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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Furnizorii vor reintroducerea contractelor bilaterale de energie 

Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) s-a adresat ministrului delegat 

pentru Energie, Constantin Niță, și președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei (ANRE), Nicolae Havrileț, în vederea modificării Legii 123/2012, în sensul reintroducerii 

posibilităţii încheierii contractelor bilaterale negociate direct pe piaţa angro de energie electrică de 

către participanţii la aceasta – producători şi furnizori de energie electrică. 

„Interzicerea contractelor bilaterale negociate direct situează producătorii şi furnizorii din România 

într-o poziţie discriminatorie faţă de ceilalţi participanţi din pieţele europene. Acest aspect 

discriminatoriu urmează să producă efecte negative semnificative, în condiţiile în care, la nivelul 

Uniunii Europene, va deveni funcţională, în 2014, piaţa internă de energie electrică”, a declarat, 

într-un comunicat de presă, Ion Lungu, președintele  AFEER. De subliniat faptul că nicio țară din 

Uniunea Europeană nu a considerat că o bursă poate substitui integral, fără consecinţe negative, 

tranzacţiile încheiate pe piaţa angro pe termen mediu şi lung prin negociere directă, a adăugat 

reprezentantul Asociației. 

De altfel, şi ministrul Energiei, Constantin Niţă, declara, cu puţin timp în urmă, că “contractele pe 

termen lung de pe piaţa vânzării de energie, încheiate pe 5, 10 sau 15 ani, trebuie rediscutate, aşa 

cum procedează şi alte state europene”. ”De la 1 ianuarie, piaţa este liberă la consumatorii 

industriali. Nimeni nu mai poate să controleze piaţa, e liberă la bursă, fiecare cumpără şi vinde 

cum poate mai bine. Dar trebuie reglementată situaţia contractelor pe termen lung, pentru că niciun 

investitor în energie nu va veni să pună miliarde de euro şi eu să îi spun: te duci din trei în trei luni 

şi vinzi energia pe bursă”, a precizat Constantin Niţă. 

Totodată, AFEER atrage atenția că migrarea tranzacţiilor de pe termen lung pe termen foarte scurt 

(peste 30% din consumul intern sau 65% din piaţa liberă se tranzacţionează pe piaţa spot, PZU – 

Piaţa pentru Ziua Următoare), observată în intervalul de timp de aproximativ un an şi jumătate de 

la aplicarea prevederilor Legii 123/2012, conduce la distorsionarea preţului de referinţă pe piaţa 

angro, cu consecinţe negative asupra ofertării unui preţ corect pentru energia electrică furnizată 

consumatorilor. “Mai mult, pe termen mediu şi lung, aceasta va afecta ireversibil investiţiile în 

capacităţile de producere a energiei electrice, ridicând semne de întrebare cu privire la asigurarea 

securităţii în alimentarea cu energie electrică, la preţuri sustenabile, a consumatorilor din România. 

Și, nu în ultimul rând, garantarea unui preț stabil pe termen lung la consumatori este dificil de 

realizat, în condițiile date”, se mai arată în comunicat. 

Un alt aspect semnalat de AFEER îl reprezintă blocarea investiţiilor în sectorul energiei electrice, 

în mod special a segmentului de producere a electricităţii. Dezvoltatorii de proiecte în sectorul de 

producere a energiei electrice, nou intraţi pe piaţă, nu pot încheia contracte pe termen lung cu 

furnizorii, contracte ce reprezintă o garanţie solicitată de către bănci pentru obţinerea creditelor 

http://www.focus-energetic.ro/furnizorii-vor-reintroducerea-contractelor-bilaterale-de-energie-14969.html
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necesare dezvoltării proiectelor. Totodată, o schemă de finanţare pe termen lung de tipul celei 

propuse pentru construirea grupurilor nucleare 3 şi 4 (furnizorilor de energie electrică ce au finanţat 

investiţia li se vor aloca cote din energie electrică ce urmează a fi livrată din aceste grupuri, aceştia 

urmând să o comercializeze liber pe piaţa de energie electrică) nu mai poate fi utilizată, ca urmare 

a restricţiilor de contractare impuse de lege, argumentează AFEER. 

“Înţelegem că, prin prevederile actuale privind tranzacţionarea energiei electrice numai prin 

intermediul pieţelor centralizate administrate de un unic operator de piaţă, s-a dorit să fie înlăturate 

tranzacţiile realizate anterior de anumiţi producători din portofoliul statului. În opinia noastră, soluţia 

pentru eliminarea practicilor anticoncurenţiale este un management profesionist, adaptat unei pieţe 

concurenţiale”, a precizat președintele AFEER. 

AFEER solicită o analiză a prețurilor din oferte pe PZU 

Pe de altă parte, AFEER a constatat, în perioada decembrie 2013 – prima jumatate a lunii ianuarie 

2014, variații de prețuri din oferte extrem de mari de la o zi la alta, înregistrate pe PZU, a precizat 

Laurențiu Urluescu, membru în Comitetul Director al AFEER. “În opinia noastră, variațiile de prețuri 

nu au justificări atât în plan intern – luând în calcul temperaturile, precipitațiile, producția 

regenerabilă zilnică și disponibilitățile de grupuri publicate de Transelectrica, cât și internațional – 

având în vedere nivelul piețelor spot din regiune”, a argumentat dl.Urluescu. 

