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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

De-a alba-neagra cu exceptările de la plata de certificate verzi! Ministerul Economiei și 

ANRE se duelează în interpretări, operatorii sunt obligați la raportări duble 

Ministerul Economiei și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE nu 

cad la pace în privința aplicării exceptărilor la plata de certificate verzi pentru marii consumatori de 

energie. Pe de o parte, ANRE a venit cu o interpretare prin care se consideră acordurile de 

exceptare de la data emiterii acestora. De cealaltă parte, Ministerul Economiei insistă pe aplicarea 

retroactivă, respectiv pe varianta considerării acordurilor de exceptare de la data de 01.01.2015. 

Ministerul Energiei nu se bagă în seamă în duelul dintre ANRE și Ministerul Economiei, iar marii 

consumatori de energie exceptați tac mâlc în speranța că decizia finală va fi în avantajul lor (așa 

cum joacă Ministerul Economiei!). În schimb, operatorii economici – furnizori, producători – cu 

obligație de achiziție certificate verzi sunt cei afectați de lipsa de decizie de partea autorităților. 

Potrivit unei informări ANRE privind raportarea obligațiilor de achiziție certificate verzi pentru anul 

trecut, operatorii economici trebuie să transmită informațiile necesare stabilirii cotei obligatorii de 

achiziție de certificate verzi pentru anul 2015 conform prevederilor Metodologiei până cel târziu 12 

februarie 2016. Interesant este faptul că ANRE cere operatorilor de pe piața energiei să transmită 

două raportări, pentru a se acoperi în ambele variante: a considerării acordurilor de exceptare de 

la data emiterii acestora (interpretare ANRE), cât și în varianta considerării acordurilor de 

exceptare de la data de 01.01.2015 (pentru situația în care Guvernul României emite în cursul lunii 

februarie a acestui an o interpretare oficială diferită față de interpretarea ANRE a art. 3 alin. (1) din 

HG nr. 495/2014). 

Din martie, factură unică la energie electrică, taxele rămân neschimbate. Marele câștig: un 

consumator informat! 

Începând cu luna martie, românii vor primi o nouă factură, unică pe țară, la energia electrică. 
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a elaborat încă de la 
jumătatea anului trecut noul model de factură, ca toți furnizorii să aibă timp să-şi modifice soft-
urile de creare ale documentelor. Cu noua factură, românii nu vor achita mai puțin pe energia 
electrică consumată, dar vor fi mai informați, trebuie să știe ce plătesc. Asta și-a dorit ANRE prin 
elaborarea modelului explicativ al facturii de electricitate. Astfel, prima pagină a facturii este 
simplă, conține date despre: consum, preţ kWh, furnizorul de energie, suma de plată la zi, telefon 
deranjamente și relaţii cu clienții. 
 
Baietii destepti ai carbunelui, frauda de milioane. Carbunele importat la suprapret de 

Complexul Energetic Hunedoara nici macar nu era necesar 

Complexul Energetic Hunedoara, proaspat intrat in insolventa din cauza gravelor probleme 

financiare, a fost devalizat ca orice alta companie de stat: prin achizitii la supra-pret si vanzari sub 

costuri 

http://www.investenergy.ro/de-a-alba-neagra-cu-exceptarile-de-la-plata-de-certificate-verzi-ministerul-economiei-si-anre-se-dueleaza-in-interpretari-operatorii-sunt-obligati-la-raportari-duble/
http://www.investenergy.ro/de-a-alba-neagra-cu-exceptarile-de-la-plata-de-certificate-verzi-ministerul-economiei-si-anre-se-dueleaza-in-interpretari-operatorii-sunt-obligati-la-raportari-duble/
http://www.investenergy.ro/din-martie-factura-unica-la-energie-electrica-taxele-raman-neschimbate-marele-castig-un-consumator-informat/
http://www.investenergy.ro/din-martie-factura-unica-la-energie-electrica-taxele-raman-neschimbate-marele-castig-un-consumator-informat/
http://www.wall-street.ro/articol/Companii/194218/baietii-destepti-ai-carbunelui-frauda-de-milioane-carbunele-importat-la-suprapret-de-complexul-energetic-hunedoara-nici-macar-nu.html
http://www.wall-street.ro/articol/Companii/194218/baietii-destepti-ai-carbunelui-frauda-de-milioane-carbunele-importat-la-suprapret-de-complexul-energetic-hunedoara-nici-macar-nu.html
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Un document guvernamental obtinut de „Adevarul“ arata cum societatea a importat sute de mii de 

tone de carbune de la societati din Ungaria, Germania si Elvetia, desi era mai scump decat cel 

extras din Romania , conform Adevarul Financiar. 

