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1. PRESA INTERNA 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Preţul energiei electrice va creşte cu până la 40% pe termen scurt 

Preţul energiei electrice va creşte cu circa 25%, până la 40%, pe termen scurt, din care jumătate 

din cauza subvenţionării energiei verzi, în contextul liberalizării preţurilor şi formării pieţei 

regionale, potrivit proiectului de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 

de energie, document lansat în dezbatere publică, marţi, pe site-ul Ministerului Economiei. 

Proiecţia preţului pentru consumatorul final de energie electrică la nivelul anului 2014 trebuie să 

ia în considerare şi efectele liberalizării preţurilor cu circa 30% şi efectele creşterii preţului în 

contextul creării pieţei regionale (pe o plajă între 10 - 30%) şi taxa pentru cogenerare şi 

schimbarea obiceiurilor de consum casnic de energie în favoarea energiei electrice, este 

menţionat în Nota de fundamentare. 

'În acest context se poate estima o creştere pe termen scurt cu circa 25% pană la 40% a preţului 

energiei electrice, din care jumătate se datorează subvenţionării energiei verzi. La aceste creşteri 

de preţ ale energiei electrice în factura consumatorului casnic se adaugă creşterea indirectă a 

preţurilor produselor industriale şi tarifele de servicii', potrivit sursei citate. 

Impactul creşterii necontrolate pe termen scurt a preţului energiei electrice cu circa 60 - 100 lei 

MWh, din cauza contribuţiei pentru promovarea energiei din surse regenerabile ridică o problemă 

de suportabilitate atât din partea consumatorului casnic, cât şi din partea consumatorilor 

industriali, conform documentului. 

Aproximativ 30% din energia electrică produsă în România este furnizată consumatorilor casnici. 

Cu o pondere de peste 5 procente în coşul de consum şi o majorare anuală de peste 10-20% a 

preţului plătit de consumator, factura la energie electrică va genera în mod direct o majorare a 

indicelui preţurilor de consum anual cu 0,5-1% (respectiv circa 20% din majorare anuală totală a 

indicelui care poate fi considerată suportabilă). 

Potrivit sursei citate, aproximativ 20% din energia electrică produsă în România este livrată 

sectorului industrial energointensiv: metalurgie, aluminiu, petrochimie, ciment, materiale de 

construcţie, îngrăşăminte. Preţurile sunt fixate pe pieţe externe la nivelul de competitivitate 

globală, rareori regională şi nu permit producătorilor transferul spre clienţi al creşterilor de preţ 

pentru materii prime şi energie. 

http://www.puterea.ro/articol/pretul_energiei_electrice_va_creste_cu_pana_la_40_pe_termen_scurt
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'Competitivitatea acestor industrii se obţine prin rate mici ale profitului, mult sub 10%. Ori, dacă 

energia reprezintă numai 30% din preţul produselor acestor industrii, la o creştere de preţ cu 

25% a energiei electrice se induce o creştere de costuri cu 7,5%, creştere care trebuie absorbită 

pe seama profitului, aceste industrii devenind fie nerentabile (nu mai contribuie la bugetul de stat 

cu impozitul pe profit), fie necompetitive (nu contribuie la bugetul de stat şi este generator de 

şomaj). Deşi creşte faţă de nivelul actual, efortul consumatorilor finali scade la jumătate faţă de 

efortul previzibil pentru anul 2014', precizează documentul. 

HG-ul pe “siguranța alimentării”, sau cum bagă Guvernul degetul în priză 

Miercuri, 3 aprilie, Guvernul a aprobat pe șest o hotărâre de guvern pentru “siguranța alimentării 

cu energie electrică” 

Pe scurt, HG-ul dă prioritate absolută centralelor termo vechi în fața Hidroelectrica, 

Nuclearelectrica sau oricăror investiții noi în energie 

Măsura distruge complet concurența între Oltenia și Hunedoara, pe de o parte, și tot restul pieței, 

în numele “siguranței” – un obiectiv strategic, desigur 

Hotărât lucru, nici unul dintre partidele politice nu reușește să pună în fruntea ministerului 

economiei / energiei niște oameni care să aibă habar de piață și un minim simț de 

responsabilitate, dincolo de grupurile de interese și de șpăgi. De ani de zile singurele lucruri care 

ies din ministerul energiei sunt idei noi pe teme vechi: cum să facem contracte noi cu băieții 

deștepți, și cum să păstrăm centralele vechi și ineficiente exact ca acum, să nu care cumva să le 

înlocuim cu ceva mai bun, că avem sindicate și căpușe. În ambele situații, dușmanul numărul unu 

este piața de energie, liberalizată și funcțională, care ar termina odată pentru totdeauna și cu 

băieții deștepți, și cu întreținerea ineficienților pe spinarea poporului. 

De câteva săptămâni vedem însă un efort susținut pentru desființarea pieței și protejarea 

ineficiențelor termo din sistem. HG-ul de miercurea trecută dă doar lovitura de grație, concepând 

(și asta prost) un sistem prin care să se asigure supraviețuirea părților ineficiente din companiile 

Hunedoara și Oltenia. În realitate, Hunedoara este falită demult, în timp ce Oltenia ar fi avut 

poate niște șanse dacă se privatizau Turceni, Rovinari și Craiova în urmă cu 7 ani, acum deja se 

face cam târziu. De remarcat că reglementarea e aplicabilă pe 2 ani, între 15 aprilie 2013 și 1 

iulie 2015. Dar să traducem HG-ul, în limbaj cât de cât omenesc. 

1. Accesul garantat și funcționarea continuă (art 1-2) 

HG-ul spune așa: se acordă acces garantat în rețea “care să asigure funcționarea continuă la 

putere medie electrică” pentru 500 MW și 700 MW din Hunedoara (Deva), respectiv Oltenia. 

Acces garantat înseamnă că, dacă Oltenia și Hunedoara își găsesc clienți, pentru energia 

contractată și vândută Transelectrica le garantează preluarea energiei în rețea. Dar problema lui 

Hunedoara și Oltenia ar fi, tocmai, că nu-și găsesc clienți, că exact de aceea e musai să le 

sprijinim contra naturii – ce înseamnă atunci exprimarea ambiguă cu “funcționarea continuă”? 

Singura variantă prin care poți asigura “funcționarea continuă” a unei centrale este dacă obligi pe 

cineva să cumpere de la ea, iar acest lucru s-ar putea face numai dacă ANRE va obliga 

consumatorii reglementați să cumpere tot timpul această energie. Deci noi, fraierii, consumatorii 

casnici, și acei consumatori industriali care nu sunt încă în piața liberalizată. Iar dacă trebuie să 

http://www.contributors.ro/economie/hg-ul-pe-siguran%c8%9ba-alimentarii-sau-cum-baga-guvernul-degetul-in-priza/
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14575079-contine-hotarare-guvern-aprobata-fara-dezbatere-publica-energia-produsa-termocentrale-avea-prioritate-sistemul-energetic.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14575079-contine-hotarare-guvern-aprobata-fara-dezbatere-publica-energia-produsa-termocentrale-avea-prioritate-sistemul-energetic.htm
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existe o cerere suficient de mare în componenta reglementată, asta nu înseamnă și că va fi 

imposibil să se mai respecte până în 2015 acel calendar de liberalizare? 

2. Dispecerizare cu prioritate (art 3) 

Simplu spus (și nu foarte corect), piața de energie electrică are mai multe bucăți. Cea mai mare 

constă din contracte voluntare, destul de asemănătoare cu orice alt contract de vânzare-

cumpărare, chit că e pentru o casă sau pentru o tonă de cartofi. Piața de energie are însă o 

ciudățenie, și anume că în permanență cererea trebuie să fie egală cu oferta, altminteri pică 

peste tot curentul. Adică toată lumea ar trebui să-și respecte exact contractele, fără nici cea mai 

mică deviere, lucru care nu se poate, mai apar consumuri neprevăzute, mai aprinde unul câte un 

bec. Pentru variații care nu se pot regla de fiecare, Transelectrica funcționează ca un soi de 

broker între cei care pot rezolva problema și cei care o cauzează. Pune pe producători (dar și pe 

unii consumatori) să facă oferte: cât pot reduce sau crește producția (sau consumul) de energie; 

cât de repede (unii pot în câteva minute, alții în ore); și la ce prețuri. Aceștia fac oferte în perechi 

preț-cantitate, pe care Transelectrica le centralizează și le ordonează, alegând cea mai bună 

opțiune, de pildă cumpărând cea mai ieftină energie din această piață. După care Transelectrica 

le cere celor responsabili cu dezechilibrul să plătească ei (adică cine a consumat mai mult decât 

a contractat), Transelectrica nefăcând profit din asta. Ei, ce zice acum HG-ul? Transelectrica nu 

mai are voie să aleagă cea mai bună opțiune, ci energia de echilibrare oferită de Hunedoara și 

Oltenia, înaintea celorlalți mai eficienți și mai ieftini. În speță, Hidroelectrica și Brazi. Cine va 

plăti? Cei care cauzează dezechilibrul, cum e și normal; numai că de-acum vor plăti mai mult 

decât e cazul. 

