei pentru dezvoltarea acestei investiţii, 

estimată la 6,4 miliarde euro. Memorandumul de Înţelegere privind dezvoltarea, construirea, 

operarea şi dezafectarea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă va fi supus, în octombrie, aprobării 

Adunării Generale a Acţionarilor Nuclearelectrica. Centrala din Cernavodă, operată de compania 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/gerea-constructia-reactoarelor-3-4-cernavoda-putea-incepe-doi-ani-1_56124b49f5eaafab2c54a697/index.html
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de stat Nuclearelectrica, are în funcţiune două reactoare, care acoperă 18% din necesarul anual 

de energie electrică la nivel naţional. 

Reactoarele de la Cernavodă riscă să rămână fără combustibil 

Centrala nucleară de la Cernavodă este în pericol să rămână fără combustibilul principal. Nu ne 

referim aici la apa grea, produsă de Regia Autonomă de Activităţi Nucleare (RAAN) din Drobeta-

Turnu Severin şi care există în cantităţi suficiente pentru viitorul previzibil. Vorbim de uraniu, iar 

aici rezervele statului ar mai ajunge doar pentru câţiva ani. Oricum, nu suficient cât să acopere 

durata de viaţă a celor două reactoare aflate în funcţiune, şi fără să luăm în calcul celelalte două 

unităţi pe care autorităţile vor acum să le construiască. 

Compania Naţională a Uraniului (CNU) este societatea care trebuie să asigure materia primă 

pentru fabricarea combustibilului nuclear pentru unităţile de la Cernavodă, inclusiv pentru 

reactoarele pe care autoritățile au în plan să le construiască. Informațiile referitoare la 

resursele/rezervele de uraniu sunt clasificate ca secret de stat, conform legii. De asemenea, CNU 

nu poate exporta uraniu. Compania este unicul producător și furnizor de dioxid de uraniu din 

România, destinat fabricării combustibilului nuclear pentru reactoarele de tip CANDU de la CNE 

Cernavodă. 

Ca să rezolve problema epuizării zăcământului, Compania Națională a Uraniului SA avea două 

variante: să dezvolte o nouă exploatare de uraniu sau să-l importe, la preţuri evident mult mai mari. 

Statul nu are bani de investiţii 

Statul român, prin Compania Naţională a Uraniului, are în prezent un singur zăcământ în 

exploatare, Crucea-Botuşana, aflat la maturitate. Autoritățile vor însă să dezvolte un proiect privind 

exploatarea zăcământului de uraniu la Tulgheş, în Carpaţii Orientali, investiție estimată la peste 

400 milioane lei, pentru care însă nu s-au găsit sursele de finanțare. Odată pus în funcţiune, acesta 

ar urma să aibă o capacitate de exploatare medie anuală de minereu uranifer de 124.000 de tone. 

Potrivit informaţiilor obţinute de PUTEREA, încă din anul 2010 ministerul de resort - astăzi, 

Ministerul Energiei - , Compania Națională a Uraniului și Nuclearelectrica (compania care 

administrează cele două reactoare) au purtat discuții pentru importul de uraniu cu reprezentanți ai 

companiei J.S. Nac Kazatomprom din Kazahstan. Aceste discuții nu s-au concretizat însă nici până 

în prezent. 

Rusia și Ucraina au căzut la pace. Europa are asigurate gazele rusești pentru iarnă 

După trei luni de când Ucraina a suspendat achiziţiile de gaze ruseşti, s-a ajuns la un acord privind 

reluarea livrărilor pe perioada iernii spre ţările Uniunii Europene. Ucraina este principala rută de 

tranzit a gazului rusesc spre Europa. Oficialii din Rusia, Ucraina şi Uniunea Europeană (UE), reuniți 

la Bruxelles, au ajuns la un acord asupra livrărilor de gaze naturale pe perioada iernii, acestea fiind 

suspendate de la 1 iulie, a anunţat vicepreşedintele Comisiei Europene (CE) Maros Sefcovic, 

relatează AFP. 

Potrivit acordului, Ucraina va plăti un preţ redus, de 232 de dolari pe mia de metri cubi de gaze 

naturale, pentru livrări începând de la 1 octombrie şi până la 31 martie. Preţul din contract era de 

251 de dolari pe mia de metri cubi de gaze naturale. Diferenţa provine de la o scădere a taxelor 

aferente exporturilor ruseşti, scrie Mediafax. Toate părțile și-au luat angajamente: Ucraina – să 

http://www.puterea.ro/economie/reactoarele-de-la-cernavoda-risca-sa-ramana-fara-combustibil-122967.html
http://www.investenergy.ro/rusia-si-ucraina-au-cazut-la-pace-europa-are-asigurate-gazele-rusesti-pentru-iarna/
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cumpere două miliarde de metri cubi de gaze naturale în vederea stocării lor subterane, în 

octombrie, Guvernul de la Kiev deblocând suma de 500 de milioane de dolari pentru Naftogaz în 

acest scop. Comisia Europeană s-a angajat, la rândul ei, să ajute la organizarea finanţării necesare 

a achiziţiilor Ucrainei de gaze naturale pentru această iarnă, prin intermediul unor „instituţii 

financiare europene şi internaţionale”, a anunţat CE într-un comunicat. Gazprom s-a angajat, de 

asemenea, să renunţe la clauza din contractul încheiat cu Naftogaz în 2009 potrivit căreia 

compania ucraineană era obligată să plătească pentru un anumit volum de gaze naturale indiferent 

dacă le primea sau nu. 