De aceea, AFEER s-a adresat ANRE pentru realizarea unei analize detaliate privind funcționarea 

pieței de energie electrică din punctul de vedere al evoluţiei preţurilor din oferte. “Cu convingerea 

că o analiză a pieței realizată de ANRE va contribui la o proiectare mai bună a cadrului de 

reglementare, AFEER și-a exprimat disponibilitatea într-o permanentă colaborare cu Autoritatea 

pentru  dezvoltarea unei piețe de energie transparentă și echidistantă pentru toți participanții”, se 

mai arată în comunicat.  

EXCLUSIVITATE  

FMI cere accelerarea privatizării bursei de energie 

Fuziunea cu BVB, proiect respins de Fond 

     *  Bursele străine de energie, interesate de un schimb de acţiuni 

       Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană (CE) au solicitat autorităţilor noastre 

să accelereze diversificarea acţionariatului OPCOM (bursa noastră de energie, controlată integral 

de stat prin Transelectrica), ne-au declarat surse din piaţă. "Proiectul ar fi trebuit să fie gata anul 

trecut şi a fost agreat în 2012", susţin sursele noastre, care afirmă că FMI şi CE au respins ca 

nefezabilă fuziunea OPCOM cu Bursa de Valori Bucureşti (BVB). 

     Ziarul BURSA a relatat, în exclusivitate, în luna mai a anului trecut, că o posibilă fuziune între 

BVB şi OPCOM este o idee care începe să aibă circulaţie, în condiţiile în care piaţa noastră de 

capital se bazează considerabil pe sectorul energetic. La vremea respectivă, surse apropiate 

discuţiilor ne-au spus că ar avea sens ca statul şi brokerii (n.r. acţionarii bursei, în general) să 

gestioneze împreună cele două pieţe, după modelul de succes polonez, din acţionariat urmând să 

facă parte şi companii precum Transgaz, Transelectrica, Hidroelectrica sau Complexul Energetic 

Oltenia. "O asemenea decizie ar determina o creştere puternică a pieţei bursiere, unde ar putea 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=228395
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=228395
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=228395
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intra bănci, fonduri de investiţii şi brokeri mari, şi ar putea atrage investitori mari industriali", ne-au 

declarat, la vremea respectivă, sursele noastre. 

     În piaţa de energie, ideea a fost primită cu mare reticenţă. Jean Constantinescu, reputat 

specialist în domeniul energetic, fost preşedinte al ANRE (reglementatorul pieţei de energie) şi fost 

director general al Transelectrica, ne-a declarat, recent, că nicăieri în Europa nu există 

implementat un astfel de proiect, că BVB este o muscă în comparaţie cu bursele europene, pe 

când OPCOM este o bursă de energie de top, un actor important în regiune, care are şanse reale 

să conducă bursa regională de energie". 

     Ieri, surse apropiate discuţiilor cu FMI ne-au relatat: "Fondul Monetar şi Comisia doresc ca 

bursa de energie să fie lăsată de sine stătătoare şi că singura relaţie cu BVB trebuie să fie 

tranzacţionarea instrumentelor derivate pe baza indicilor OPCOM. Numai că, deşi din 2010 există 

un acord pentru dezvoltarea unor instrumente derivate pe energie între OPCOM şi BVB, Bursa de 

Valori nu a făcut nimic în acest sens. Nici Sibexul nu s-a mişcat mai repede".  

     Conform surselor citate, modelul de "privatizare" al OPCOM este diversificarea acţionariatului 

în cote egale către cei interesaţi. De asemenea, jumătate din acţiuni vor fi oferite actorilor pieţei 

electricităţii, iar cealaltă jumătate - operatorilor din piaţa gazelor. Totodată, există voci care spun 

că bursele de energie mari din Europa sunt interesate să facă un schimb de acţiuni cu OPCOM, 

în cadrul procesului de diversificare a acţionariatului.   

EXCLUSIV Fondul Proprietatea cere statului să renunţe la construcţia reactoarelor 3 şi 4 de 

la Cernavodă. Proiectul nu poate fi finanţat 

Fondul Proprietatea solicită Guvernului să renunţe la proiectul de construcţie al reactoarelor 3 şi 4 

de la Cernavodă, a căror construcţie costă 6,5 miliarde de euro, deoarece proiectul nu poate fi 

finanţat, chiar şi în eventualitatea în care ar fi profitabil. 

UPDATE Daniela Lulache, directorul general al Nuclearelectrica, consideră că nu există niciun 

motiv pentru ca proiectele reactoarelor 3 şi 4 de la cernavodă să fie sistat. 

 “Nu există niciun motiv pentru care Proiectul Unităţilor 3 şi 4 ar trebui stopat. Dacă discutăm de 

finanţare, Nuclearelectrica va participa în proiect cu activele existente, în principal construcţiile 

civile existente pe amplasament, teren. Din acest punct de vedere, capitalizarea SNN nu are 

relevanţă. Mai mult, utilizarea unor active existente care în prezent nu generează valoare şi un flux 

de venituri suplimentare din operarea a doua noi reactoare, nu poate fi decât în beneficiul 

acţionarilor SNN", a declarat Lulache. 

Aceasta a mai spus că, în prezent, eforturile Nuclearelectrica şi EnergoNuclear sunt direcţionate 

pentru identificarea unui potenţial investitor majoritar care să susţina proiectul. 