Piața asta ar trebui să fie până în 5% din tot consumul de energie; în realitate, din mai multe 

motive, la noi a ajuns și pe la 20%, deci avantajul pentru cele două companii nu e de neglijat. 

3. Serviciile tehnologice de sistem (art 4-5) 

Pe lângă energia de echilibrare, care se cumpără din piață în timp real, Transelectrica își mai 

face și niște rezerve. Adică, unii producători se oferă să țină o capacitate de energie în așteptare, 

Transelectrica hotărând într-un anumit moment dacă cere producătorului să ofere energie sau 

nu. Transelectrica are nevoie de astfel de rezerve pentru cazul că nu va găsi suficientă energie 

de echilibrare dacă se întâmplă ceva. Este, dacă vreți, un soi de opțiune “call” pe care o 

cumpără Transelectrica. Dacă Transelectrica va cere producătorului să pună în funcțiune 

rezerva, îi va plăti și preț pentru energia de echilibrare produsă, ca la punctul 2; dacă nu, îi 

plătește doar rezerva, că producătorul n-a putut să o folosească la altceva. Rezervele acestea se 

cumpără tot printr-un mecanism de piață, Transelectrica cumpărând cea mai ieftină rezervă pe 

care o găsește. Revenind la HG-ul nostru: de acum, Transelectrica nu mai are voie să cumpere 

cea mai ieftină rezervă ci rezervele pe care le oferă Hunedoara și Oltenia, abia ce-i mai trebuie în 

plus apucă să cumpere de la alții mai ieftin. Din nou, cel mai mult are de suferit Hidroelectrica și, 

desigur, cine plătește mai mult, adică noi toți consumatorii. 

În alte cuvinte, HG-ul introduce distorsiuni semnificative în piața voluntară de energie (OPCOM 

în principal); în piața de echilibrare; și în piața de rezerve, pentru a întreține companii care nu pot 

supraviețui singure în cele trei piețe. 
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De remarcat că propunerea de HG nu a fost discutată înainte; că nu vine ca urmare a unei 

analize din care să rezulte că este o soluție a unei probleme; și că, în general, a fost ținută în cel 

mai strict secret față de toată lumea și înainte, și după aprobare. De curiozitate – o fi întrebat 

cineva pe la Consiliul Concurenței ce părere au despre această nouă găselniță de la ministerul 

energiei care distruge piața? 

Ne pasă realmente de siguranța energetică? 

Codul comercial al pieței angro și mecanismele și instrumentele de piață existente permit 

asigurarea acestei “siguranțe a alimentării” cu energie electrică și acum, fără o asemenea 

măsură care nu are niciun efect bun decât întreținerea unor centrale vechi și nemodernizate. Ba 

chiar HGul pune el însuși în pericol siguranța sistemului, pentru că nu va investi nimeni într-o 

centrală nouă văzând cât e de ușor statului să discrimineze fără jenă în favoarea propriilor 

companii. Dacă guvernul USL dorea realmente să rezolve problema siguranței energetice, poate 

primul pas ar fi fost să scrie în Legea energiei cine este responsabil în cazul unui blackout, că e 

neclar; dar așa se întâmplă când legile se fac doar după cum strigă grupurile de lobby cu gura 

mai mare, nu după cum trebuie construită piața de energie. S-o fi făcut în Legea energiei, că tot 

USL avea majoritate parlamentară și atunci când s-a scris, vara trecută. 

Mai mult, în ultima vreme s-au aprobat sau discutat mai multe legi care schimbă brutal regulile 

din piața de energie, defavorizând acum brusc regenerabilele după câțiva ani de sprijin excesiv; 

și distrugând piața. Pe lângă efectele lor și lipsa de gândire elementară, asemenea propuneri 

creează un mediu instabil în care nu va mai avea nimeni încredere să investească. 

OPCOM și DEN 

Cea mai importantă măsură este aprobarea OUG prin care se trece Transelectrica la Ministerul 

Finanțelor fără companiile subsidiare – OPCOM, Dispecerul Energetic Național și Formenerg. 

Este complet neclar, dacă nu absurd, să ne imaginăm cum ar putea funcționa dispecerul 

național separat de Transelectrica și nu știm dacă nu cumva asta ar putea fi cel mai mare pericol 

la adresa securității energetice, că practic rupe din Transelectrica o funcție esențială pentru un 

operator de rețea de transport. Ca să nu mai zicem că atunci degeaba au plimbat Transelectrica 

de la un minister la altul, cu DEN în subordinea ministerului energiei nu se poate bifa complet nici 

condiția de “unbundling”, de separare a operatorului de rețea de centralele producătoare, 

condiție cerută de UE pentru a asigura tocmai concurența fără discriminare între companii de 

stat și private. 

Mai rău, mutarea bursei de energie în subordinea directă a ministerului energiei e și un conflict 

de interese – ministerul, proprietar de companii, poate face presiuni pentru aflarea unor informații 

confidențiale despre companiile care nu-i aparțin sau poate chiar abuza piața. Până acum, cu 

OPCOM sub Transelectrica nu au fost cazuri de interferență brutală, dar acest lucru probabil se 

va schimba. 

Mai există acum diverse propuneri pentru schimbarea schemei de sprijin pentru energia 

regenerabilă. Schema este într-adevăr exagerată, dar nici pe cât se spune – dimpotrivă, noile 

centrale eoliene au și efectul pozitiv că aruncă în afara pieței cele mai ineficiente centrale, că 

cererea n-a crescut odată cu oferta. Ca urmare, deși există o presiune în sus pe prețuri din 

cauza certificatelor verzi, ea trebuie să fie parțial compensată de reducerea prețului ca urmare a 
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scoaterii din piață a ultimelor centrale, cele mai ineficiente, care erau folosite până acum. Dacă 

în factură se vede doar impactul “în sus” al certificatelor verzi, integral, fără vreo compensare, se 

prea poate ca ANRE să folosească banii extra tocmai pentru subvenționarea încrucișată a 

ineficienților din piața reglementată[1]. 

În condițiile în care nu s-a făcut nici de această dată o analiză cost-beneficiu, e mai probabil ca 

motivul pentru care se vrea reducerea de urgență a schemei de sprijin să fie tot lobby-ul 

industriei termo, disperată că nu poate supraviețui în continuare în economia de piață. Și tot 

lobby-ul termo scoate de la naftalină zilele acestea și ideea “campionilor integrați” (o construcție 

de subvenționat încrucișat termo ineficient prin decapitalizarea hidro și nuclear); și reevaluarea 

bonusului de cogenerare, altă schemă de subvenție ascunsă, însă nu în sensul reducerii ci 

probabil al creșterii sprijinului pentru centralele ineficiente. E o disperare mare pentru 

supraviețuire, odată ce UE nu te mai lasă să dai ajutor de stat ilegal. Însă lucrurile nu mai pot 

continua așa, perpetuând lipsa de investiții – piața trebuie liberalizată pentru ca investitori noi să 

vină aici și să construiască centrale noi, flexibile, moderne, nu cârpeli pe unități decrepite care în 

curând ne vor lăsa în beznă. 

Decizie fara precedent a Guvernului: Energia scumpa va fi preluata cu prioritate in sistem  

Energia produsa de complexurile energetice Oltenia si Hunedoara va avea acces garantat la 

retea, se arata intr-o hotarare de Guvern aprobata miercurea trecuta. 

Executivul a apelat la aceasta masura pentru a tine in viata cele doua complexuri, in conditiile in 

care, acum, energia regenerabila are prioritate in retea, iar termocentralele produc din ce in ce 

mai putin. 

