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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Bode: "Canicula şi seceta hidrologică demonstrează că nu putem renunţa la cărbune" 

 În zile de secetă profundă s-a văzut cât de importante sunt termocentralele pe cărbune, a declarat, 

ieri, deputatul Lucian Bode. Complexul Energetic Oltenia livrează, aproape constant, 50.000 MWh 

pe zi, iar Complexul Energetic Hunedoara - până la 6.500 MWh/zi, în timp ce eolienele au ajuns 

să producă 44 MWh/zi, susţine domnia sa, remarcând: "Singurii producători ce pot livra indiferent 

de condiţiile meteorologice şi pe care se poate baza economia naţională rămân termocentralele 

pe cărbune. Practic, este vorba de siguranţa sistemului energetic naţional şi, în consecinţă, de 

securitatea naţională a României". 

     Parlamentarul arată, într-un comunicat, că marile ţări occidentale şi-au anunţat intenţiile în 

sectorul energetic şi al protecţiei mediului: Germania se va baza pe gaze naturale, Franţa - pe 

nuclear, SUA - pe "un coş" în care gazele de şist şi cărbunele vor avea un loc esenţial. Dintre ţările 

europene ex-comuniste doar Polonia şi-a anunţat intenţia de a nu renunţa la cărbune.  

     "România, în schimb, încă nu ştie ce vrea! De fiecare dată când sunt întrebaţi, reprezentanţii 

Guvernului Ponta spun că poziţia României la COP 21 va fi cea a Uniunii Europene. Dar cine 

împiedică Guvernul Ponta să aibă o poziţie în cadrul UE?!", menţionează sursa citată. 

     Liberalul, care a fost ministru al Economiei, a mai declarat că marii producători de energie pe 

bază de cărbune sunt unul în pragul falimentului (Complexul Energetic Hunedoara), iar celălalt - 

"cu un picior în groapă" (Complexul Energetic Oltenia). Domnia sa cere autorităţilor să aibă o 

poziţie fermă în cadrul Uniunii Europene în perspectiva COP21, menţionând că opinia PNL este 

că nu se poate renunţa la cărbune.  

     COP 21 este cea mai importantă reuniune internaţională din ultimii ani legată de domeniul 

schimbărilor climatice, care va avea loc la finalul anului, la Paris. Lucian Bode a subliniat: "Este, 

practic, o continuare a Protocolului de la Kyoto. Se aşteaptă ca, la nivel mondial, să se ajungă la 

o nouă reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, ceea ce înseamnă noi condiţionalităţi de 

mediu pentru industrie şi, în special, pentru producătorii de energie pe bază de cărbune. În prezent, 

producătorii europeni de electricitate pe bază de cărbune trebuie să achiziţioneze câte un certificat 

de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) pentru fiecare megawatt produs. Acum, un certificat CO2 

se tranzacţionează cu aproximativ 8 euro. Practic, la preţul energiei produsă în termocentrală, se 

adaugă preţul certificatului. O nouă reducere a emisiilor de CO2 va avea drept consecinţă o nouă 

creştere a costurilor de producţie a energiei în termocentralele pe cărbune". 

 

 

 

http://www.bursa.ro/bode-canicula-si-seceta-hidrologica-demonstreaza-ca-nu-putem-renunta-la-carbune-276701&s=companii_afaceri&articol=276701.html
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Pentru cat timp ne vom mai bucura de cele mai mici preturi la energie si gaze? 

Importurile de gaze naturale au scazut in primele sase luni ale acestui an cu aproape 80% fata de 

aceeasi perioada a anului trecut, pe fondul unui consum din ce in ce mai redus. Consumul de 

energie electrica a scazut cu aproape 5 procente, raportat la aceleasi perioade, tendinta care se 

manifesta de altfel inca de la declansarea crizei economice. Cu toate acestea economia este pe 

crestere. Daca in sectorul gazelor naturale productia se mentine la un nivel relativ constant, in 

schimb, in sectorul energiei electrice productia creste incet dar sigur. In mod normal, cresterea 

economica este insotita de o crestere a consumului de energie (de toate tipurile), venita indeosebi 

din partea ramurilor industriale. Cum industrie nu mai prea avem intelegem de ce ne scade 

consumul. Atunci de unde avem crestere economica? 

Premierul Victor Ponta nu prea stie sa raspunda la aceasta intrebare.Nici marii producatori de 

energie si gaze nu-si explica de unde vine cresterea, cand marfa lor se vinde tot mai greu. La 

energie electrica avem un debuseu pe pietele externe, in timp ce la gaze producatorii sunt tintuiti 

inca la nivelul pietei interne, dovada ca si Romgaz si Petrom raporteaza profituri in scadere. Pretul 

energiei electrice si gazelor naturale din Romania se mentine in continuare la un nivel scazut prin 

comparatie cu media preturilor europene. In context, Romania devine o tara din ce in ce mai 

atractiva pentru investitorii straini. Cand ai energie ieftina, forta de munca ieftina si stabilitate 

politica nu ai cum sa nu fi in atentia investitorilor. 