"Dacă discutăm de avantajele finalizării Proiectului Unităţilor 3 şi 4, acestea sunt majore cu 

implicaţii pe termen lung pentru industria energetică românească şi eficienţa sistemului energetic. 

Dezvoltarea energeticii nucleare din România, prin finalizarea proiectului Unităţilor 3 şi 4 

Cernavodă, va contribui la îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici energie – mediu ale 

Uniunii Europene, obiective asumate şi de România, respectiv: siguranţa energetica; 

competitivitate pe piaţa internă şi regională; dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi limitarea 

schimbărilor climatice, modernizarea şi dezvoltarea sectorului energetic”, a mai spus directorul 

general al Nuclearelectrica. 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/fondul-proprietatea-reactoare-1_52efab86c7b855ff560a1bbf/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/fondul-proprietatea-reactoare-1_52efab86c7b855ff560a1bbf/index.html
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„Nuclearelectrica are o capitalizare de circa 600 de milioane de euro, în timp ce valoarea proiectului 

este de zece ori mai mare, de 6,5 miliarde de euro. E imposibil să finanţezi, presupunând că este 

profitabil. Ar trebui oprit cât mai repede“, a declarat, pentru „Adevărul“, Greg Konieczny, managerul 

Fondului Proprietatea. 

Proiectul realizării celor două unităţi are o istorie întortocheată. Ultimii parteneri ai statului român, 

respectiv Enel şi ArcelorMittal, au părăsit proiectul în decembrie 2013. Anterior, în anul 2010, şi 

grupurile CEZ, GdF SUEZ, RWE şi Iberdrola au renunţat. 

Niţă: "Am renunţat, pe moment, la ideea reorganizării producătorilor de energie" 

Departamentul pentru Energie a renunţat, pe moment, la ideea reorganizării producătorilor de 

energie în companii care să utilizeze un mix de resurse, întrucât acţionarii minoritari ai 

producătorilor se opun acestui plan, a declarat ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă. 

"Nu am renunţat la această reorganizare, care presupune crearea unor companii puternice, care 

să joace un rol important în piaţa românească şi regională. Dar deocamdată rămânem în sistemul 

acesta, să le eficientizăm pe toate, inclusiv Complexul Energetic Hunedoara", a spus ministrul citat 

de Agerpres.  

     Autorităţile au avut un plan similar în 2009-2010, când ministrul Economiei de atunci, Adriean 

Videanu, a vrut să formeze două companii care să includă atât hidrocentrale, cât şi termocentrale 

şi mine de cărbune. Intenţia nu s-a concretizat din cauza opoziţiei în instanţă a Fondului 

Proprietatea şi a sindicatelor din Hidroelectrica. 

     *  "Reanalizăm calendarul de liberalizare a pieţei gazelor" 

     Departamentul pentru Energie vrea să reanalizeze calendarul de liberalizare a preţului gazelor, 

în favoarea producătorilor şi a marilor consumatori, având în vedere noile evoluţii de pe această 

piaţă, a completat Constantin Niţă. "La gaze respectăm calendarul, dar urmează ca, în vară, 

împreună cu ANRE, să găsim o formulă poate de reanalizare a acestuia, în favoarea producătorilor 

şi a consumatorilor industriali", a precizat domnia sa. 

     Potrivit actualului calendar, preţul gazelor pentru industrie trebuie liberalizat în totalitate până 

la 31 decembrie 2014, însă Legea energiei prevede posibilitatea prelungirii cu un an a acestui 

termen, în cazul în care se constată o diferenţă prea mare între preţul gazelor de import şi cel al 

resurselor autohtone. 

     Întrebat dacă se referă la această posibilitate de prelungire cu un an, ministrul a răspuns: "Nu, 

este vorba de o recalculare a preţului şi este vorba de un alt mod de a privi graficul stabilit acum 

câţiva ani, întrucât au apărut noutăţi: importul şi exportul de gaze, chestiuni de transport, mişcările 

care au loc în zona noastră pe piaţa gaze naturale, care determină o anumită poziţionare şi un 

anumit mod de lucru". 

     El a mai spus că, pentru consumatorii casnici, termenul liberalizării complete nu va fi modificat. 

Acesta este 31 decembrie 2018.  

Turcia, Romania si Bulgaria vor coopera in cadrul unui proiect regional de aprovizionare cu 

energie electrica care ar putea stopa taierile de curent in Istanbul  

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=228405
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16540881-turcia-romania-bulgaria-vor-coopera-cadrul-unui-proiect-regional-aprovizionare-energie-electrica-care-putea-stopa-taierile-curent-istanbul.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16540881-turcia-romania-bulgaria-vor-coopera-cadrul-unui-proiect-regional-aprovizionare-energie-electrica-care-putea-stopa-taierile-curent-istanbul.htm
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Turcia, Romania si Bulgaria vor coopera in cadrul unui proiect de aprovizionare cu energie 

electrica, in virtutea unui acord semnat saptamana trecuta, se arata luni intr-un comunicat al 

ministerului turc pentru Energie si Resurse naturale, citat de agentia de presa China Noua. 

Potrivit sursei citate, memorandumul a fost semnat in cadrul vizitei efectuate la finele lui ianuarie 

de ministrul turc al Energiei, Taner Yilmaz, la Bucuresti. 