Compania a fost formata din fuziunea producatorilor termo Electrocentrale Deva si Electrocentrale 

Paroseni cu cele patru mine viabile din cadrul Companiei Nationale a Huilei, respectiv Lonea, 

Livezeni, Vulcan si Lupeni. Unitatile au venit, insa, fiecare cu propriul „balast“ si cu propriile 

probleme. 

Astfel, potrivit unei sinteze a raportului Corpului de Control al primului ministru, realizat pe cand 

premier era Victor Ponta, in perioada 2012-2014 a fost vanduta energie electrica sub costurile de 

productie. Vanzarile sub costuri au generat pagube de 53,3 milioane de lei la Electrocentrale Deva 

in anul 2012 si de 23,4 milioane de lei la Electrocentrale Paroseni. In anul 2013, cand companiile 

erau deja fuzionate, pierderea a fost de 147 de milioane de lei, iar in 2014 de 352 de milioane de 

lei. 

Cine sta intre Transelectrica si exportul mai mare de electricitate catre Ungaria? 

Transelectrica se chinuie de 10 ani sa construiasca o noua linie de export de energie catre Ungaria, 

dar se impotmoleste in citiva metri patrati de proprietate privata. Compania de stat trebuie sa 

convinga proprietarii terenurilor pe care ar urma sa construiasca stalpii sa isi vanda acele 

proprietati sau parti din ele. 

Compania de stat are nevoie de suprafete cuprinse intre 45 si 180 de metri patrati pentru a ridica 

un stalp metalic care sa sustina cablurile electrice de transport al electricitatii. Pentru asta, 

compania trebuie sa convinga proprietarii terenurilor pe care ar urma sa construiasca stalpii sa isi 

vanda acele proprietati sau parti din ele. Problema este ca proprietarii au cerut „preturi nesimtite”, 

asa cum declara un fost reprezentant al conducerii Transelectrica, pe cand compania de stat poate 

sa ofere, legal, o suma mult mai mica. 

„Pretentiile proprietarilor sunt de 300 de ori mai mari decat nivelul aprobat de Consiliul de 

Administratie al companiei. Am putea vorbi, in medie, de cateva zecii de mii de euro pentru fiecare 

teren”, spune un director din companie care a preferat sa isi pastreze anonimatul. 

Solicitati sa ofere detalii in privinta proceselor deschise de companie impotriva proprietarilor de 

terenuri, representantii Transelectrica au aratat doar ca despagubirile oferite de companie au fost 

stabilite de un evaluator autorizat in anul 2006 si aprobate in Consiliul de Administratie. 

Monopolul in transportul de energie si gaze cu cheltuiala se tine, aceasta avand deja iz 

penal 

Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica a incheiat, intre 2009 si 2013, 

mai multe contracte care ridica suspiciuni, iar angajatii au beneficiat n aceeasi perioada, in baza 

contractului colectiv de munca, de sporuri, indemnizatii si alte beneficii in valoare totala de peste 

300 de milioane de lei, potrivit concluziilor unui raport al Corpului de Control al premierului finalizat 

in august 2014. 