Deocamdata nu asistam la un reveriment al investitiilor straine in tara noastra, cu exceptia unor 

fabrici bazate aproape exclusiv pe productia in lohn. Ce se va intampla insa in momentul in care, 

atrasi de preturile mici la utilitati, vor veni si investitorii in productie? Isi va mai permite Romania sa 

vanda energia si gazele la preturile de acum, sau, mai bine zis, vor face fata producatorii unei 

cereri din ce in ce mai mari de energie si gaze? Nimeni nu ia in considerare aceasta perspectiva. 

In urma cu un an, pe fondul unei scaderi constante a cererii de energie electrica si gaze naturale 

ne puneam intrebarea daca cineva se alarmeaza legat de aceasta tendinta. Am si lansat o 

campanie in sensul acesta, in speranta ca producatorii, distribuitorii sau furnizorii vor incerca sa 

vina cu opinii. Cu mici exceptii, cei mai multi au preferat sa taca. La fel se intampla si in prezent. 

Cele doua mari distributii de gaze prezente pe piata din Romania, producatorii de stat din domeniul 

energiei si chiar producatorii privati de energie electrica formau un adevarat cor al bocitoarelor pe 

marginea scaderii consumului. Lor li s-au alaturat si marii consumatori industriali cu totii la un loc 

incercand sa argumenteze ca evolutia negativa a consumului se datoreaza cresterii preturilor. Iata 

ca preturile stau pe loc, iar bocitoarele au amutit. Si totusi, linistea nu-i a buna. 

OPCOM:  

"Preţ stabil al energiei tranzacţionate pentru anul viitor"  

Prima jumătate a anului a adus, pentru piaţa licitaţiilor extinse PCCB-LE administrată de OPCOM 

298 de contracte încheiate la un preţ mediu ponderat de 159,84 lei/MWh (35,93 euro/MWh), 

totalizând o cantitate de 10,7 TWh. 

     Potrivit datelor publicate de OPCOM (operatorul pieţei noastre de energie), prin tranzacţiile 

stabilite, anul 2015 asigură livrări pentru 2016 în volum de 4,6 TWh, cantitate care reprezintă o 

cotă de circa 8,77% din consumul intern. Preţul mediu ponderat la care energia electrică a fost 

tranzacţionată pe PCCB-LE în primul semestru al anului 2015, pentru livrare în 2016, a fost de 

http://energy-center.ro/actualitate-news/pentru-cat-timp-ne-vom-mai-bucura-de-cele-mai-mici-preturi-la-energie-si-gaze/
http://energy-center.ro/actualitate-news/pentru-cat-timp-ne-vom-mai-bucura-de-cele-mai-mici-preturi-la-energie-si-gaze/
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=276508&key=MjAxNS0wOC0xOCAxIGJiNjVhZTE3OTEzOWY2MjFlOWNiM2Y4MGFhOGFlOTM5
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=276508&key=MjAxNS0wOC0xOCAxIGJiNjVhZTE3OTEzOWY2MjFlOWNiM2Y4MGFhOGFlOTM5
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159,55 lei/MWh (35,88 euro/MWh), respectiv 173,56 lei/MWh (39,09 euro/MWh) pentru livrare în 

2017 a unei cantităţi de 0,01 TWh. 

Livrările contractate pentru anul 2015 reprezintă o cota de 11,43% din consum, preţul mediu 

ponderat fiind de 159,98 lei/MWh (35,95 euro/MWh), conform OPCOM. 

 Pe piaţa PCCB-NC a licitaţiilor cu negociere continuă, un număr de 71 participanţi şi-au manifestat 

interesul pentru această modalitate de tranzacţionare din cele 115 companii înregistrate la sfârşitul 

lunii iunie 2015. Astfel, în primul semestru al anului, au fost atribuite un număr de 5.942 contracte, 

la un preţ mediu ponderat de 154,28 lei/MWh (34,68 euro/MWh), totalizând o cantitate de 3,6 TWh. 

Livrările contractate pentru anul 2015 au însumat 2,9 TWh, reprezentând o cota de 5,55% din 

consum, preţul mediu ponderat fiind de 158,8 lei/MWh (35,68 euro/MWh). Livrările de energie 

contractate pentru anul 2016 totalizează 0,6 TWh, reprezentând o cotă de 1,2% din consum şi 

având un preţul mediu ponderat de 132,48 lei/MWh (29,87 euro/MWh).  