In cadrul acestui proiect, Turcia va beneficia de o linie de aprovizionare de 1.800 megawati 

provenind din Romania.  

"Proiectele asupra carora lucram cu Romania si Bulgaria se inscriu in cadrul politicii noastre de 

diversificare a resurselor si rutelor de aprovizionare in sectorul energetic", a declarat ministrul 

Energiei. 

Noile proiecte vor permite schimburi de electricitate intre Romania, Bulgaria si Turcia. Principalele 

companii de electricitate din cele trei tari vor efectua studii de fezabilitate si vor organiza reuniuni 

regulate, a explicat Yilmaz. 

Recent, conditiile meteorologice de iarna au cauzat pene de curent in Turcia. Intreruperile de 

curent au provocat grave perturbatii in sectorul manufacturier, in special in regiunea Marmara, cea 

mai industrializata a tarii. 

Turcia sufera de multa vreme de grave penurii de electricitate, intr-o regiune in care consumul de 

curent electric este foarte ridicat si unde iernile aspre maresc consumul de gaz natural, fortand 

tara sa caute alte surse. Cu acest proiect, Turcia spera sa puna capat intreruperilor de curent, in 

special in cel mai mare oras al sau, Istanbul, cu o populatie de 14 milioane de locuitori.  

Curtea de Conturi: "Cheltuieli ilegale la companiile energetice în 2012" 

Curtea de Conturi a radiografiat, în fiecare an, neregulile constatate în companiile energetice, iar 

din raportul pe 2012 nu lipsesc cheltuielile nejustificate, lucrările la suprapreţ şi plăţi ilegale pentru 

servicii nedatorate. Companiile energetice persistă în perpetuarea acestor ilegalităţi, deşi Curtea 

de Conturi le-a contorizat sistematic în ultimii ani.  

Electrica Furnizare - majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare 

Curtea de Conturi susţine că Electrica Furnizare a majorat nejustificat cheltuielile de exploatare cu 

suma de 75.000 lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate secretarilor tehnici ai 

Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor (salariaţi), dar şi de faptul că a 

efectuat plăţi nedatorate de 507.000 lei, pentru servicii angajate fără bază legală, în sensul că nu 

au fost cuprinse în Acordul cadru de prestări servicii şi în propunerea financiară. 

 Potrivit raportului pe 2012, Electrica Furnizare nu a clarificat regimul juridic a 10 terenuri, în 

suprafaţă de 4.732 mp, aflate în administrare, în vederea includerii în capitalul social, pentru care 

SC Electrica SA este titularul certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, şi a plătit studii 

de master, în condiţiile în care acestea nu reprezintă formare profesională la care au dreptul 

salariaţii. 

     *  Electrica Serv - plăţi ilegale pentru servicii nedatorate 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-02/04/content_31371630.htm
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=228370
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     Inspectorii Curţii de Conturi arată că Electrica Serv a efectuat plăţi ilegale pentru servicii 

nedatorate, respectiv 248.000 lei, 174.000 lei, pentru cantităţi de lucrări decontate la alte preţuri 

decât cele stabilite în oferta financiară, 1.999.000 mii lei, pentru servicii de întreţinere culoare de 

siguranţă la linii electrice aeriene (constând în tăierea unui număr de 104.000 arbori) acceptate la 

plată în alte condiţii decât cele stabilite în caietele de sarcini şi fără a avea documente care să 

ateste execuţia şi recepţia acestora; 51.000 lei, pentru servicii de asistenţă juridică nedatorate. 

     De asemenea, Electrica Serv a majorat nejustificat cheltuieli de exploatare cu drepturi de natură 

salarială acordate directorului general şi membrilor consiliului de administraţie, peste limitele legale 

şi a efectuat plăţi ilegale de circa 3 milioane de lei, reprezentând dobânzi calculate şi pretinse, 

peste nivelul ratei de referinţă a BNR, pentru un credit acordat de acţionarul unic (SC Electrica 

SA), în baza aprobărilor CA şi AGA, date în alte condiţii decât cele reglementate prin statutul 

societăţii. 

     *  Electrica Distribuţie Transilvania Nord - cheltuieli inutile pentru consultanţă 

Exportul de gaze se amână 

România va exporta gaze naturale numai după ce consumul intern va fi acoperit de producţia 

autohtonă, a declarat ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă (foto), transmite Agerpres. 

Oficialul susţine că exporturile de gaze din ţara noastră vor putea fi posibile doar în funcţie de 

cererea de pe piaţa internă, iar prioritate are acoperirea consumului naţional, altfel vom fi nevoiţi 

să aducem volume mai mari de gaze din import. Totodată, Departamentul pentru Energie are în 

plan refacerea calendarului de liberalizare a preţului gazelor în favoarea producătorilor şi a marilor 

consumatori, având în vedere noile evoluţii de pe această piaţă, a mai spus ministrul, adăugând 

că o decizie în acest sens va fi luată în vară. Constantin Niţă a mai afirmat că a renunţat, pe 

moment, la ideea reorganizării producătorilor de energie în companii care să utilizeze un mix de 

resurse, întrucât acţionarii minoritari ai producătorilor s-au opus acestui plan. 

- Cum arată în prezent sistemul energetic românesc şi cum vreţi să arate după reorganizare? 