 
Statele din CEE nu investesc suficiente fonduri comunitare în energiile verzi 

http://www.adevarulfinanciar.ro/
http://www.wall-street.ro/articol/Economie/194277/cine-sta-intre-transelectrica-si-exportul-mai-mare-de-electricitate-catre-ungaria.html
http://energy-center.ro/promovate/monopolul-in-transportul-de-energie-si-gaze-cu-cheltuiala-se-tine-aceasta-avand-deja-iz-penal/
http://energy-center.ro/promovate/monopolul-in-transportul-de-energie-si-gaze-cu-cheltuiala-se-tine-aceasta-avand-deja-iz-penal/
http://www.capital.ro/statele-din-cee-nu-investesc-suficiente-fonduri-comunitare-in-energiile-verzi.html
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Nouă state membre UE din Europa Centrală şi de Est, printre care se numără şi România, ţin pe 

loc progresele realizate de blocul comunitar în combaterea încălzirii globale prin faptul că nu 

reuşesc să investească fondurile oferite de Bruxelles pentru dezvoltarea energiilor regenerabile, 

potrivit unui studiu publicat marţi. 

Raportul elaborat de organizaţiile de mediu Friends of the Earth Europe şi CEE Bankwatch 

Network, susţine că noile state membre nu profită de posibilitatea de a utiliza fondurile UE pentru 

a sprijini tranziţia la energiile curate, potrivit DPA.  'Vedem cum fondurile UE sunt cheltuite în 

Europa Centrală şi de Est pentru cărbune, gaze naturale şi sisteme de transport învechite, ceea 

ce creşte dependenţa acestor state de combustibilii fosili, în dauna regenerabilelor şi a eficienţei 

energetice”, a declarat activistul de mediu Markus Trilling. 

IULIAN IANCU:  

"Vrem să avem o lege a energiei termice până cel târziu la 30 iunie 2016" 

 Legea energiei termice ar trebui adoptată până la finele primei sesiuni parlamentare, adică până 

la 30 iunie cel târziu, întrucât a doua sesiune din acest an se va suprapune în mare parte cu 

perioada de campanie electorală, a declarat, ieri, Iulian Iancu, preşedintele Comisiei de industrii şi 

servicii din Camera Deputaţilor.  

     El a arătat că discuţiile pe marginea acestei legi au fost iniţiate în octombrie 2014, însă nu a 

existat un interes real din partea autorităţilor locale.  

     "Pentru viitor, cea mai eficientă, cea mai puţin poluantă şi cea mai ieftină modalitate de încălzire 

va rămâne sistemul centralizat, însă consumatorii nu sunt încurajaţi de comportamentul 

autorităţilor şi al operatorilor. Am ajuns la limită, la partea cea mai de jos, când consumatorul nu 

mai ştie ce să facă", a avertizat deputatul, citat de Agerpres. 

     Potrivit acestuia, numărul deconectărilor a scăzut totuşi, iar în unele localităţi există un număr 

mare de consumatori care s-au rebranşat la sistemul centralizat, după ce, iniţial, renunţaseră la 

această metodă de încălzire în favoarea încălzirii individuale.  

     Iancu a mai spus că Uniunea Europeană a venit cu o nouă abordare a definiţiei consumatorului 

vulnerabil, care va ţine cont de suportabilitatea fiecărui consumator atunci când se ia o decizie 

privind ajutorul direct pe care îl va primi acesta pentru factura la utilităţi.  

     În prezent, mai utilizează sistemul centralizat de energie termică şi apă caldă doar 3 milioane 

de români. În 1989, erau racordate 315 localităţi, 8,5 milioane de români, 2,5 milioane de 

apartamente, 74.000 de blocuri.  

     În Bucureşti, există 556.000 de apartamente racordate la sistemul centralizat, unde locuiesc 

1,2 milioane de persoane.   

Primele măsuri și proteste la CE Hunedora în insolvență: 600 angajați în concediu forțat. 

Spectacol la CE Oltenia, Ciurel – evacuat din birou! 