 Pe piaţa tip OTC, în prima jumătate a acestui an, au fost tranzacţionate de către cei 45 participanţi 

activi o cantitate de energie electrică de 8,9 TWh, la un preţ mediu ponderat de 157,52 lei/MWh 

(35,47 euro/MWh). Livrările contractate pentru anul 2015 au însumat 12,5 TWh, respectiv o cotă 

de 23,63% din consumul anului 2015, preţul mediu ponderat fiind de 161,98 lei/MWh (36,49 

euro/MWh). 

 Pentru anul 2016, livrările contractate totalizează 1,3 TWh, respectiv o cotă de 2,41% din consum, 

preţul mediu ponderat fiind de 163,63 lei/MWh (36,97 euro/MWh. 

OPCOM a amintit că, începând cu 1 ianuarie 2015, au fost implementate noi mecanisme de 

tranzacţionare pe baza reglementărilor emise de ANRE (reglementatorul pieţei) - prin Ordinul 

78/2014 - cu privire la modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin 

licitaţie extinsă (PCCB-LE), negociere continuă (PCCB-NC) şi prin contracte de procesare (PCCB-

PC). 

 Ordinul a stârnit multe dezbateri aprinse în piaţă, întrucât impune tranzacţionarea electricităţii la 

preţuri şi cantităţi fixe.   

ANRE:Proiect de ordin pentru implementarea tarifelor binom pentru serviciul de distribuţie 

a energiei electrice 

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat în vederea 

evaluării, în cursul anului 2016, a impactului aplicării unui sistem de tarife binom pentru utilizatorii 

racordați la rețelele electrice ale operatorilor de distribuție concesionari.  Prin adoptarea acestei 

reglementări se are în vedere simularea de către operatorii de distribuție concesionari a aplicării 

tarifelor binom în paralel cu sistemul actual de tarifare, în perioada 01.01.2016– 30.06.2016. 

DIN 2017, Tariful binom ne va majora factura energiei 

Reglementatorul pieţei noastre de energie (ANRE) a pregătit un proiect de ordin privind 

introducerea tarifului binom pentru serviciul de distribuţie a electricităţii. Din explicaţiile oferite de 

autoritate reiese că populaţia şi firmele ar putea avea facturi mai mari din cauza modului în care 

suntem racordaţi la reţele. 

     Reprezentanţii ANRE ne-au explicat: "Faţă de tarifele de distribuţie aplicate în acest moment, 

care au doar o componentă aferentă cantităţii de energie electrică distribuită, tarifele de tip binom 

au două componente tarifare: una aferentă cantităţii de electricitate distribuită şi cealaltă aferentă 

http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee/metodologii-proceduri-tarifare/proiect-de-ordin-pentru-implementarea-tarifelor-binom-pentru-serviciul-de-distributie-a-energiei-electrice&page=1
http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee/metodologii-proceduri-tarifare/proiect-de-ordin-pentru-implementarea-tarifelor-binom-pentru-serviciul-de-distributie-a-energiei-electrice&page=1
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=276876&key=MjAxNS0wOC0yNCAxIDA4ZDZmYjFiMzQzNDAwNzE4MDQxYjY0MTY0ODkwZGU5
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=276876&key=MjAxNS0wOC0yNCAxIDA4ZDZmYjFiMzQzNDAwNzE4MDQxYjY0MTY0ODkwZGU5
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puterii aprobate prin avizele tehnice de racordare/certificatele de racordare. Prin noul sistem de 

tarifare se doreşte o mai bună gestionare a reţelei electrice deţinute de operatorii de distribuţie şi 

utilizate în vederea asigurării puterii aprobate tuturor utilizatorilor racordaţi, şi, implicit, a costurilor 

dependente de energie şi a costurilor generate de asigurarea puterii aprobate prin avizele tehnice 

de racordare/certificatele de racordare".  

     Ei susţin că utilizatorii racordaţi la nivelele de IT (înaltă tensiune) şi MT (medie tensiune) vor 

avea posibilitatea, în cursul anului 2016, să evalueze impactul noii tarifări şi să îşi modifice puterea 

aprobată prin avizele tehnice de racordare/certificatele de racordare, ca să evite plata unor sume 

ridicate prin facturi, induse de componenta tarifară aferente unei puteri aprobate care nu este 

utilizată în acel moment pentru consum/injecţia de energie electrică, ci este doar rezervată. 

     Pentru utilizatorii racordaţi la nivelul de JT (joasă tensiune), se va stabili o componentă tarifară 

fixă aferentă puterii, aceeaşi pentru toţi consumatorii, indiferent de puterea aprobată prin avizele 

tehnice de racordare/certificatele de racordare, pentru a se evita, într-o primă etapă, un impact 

major asupra acestora, ne-au mai spus reprezentanţii ANRE.  

     "Atât utilizatorii racordaţi la IT şi MT, a căror componentă aferentă puterii este variabilă în funcţie 

de puterea aprobată, cât şi utilizatorii racordaţi la JT, a căror componentă aferentă puterii este fixă 

vor plăti şi o componentă tarifară aferentă cantităţii de energie electrică distribuită într-un interval 

de timp", conform sursei citate. 