- Arată mult mai bine decât în momentul în care l-am preluat. În primul rând, în urma unor măsuri 

pe care le-am luat pentru eficientizarea activităţii, astfel încât toate unităţile din energie să fie 

profitabile, lucru care se şi întâmplă de altfel. Majoritatea companiilor sunt profitabile, exceptând 

două, din care una este în insolvenţă, respectiv Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare de la 

Drobeta Turnu Severin, şi Complexul Energetic Hunedoara. Restul companiilor sunt profitabile şi 

lucrul acesta s-a văzut anul trecut, când am listat la bursă trei companii, cu succes. Arată că s-a 

lucrat bine, că am reuşit să îmbunătăţesc imaginea acestor companii şi să le internaţionalizez. 

Desigur că şi aici mai trebuie să facem multe investiţii, dar faptul că am deschis companiile pentru 

capitalul privat internaţional este un lucru foarte bun. 

La fel vom face şi anul acesta cu alte trei companii, deci dorim să demonstrăm că managementul 

companiilor de stat poate fi la fel de performant ca şi al companiilor private. Se spune că statul 

este un prost administrator, dar noi putem demonstra că nu este un prost administrator atunci când 

lucrurile sunt făcute cu profesionalism şi seriozitate. Aceasta este ceea ce am încercat şi încerc zi 

de zi, să întronez în acest companii o anumită disciplină, rigurozitate şi un management 

profesionist. Aceasta presupune cunoaşterea de către manageri a modului de management 

corporatist, ceea ce înseamnă şi o schimbare de atitudine şi de mentalitate. Unii au înţeles acest 

lucru, alţii sunt în faza de a înţelege lucrul acesta. 

http://www.focus-energetic.ro/exportul-de-gaze-se-amana-14979.html
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Armata verzilor:  

Energia regenerabilă a ajuns un business în care activează 560 de producători. În 2009 erau 

numai 31 de firme 

Numărul firmelor care activează în domeniul producerii de energie regenerabilă a crescut din 2009 

până la finalul anului trecut de 18 ori, astfel că acum 559 de companii care fac electricitate din 

vânt, soare sau apă primesc subvenţii de la statul român. 

Pe 31 decembrie, anul trecut, 559 de companii erau acreditate de către Autoritatea Naţională de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru aplicarea sistemului de subvenţii prin certificate 

verzi, ingredientul principal care a dus la dezvoltarea acestui sector în România. În septembrie 

2013 erau 322 de astfel de companii, iar la finalul anului 2009 doar 31 de firme se ocupau cu 

producerea de energie  din vânt, soare, apă sau deşeuri lemnoase. 

Aceste firme sunt în cea mai mare parte companii de proiect înfiinţate special pentru dezvoltarea 

investiţiilor în domeniul energiei verzi, iar dinamica numărului acestora nu arătă altceva decât 

creşterea pe care domeniul a înregistrat-o în ultimii ani. 

Potrivit unui centralizator publicat de ANRE la finalul anului trecut, pe 31.12.2013 erau acreditaţi 

pentru sistemul de sprijin prin certificate verzi aproape 4.350 MW instalaţi în parcuri eoliene 

proiecte solare sau hidrocentrale, investiţiile fiind făcute de 559 de companii. Din acestea 395 de 

firme aveau în proprietate parcuri solare cu o capacitate instalată de 1.158,2 MW, ceea ce 

echivalează cu investiţii de aproape 1,8 mld. euro. 

Alte 77 de companii, printre care şi Hidroelectrica, sunt active în domeniul producerii de energie 

hidro având mici unităţi a căror capacitate instalată nu depăşeşte pragul de 10 MW. În ceea ce 

priveşte energia eoliană, statisticile ANRE arată că la finalul anului trecut 73 de companii, care 

dezvoltaseră parcuri eoliene cu o capacitate de aproape 2.600 MW, în valoare de 3,9 miliarde de 

euro, erau acreditate pentru aplicarea sistemului de certificate verzi. 

237 de firme răsărite în patru luni 

Creşterile înregistrate de acest domeniu sunt spectaculoase chiar şi dacă se compară cifrele de la 

finalul lunii decembrie 2013 cu cele din 28 august acelaşi an. 

De exemplu, la finalul verii erau 185 de firme producătoare de energie solară. În decembrie, 

numărul acestora se dublase, la fel şi capacitatea instalată.  Dinamica are o explicaţie. De la înce-

putul acestui an, schema de sprijin pentru energia regenerabilă s-a redus, aşa că numai cei care 

au reuşit să se acrediteze până la finalul lunii decembrie 2013 mai beneficiază de „subvenţiile“ 

complete pentru investiţiile realizate. 

Sistemul de sprijin pentru energia verde a trecut prin mai multe schimbări mai ales din cauza 

presiunilor venite din partea marilor consumatori, cum ar fi Alro sau ArcelorMittal, care au 

ameninţat cu restrângerea activităţii sau chiar cu relocarea pe fondul creşterii costurilor. 