In urma cu doua luni, avocatul Gheorghe Piperea declara, pentru Energyonline.ro, ca CE Oltenia 

este la un pas de a intra in insolventa. 

Totusi, decizia este una fara precedent, avand in vedere faptul ca aceste doua complexuri 

produc cea mai scumpa energie din tara, ceea ce se va oglindi si in factura consumatorilor. 

Masura va fi aplicata in perioada 15 aprilie 2013 – 1 iulie 2015. 

„Se acorda acces garantat la refelele electrice pentru energia electrica centrala termoelectrica 

Mintia apartinand societatii comerciale Complexul Energetic Hunedoara SA care sa asigure 

functionarea continua a acesteia la o putere de cel putin 200 MW. 

Se acorda acces garantat la retelele electrice pentru energia electrica societatii Comerciale 

Energetic Oltenia SA, care sa asigure functionarea continua a acesteia la o putere de cel putin 

200 MW”, se precizeaza in hotararea de Guvern. 

Cele doua complexuri produc cea mai scumpa energie 

Pentru mentinerea nivelului de siguranta a sistemului electroenergetic, complexul Hunedoara va 

trebui sa ofere servicii tehnologice de sistem de cel putin 400 de MW, se mai arata in textul 

actului normativ. 

Obligatia revine si celor de la CE Oltenia, cu diferenta ca acestia vor trebui sa ofere servicii de 

sistem de 600 de MW. Pana acum, energia era preluata in sistem in ordinea pretului ei, prioritate 

avand cea mai ieftina. In plus, legislatia spune ca energia din surse regenerabile are prioritate 

http://www.contributors.ro/economie/hg-ul-pe-siguran%c8%9ba-alimentarii-sau-cum-baga-guvernul-degetul-in-priza/#_ftn1
http://www.energyonline.ro/2013/04/08/decizie-fara-precedent-a-guvernului-energia-scumpa-va-fi-preluata-cu-prioritate-in-sistem/
http://www.energyonline.ro/2013/02/15/exclusiv-complexul-energetic-oltenia-este-la-un-pas-de-a-intra-in-insolventa/
http://www.energyonline.ro/2013/02/15/exclusiv-complexul-energetic-oltenia-este-la-un-pas-de-a-intra-in-insolventa/
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absoluta. Insa cele doua complexuri energetice produc cea mai scumpa energie din piata, dupa 

cum arata datele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). 

Cine produce cea mai ieftina energie 

Potrivit ANRE, cea mai ieftina energie este cea hidro, care are un pret pentru cosul reglementat 

de 125 de lei pe MWh. Urmeaza Nuclearelectrica, societate care livreaza energia la pretul 

regelementat de 142 de lei pe MWh. Centrala Petrom este a treia, cu 169 de lei pe MWh. 

Electricitate produsa in unitatile in cogenerare de inalta eficienta costa 189 de lei pe MWh. Abia 

apoi urmeaza pe lista CE Oltenia, cu 190 de lei, in timp ce CE Hunedoara este ultima, cu un pret 

vizibil mai mare, de 271 de lei pe MWh. 

Problema – energia regenerabila 

Asa cum spuneam, energia regenerabila are prioritate absoluta, iar, in ultima vreme, productia in 

parcurile eoliene a fost foarte mare. Ceea ce a determinat Dispeceratul Energetic sa preia o 

cantitate mare de energie regenerabila. Astfel ca termocentralele pe carbune au produs din ce in 

ce mai putin si  acumulat stocuri mari de carbune, cu pierderi pe masura.  

E bine sau nu e bine că scade preţul energiei electrice la bursă? 

Cautam independenta energetica dar este suficient? Oare cum am putea reusi sa-i convingem 

pe cei saraci cu duhul dar treziti in posturi de conducere prin jocul politicii, ca utilitatile trebuie sa 

fie si stabile. Deci energia nu este suficient sa fie disponibila dar trebuie sa fie disponibila in 

conditii accesibile consumatorilor, fara socuri de pret care sa le bulverseze activitatile. Este la fel 

de important atat pentru consumatorii casnici cat si pentru cei din economie, deoarece lipsa unei 

surse previzibile de energie nu permite derularea nici unei afaceri pe termen lung sau mediu. 

Altfel, proiectiile din “business planuri” ale costurilor cu energia ar reprezenta un risc suficient de 

mare incat activitatea sa intre in zona de lipsa de fezabilitate si daca profitul nu este palpabil 

nimeni nu porneste afaceri. Sa speram ca mai marii zilei vor intelege ca in energie contractele pe 

termen lung sunt nu numai recomandate, dar sunt absolut necesare. Altfel va aparea iar un 

administrator judiciar care va estima ca vinde energia cu 220Lei/MWh si cand ajunge la realitate 

observa ca nu reuseste sa vanda nici cu 165Lei/MWh. Problema este ca raul odata facut induce 

destabilizarea economica cu efecte dureroase pentru miile de someri, victime ale unor 

administratori necunoscatori dar extrem de infatuati.  

 Dar iata ca un necaz nu vine niciodata singur. Recent, remarcam in presa libera sesizari 

disperate ale “unor parti interesate” legate de scaderea pretului la energia electrica atat pe PZU 

cat si pe PCCB. Efectul producatorilor din zona eoliana a fost neindurator si a dus la scaderi ale 

pretului energiei electrice sub limite altadata de neimaginat. Problema unora este ca nici asa nu 

e bine. Pai cum sa scada pretul asa mult? Nu este corect. Noi producatorii clasici ajungem sa 

vindem sub costuri si ne indreptam spre faliment. Ca de obicei, adevarul este undeva la mijloc. 

Nu este un dezastru ca scade pretul, problema este unde se vede aceasta scadere. Asa cum 

este normal, cei care au riscat cel mai mult si au ramas la “mila” PZU platind asta toamna 

400Lei/MWh, resusesc acum sa faca economii serioase. Cei care au contracte pe termen mediu 

(un an), platesc in continuare pretul din Contract iar furnizorii lor marcheaza profit. Producatorii 

clasici chiar au o problema. Pe de o parte trebuie sa functioneze la sarcini din ce in ce mai 

variabile (datorita caracterului aleator al energiei eoliene) astfel incat ajung la coeficienti de 

incarcare redusi si costuri specifice ridicate, iar pe de alta parte trebuie sa liciteze alaturi de 

http://www.zf.ro/opinii/e-bine-sau-nu-e-bine-ca-scade-pretul-energiei-electrice-la-bursa-10718172
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producatorii eolieni care sunt mai putin interesati de pretul energiei fiind puternic motivati de 

schema de sprijin.  

 Este o solutie sa blamam producatorii eolieni pentru ca au dus la scaderea pretului energiei? 

Probabil nu este nevoie de multa ratiune sa-ti dai seama ca NU. Ne permitem sa lasam lucrurile 

asa si sa riscam sa bagam producatorii clasici in faliment? Raspunsul evident este tot NU, 

deoarece vrem energie tot timpul, nu doar cand bate vantul. Asadar poate nu ar fi o idee rea sa 

se modifice putin abordarea pietei. Este oarecum incorect sa-i pui sa liciteze umar la umar pe 

producatorii eolieni care sunt mai motivati de Certificatele Verzi decat de pretul energiei, cu 

producatorii clasici (in special cei pe carbune) pentru care pretul energiei este totul. Se pot 

separa pietele? Se poate antecalcula orar un maxim de productie eoliana posibil din punct de 

vedere al stabilitatii sistemului? Daca raspunsul este DA, atunci poate este o idee sa se separe 

pietele de energie intre cei care produc pe baza de schema suport si cei care produc in mod 

clasic. Cu certitudine specialistii din cadrul OPCOM, ANRE, Transelectrica precum si cei 

independenti (care aduc un plus de neutralitate), ar putea gandi un sistem care sa nu mai 

“denatureze” piata de energie.  