La Complexul Energetic Hunedoara, aflat în insolvență, administratorul judiciar – Casa de 

Insolvenţă GMC Craiova şi administratorul special – Dan Agrişan, reprezentantul Ministerului 

Energiei pun în aplicare primele măsuri, care îi vizează pe angajați. Circa 600 de angajaţi încadraţi 

http://www.bursa.ro/iulian-iancu-vrem-sa-avem-o-lege-a-energiei-termice-pana-cel-tarziu-la-30-iunie-2016-288854&s=companii_afaceri&articol=288854.html
http://www.investenergy.ro/primele-masuri-si-proteste-la-ce-hunedora-in-insolventa-600-angajati-in-concediu-fortat-spectacol-la-ce-oltenia-ciurel-evacuat-din-birou/
http://www.investenergy.ro/primele-masuri-si-proteste-la-ce-hunedora-in-insolventa-600-angajati-in-concediu-fortat-spectacol-la-ce-oltenia-ciurel-evacuat-din-birou/
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în aparatul TESA și alți salariați indirect productivi vor intra în concediu 10 zile, începând de luni, 

8 februarie. Aceștia vor fi plătiți pentru această perioadă cu 75 la sută din salariu. 

Conducerea companiei susține că decizia face parte dintr-un set de măsuri de reducere a 

costurilor, reducerea lunară estimată fiind de circa 1,2 milioane lei. Cei vizați de primele măsuri pe 

perioada de insolvență au declanșat un protest spontan, la care s-au alăturat și minerii care susțin 

că este imposibil să scoată cărbunele din subteran fără ajutorul colegilor de la suprafaţă, relatează 

presa locală. Nu se lasă dus…din birou! Ciurel a ignorat preavizul și notificarea de la actuala 

conducere De partea cealaltă, la Complexul Energetic Oltenia este spectacol, protagonist fiind 

fostul director general Laurențiu Ciurel care nu s-a dat dus din biroul de manager decât forțat. 

După revocarea din funcție, el și-a păstrat biroul, ignorând preavizul și notificarea venite din partea 

actualului director general să evacueze spațiul. Potrivit comunicatului companiei, Laurentiu Ciurel 

a fost notificat ca până la data de 02.02.2016, orele 18:00, să elibereze și să predea biroul aflat în 

sediul CE Oltenia din str. AI. Cuza, iar începand cu data de 03.02.2016, activitatea de predare a 

gestiunii și a documentelor aferente mandatului sau, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de 

Supraveghere, să se desfășoare în biroul pus la dispoziție în incinta sediului SDM din str. T. 

Vladimirescu. 

Revenirea cererii de energie a susţinut producţia locală. România a trimis pe pieţele din 

regiune electricitate în valoare de aproape 300 mil. euro 

Dacă în 2014 exportul de energie a dus producţia la cel mai înalt nivel din 2003 încoace, anul 

trecut revenirea cererii locale i-a ajutat pe producători în contextul în care apetitul regiunii pentru 

electricitatea românească a fost mai domol. 

Potrivit datelor publicate de Reţeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport de 

Energie (ENTSO-E), anul trecut producţia de energie din România a crescut cu circa 1,7%, până 

la 61,6 TWh, acesta fiind cel mai înalt nivel înregistrat din 2003, ultimul pentru care există statistici 

europene pentru piaţa locală. 

Dacă în 2014 producţia de energie crescuse pe fondul unei evoluţii de excepţie a exporturilor, anul 

acesta cererea internă a fost cea care a făcut termocentralele şi hidrocentralele să meargă din 

plin. 

De exemplu, în 2014 România a reuşit să exporte peste graniţă cu 80% mai multă energie decât 

în 2013 datorită unui context regional favorabil. Motivele care au stat la baza acestei creşteri au 

fost conjuncturale. 

De exemplu, în prima parte din 2014 energia produsă în România a echilibrat deficitul provocat de 

o avarie la o centrală electrică pe cărbune din Bulgaria, în timp ce exporturile către Serbia au atins 

un vârf la mijlocul lunii mai, când inundaţiile provocate de ploi abundente au tăiat alimentarea cu 

energie a unor localităţi şi au determinat închiderea unor termocentrale şi hidrocentrale sârbeşti. 