Piaţă spot unică de energie pentru 15 state europene 

europene s-au reunit, începând de ieri, pe o platformă unică de tranzacţionare, marcând cea mai 

importantă transformare din domeniu de la debutul liberalizării în anii "90, notează Bloomberg. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/energia-regenerabila-a-ajuns-un-business-in-care-activeaza-560-de-producatori-in-2009-erau-numai-31-de-firme-12015539
http://www.zfcorporate.ro/energie/energia-regenerabila-a-ajuns-un-business-in-care-activeaza-560-de-producatori-in-2009-erau-numai-31-de-firme-12015539
http://www.zfcorporate.ro/energie/energia-regenerabila-a-ajuns-un-business-in-care-activeaza-560-de-producatori-in-2009-erau-numai-31-de-firme-12015539
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=228537&key=MjAxNC0wMi0wNSAxIGNmMDk2YjU2MjlkMmI4OGQ4YmMwY2M2MmZlNTk4ZDNm
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Operatorii de transport şi cei ai burselor de energie din cele 15 state vor ţine o licitaţie unică pentru 

a determina preţul zilei următoare pentru ţări care cumulează 75% din consumul de electricitate al 

Europei. 

     Iniţiativa are ca scop nivelarea diferenţelor de preţ între ţările care au aderat la această piaţă 

unică, conform reglementatorului european de energie ACER. Acesta este cel mai mare pas al UE 

în proiectul de a avea o piaţă unică europeană pentru toate cele 28 de state membre până la finele 

acestui an. 

     Conform calculelor Comisiei Europene, piaţa unică va aduce consumatorilor economii de circa 

4 miliarde de euro pe an, prin "punerea" într-un singur loc a cererii şi ofertei, mai arată sursa citată. 

     Ţările care şi-au cuplat platformele de tranzacţionare a energiei sunt Austria, Belgia, 

Danemarca, Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, 

Polonia, Suedia şi Marea Britanie (fără Irlanda de Nord), conform datelor Nord Pool. 

     Proiectul pieţei unice europene face parte din pachetul III Energie al Comisiei Europene, care 

şi-a propus să îndepărteze barierele naţionale pentru tranzacţionarea gazelor şi electricităţii şi 

pentru reducerea preţurilor pentru consumatori. Potrivit Eurostat, în perioada 2007 - 2012, preţul 

electricităţii a crescut cu 26%.  

Brokerii: "Eolienele, preţul energiei şi ANRE ameninţă listările din acest an 

Ca de obicei, ei spun că preţul este un factor important în atractivitatea IPO-urilor 

Brokerii şi analiştii de pe piaţa de capital aşteaptă cu sufletul la gură listările companiilor 

Hidroelectrica, Electrica şi a Complexului Oltenia, programate pentru acest an, dar susţin că 

acestea sunt mult mai dificile decât cele realizate anul trecut. Ei ne-au spus că principalele 

ameninţări la adresa IPO-urilor (n.r. oferte publice iniţiale) sunt scăderea cererii de energie şi 

implicit a preţului, reglementările realizate de ANRE şi producţia de energie eoliană care creează 

dezechilibre în sistem. 

Majoritatea brokerilor vede listate cu certitudine Electrica şi Hidroelectrica în acest an, dar cele mai 

multe semne de întrebare le ridică vizavi de IPO-ul Complexului Oltenia, operaţiune care, în opinia 

lor, trebuie atent analizată de autorităţi în contextul în care societatea funcţionează "după cum bate 

vântul". 

Listările Hidroelectrica şi Electrica pot fi realizate cu siguranţă în acest an, apreciază brokerii şi 

analiştii consultaţi de ziarul BURSA, unii considerând că autorităţile noastre pot derula operaţiunile, 

dacă le temporizează corect în funcţie de condiţiile pieţei financiare şi a celei energetice. Cele mai 

mari incertitudini sunt, în opinia lor, legate de momentul listării Complexului Oltenia, care se 

confruntă cu problema echilibrării eolienelor, a unei cereri diminuate de energie, dar şi a unor 

scăderi de preţuri pe bursa de energie, care-i restrânge profitabilitatea producătorului de 

electricitate pe bază de lignit. 

     Mihai Căruntu, coordonator al Echipei Cercetare Piaţa de Capital din cadrul Direcţie Strategie 

Cercetare de Piaţă şi Macroeconomică a BCR crede că listările Electrica şi Hidroelectrica se pot 

realiza în 2014, chiar în prima jumătate a anului după cum au anunţat oficialii guvernamentali, în 

funcţie şi de condiţiile concrete de pe pieţele financiare internaţionale. "În cazul Complexului 

Oltenia, discuţia despre listare este în strânsă conexiune cu evaluarea viitoare a profilului de 

http://www.bursa.ro/?s=piata_de_capital&articol=228762
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profitabilitate al companiei în contextul scăderii preţului electricităţii, precum şi al schimbărilor 

majore intervenite în structura mixului de energie ca urmare a expansiunii energiei regenerabile, 

care a erodat cota de piaţă a producătorilor de cărbune şi a indus şi alte provocări complexe în 

sector", ne-a declarat domnia sa. 

    Andrei Negulescu, director general adjunct al Zepter Asset Management SAI SA, ne-a spus că 

este foarte important pentru stat şi pentru BVB ca autorităţile să continue listările companiilor 

energetice deţinute şi să încerce să respecte, măcar din punct de vedere al anului, calendarul 

asumat. 

    "Sper că cel puţin 2 dintre cele 3 companii anunţate să fie listate în 2014 şi anume Hidroelectrica 

şi Electrica", ne-a mărturisit domnia sa, adăugând că "cele două societăţi sunt atractive, evident şi 

în funcţie de preţul la care vor fi făcute ofertele". 