Emil Calotă: ANRE se va reorienta spre consumator. Volumele de energie scad, dar tarifele 

cresc, iar acum sunt peste 50% din preţ 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) se va reorienta spre 

consumatori, astfel încât să privească sectorul prin prisma consumatorilor finali, după ce 

reglementatorul a sesizat că tarifele reglementate reprezintă mai bine de 50% din preţul final, a 

declarat Emil Calotă, vicepreşedinte al instituţiei. 

ANRE îşi regândeşte rolul şi misiunea de reglementator. Autoritatea vrea să se mute din Upstream 

(dinspre producţie – n.r.) în Downstream (distribuţie – n.r.), vrea să privească sectorul energetic 

din prisma consumatorului final. Facem acest lucru pe mai multe paliere: factură, calitatea 

serviciului – şi aici vorbim de siguranţă şi eficienţă“, a spus Calotă în cadrul unui forum de profil. 

El a arătat că tarifele reglementate din domeniul energiei electrice au ajuns mai bine de 50% din 

preţul final, ceea ce este „paradoxal“. 

„Analizele arată o evoluţie paradoxală a tarifelor reglementate, care tind să crească, deşi volumele 

scad. Aceste volume scad datorită eficienţei energetice, dar şi datorită felului în care s-au 

restructurat consumatorii de energie şi gaze. Tarifele au ajuns la peste 50% pondere. Ce poţi să 

faci? Urmărind obiectivele în teren realizate“, a mai completat vicepreşedintele ANRE. 

El a arătat că instituţia va demara în perioada următoare o dezbatere cu distribuitorii de energie 

electrică în România în privinţa tarifelor şi programelor de investiţii. 

Cei mai mari distribuitori de electricitate din ţara noastră sunt Enel – care alimentează Banatul, 

Dobrogea, Bucureştiul şi zonele înconjurătoare, Electrica  - care distribuie energie în Transilvania 

şi nordul Munteniei, CEZ – care este distribuitor în Oltenia, în vreme ce E.ON este responsabil de 

Moldova. 

http://adevarul.ro/economie/bani/emil-calota-anre-reorienta-consumator-volumele-energie-scad-tarifele-cresc-50-pret-1_55dc7b8ef5eaafab2ce7d463/index.html
http://adevarul.ro/economie/bani/emil-calota-anre-reorienta-consumator-volumele-energie-scad-tarifele-cresc-50-pret-1_55dc7b8ef5eaafab2ce7d463/index.html


 

5 

 

Efectul căldurii: Cel mai mare consum de energie din ultimii patru ani 

Consumul intern de energie electrică a crescut semnificativ în luna iulie 2015, din cauza 

temperaturilor foarte ridicate, şi a ajuns la o medie lunară de 6.474 MW, foarte aproape de cea 

mai mare valoare din ultimii patru ani, care s-a înregistrat iulie 2012, şi a fost de 6.635 MW, conform 

unui raport publicat de Transelectrica 

În iulie 2012, temperatura medie zilnică la nivelul întregii ţări a variat între o valoare minimă de 

20,5 grade Celsius şi una maximă de 27,6 grade Celsius, iar în iulie 2015 între 18,9 grade şi 27,8 

grade Celsius. De asemenea, în iulie 2012, media zilnică la nivelul întregii ţări a depăşit valoarea 

de 25 de grade Celsius în 21 de zile, iar în iulie 2015 în 15 zile. 

Cea mai mare valoare a consumului intern brut de energie (media zilnică) din vara lui 2012 a fost 

de 7.167 MW, în data de 10 iulie, când temperatura medie zilnică în ţară a fost de 26 de grade 

Celsius. În vara acestui an, cel mai mare consum intern brut, de 7.048 MW, a fost înregistrat pe 

23 iulie, când temperatura medie zilnică în ţară a fost de 27 grade, iar cea medie în Bucureşti de 

28 grade Celsius. 

'Deşi în 23 iulie 2015 temperatura medie la nivelul ţării a fost cu circa un grad mai mare decât în 

10 iulie 2012, consumul mediu zilnic de energie a fost cu peste 100 MW mai mare în 2012. Motivul 

l-a reprezentat temperatura din Bucureşti, care în 10 iulie 2012 a fost cu circa două grade Celsius 

mai ridicată decât în 23 iulie 2015. Având în vedere, pe de o parte, că aproximativ 15% din 

consumul total al Sistemului Energetic Naţional este reprezentat de cel din Bucureşti, iar, pe de 

altă parte, structura consumului din Capitală, cu o pondere foarte mare a aparatelor de aer 

condiţionat (atât din gospodăriile populaţiei, cât şi din birouri), în perioadele caniculare circa 

jumătate din creşterea de consum se produce în această zonă', se precizează în raportul 

Transelectrica. 