Eoliene puse la pământ. Investitorii își vând terenurile 

Investitorii din sectorul regenerabilelor au început să-și lichideze afacerile. Eolienele sfârşesc pe 

taraba Ministerului Agriculturii: 71 de hectare la Horia, pe care ar fi trebuit să se ridice turbine 

eoliene sunt de vânzare pe site-ul ministerului, scrie Observator de Constanța. La secţiunea 

dedicată bursei de terenuri pentru agricultură, și alte societăți și-au postat anunțurile de vânzare a 

zeci de hectare, renunțând astfel la proiecte eoliene la malul mării după ce autoritățile, prin deciziile 

http://www.zfcorporate.ro/energie/revenirea-cererii-de-energie-a-sustinut-productia-locala-romania-a-trimis-pe-pietele-din-regiune-electricitate-in-valoare-de-aproape-300-mil-euro-15005577
http://www.zfcorporate.ro/energie/revenirea-cererii-de-energie-a-sustinut-productia-locala-romania-a-trimis-pe-pietele-din-regiune-electricitate-in-valoare-de-aproape-300-mil-euro-15005577
file:///C:/Users/Adriana%20Saraidaneanu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/297J5XWU/Investitorii%20din%20sectorul%20regenerabilelor%20au%20început%20să-și%20lichideze%20afacerile.%20Eolienele%20sfârşesc%20pe%20taraba%20Ministerului%20Agriculturii:%2071%20de%20hectare%20la%20Horia,%20pe%20care%20ar%20fi%20trebuit%20să%20se%20ridice%20turbine%20eoliene%20sunt%20de%20vânzare%20pe%20site-ul%20ministerului,%20scrie%20Observator%20de%20Constanța.%20La%20secţiunea%20dedicată%20bursei%20de%20terenuri%20pentru%20agricultură,%20și%20alte%20societăți%20și-au%20postat%20anunțurile%20de%20vânzare%20a%20zeci%20de%20hectare,%20renunțând%20astfel%20la%20proiecte%20eoliene%20la%20malul%20mării%20după%20ce%20autoritățile,%20prin%20deciziile%20luate,%20au%20lovit%20în%20investiţiile%20din%20sectorul%20regenerabilelor.%20Citiți%20mai%20multe%20pe:%20http:/observator.ro/stiri-economie-eolienele-sfarsesc-pe-taraba-ministerului-agriculturii-357948.html
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luate, au lovit în investiţiile din sectorul regenerabilelor. Citiți mai multe pe: http://observator.ro/stiri-

economie-eolienele-sfarsesc-pe-taraba-ministerului-agriculturii-357948.html 

Planuri ambițioase în prima sesiune din 2016: Parlamentarii vor să modifice legislația 

primară în energie 

Comisia de Industrii și Servicii Camera Deputaților a dat start-ul dezbaterilor pentru Legea energiei 

și a gazelor, respectiv Legea energiei termice Sunt anunțate schimbări majore în legislația primară 

în energie! Senatorii și deputații s-au întors din vacanță, începe prima sesiune parlamentară, și tot 

astăzi se dă start-ul dezbaterilor pentru două legi importante, la Comisia pentru Industrii și Servicii 

din Camera Deputaților: Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și Legea 

serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006. 

Asociațiile/organizațiile din domeniul energetic și-au pregătit propunerile de modificare a Legii 123, 

există și o inițiativă legislativă a unui grup de parlamentari, înregistrată la Senat. Legislația actuală 

nu mai este eficientă, trebuie modificată și adaptată pentru a corespunde situației la zi din sectorul 

energetic, au semnalat reprezentanții asociațiilor de profil. Contractele bilaterale de energie sunt 

absolut necesare, o spun și susțin, la unison, participanții la piață, dar și autoritățile, parlamentarii. 

Referindu-se la contractele bilaterale, Președintele Comsiei de Industrii și Servicii, Iulian Iancu, a 

precizat cu ocazia Conferinței anuale a AFEER: “Avem în prezent toate instrumentele de piață. 

Lipsește unul singur, cel al contractelor bilaterale, care a fost sistat în iunie 2012.Este momentul 

să reluăm această discuție împreună cu actorii din piață. Trebuie să găsim pârghiile pentru 

reintroducerea contractelor bilaterale”. 