 Totusi, nu va fi suficient. Daca marii producatori clasici, nu-si reconsidera pozitiile si mentin 

sistemele de capusare care maresc “artificial” costurile de productie, putem sa separam orice ca 

piata tot ii va desfiinta. Erorile din trecut nu au fost legate de modul de impartire a producatorilor 

dupa tehnologia energiei primare. Erorile au fost induse politic dupa anul 2000 si din pacate in 

mod exponential dupa 2008, prin capusarea producatorilor atat cu personal cat si cu “baieti 

destepti” care prin intermediul firmelor “favorizate” au drenat tot mai multi bani de la producatorii 

clasici indiferent ca erau “hidro” sau “termo”. Acolo ar trebui sa caute guvernantii solutiile de 

reducere a pretului la energia electrica si nu exclusiv la producatorii din surse regenerabile si ale 

lor scheme suport. Nu sunt de neglijat nici tarifele de distributie si de transport. Si acolo (in 

societatile care administreaza aceste activitati) se regasesc in special dupa 2008, aceleasi 

metode de drenare a banilor indiferent ca este vorba de distribuitori de stat (Electrica) sau privati 

(CEZ sau ENEL). Vom incerca sa facem din activitatile de monopol din energie, subiectul unui 

viitor articol, deoarece problematica este mult mai delicata avand in vedere obligatia operatorilor 

de a asigura accesul la retea.  

„Verzii“ au ridicat eoliene sau solare de 500 mil. euro şi au primit subvenţii de 100 mil. 

euro în două luni de zile 

Investitorii în energie verde au pus în funcţiune unităţi de producţie cu capacitatea de 350 MW în 

primele două luni ale anului în urma unor investiţii de circa jumătate de miliard de euro. Totalul 

investiţiilor în energia regenerabilă a depăşit astfel 3,5 miliarde de euro până în prezent, însă din 

cauza reducerii iminente a subvenţiilor pentru producători sectorul energetic românesc şi-ar 

putea pierde din atractivitate. Grupul ceh CEZ, unul dintre cei mai mari dezvoltatori pe plan local, 

şi-a anunţat deja intenţia de a se concentra pe piaţa poloneză în locul celei româneşti. 

Parcul autohton al „morilor de vânt“ s-a îmbogăţit în primele două luni ale anului cu aproape 300 

MW, potrivit datelor Transelectrica, iar punerea în funcţiune a turbinelor eoliene noi a necesitat 

investiţii de aproximativ 450 mil. euro, potrivit calculelor ZF efectuate pe baza unui cost pe 

megawatt instalat de 1,5 milioane de euro. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/verzii-au-ridicat-eoliene-sau-solare-de-500-mil-euro-si-au-primit-subventii-de-100-mil-euro-in-doua-luni-de-zile-10718827
http://www.zfcorporate.ro/energie/verzii-au-ridicat-eoliene-sau-solare-de-500-mil-euro-si-au-primit-subventii-de-100-mil-euro-in-doua-luni-de-zile-10718827
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Spre comparaţie, sectorul energiei solare a câştigat numai 43 MW, instalaţi în urma unor investiţii 

de circa 64 de milioane de euro, plecând de la un cost standard pentru instalarea unui megawatt 

de 1,5 milioane de euro. Practic, în primele două luni din acest an au fost finalizate proiecte sola-

re cu o capacitate similară cu cea instalată în tot anul trecut. 

În cazul energiei din biomasă, au fost puse în funcţiune unităţi cu o capacitate totală de circa 

5 MW, după investiţii de 17,5 mil. euro, iar puterea instalată în hidrocentrale care intră sub 

incidenţa sistemului de sprijin a crescut tot cu 

5 MW după investiţii de circa 11 mil. euro. 

100 mil. euro pentru energie verde 

Tot datele Transelectrica arată că producătorii de energie din surse regenerabile au fost sprijiniţi 

în primele două luni cu mai mult de 100 mil. euro, reprezentând valoarea certificatelor verzi emi-

se prin schema de subvenţionare. Un număr de 180 de companii figurau la sfârşitul lunii februa-

rie ca producători de energie regenerabilă eligibili pentru sprijin prin sistemul certificatelor verzi. 

Mai mult de 1,8 milioane de certificate au fost emise în primele două luni ale lui 2013, aferente 

unei producţii energetice de 1 TWh din surse regenerabile. 

Datele bursei de energie OPCOM arată că în perioada analizată preţul mediu la care s-au 

tranzacţionat certificatele verzi a fost de 241,49 lei (55,07 euro), de unde rezultă că producătorii 

de electricitate din vânt, soare, apă şi biomasă au fost sprijiniţi de stat cu 102,5 mil. euro. Cifra 

este de peste două ori mai mare decât suma încasată de investitorii în energia verde în aceeaşi 

perioadă a anului trecut, de 47 mil. euro. Mai mult, deşi au trecut doar două luni, valoarea 

certificatelor verzi emise până acum anul acesta este deja egală cu o treime din totalul acordat în 

2012. 

Cei mai mulţi bani, tot în bătaia vântului 

Eolienele au produs cea mai mare parte din energia verde a României, cu excepţia marilor 

hidrocentrale, care nu sunt eligibile pentru sprijin prin sistemul certificatelor verzi. Parcurile eolie-

ne au primit astfel cea mai mare felie din alocarea de certificate, şi anume 1,6 milioane, cu o va-

loare totală de aproape 88 milioane de euro. 

Grupul CEZ a rămas lider în clasamentul beneficiarilor de certificate verzi, fiind şi cel mai mare 

investitor în sectorul energiei regenerabile pe plan local. Cehii au investit 1,1 mld. euro pentru a 

construi în Dobrogea cel mai mare parc eolian onshore din Europa, cu o putere de 600 MW. 

Datele transportatorului naţional de energie arată că CEZ a primit certificate verzi cu o valoare de 

aproape 30 mil. euro în primele două luni ale anului. 

Cehii aveau în vedere extinderea investiţiilor în sectorul energetic românesc, intenţionând să 

adauge capacităţi de generare de 1.000 MW până în 2016, ceea ce ar fi făcut necesare investiţii 

pe piaţa locală de peste 1,5 mld. euro. Restrângerea schemei de sprijin a dat însă peste cap 

planurile grupului pe plan local, iar CEZ a anunţat că se va concentra pe piaţa poloneză, unde 

are în vedere construirea unor parcuri eoliene de 760 MW, potrivit Bloomberg. 

Pe locul doi după valoarea certificatelor verzi atrase au stat investitorii în energia din biomasă, 

care au încasat în jur de 7,3 mil. euro. La rândul lor, producătorii de electricitate prin hidrocentra-
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le cu puteri mai mici de 10 MW au primit 5,4 mil. euro, în timp ce proprietarii parcurilor solare au 

încasat 1,7 mil. euro în primele două luni ale anului. Deşi producţia energiei din soare primeşte în 

prezent mai multe certificate verzi pe megawatt-oră produs decât celelalte tehnologii, instalaţiile 

fotovoltaice nu funcţionează la parametri optimi pe timp de iarnă. 

Viitor incert după investiţii de 3,5 miliarde de euro 

Autorităţile române discută în prezent reducerea subvenţiilor pentru energia regenerabilă, sector 

în care investiţiile totale au depăşit 3,5 mld. euro până în prezent. Un rol important în atragerea 

acestor bani, în mare parte străini, în România au jucat condiţiile meteo favorabile, însă factorul 

determinant a fost generozitatea schemei de sprijin oferită de stat. În afară de intenţiile unor 

giganţi precum CEZ, incertitudinea planează şi asupra zecilor de proiecte mici din România 

aflate în prezent în diferite stadii de dezvoltare. 

Potrivit datelor de la Transelectrica, proiecte eoliene cu puteri de peste 15.000 MW şi solare de 

peste 1.000 MW au contracte de racordare la reţea. În condiţiile unei scheme de sprijin mai puţin 

generoase, multe dintre aceste investiţii probabil nu se vor mai realiza, iar cele care vor fi imple-

mentate se vor dovedi pariuri mai puţin profitabile decât au scontat iniţial dezvoltatorii lor. 