Anunt soc de la FMI: liberalizarea pietei gazelor pentru consumatorii industriali se incheie 

in luna iulie 

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, Niculae Havrilet anunta 

inaintea venirii delegatie FMI in Romania ca procesul de dereglementare al pietei gazelor pentru 

consumatorii industriali ar putea fi grabit, daca exista conditii favorabile legate de pretul gazelor. 

Spre deosebire de presedintele ANRE, care lasa sa se inteleaga ca luna octombrie ar fi termenul 

final pentru dereglementare, fata de decembrie 2014, iata ca FMI anunta o perioada si mai scurta. 

Procesul de dereglementare a pietei gazelor pentru consumatorii industriali va fi finalizat la mijlocul 

acestui an, mai devreme decat era estimat initial, a declarat sefa misiunii FMI in Romania, Andrea 

Schaechter, in conferinta de presa de la finalul vizitei la Bucuresti. 

‘In privinta dereglementarii, Romania si-a respectat angajamentele. Pentru energie electrica, piata 

a fost deja dereglementata pentru consumatorii noncasnici la 1 ianuarie, asa cum era planificat. 

La gaze, dereglementarea va fi atinsa in iulie, mai devreme decat era estimat’, a spus Schaechter. 

Potrivit calendarelor agreate de Guvern si FMI in 2012, piata de energie electrica a fost complet 

liberalizata la 1 ianuarie 2014 pentru consumatorii industriali, iar, pentru cei casnici, procesul de 

liberalizare va fi finalizat la 31 decembrie 2017. 

La gaze, calendarul initial prevedea liberalizarea pentru consumatorii industriali la 31 decembrie 

2014, termen care se muta la 1 iulie 2014. Pentru casnici, preturile vor fi complet liberalizate la 31 

decembrie 2018. 

La fel, in ceea ce priveste masurile pentru protectia consumatorilor vulnerabili, masurile luate de 

Guvern au fost in linie cu asteptarile, a mai spus sefa misiunii FMI. 

In ceea ce priveste listarile la bursa asteptate pentru acest an, respectiv Hidroelectrica, Electrica 

si Complexul Energetic Oltenia, Schaechter a precizat ca pregatirile de listare decurg conform 

planurilor. 

‘In ceea ce priveste Hidroelectrica, este vorba de o mica participatie care va ajunge pe bursa, adica 

15%, ceea ce reprezinta un pas mic pentru a deschide compania spre investitorii privati. Scopul 

principal al acestor listari este de a asigura finantare si deschidere, transparenta’, a spus ea. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/anunt-soc-de-la-fmi-liberalizarea-pietei-gazelor-pentru-consumatorii-industriali-se-incheie-in-luna-iulie/
http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/anunt-soc-de-la-fmi-liberalizarea-pietei-gazelor-pentru-consumatorii-industriali-se-incheie-in-luna-iulie/
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Intrebata daca vara anului viitor este momentul oportun pentru listarea celor trei companii de stat, 

Schaechter a precizat ca, din acel moment, analistii vor privi cu alti ochi companiile si a dat drept 

exemplu listarea de succes a Romgaz din toamna 2013. 

‘Sectorul energetic in Romania este unul strategic si reprezinta o modalitate de a atrage investitii 

straine’, a mai spus Schaechter. 

Ea a adaugat ca autoritatile romane au prezentat misiunii FMI planul de reorganizare a 

producatorilor de energie in companii care sa detina un mix de resurse, nu doar una, cum se 

intampla acum. 

‘Am avut discutii succinte pe aceasta tema. Urmeaza sa fie elaborat un studiu si vom continua 

discutiile pe aceasta tema in functie de rezultatele acestuia’, a continuat Andrea Schaechter. 

Raportul Curtii de Conturi pe 2012: Nereguli de milioane de lei la Transelectrica/ 

Managementul companiei a primit 108 mii lei fara baza legala  

Curtea de Conturi a descoperit o multime de nereguli la compania Transelectrica SA si filiala sa 

SMART SA, se arata in raportul Curtii de Conturi pe 2012. Potrivit acestuia, una dintre actiunile 

paguboase ale Transelectrica este efectuarea de cheltuieli salariale de 108 mii lei la nivel de 

management, fără bază legală. Practic, directorul general a primit 12 mii lei fara a avea un contract 

de mandat incheiat in conditiile legii. De asemenea, membrii Consiliului de Supraveghere au fost 

platiti cu 92 mii lei peste nivelul remuneratiei lunare aprobate de AGA. Alti 4 mii de lei fara baza 

legala au ajuns la secretarii Consiliului de Supraveghere si AGA. 

In raport nu se precizeaza cine este directorul general care a primit 12.000 lei fara baza legala. In 

2012 la conducerea Transelectrica s-au perindat trei directori generali. 