Transelectrica: "Creşterea gradului de interconectare poate fi realizată prin finalizarea unor 

investiţii" 

Prin definiţie, gradul de interconectare a Sistemului Electroenergetic al unei ţări depinde direct 

proporţional de valoarea netă a capacităţii de schimb transfrontalier şi invers proporţional cu 

valoarea puterii instalate totale (în capacităţile de producţie). Reprezentanţii "Transelectrica" arată 

că gradul de interconectare este un criteriu care nu are în vedere că, pe de o parte, unele grupuri 

energetice luate în calcul nu mai pot funcţiona din diferite motive (neîndeplinirea condiţiilor de 

mediu, lipsa fondurilor de reabilitare, costuri aferente mari care determină intrarea lor în conservare 

etc), iar pe de altă parte capacitatea netă de schimb transfrontalier este stabilită pe baza unor 

metodologii acceptate de către partenerii de interconexiune - NTC/ATC (Net Transfer 

Capacity/Available Transfer Capability) -, fiind limitată în prezent de criterii de analiză ce ţin cont 

de capacităţile naţionale de transport în zonele de graniţă. 

     Oficialii ANRE au menţionat recent, într-un raport, că ţara noastră, împreună cu alte şapte state 

membre, se situează sub nivelul necesar pentru atingerea obiectivului impus de Uniunea 

Europeană, ca până în 2020 gradul de interconectare să fie de cel puţin 10% din capacitatea de 

producere de energie electrică instalată. 

     Transelectrica derulează proiecte majore privind creşterea capacităţii de interconectare, 

urmărind în primul rând punerea în funcţiune a liniei interne 400 kV Nădab - Oradea Sud (care 

este într-o fază avansată de finalizare şi care contribuie la creşterea limitei capacităţii de 

interconexiune a Sistemul Electroenergetic Naţional - SEN). Totodată, este în derulare proiectul 

liniei de 400 kV dublu circuit Reşiţa - Pancevo (Serbia), punerea în funcţiune fiind preconizată 

pentru anul 2017, ne-au declarat recent reprezentanţii Transelectrica. 

http://observator.ro/stiri-economie-eolienele-sfarsesc-pe-taraba-ministerului-agriculturii-357948.html
http://observator.ro/stiri-economie-eolienele-sfarsesc-pe-taraba-ministerului-agriculturii-357948.html
http://www.investenergy.ro/planuri-ambitioase-in-prima-sesiune-din-2016-parlamentarii-vor-sa-modifice-legislatia-primara-in-energie/
http://www.investenergy.ro/planuri-ambitioase-in-prima-sesiune-din-2016-parlamentarii-vor-sa-modifice-legislatia-primara-in-energie/
http://www.bursa.ro/transelectrica-cresterea-gradului-de-interconectare-poate-fi-realizata-prin-finalizarea-unor-inve...&s=companii_afaceri&articol=289235.html
http://www.bursa.ro/transelectrica-cresterea-gradului-de-interconectare-poate-fi-realizata-prin-finalizarea-unor-inve...&s=companii_afaceri&articol=289235.html
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Unitatea 1 de la Cernavodă se opreşte 50 de zile 

Într-un interviu acordat Focus-Energetic.ro, Daniela Lulache, director general al Societăţii 

Naţionale Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nuclearoelectrice (CNE) de la Cernavodă, 

a anunţat că în luna mai a acestui an se opreşte Uniutatea 1 pentru efectuarea lucrărilor de 

mentenanţă. Dacă, de obicei, aceste lucrări, ce au loc o dată la 2 ani, durează 30 de zile, anul 

acesta vor dura aproximativ 50 de zile, pentru că se realizează lucrări suplimentare. Pe de altă 

parte, Daniela Lulache a precizat că, la Cernavodă, coeficientul de utilizare a puterii instalate este 

mult peste media din industrie, fapt care plasează centrala nucleară pe primul loc în lume de la 

punerea în funcţiune. Conform directorului general al Nuclearelectrica, ar trebui reluate contractele 

bilaterale directe, iar unii dintre producătorii de energie ar trebui să se restructureze. 