Nu plangeti de mila Hidroelectrica, dar fiti cu ochii pe ea 

Hidroelectrica nu mai reuseste sa vanda energie ieftina pe piata contractelor bilaterale, cu toate 

ca ultimul pret de licitatie a fost aproape de pretul de productie si, ciudat, aproape la acelasi nivel 

cu pretul la care vindea in unele contracte cu baietii destepti, desfiintate dupa intrarea in 

insolventa a companiei. Care sa fie explicatia, mai ales ca in aceeasi zi in care Hidroelectrica nu 

reusea sa vanda nici un pachet din cele 9 scoase pe paltforma OPCOM, la pretul de 165 

lei/MWh (inclusiv componenta de transport -Tg), au fost cumparatori care au achizitionat din alta 

parte energie electrica la pretul de 170 lei/MWh (inclusiv componenta de transport-Tg 

Daca luam in considerare faptul ca aceasta componenta de transport este de circa 10-11 

lei/MWh, pretul cerut de Hidroelectrica este in realitate de 155 lei/MWh. Prin comparatie, amintim 

ca la primele licitatii organizate de Hidroelectrica pe OPCOM, dupa denuntarea contractelor cu 

baietii destepti, pretul mediu obtinut de Hidroelectrica era de 250 lei/MWh. Aceasta cadere 

dramatica poate avea explicatii, cum are fi reducerea cererii, intrarea in sistem a energiei 

regenerabile, supraoferta in piata etc. Nici una dintre acestea nu au insa relevanta in cazul 

Hidroelectrica, care, dupa cum spunea Remus Borza, administratorul judiciar, “acum trebuie sa 

fim mai creativi, sa fim mai negustori, mai adaptabili”. 

Aceasta afirmatie era facuta in urma cu vreo doua-trei luni, cand energia hidro era inca la mare 

cautare. Iata ca, Hidroelectrica nu s-a dovedit intre timp prea creativa, daca nu reuseste sa 

vanda nici la 155 lei/MWH. 

Sa revenim insa la declaratiile domnului Remus Borza, care se straduieste sa fie, totusi, creativ 

in noile conditii de piata. “Este pentru prima data in acest an, cand oferta este mai mare decat 

cererea. Pretul energiei va scadea pentru toata lumea, pentru ca suntem intr-un excedent de 

productie si trebuie sa invatam sa vindem. Ne-am obisnuit cu baietii destepti si prin birouri”, a 

declarat Remus Borza dupa primele tranzactii nereusite pe OPCOM. A avut dreptate la vremea 

respectiva. Mai important este insa ceea ce a urmat. 

http://energy-center.ro/actualitate/nu-plangeti-de-mila-hidroelectrica-dar-fiti-cu-ochii-pe-ea/
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“Excedentul de productie nu va fi vandut pe principiul  nu ne vindem tara. Una este siguranta 

sistemului energetic national si alta este eficienta sistemului. Cel mai destept baiat dintre baietii 

destepti nu a fost altul decat statul. La export nu iesim pentru ca megawattul nostru este scump 

si porneste de la 50 euro”, spunea domnul Borza. Cu alte cuvinte, ce ati zice daca Hidroelectrica 

ar incerca niste exporturi de energie la preturi competitive? , s-a intrebat Energy-Center, dupa 

respectivele declaratii. 

Si iata ca domnul Borza ne confirma ipoteza lansata de noi in urma cu cateva luni. Concret, 

administratorul judiciar al Hidroelectrica ia in calcul ca energia electrica ce nu poate fi vanduta pe 

piata interna sa fie data la export. Cum se va intampla acest lucru? Evident prin intermediul unor 

traderi, dar in nici un caz al vechilor baietilor destepti . Mai sunt si altii la rand. 

Dincolo de cum si prin cine ar putea fi vanduta energia hidro la export, aceasta actiune are 

conotatii nebanuite. Pretul energiei electrice a scazut peste tot in Europa, nu numai in Romania. 

In concluzie, exportul de energie nu este la indemana oricui, ci doar a acelor producatori care 

reusesc sa obtina energie electrica ieftina. La export insa, nu trebuie sa vindem ieftin, ci la nivelul 

pietei, daca vrem sa fim competitivi. “Daca vom incerca sa exportam energie hidro va fi 

dramatic”, declara la Conferinta Energy-Center de saptamana trecuta Ion Lung, presedintele 

AFEER. Astfel, deschidem Cutia Pandorei. Ce interes aveam  sa vindem energie ieftina la 

export? Cum sustinem siguranta sistemului energetic? Ce energie ramane in piata interna? Cine 

va avea dreptul sa exporte? 

ANAR: Debitul Dunarii va ajunge la 12.200 mc/s in urmatoarea saptamana 

Debitul Dunarii la intrarea in Romania va fi in crestere, in urmatoarea saptamana, pana la 

valoarea de 12.200 mc/s, mult peste media multianuala a lunii aprilie, a anuntat Administratia 

Nationala „Apele Romane” (ANAR). 

In intervalul 5-12 aprilie, debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va creste, 

pana la 12.200 mc/s, situandu-se peste media multianuala a lunii aprilie de 7.900 mc/s. 

De asemenea, in aval de Portile de Fier, debitele vor fi, in general, in crestere si vor fi depasite 

Cotele de aparare pe tot sectorul. 

Autoritatile au anuntat instituirea codului portocaliu de inundatii pe Dunare, intrat in vigoare 

sambata la ora 6.  

De la ANRE citire: Bonusurile se taie doar pentru producatorii actuali de energie verde, nu 

si pentru noii intrati in piata 

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Nicolae 

Havrilet, a declarat miercuri ca aboslut toti producatorii de energie verde vor intra sub incidenta 

schemei de reducere a subventiilor, chiar si cei care genereaza electricitate in prezent.  

Prevederile ordonantei initiate de minister se aplica pentur instalatiile care sunt functionale acu,. 

Ce a propus ANRE in urma monitorizarii pietei se va aplica pentru producatorii care intra in 

sistem dupa 1 ianuarie 2014", a spus Havrilet. Conform regulii stabilite, o ferma eoliana va primi 

de la 1 iulie doar un certificat vedre in loc de doua, iar una care va intra in sistem dupa 1 ianuarie 

2014 va primi 1,5 certificate verzi.  

http://www.energyonline.ro/2013/04/06/anar-debitul-dunarii-va-ajunge-la-12-200-mcs-in-urmatoarea-saptamana/
http://www.energyonline.ro/2013/04/05/pericol-de-inundatii-pe-dunare-cod-portocaliu-in-judetele-mehedinti-dolj-olt-si-teleorman/#more
http://incomemagazine.ro/articole/de-la-anre-citire-toti-producatorii-de-energie-verde-vor-avea-bonusuri-diminuate
http://incomemagazine.ro/articole/de-la-anre-citire-toti-producatorii-de-energie-verde-vor-avea-bonusuri-diminuate
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Proiectul de lege care este supus dezbaterii publice spune ca eolienele vor primi un certificat 

verde, fermele fotovoltaice 4 astfel de certificate, cu doua mai putin.  

Acesti investitori isi pot recupera certificatele dupa 1 ianuarie 2017.  

Niţă: "O parte din certificatele verzi, amânată la plată" 

UPDATE 11:20: Niţă: "Consumatorii vor plăti cu 50% mai puţin pentru certificatele verzi" 

Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, a declarat că sistemul de rostogolire a 

certificatelor verzi va avea ca beneficii reducerea costurilor consumatorilor cu această schemă 

de sprijin pentru energia curată. 

În următoarea lună, ministrul Niţă va avea consultări şi dezbateri pe proiectul de ordonanţă de 

urgenţă şi a transmis investitorilor în energia regenerabilă că este deschis oricăror alte propuneri 

de ajustare a a schemei care să uşureze facturile consumatorilor. 

     * UPDATE 10:30:  

Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, a anunţat, în urmă cu puţin timp, că ordonanţa 

care modifică schema de sprijin pentru energia regenerabilă prevede amânarea acordării unui 

număr de certificate verzi timp de trei ani şi jumătate, aşa cum a arătat ziarul BURSA în 

exclusivitate, în ediţia tipărită de astăzi. 

Ministrul Niţă a specificat că valoarea certificatelor verzi nu va fi modificată şi că ordonanţa 

prevede că energia verde va fi introdusă în coşul electricităţii pentru piaţa reglementată 

(populaţie şi firme mici) şi că va fi posibilă încheierea de contracte bilaterale directe între 

producătorii de energie verde şi furnizori. De asemenea, marii consumatori de energie vor fi 

scutiţi de plata unei părţi a certificatelor verzi.  

    * Costurile cu certificatele verzi, rostogolite în următorii ani 

     Autorităţile au renunţat, se pare, la ideea diminuării valorii maxime a unui certificat verde şi la 

micşorarea numărului de certificate acordate producătorilor de energie curată, aşa cum 

intenţiona ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă. Potrivit unor informaţii care circulă 

prin Guvern, varianta aleasă ar fi "rostogolirea" unei părţi a certificatelor cuvenite producătorilor 

în următorii trei ani. Această amânare a acordării unei părţi a certificatelor este menită să 

menţină facturile consumatorilor la un nivel suportabil. 