În luna iulie, producţia de energie electrică a fost de 5.316 GWh. Perioadele lungi de caniculă au 

dus la o reducere semnificativă a producţiei de energie hidro, la 21% din total, faţă de 33% în 

perioada similară a anului trecut. Scăderea producţiei hidro a fost compensată de creşteri în 

centralele pe hidrocarburi (plus 10%) şi în cele pe cărbune (plus 5%). 

Conform sursei citate, în data de 10 iulie 2012, ziua cu cel mai mare consum din vara acelui an, 

producţia a fost acoperită preponderent de centralele pe cărbune (40,9%), urmate de cele 

hidroelectrice (23,3%) şi de centrala de la Cernavodă (18,5%). În centralele pe hidrocarburi s-a 

produs 15,2% din necesarul de energie, iar restul de 2,1% în centralele eoliene. 

În data de 23 iulie 2015, ziua cu cel mai mare consum din vara acestui an, structura de producţie 

a fost mai echilibrată, 36,3% din total fiind produsă în centralele pe cărbune, 21,3% în cele 

hidroelectrice, 19,3% în cele pe hidrocarburi, 16,36% de centrala nucleară, 3,05% de centralele 

eoliene, 2,88% de cele fotovoltaice şi 0,88% în centralele pe biocombustibili. 

Raportul Transelectrica mai menţionează că în luna iulie 2015 România a înregistrat în continuare 

un sold de export, valoarea medie lunară fiind de 670 MW, iar media zilnică variind între 396 şi 

1.037 MW. 

'Pentru comparaţie, în luna iulie 2012, când s-a înregistrat cel mai mare consum din ultimele veri, 

pe fondul unor temperaturi ridicate, soldul mediu lunar a fost de 85 MW export, iar media zilnică a 

variat între un import de 285 MW şi un export de 382 MW, iar în iulie 2014, an cu hidraulicitate 

http://www.capital.ro/efectul-caldurii-cel-mai-mare-consum-de-energie-din-ultimii-patru-ani.html
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ridicată, soldul mediu a fost de 914 MW export, iar la nivel zilnic media a variat între un import de 

662 MW şi un import de 1.123 MW', se mai spune în raport. 

Seceta lovește în profitul Hidroelectrica, nu și în facturile românilor. Deocamdată! 

Hidroelectrica are probleme cu seceta prelungită care lovește puternic în profitul său. Potrivit 

recentelor declarații ale administratorului judiciar, Remus Borza, s-a înregistrat deficit hidrologic în 

lunile iunie și iulie, situație care continuă în august şi care va fi probabil şi în septembrie. 

Comparativ cu 2014, gradul de umplere pe lacuri a scăzut de la 80% la 50-55%. 

Profitul înregistrat în primele şapte luni ale anului, de 800 milioane lei, s-a redus substanțial în 

această vară, admite reprezentantul Hidroelectrica. În schimb, producătorii de energie pe bază de 

carbune turează motoarele la maxim în această perioadă. Începand cu luna iulie 2015, energia 

produsă pe baza de cărbune acopera 30% din consumul înregistrat în Sistemul Energetic Național. 

Termocentralele CE Oltenia au toate grupurile disponibile în funcțiune, asigurînd 95% din energia 

produsă pe bază de cărbune. Producția medie zilnică este de peste 50.000 MWh (ajunâgând chiar 

până la 59.000 MWh/zi), ceea ce reprezintă o putere medie orară de 2.100 MW, cu vârfuri orare 

de 2.450 MW, potrivit datelor companiei.  

Efectele secetei se fac simțite și pe piața liberă, energia cumpărându-se la prețuri cu până la 15-

20% mai mari, susțin participanții la piață. Daca aceștia resimt creșterea, în facturile românilor nu 

se vor simți efectele secetei, până la finele anului nefiind anunțate scumpiri, după cum dau 

asigurări autoritățile.  

 
Cazul Stat vs E.ON: Cum te duci la Paris să ceri despăgubiri de 33 mil. euro şi ajungi să le 

plăteşti nemţilor cheltuieli de judecată de 1,8 mil. euro cu un dosar prescris 

Statul mai pierde un proces la Curtea de Arbitraj de la Paris, duelul cu giganţii internaţionali din 

energie care au cumpărat în perioada 2005-2008 bucăţi consistente din Electrica începând să pară 

mai degrabă o cauză pierdută, decât un pariu câştigat. 

De data aceasta este vorba despre nemţii de la E.ON, într-un dosar în care statul cerea despă-

gubiri de 33 de milioane de euro. În urma deciziei însă, statul este bun de plată, având de acoperit 

cheltuieli de judecată de1,8 milioane de euro făcute de apărarea nemţilor. Motivul principal? 

Unsprezece din cele 14 capete de acuzare cu care s-a dus statul la Paris erau deja prescrise. 