ÎN PERIOADA 2000-2013,  

ANRE: "Consumul de energie din industrie a scăzut cu 2,31% pe an"  

Evoluţia consumului de energie în sectorul industrial a fost descendentă în perioada 2000-2013, 

arată un raport elaborat de ANRE (reglementatorul pieţei de energie). Valoarea acestui consum a 

scăzut cu o rată de 2,31% pe an, precizează documentul, care a subliniat: "Criza economică din 

2009 a dus la o scădere bruscă a consumului de energie cu 29,7%. Consumul de gaz are ponderea 

principală în consumul final de energie şi este urmat de consumul de energie electrică. În perioada 

2000-2012, se distinge ponderea constantă a tuturor surselor de energie şi ponderea mare şi în 

scădere a gazelor în consumul final de energie. Aceasta se datorează reducerii activităţii marilor 

consumatori de gaz în perioada crizei 2008-2009". 

     Evoluţia industriei după anul 2000 poate fi divizată în două perioade distincte, în opinia 

specialiştilor ANRE: perioada 2000-2009 (post tranziţie) în cazul în care intervenţia statului s-a 

diminuat şi evoluţiile au fost dictate în principal de piaţa specifică, perioada 2009-2013 (post criză) 

când au predominat acţiunile de restructurare şi privatizare. 

     Ponderea industriei în consumul total de energie a scăzut după anul 2000 cu 0,84% pe an (de 

la 39,4% în 2000 la 28,8% în 2013). 

     Structura industriei a suferit modificări, în opinia reprezentanţilor ANRE, care au subliniat că 

societăţile din marile ramuri consumatoare de energie au trebuit să-şi întrerupă activitatea pentru 

a depăşi dificultăţile. Ponderea industriei chimice şi a metalurgiei în industria prelucrătoare totală 

a scăzut de la 14,6% în 1992 la 10,6% în 2000 şi la 6,5% în 2010. Ponderea industriei alimentare 

în cadrul industriei prelucrătoare a crescut de la 22% în 1992 la 31,5 % în 2000 şi a scăzut la 

24,6% în 2010. Ponderea produselor din metal, maşini şi echipamente de transport a scăzut de la 

26% în 1992 la 20,75 în 2000 şi a crescut la 36,1% în 2010, conform datelor ANRE. 

     Intensitatea energetică în sectorul industrial din ţara noastră a scăzut, în perioada 2000 - 2012, 

cu aproximativ 4,8% pe an, atât datorită creşterii numărului de măsuri de eficienţă energetică 

implementate, cât şi din cauza restructurării care a avut loc în timpul crizei.  

     Având în vedere că intensitatea energetică a economiei noastre este încă uşor mai mare decât 

media în UE, trebuie să existe politici şi măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice 

suplimentare din industrie, lucru ce va asigura o dezvoltare durabilă, concluzionează raportul. 

     Evoluţia intensităţii energetice a sectorului industrial în timpul crizei şi redresarea economică 

nu permit, în opinia ANRE, tragerea unor concluzii ferme cu privire la creşterea eficienţei 

energetice în conformitate cu al treilea Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică. 

file:///C:/Users/Adriana%20Saraidaneanu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/297J5XWU/Evoluţia%20consumului%20de%20energie%20în%20sectorul%20industrial%20a%20fost%20descendentă%20în%20perioada%202000-2013,%20arată%20un%20raport%20elaborat%20de%20ANRE%20(reglementatorul%20pieţei%20de%20energie).%20Valoarea%20acestui%20consum%20a%20scăzut%20cu%20o%20rată%20de%202,31%25%20pe%20an,%20precizează%20documentul,%20care%20a%20subliniat:%20%22Criza%20economică%20din%202009%20a%20dus%20la%20o%20scădere%20bruscă%20a%20consumului%20de%20energie%20cu%2029,7%25.%20Consumul%20de%20gaz%20are%20ponderea%20principală%20în%20consumul%20final%20de%20energie%20şi%20este%20urmat%20de%20consumul%20de%20energie%20electrică.%20În%20perioada%202000-2012,%20se%20distinge%20ponderea%20constantă%20a%20tuturor%20surselor%20de%20energie%20şi%20ponderea%20mare%20şi%20în%20scădere%20a%20gazelor%20în%20consumul%20final%20de%20energie.%20Aceasta%20se%20datorează%20reducerii%20activităţii%20marilor%20consumatori%20de%20gaz%20în%20perioada%20crizei%202008-2009%22.
file:///C:/Users/Adriana%20Saraidaneanu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/297J5XWU/Evoluţia%20consumului%20de%20energie%20în%20sectorul%20industrial%20a%20fost%20descendentă%20în%20perioada%202000-2013,%20arată%20un%20raport%20elaborat%20de%20ANRE%20(reglementatorul%20pieţei%20de%20energie).%20Valoarea%20acestui%20consum%20a%20scăzut%20cu%20o%20rată%20de%202,31%25%20pe%20an,%20precizează%20documentul,%20care%20a%20subliniat:%20%22Criza%20economică%20din%202009%20a%20dus%20la%20o%20scădere%20bruscă%20a%20consumului%20de%20energie%20cu%2029,7%25.%20Consumul%20de%20gaz%20are%20ponderea%20principală%20în%20consumul%20final%20de%20energie%20şi%20este%20urmat%20de%20consumul%20de%20energie%20electrică.%20În%20perioada%202000-2012,%20se%20distinge%20ponderea%20constantă%20a%20tuturor%20surselor%20de%20energie%20şi%20ponderea%20mare%20şi%20în%20scădere%20a%20gazelor%20în%20consumul%20final%20de%20energie.%20Aceasta%20se%20datorează%20reducerii%20activităţii%20marilor%20consumatori%20de%20gaz%20în%20perioada%20crizei%202008-2009%22.
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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 
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