     Oficial, ministrul Niţă a anunţat că analizează ca variante de uşurare a facturii consumatorilor 

reducerea numărului şi valorii certificatelor verzi, exceptarea marilor consumatori de la plata 

schemei de sprijin pentru energia curată şi limitarea accesului la reţea. Domnia sa îşi va face 

publică varianta finală astăzi, potrivit unor surse din Ministerul Economiei. 

     Sursele noastre mai afirmă că măsura amânării acordării certificatelor va fi însoţită şi de alte 

măsuri precum permiterea încheierii contractelor negociate direct tip PPA între producătorii şi 

dezvoltatorii de energie regenerabilă şi furnizori sau alţi producători de energie convenţională, 

dar şi includerea în coşul energiei pentru populaţie a electricităţii obţinute din surse regenerabile 

(aceasta este cea mai ieftină de pe piaţă). 

     Valorile de tranzacţionare a certificatelor verzi au fost majorate, recent, cu circa 6%, în urma 

unui ordin dat de ANRE (reglementatorul pieţei de energie). Astfel, un certificat verde poate fi 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=202559
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tranzacţionat, în acest an, la valori cuprinse între 129,64 de lei (28,8 euro) şi 264,09 lei (58,8 

euro). Anul trecut, aceste valori erau cuprinse între 121,89 de lei şi 248,3 lei. 

Niţă: Oprim până în 2017 tranzacţionarea unor certificate verzi. Factura populaţiei trebuie 

să scadă 

Investitorii în producţia de energie din surse regenerabile vor putea utiliza, în intervalul 1 iulie-1 

ianuarie 2017, doar jumătate din certificatele verzi atribuite, astfel că factura la energie plătită de 

populaţie ar trebui să scadă cu 50% pe această componentă, afirmă ministrul delegat pentru 

Energie, Constantin Niţă, potrivit Mediafax. 

"Prima modificare este suspendarea Legii 220 pe trei ani şi jumătate, din 1 iulie 2013 până în 1 

ianaurie 2017. Energia eolinană va primi 1 certificat verde, energia hidro va primi 1 certificat 

verde, energia solară va primi 2 certificate verzi. Restul de certificate vor fi păstrate într-un coş de 

ANRE, care va calcula câte certificate verzi va avea fiecare investiror în 2017. Aceste certificate 

verzi pot fi scontate la bancă sau preluate ca valoare, după 1 ianaurie 2017. Deci, nu tăiem la 

nimeni nimic, doar că veniturile obţinute vor fi venituri viitoare, după 1 ianuarie 2017", a afirmat 

ministrul delegat pentru Energie. 

Citeşte şi Va scădea presiunea eolienelor pe facturile de curent? 

Potrivit legii, se acordă 6 certificate verzi pentru fiecare MWh de energie produsă în centrale 

fofotoltaice, 2 certificate pentru energia produsă de turbine eoliene noi şi 3 certificate pentru 

energia hidro. 

Niţă a spus că în ultima perioadă a primit tot felul de propuneri şi consideră că este timpul pentru 

"lucruri mai clare". Totuşi, Niţă a adăugat că legea va intra în vigoare în 1 iulie şi că sunt 

aşteptate orice fel de propuneri pe această temă. 

"Schema trebuie să ducă la reducerea preţului pe factură cu 50% la certificatele verzi", a afirmat 

Niţă. 

Energia produsă din surse regenerabile este sprijinită de guvern prin schema certificatelor verzi. 

Fiecare producător primeşte gratuit de la Transelectrica un anumit număr de certificate verzi 

pentru energia pe care o produce şi o livrează în reţea. 

Mai departe, producătorii vând aceste certificate verzi către furnizori, care sunt obligaţi prin lege 

să le cumpere, scopul fiind ca o anumită parte din consumul final de energie să fie asigurată de 

sursele regenerabile. Furnizorii îşi recuperează costurile cu achiziţia certificatelor verzi prin 

includerea în tarife a acestor cheltuieli. 

În prezent, energia regenerabilă acoperă aproximativ 8% din consumul final. 

Alte modificări ale legii sunt exceptarea de la prevederile legii energiei a marilor consumatori, cu 

un consum anual mai mare de 150 GWh, precum şi posibilitatea ca producătorii de energie 

regenerabilă care livrează sub 5MWh de energie să poată încheia contracte bilaterale pentru 

comercializarea electricităţii 

Raiul eolienelor este la Cogealac  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/nita-oprim-pana-in-2017-tranzactionarea-unor-certificate-verzi-factura-populatiei-trebuie-sa-scada-297937.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/nita-oprim-pana-in-2017-tranzactionarea-unor-certificate-verzi-factura-populatiei-trebuie-sa-scada-297937.html
http://www.mediafax.ro/
http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/companii/va-scadea-presiunea-eolienelor-pe-facturile-de-curent-297745.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/raiul-eolienelor-este-la-cogealac-10705884
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România s-a clasat pe locul cinci în Uniunea Europeană după puterea nou-instalată în parcuri 

eoliene anul trecut, cu 923 MW noi în urma unor investiţii de circa 1,5 miliarde de euro. Singurele 

ţări care au depăşit piaţa locală au fost Germania, Marea Britanie, Italia şi Spania, liderii europeni 

ai energiei eoliene. Tot anul trecut, România a devenit ţara cu cel mai mare parc eolian pe uscat 

la nivel european după o investiţie de 1,1 mild. euro făcută de cehii de la CEZ în două comune 

dobrogene. 

„Dintre pieţele emergente din Europa Centrală şi de Est, România şi Polonia au înregistrat ani 

record, ambele instalând circa 8% din noua capacitate anuală a UE. Cele două pieţe se situează 

constant în primele 10 din UE după puterea instalată în fiecare an“, precizează raportul pe 2012 

publicat de Asociaţia Europeană a Energiei Eoliene (EWEA). 

Mari firme de audit aşa cum este cazul Ernst&Young au catalogat România ca fiind raiul din estul 

Europei pentru energie regenerabilă, piaţa locală fiind a zecea ţară la nivel global în ceea ce 

priveşte atractivitatea pentru investitorii în energia eoliană. 

Astfel, în 2012 România şi-a dublat pentru al doilea an consecutiv capacitatea montată în parcuri 

eoliene, ajungând la un total de peste 1.900 MW, aproape cât trei reactoare nucleare ale 

centralei de la Cernavodă. 

Monsson Group: ”România are oportunitatea imensă de a deveni o forţă regională în 

domeniul energiei eoliene 

Sursele regenerabile de producere a energiei electrice sunt de ultimă generaţie din punct de 

vedere tehnologic, dar şi modalitatea prin care fiecare stat poate contribui la asigurarea propriei 

securităţi naţionale prin creşterea independenței energetice. Aceasta este o prioritate în 

contextul susţinerii dezvoltării industriei şi creşterii consumului. 

Costul ridicat al acestor tehnologii şi echipamente, raportat la veniturile obţinute, demonstrează 

că acest tip de investiţii nu poate fi susţinut fără o schemă de suport adecvată. Prin urmare, 

susţinerea producţiei de energie regenerabilă este o decizie strategică pentru orice ţară - atât din 

Europa, cât şi din lume -, iar eliminarea subvenţiilor înseamnă, de fapt, eliminarea investiţiilor.  

Considerăm că există două posibilităţi cu privire la trendul pe care vrem să-l urmăm: cel 

european, sustenabil, utilizând sursele regenerabile, sau cel poluator, mult mai costisitor şi 

nesigur pe termen lung. România a optat pentru statutul de ţară membră a Uniunii Europene, 

fapt care atrage după sine pentru toţi membrii obligaţia de a asigura un anumit procent de 

energie regenerabilă din totalul producţiei.  

România are oportunitatea imensă de a deveni o forţă regională în acest domeniu datorită 

potenţialului ridicat al zonei, comparativ cu alte ţări din Europa, vecinătatea Mării Negre 

generând viteze ridicate ale vântului. Energiile regenerabile au propulsat România, din poziţia de 

ţară utilizată doar pentru lohn, într-o ţară aflată în top 10 în lume ca şi atractivitate a investiţiilor.  

Dacă această oportunitate ar fi corelată cu investiţii în domeniul infrastructurii de transport al 

energiei, atunci această situaţie favorabilă din domeniul eolian ar pune bazele transformării 

României într-un important exportator de energie, depășindu-şi astfel statutul de importator sau 

piaţă de consum.  