„Este impropriu spus că noi am piedut acest proces, dar aceasta a fost sentinţa”, spune Adrian 

Moldoveanu, directorul general al Societăţii de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE), 

entitate aflată în subordinea Ministerului Energiei. 

SAPE a fost înfiinţată anul trecut, înainte de începerea procesului de listare a Electrica, şi a preluat 

pachetele minoritare ale statului în companiile privatizate de distribuţie şi furnizare a energiei, in-

clusiv toate activele sau datoriile care ar putea rezulta din litigiile şi disputele în care era implicată 

Electrica la acel moment împotriva Enel, E.ON şi CEZ. 

Practic, Electrica, înainte de listarea la Bursă, a iniţiat mai multe procese la Curtea de Arbitraj de 

la Paris împotriva Enel, CEZ şi E.ON, grupuri energetice care au preluat foste filiale ale Electrica 

în urma proceselor de privatizare. 

http://www.investenergy.ro/seceta-loveste-in-profitul-hidroelectrica-nu-si-in-facturile-romanilor-deocamdata/
http://www.zfcorporate.ro/energie/cazul-stat-vs-e-on-cum-te-duci-la-paris-sa-ceri-despagubiri-de-33-mil-euro-si-ajungi-sa-le-platesti-nemtilor-cheltuieli-de-judecata-de-1-8-mil-euro-cu-un-dosar-prescris-14682863
http://www.zfcorporate.ro/energie/cazul-stat-vs-e-on-cum-te-duci-la-paris-sa-ceri-despagubiri-de-33-mil-euro-si-ajungi-sa-le-platesti-nemtilor-cheltuieli-de-judecata-de-1-8-mil-euro-cu-un-dosar-prescris-14682863
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Majoritatea acestor procese vizau nerespectarea obligaţiilor din contractele de privatizare ale 

companiilor preluate de investitorii străini. Odată iniţiat procesul de listare a Electrica, statul a decis 

să grupeze aceste litigii, alături de pachetele minoritare pe care Electrica le mai deţinea într-o 

structură nouă, SAPE. 

Noi reguli privind eficiența energetică, cresc amenzile până la 200.000 lei. Autoritățile vor 

organiza campanii de informare și motivare a consumatorilor să utilizeze eficient energia 

Legea 121 privind eficiența energetică se modifică la un an de la apariție! Ca să scape de o posibilă 

sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Comisia Europeană, autoritățile române 

s-au mobilizat și au adus completări/modificări la Legea privind eficiența energetică, o nouă lege 

în acest sens fiind supusă consultării publice. Totodată, s-a ținut cont de problemele care au fost 

întâmpinate până acum de toți actorii implicați în implementarea măsurilor de eficiență energetică, 

după cum susțin reprezentanții Ministerului Energiei și ai ANRE.  

Pentru a educa consumatorii mici de energie, inclusiv pe cei casnici, să utilizeze eficient energia, 

autoritățile vor organiza campanii de informare şi de motivare, se prevede în actul normativ.  

Organismele publice sunt încurajate să achiziționeze doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu 

performanţe înalte de eficienţă energetică, prevederi necesare clarificării modului în care se fac 

aceste achiziții fiind introduse în noua lege. Pentru a asigura cadrul legal și în același timp o sursă 

de finanțare a măsurilor de eficiență energetică, au fost formulate modificări ale prevederilor privind 

organizarea și finanțarea unui fond specializat pentru investiţii în eficienţă energetică. 

Pentru încurajarea IMM-urilor, se vor dezvolta programe care vor încuraja realizarea de audituri 

energetice, precum și punerea în aplicare a recomandărilor acestora. 

Referitor la obligația de a se asigura că la contabilizarea economiilor de energie nu se suprapune 

evaluarea acțiunilor individuale cu evaluarea măsurilor de eficiență energetică a fost introdusă în 

noua lege o prevedere prin care dubla contabilizare va fi evitată. 

Stanga imprejur in sistemul energetic: siguranta mult visata poate deveni vulnerabilitate 

Pentru prima data in ultimii aproape trei ani, aroganta administratorului Hidroelectrica a disparut. 

In locul atitudinii de preamarire, Remus Borza afiseaza una de ingrijorare evidenta, pentru ca in 

urmatoarea luna Hidroelectrica ar putea intra pe pierdere. Seceta din aceasta vara nu trebuie sa 

dea de gandit doar celor de la Hidroelectrica, ci intregului sistem energetic national incluzand aici 

si piata de energie si traderii sau furnizorii.Singurii care au de castigat vizibil sunt producatorii pe 

carbune si hidrocarburi, ce incearca in aceasta perioada sa-si umple gaurile negre acumulate 

prima parte a anului 

Productia de energie electrica trece zilnic, odata cu declansarea secetei, de nivelul de 8.000 MW, 

la un consum de peste 7.000 MW. Carbunele conduce detasat, cu o pondere de peste 30%, lucru 

intalnit doar in vremurile in care consumul energointensiv al Romaniei solicita sistemul pana la 

limita de avarie. 