– Conform programului de priorităţi al Ministerului Energiei, la capitolul „Analizarea stadiului și 

perspectivelor de realizare a proiectelor prioritare din domeniul energetic”, în ceea ce priveşte 

Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă este prevăzută luna august 2016. Este posibil ca, în urma analizei, 

care ar urma să dureze 7 – 8 luni, perspectivele să nu fie încurajatoare şi să se renunţe la proiect? 

Statkraft: #RomaniaProfesionista va functiona daca se depolitizeaza institutiile si scad 

poverile fiscale 

Reducerea poverilor fiscale si o reforma fundamentala a clasei politice si a legislatiei sunt cateva 

dintre lucrurile necesare pentru ca Romania sa treaca printr-o schimbare reala. In ceea ce priveste 

sectorul energetic, printre cele mai importante schimbari necesare se numara adaptarea taxelor la 

realitatilor pietei europene de energie. 

Daniel Pintilie, country manager pentru Romania al grupului norvegian Statkraft, spune ca statul 

trebuie sa isi defineasca o strategie economica pe termen mediu si lung in care sa insiste pe 

dezvoltarea rapida a celor trei sectoare cheie, respectiv agricultura, energie si infrastructura. 

In opinia lui Pintilie, schimbarea Romaniei va fi reala daca vor fi reduse birocratia si poverile fiscale 

in cele trei sectoare cheie amintite, in tandem cu incurajarea investitiilor in aceste domenii. 

In ceea ce priveste sectorul energetic, printre cele mai importante schimbari necesare se numara 

adaptarea taxelor la realitatilor pietei europene de energie, depolitizarea autoritatii de reglementare 

a pietei de energie si gaze naturale, alaturi de limitarea implicarii statului in productia de energie si 

managementul acestor companii. 

Garantii guvernamentale in energie 

Potrivit lui Pintilie, statul trebuie sa acorde garantii guvernamentale pe termen determinat privind 

investiile in sectorul energetic, sa ofere stabilitate si predictibilitate legislativa si legi mai clare si 

mai simple, conform normelor europene. Totodata, producatorii de energie controlati de stat au 

nevoie sa isi eficientizeze activitatea si apoi sa fie listati pe piata de capital. 

Statkraft a intrat pe piata energetica romaneasca in 2007, dupa ce a obtinut de la Autoritatea 

Nationala de Reglementare in domeniul Energiei licenta de furnizare a energiei electrice. 

Compania a raportat pentru 2014 o cifra de afaceri de 29 milioane de lei, potrivit datelor de la 

Ministerului Finantelor Publice. 

http://www.focus-energetic.ro/unitatea-1-de-la-cernavoda-se-opreste-50-de-zile-31536.html
http://www.wall-street.ro/articol/Companii/194371/statkraft-romaniaprofesionista-va-functiona-daca-se-depolitizeaza-institutiile-si-scad-poverile-fiscale.html
http://www.wall-street.ro/articol/Companii/194371/statkraft-romaniaprofesionista-va-functiona-daca-se-depolitizeaza-institutiile-si-scad-poverile-fiscale.html
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Wall-Street.ro a lansat proiectul anului: #RomaniaProfesionista. Avand in minte tragedia de la 

Colectiv, din toamna anului trecut, si schimbarile produse atunci in fiecare dintre noi si in societate, 

in ansamblu, ne dorim sa fim parte din schimbare. Mai mult, ne dorim sa contribuim, sa conturam 

acea Romanie profesionista in care sa ne regasim, sa propunem solutii concrete pentru reforma 

reala de care avem nevoie. Astfel, vom lansa permanent solutii, propuneri si idei ale oamenilor de 

afaceri, managerilor, antreprenorilor - specialistii care sustin economia reala. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 

Preţuri şi volume 01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 173,66 186,95 176,44 147,17 159,53 129,68 94,71 120,96 138,62 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

623,66 636,95 626,44 597,17 609,53 579,68 544,71 570,96 588,62 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

76.156 74.848 78.499 75.899 74.443 67.259 61.916 72.156 69.454 

 
 

 
 
 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 

 

http://www.wall-street.ro/romaniaprofesionista
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  
Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