Nu putem ignora acest lucru, aşa cum nu putem ignora nici faptul că la masa negocierilor se 

regăsesc unele dintre cele mai mari companii energetice din lume. Stabilitatea şi predictibilitatea 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/monsson-group-romania-are-oportunitatea-imensa-de-a-deveni-o-forta-regionala-in-domeniul-e.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/monsson-group-romania-are-oportunitatea-imensa-de-a-deveni-o-forta-regionala-in-domeniul-e.html
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mediului de afaceri, precum şi corectitudinea cu care îi tratăm pe cei care au investit, ne definesc 

pe noi, ca ţară, şi în celelalte domenii în care avem nevoie urgentă de investiţii, cum ar fi 

construirea unor noi linii de transport al energiei sau tipuri de centrale electrice. Dar şi în alte 

sectoare economice. 

Nuclearelectrica, uscată înainte de listare 

Ministerul Economiei propune transferul apei grele în valoare de 1,383 mld. lei de la 

Nuclearelectrica la Rezerva de stat şi, implicit, diminuarea activului net al societăţii 

Proiectul a fost elaborat pentru a nu se interpreta că, în perioada 2006 - 2011, compania a primit 

ajutor de stat 

Listarea la bursă este preconizată a avea loc luna aceasta, "până, cel târziu, în luna mai 2013" 

În lipsa unei strategii energetice naţionale coerente, pe care ministrul delegat pentru Energie, 

Constantin Niţă, oricum vrea s-o schimbe (pentru a opta oară), dar nu ştie cum, oficialii 

ministeriali "plimbă" din nou apa grea de la Nuclearelectrica la Rezerva de stat, urmând ca de 

această dată să retragă cu titlu gratuit cantităţile necesare punerii "în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 

de la Cernavodă", care nu se ştie dacă se vor mai construi vreodată. Cam aceasta ar fi sinteza 

planurilor de dezvoltare nucleară a României... 

La doi ani după ce Ministerul Economiei a elaborat un proiect similar, instituţia încropeşte un altul 

prin care propune ca apa grea cumpărată de Nuclearelectrica cu bani de la stat în perioada 2006 

- 2011 să fie transferată din contabilitatea companiei la Rezerva de stat, până la listarea 

preconizată a avea loc luna aceasta. 

"Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al cantităţii de 786.715,78 kg apă grea, achiziţionată de 

către Societatea Naţională «Nuclearelectrica» - S.A. în perioada 2006 - 2011, cu finanţare 

exclusiv de la bugetul de stat, prin alocaţii bugetare special acordate cu această destinaţie (...) 

din patrimoniul Societăţii Naţionale «Nuclearelectrica» - S.A. la rezerva de stat", se arată în 

proiectul supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Economiei. 

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de act normativ, valoarea apei grele cumpărată de 

Nuclearelectrica de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare (RAAN) în perioada 2006 - 

2011 este de 1.541.110.000 lei, din care 1.382.640.000 lei reprezintă alocaţii de la bugetul de 

stat. 

Transelectrica cere certificate verzi pentru investiţii în reţea 

Operatorul sistemului energetic naţional Transelectrica (TEL) cere Guvernului să primească o 

parte din schema de sprijin prin certificate verzi acordată energiilor regenerabile, pentru a obţine 

astfel o parte din fondurile necesare dezvoltării reţelelor de transport al energiei. "Propunerea 

Transelectrica este ca o parte din certificatele verzi acordate producţiei energiei din surse 

regenerabile să fie direcţionată către companie. Astfel, ar obţine o parte din cele 600 milioane de 

euro necesare întăririi reţelei electrice", potrivit unor surse din sistem. 

Guvernul va amâna, în perioada 1 iulie 2013 - 31 decembrie 2016, acordarea a câte unui 

certificat verde pe MWh pentru microhidrocentrale şi pentru centralele eoliene şi a două 

certificate pentru centralele fotovoltaice, pentru a sista "creşterea necontrolată" a preţului 

electricităţii. 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-04-04/Nuclearelectrica%2C+uscata+inainte+de+listare&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Piata%20bursiera/2013-04-05/Transelectrica+cere+certificate+verzi+pentru+investitii+in+retea&hl=energ&tip=toate
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Transelectrica ar trebui să primească o parte din certificatele verzi care vor fi suspendate de la 

tranzacţionare în perioada 2013-2016. Construcţia tot mai multor unităţi de producţie a energiei 

din surse alternative a început să pună o presiune semnificativă. Problema Transelectrica este 

că majoritatea centralelor regenerabile este concentrată în sud-estul ţării, iar pentru evacuarea 

energiei către consumatorii din alte regiuni este nevoie de construcţia unor linii noi de transport. 

Investiţia în aceste linii de transport este evaluată la 600 milioane de euro. 

Legislaţia în vigoare nu prevede nicio obligativitate pentru producătorii de energie din surse 

regenerabile pentru sprijinirea investiţiei în liniile electrice de transport, precum nici pentru 

asigurarea reglajului sistemului.  

Energia alternativă fiind fluctuantă, în special cea eoliană şi cea solară, pentru echilibrarea 

sistemului este nevoie de capacităţile convenţionale, respectiv hidrocentrale şi termocentrale pe 

gaze sau cărbuni. 

Energia produsă din surse regenerabile este sprijinită de guvern prin schema certificatelor verzi. 

Fiecare producător primeşte gratuit de la Transelectrica un anumit număr de certificate verzi 

pentru energia pe care o produce şi o livrează în reţea. 

Regulamentul de licenţiere pentru bursa gazelor, gata în această lună 

UPDATE 11:00: 

    Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, a anunţat, într-o conferinţă, că va fi 

respectat programul de listări a companiilor energetice agreat cu FMI. 

     Domnia sa a subliniat că listarea Nuclearelectrica va avea loc în mai, iar pentru toamnă sunt 

programate listările Romgaz, Electrica şi Complexul Energetic Oltenia. 

    Ministrul Niţă a subliniat că restructuraea producţiei de energie pe care o are în vedere nu va 

afecta programul de listări şi că analizează promovarea legii holdingului în acest sens. 

 

     *  Nu este clar dacă vom avea una sau două burse 

     *  Romgaz continuă să vândă gaze prin negociere direct 

     Regulamentul de licenţiere pentru operatorii interesaţi să implementeze platforme de 

tranzacţionare a gazelor va fi gata în această lună, ne-a declarat, ieri, Nicolae Havrileţ, 

preşedintele ANRE (reglementatorul pieţei de energie). Ieri, pe site-ul ANRE, au fost publicate, 

pentru dezbatere, regulamentele de funcţionare şi tranzacţionare de la Bursa Română de Mărfuri 

(BRM) şi OPCOM (în prezent operatorul pieţei de energie). "După stabilirea regulamentului de 

licenţiere vor putea fi aprobate şi regulamentele de funcţionare şi de tranzacţionare pentru 

operatori", ne-a precizat preşedintele ANRE, care a subliniat: "Conform Legii Energiei, vânzarea 

gazelor pe o bursă nu este obligatorie, aşa cum este cazul electricităţii. Participarea operatorilor 

la o bursă a gazelor este voluntară".  

     Nicolae Havrileţ ne-a precizat că Romgaz va continua să vândă gazele disponibile ca şi până 

acum, respectiv prin negociere directă cu furnizorii şi consumatorii: "ANRE nu are cum să oblige 

Romgaz să liciteze toate cantităţile disponibile pentru că legea nu îl obligă să facă acest lucru. 

Noi vom publica un ghid de bune practici pentru organizarea de licitaţii, transparente şi 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=202725
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nediscriminatorii. Romgaz trebuie să implementeze modalităţi transparente şi nediscriminatorii de 

comercializare a gazelor". 

     ANRE a analizat, la începutul acestui an, posibilitatea obligării Romgaz să organizeze licitaţii 

publice, transparente, pentru vânzarea gazelor disponibile, începând cu 1 aprilie 2013. 

     Noua lege a energiei, aprobată în vara anului trecut, stipulează obligativitatea tranzacţionării 

pe pieţele OPCOM a electricităţii nu şi a gazelor naturale. În schimb, conform programului de 

guvernare şi a acordului cu instituţiile financiare internaţionale, tranzacţiile cu gaze naturale 

urmează să fie transparentizate din această lună, prin crearea unei burse a gazelor.  