Daca ne raportam la datele statistice din primul semestru al anului si ceea ce se intampla in sistem 

de circa o luna incoace ajungem la concluzia ca mult cantata siguranta energetica a Romaniei este 

inca departe de a se fi realizat. Nimeni nu trage nici un semnal de alarma, pentru ca decidentii isi 

recunosc la randul lor esecul nereformarii sistemului. In caz de panica actionam haotic fara sa 

invatam nimic din experienta. Aceeasi situatie o regasim si in cazul productiei si consumului de 

http://www.investenergy.ro/noi-reguli-privind-eficienta-energetica-cresc-amenzile-pana-la-200-000-lei-autoritatile-vor-organiza-campanii-de-informare-si-motivare-a-consumatorilor-sa-utilizeze-eficient-energia/
http://www.investenergy.ro/noi-reguli-privind-eficienta-energetica-cresc-amenzile-pana-la-200-000-lei-autoritatile-vor-organiza-campanii-de-informare-si-motivare-a-consumatorilor-sa-utilizeze-eficient-energia/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/stanga-imprejur-in-sistemul-energetic-siguranta-mult-visata-poate-deveni-vulnerabilitate/
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gaze naturale, unde ne-am permis sa sfidam sursele de aprovizionare externa pe motivul ca ne 

ajunge gazul din Romania. Ce se va intampla insa daca ne vom confrunta cu o iarna dificila, asa 

cum in momentul de fata ne confruntam cu seceta? 

Hidroelectrica a turbinat apa din Dunare pana la momentul de panica si tot asa a facut cu apa din 

lacurile de amenajare unde nivelul este deja mult sub cota de atentie. Ce va face domnul Borza 

daca seceta va mai dura inca doua luni? Cum va asigura Hidroelectrica serviciile de sistem pentru 

care este de altfel gandita functionarea acesteia? Cine va achita diferenta mare de pret intre 

energia pe carbune si asigurarea serviciilor de sistem de catre termocentrale la costuri infinit mai 

mari decat ar fi facut-o Hidroelectrica daca aceasta isi gestiona rational rezervele)? Domnul Borza 

s-a incapatanat insa sa demonstreze ca Hidroelectrica poate deveni cea mai performanta 

companie romaneasca, trecand peste alte responsabilitati pe care le are. 

In primul semestru al acestui an Romania a exportat in jur de 5 TWh energie electrica si a importat 

in jur de 2 TWh. A fost un adevarat delir in randul guvernantilor, dar o reala ingrijorare in randul 

specialistilor. Energia este o materie prima, iar cel care isi permite sa exporte materie prima se 

cheama ca nu este competitiv, spuneau cei din urma. Iata ca nici una nici alta dintre teoriile emise 

nu mai corespund zilei de azi. Mai poate exporta Romania energie electrica? 

Este oficial! Începe închiderea RAAN. În octombrie vor fi disponibilizați 1.525 angajați 

Se va înființa o entitate economică cu 150 de angajați, preluați de la Romag-Prod, în vederea 

asigurării pazei și protecției depozitelor de apă grea și alte activități necesare în procesul de 

închidere. 

Cu toate protestele anagajaților, situația Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta- 

Turnu Severin este bătută în cuie: încep pregătirile de închidere, prin oprirea controlată a 

instalațiilor. Nivelul maxim de apă grea necesar unităților 1-4 de la CENE Cernavodă pe întreaga 

perioadă de operare a fost atins și statul nu mai achiziționează la rezerva de stat cantități de apă 

grea ce nu mai sunt justificate, se menționează într-un document oficial consultat de InvesTenergy. 

Potrivit planului de reorganizare a administratorului judiciar, activitatea regiei nu mai poate 

continua, alți beneficiari care să preia apa grea nemaifiind identificați. 

Planul de disponibilizare a fost elaborat la finele lunii iulie, ca urmare a reducerii activității regiei. 

Într-o primă etapă, începând cu luna octombrie 2015, vor fi disponibilizați 1.525 salariați, urmând 

ca până la finele lunii august 2016, să-și piardă locurile de muncă și restul de 520 angajați. 

Preocuparea autorităților este să asigure veniturile salariaților disonibilizați, pentru etapa I (2015-

2017) de circa 46,5 milioane lei, din care 5,5 milioane lei pentru anul 2015. Suma aferentă pentru 

a doua etapaă (2016-2018) de circa 16,7 milioane lei. Un act normativ a fost deja pregătit pentru 

aprobarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj ce se va aloca pentru plata venitului lunar 

de completare către persoanele disponibilizate de la RAAN pentru anul 2015. 