     Conducerea ACUE (Asociaţia Companiilor de Utilităţi) a informat autorităţile că se grăbesc cu 

implementarea, întrucât ANRE mai are multe reglementări de adoptat pentru a fluidiza piaţa 

gazelor, respectiv cele privind organizarea unei pieţe spot şi a unei pieţe de echilibrare. ACUE a 

solicitat o amânare a implementării bursei gazelor până la clarificarea legislaţiei din domeniu. 

     ACUE acuză lipsa transparenţei asupra modalităţii de alocare a producţiei interne de gaze 

pentru consumatorii de pe piaţa reglementată. Astfel, operatorii din piaţă se confruntă cu 

variaţiile consumurilor faţă de cele avute în vedere la momentul stabilirii cantităţilor de import şi 

cu frecvente modificări în cursul lunii ale procentelor de import, cu imposibilitatea asigurării 

flexibilităţii din gazele înmagazinate. 

     OPCOM propune, în urma consultării cu mai mulţi operatori din piaţă, un tip de produs cu 

aplicabilitate pe piaţa noastră de gaze, caracterizată prin concurenţă mult mai redusă decât piaţa 

de energie, respectiv contractul lunar pentru livrare în bandă. 

     BRM propune tot un sistem de licitaţii simplu sau dublu competitive, pentru perioade de 

tranzacţionare de la o lună la un an.  

Petrom se pregăteşte să deblocheze anual gaze de 2,5 mld. $ din adâncurile Mării Negre 

Petrom, cea mai mare companie din România, se pregăteşte să scoată până la finalul acestei 

decade gaze naturale în valoare anuală de circa 2,5 miliarde de dolari din adâncurile Mării 

Negre, acesta fiind cel mai dificil pariu pe partea de explorare şi producţie pe care firma l-a făcut 

de la privatizarea sa. 

Astfel, potrivit reprezentanţilor companiei, evaluarea suplimentară a rezultatelor sondei Domino-

1, prima sondă de explorare forată vreodată la mari adâncimi în Marea Neagră, în perimetrul 

Neptun, a permis o estimare iniţială preliminară a producţiei de gaze potenţiale de aproximativ 

630 de milioane de picioare cubice pe zi, ceea ce înseamnă o producţie anuală de circa 6,5 

miliarde de metri cubi. Petrom a început lucrările de explorare în zona de mare adâncime a 

perimetrului Neptun în  2009, la acel moment producătorul local de petrol şi gaze semnând un 

parteneriat cu gigantul american ExxonMobil. 

Astfel, cele două companii au decis să-şi împartă în mod egal costurile şi eventualele beneficii 

din zona de mare adâncime a perimetrului Neptun. La începutul anului trecut au apărut şi primele 

rezultate după forarea sondei de explorare Domino-1, la acel moment cele două companii 

anunţând identificarea unei acumulări potenţiale de 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze 

naturale. Odată cu avansul lucrărilor, la finalul săptămânii trecute cele două companii au anunţat 

că anual din acea acumulare s-ar putea extrage 6,5 miliarde de metri cubi de gaze, ceea ce 

reprezintă aproape jumătate din consumul intern de gaze al României sau cu aproape 30% mai 

http://www.zfcorporate.ro/energie/petrom-se-pregateste-sa-deblocheze-anual-gaze-de-2-5-mld-s-din-adancurile-marii-negre-10718850
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mult faţă de producţia anuală înregistrată de Petrom din toate perimetrele. Anul trecut, România 

a consumat circa 14 miliarde de metri cubi de gaze, din care 25% au fost importate din Rusia. 

„Cu toate acestea, este necesară o achiziţie suplimentară de date şi interpretarea acestora, 

inclusiv forajul de evaluare şi testarea sondelor pentru a confirma dimensiunea resurselor şi 

comercialitatea acestora înainte de a lua orice decizie de a trece în faza de dezvoltare. În cazul 

în care operaţiunile ulterioare vor confirma fezabilitatea din punct de vedere tehnic şi comercial a 

producţiei de gaze din blocul Neptun, valoarea cumulată a investiţiilor în cadrul fazelor de 

explorare şi dezvoltare ar putea fi de câteva miliarde de dolari americani, prima producţie 

potenţială fiind estimată cel mai devreme către sfârşitul decadei“, au spus reprezentanţii Petrom. 

De exemplu, potrivit calendarului de eliminare treptată a preţurilor reglementate la gazele 

naturale, la finalul anului 2018, adică aproape de momentul în care Petrom ar putea demara 

producţia din Marea Neagră, mia de metri cubi de gaze din producţia internă ar urma să ajungă 

la 371 de dolari, faţă de 150 de dolari, cât este în prezent. La acel preţ, producţia anuală a celor 

6,5 miliarde de metri cubi ar însemna aproape 2,5 mld. dolari. 

Concomitent cu explorările din Marea Neagră, Petrom a demarat un alt proiect major pentru 

deblocarea potenţialului de hidrocarburi, de data aceasta pe uscat. Astfel, compania a anunţat 

recent că va investi până în 2015 peste 400 de milioane de euro pentru a redezvolta 6 din cele 

mai mari zăcăminte de petrol şi gaze din cele 240 pe care le are în portofoliu. Calculele Petrom 

arată că după finalizarea lucrărilor pe cele 6 zăcăminte, care asigură circa 40% din producţia 

totală de hidrocarburi a companiei, vor putea fi aduşi la suprafaţă aproape 70 de milioane de 

barili. Această cantitate reprezintă un an suplimentar de producţie pentru Petrom sau consumul 

de petrol pe un an al României. Ţinând cont că azi un baril de petrol este evaluat la peste 100 de 

dolari, rezultă că după finalizarea investiţiilor de 400 de milioane de euro Petrom ar putea să 

scoată la suprafaţă resurse de 7 miliarde de dolari (5,4 miliarde de euro). 

 

ANRE  

 
Ultimele 5 ordine  

 18 / 2013-03-27 

Ordin - privind aprobarea tarifului de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem pentru 

prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin Sistemul 

electroenergetic national  

 17 / 2013-03-27 

Ordin - pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din 

surse regenerabile prin certificate verzi, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 6/2012  

 10 / 2013-03-13 

Ordin - privind actualizarea valorilor limita a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat 

verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2013  

 11 / 2013-03-13 

Ordin - pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu 

executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice  

 8 / 2013-02-27 

Ordin -privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul 2012 

 

http://www.anre.ro/ordin.php?id=1052
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1052
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1052
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1052
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1053
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1053
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1053
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1049
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1049
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1049
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1050
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1050
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1050
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1045
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1045
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OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(decembrie 2012-februarie 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 241,49 Lei/CV  

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 02.04 
 

03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04  

Preţ mediu [Lei/MWh] 172.52 
 

138,58 169,54 150,95 122,50   63,06 161,20 189.4 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

51.688  56.323 52.772 58.632 60.660 47.512 62.299 54.157 

 

 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2012-2013 [lei/MWh] 

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

ROPEX_FM_2012 217,82 210,23 216,25 216,44 214,36 215,45 215,19 212,94 217,15 220,40 222,46 223,00 223,13 

ROPEX_FM_2013 219,82 232,39 230,82 224,97 217,37 216,03 215,99 218,97 218,77 217,77 216,47 216,30 216,35 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

01.04 6300 6210 1540 734 2007 1424 90 503 2 

02.04 6516 6537 1567 710 2217 1431 -21 610 2 

03.04 6869 7115 1494 716 2293 1426 -247 1186 0 

04.04 6880 6931 1777 717 2639 1421 -51 375 1 

05.04 6769 7164 1600 727 2805 1428 -395 603 1 

06.04 6093 6916 1411 710 2451 1427 -824 918 0 

07.04 5652 6210 1112 717 1896 1432 -558 1053 0 

 
 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 
 

In ziua de Marti 04.04.2013 Miercuri 04.04.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 6938 6833 

Maxim 7818 7755 

Export/Import 232(export) 123(import) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 7170 6711 
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Grafice, Harta  
 

 
 

 

 

Wind, waves & weather forecast Constanta Airport  
 

Din care: 

Carbune 
1507 2780 

Hidrocarburi 731 858 

Nuclear 1422 1424 

Eoliene 1123 144 

Hidro 2388 1479 
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