Realizarea planului de disponibilizare este condiționată de inițierea unei hotărâri de guvern privind 

aprobarea structurii organizatorice și asigurarea finanțării activității pentru managementul apei 

grele pe o perioadă de 60 de ani, precum și de rezolvarea documentelor necesare dintre Primăria 

Mun. Drobeta – Turnu Severin și Adunarea Creditorilor privind asigurarea cu energie termică în 

iarna 2015-2016 a consumatorilor din municipiu, se susține într-o adresă transmisă ministrului 

Energiei de administratorul judiciar. 

http://www.investenergy.ro/este-oficial-incepe-inchiderea-raan-in-octombrie-vor-fi-disponibilizati-1-525-angajati/
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Viorel LEFTER, Președinte PATRES: Vom asista la primele falimente în sectorul 

regenerabilelor! Băncile vor lua garanțiile – terenuri, instalații – de la producători, însă cine 

să le cumpere?! 

Nu poți gestiona un business în condițiile în care legile se schimbă după cum bate vântul! 

• Producătorii de energie din surse regenerabile, obligați la plata impozitelor pe certificate verzi 

„nevandabile” 

Interviu cu Dl Prof. Univ.Dr.Viorel LEFTER, Preşedintele Organizaţiei Patronale a Producătorilor 

de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES 

Domnule Președinte, sunteţi Profesor Universitar la Academia de Studii Economice. Ce ştiu 

studenţii despre energia verde? 

– Cu siguranţă, studenţii de la Academia de Studii Economice Bucureşti ştiu că ei sau părinţii lor 

plătesc în factura de energie electrică certificate verzi, dar şi că energia verde – o sursă nepoluantă 

și ieftină – este viitorul României. Energia produsă din surse regenerabile este practic ceea ce ţi-

a dat Dumnezeu, este energia care ţi-o dă soarele în fotovoltaice, vântul în eoliene şi, acolo unde 

este posibil, puterea apelor în microhidrocentrale. Pin urmare, este păcat să nu valorifici şi să nu 

ai grijă de ce ţi-a dat Dumnezeu! 

Este de evidenţiat şi faptul că, în România, sursele hidro şi nuclearelectrică, care acoperă 

împreună circa 50% din totalul producţiei, devin vulnerabile, în caz de secetă de exemplu. A treia 

sursă importantă a României – cărbunele devine astfel preţioasă şi trebuie să existe întotdeauna 

o rezervă energetică privind posibilitatea acoperirii necesarului de energie, pe perioadă de criză. 

În consecinţă, necesarul de energie poate fi acoperit într-o pondere însemnată din surse 

regenerabile: fotovoltaice, eoliene, microhidrocentrale şi biomasă 

 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.08 02.08 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 

Preţ mediu [Lei/MWh] 166,58 124,24 169,05 167,39 177,99 189,06 181,84 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

616,58 574,24 619,05 617,39 627,99 639,06 631,84 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

58.766 53.550 57.540 55.050 52.973 58.257 56.119 

 

Preţuri şi volume 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 

Preţ mediu [Lei/MWh] 172,91 150,63 186,14 190,08 211,37 208,85 211,21 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

622,91 600,63 636,14 640,08  661,37 658,85 661,21 

http://www.investenergy.ro/viorel-lefter-presedinte-patres-vom-asista-la-primele-falimente-in-sectorul-regenerabilelor-bancile-vor-lua-garantiile-terenuri-instalatii-de-la-producatori-insa-cine-sa-le-cumpere/
http://www.investenergy.ro/viorel-lefter-presedinte-patres-vom-asista-la-primele-falimente-in-sectorul-regenerabilelor-bancile-vor-lua-garantiile-terenuri-instalatii-de-la-producatori-insa-cine-sa-le-cumpere/
http://www.investenergy.ro/viorel-lefter-presedinte-patres-vom-asista-la-primele-falimente-in-sectorul-regenerabilelor-bancile-vor-lua-garantiile-terenuri-instalatii-de-la-producatori-insa-cine-sa-le-cumpere/
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Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

55.659 50.282 51.041 53.052 53.398 51.541 50.617 

 

Preţuri şi volume 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 

Preţ mediu [Lei/MWh] 143,63 163,82 197,34 198,50 189,25 162,47 111,66 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

593,63 613,82 647,34 648,50 639,25 612,47 561,66 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

52.980 50.837 49.886 50.612 53.914 51.504 52.549 

 

Preţuri şi volume 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 

Preţ mediu [Lei/MWh] 143,63 127,30 175,88 220,73 237,19 202,43 208,69 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

593,63 577,30 625,88 670,73 687,19 652,43 658,69 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

52.980 45.759 49.206 47.134 51.265 49.839 48.049 

 

Preţuri şi volume 29.08 30.08 31.08 01.09 

Preţ mediu [Lei/MWh] 191,79 165,76 179,61 186,57 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

641,79 615,76 629,61 636,57 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

45.354 46.377 46.394 59.551 

 

 
 

 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 
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