Alte nereguli constatate care au prejudiciat compania cu milioane de lei au mai fost: atribuirea de 

contracte de prestari servicii la preturi mai mari fata de oferte, efectuarea de plati nedatorate, 

nerecuperarea cheltuielilor efectuate în contul unor agenți economici care au realizat dezechilibre 

în Sistemul Energetic Național, vânzarea de autotransformatoare la preturi subevaluate, achiziția 

de bunuri și servicii la prețuri supraevaluate, etc 

Nereguli la Transelectrica: 

Efectuarea în anul 2011, de cheltuieli salariale în sumă de 1.350 mii lei, peste limita legală stabilită 

în Legea bugetului de stat, respectiv peste nivelul cheltuielilor salariale din anul precedent, 

actualizat cu indicele de inflaţie prognozat; 

Efectuarea de cheltuieli salariale, în sumă de 108 mii lei, fără bază legală, prin acordarea de 

remunerații lunare directorului general (12 mii lei), fără a avea un contract de mandat încheiat în 

condițiile legii, de remunerații membrilor Consiliului de supraveghere (92 mii lei), peste nivelul 

remuneraţiei lunare aprobat de AGA, de remunerații secretarilor Consiliului de 

supraveghere/AGA/Consiliului de administraţie (4 mii lei), neprevăzute a se acorda prin legislaţia 

în vigoare; 

Atribuirea de contracte de prestari servicii la preturi mai mari fata de oferte, efectuarea de plati 

nedatorate, nerecuperarea cheltuielilor, în sumă de 29.941 mii lei, efectuate în contul unor agenți 

economici care au realizat dezechilibre în Sistemul Energetic Național, vânzarea de active 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16557444-raportul-curtii-conturi-2012-nereguli-milioane-lei-transelectrica-managementul-companiei-primit-108-mii-lei-fara-baza-legala.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16557444-raportul-curtii-conturi-2012-nereguli-milioane-lei-transelectrica-managementul-companiei-primit-108-mii-lei-fara-baza-legala.htm
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(autotransformatoare) la preturi subevaluate, achiziția de bunuri și servicii la prețuri supraevaluate, 

efectuarea de cheltuieli salariale la nivel de management, fără bază legală, 

Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, 

respectiv nu au fost inventariate bunurile aparţinând societății, predate în custodie la terți și nu au 

fost luate măsuri de recuperare a bunurilor constatate lipsă în gestiune; 

Rompetrol îşi face termocentrală la Midia. Investiţia este estimată la 130 de milioane de 

dolari şi va intra în funcţiune din 2017 

Rompetrol va construi o centrală în cogenerare la Midia, investiţie de 130 de milioane de dolari 

care va fi operaţională din 2017, a anunţat, într-o conferinţă, Cătălin Dumitru, vicepreşedinte 

Rompetrol responsabil de coordonarea activităţilor operaţionale 

Centrala va avea o capacitate de 73 MW de energie electrică, din care 23-24 MW vor fi vânduţi pe 

piaţă liberă, iar restul vor fi consumaţi de rafinările Petromidia. Această va aduce o economie de 

10-15 milioane de dolari pe an, a mai adăugat Dumitru. Concomitent, această va produce 136 MW 

termici, şi va asigura încălzirea în oraşul Năvodari. 

Pentru acest an, grupul Rompetrol are programate investiţii de 100 de milioane de dolari, din care 

marea majoritate, în jur de 35-40 de milioane de dolari, vor fi canalizate în rafinăria Petromidia. 

Restul vor fi investiţi în reţeaua de retail, atât din ţară noastră, cât şi din restul statelor unde grupul 

este prezent.  

În România, Rompetrol intenţionează să deschidă 15 noi benzinării anul acesta şi să 

rebranduiască alte 60 din reţeaua actuală. 

Investiţiile din Franţa vor aconta 21 de milioane de dolari. Grupul Rompetrol deţine Dyneff, care 

are operaţiuni în Spania şi Franţa. Dyneff deţine depozite de carburanţi în oraşe precum Marsilia, 

Barcelona, Valencia, Bilbao, Bordeaux şi Le Havre. Dyneff are activităţi de trading, dar şi distribuţie 

în Franţa.  

De asemenea, Dyneff deţine 34 de staţii de alimentare în Franţa sub brandul Rompetrol, în vreme 

ce alte 110 sunt parteneri şi operează sub brandul Dyneff. 

Anul trecut compania a vândut 2,4 milioane de metri cubi şi a asigurat 3,8% din consumul de 

carburanţi al Franţei. Piaţă din acest stat este de 10-11 ori mai mare decât dea din România, a 

mai afirmat oficialul Rompetrol. 

Reactoarele din Cernavodă, producție de 1 mil. MWh în ianuarie 

Cele două unităţi ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă au produs, în ianuarie, o cantitate 

de energie electrică de peste 1,052 milioane MWh, din care 968.228 MWh au fost livraţi în Sistemul 

Energetic Naţional, conform datelor publicate pe site-ul Nuclearelectrica. 

Unitatea 1 a produs, în ianuarie, 527.579 MWh şi a livrat 485.373 MWh, înregistrând un factor 

mediu de capacitate de 101,12%, iar Unitatea 2 a produs 524.421 MWh şi a livrat 482.855 MWh, 

având un factor mediu de capacitate de 100,44%, scrie Agerpres. 

Anul trecut, cele două unităţi de la Cernavodă au produs peste 11,618 milioane MWh, din care 

10,695 milioane MWh au fost livraţi în Sistemul Energetic Naţional. 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/rompetrol-termocentrala-midia-1_52f36408c7b855ff561ea743/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/rompetrol-termocentrala-midia-1_52f36408c7b855ff561ea743/index.html
http://www.focus-energetic.ro/reactoarele-din-cernavoda-produc%c8%9bie-de-1-mil-mwh-in-ianuarie-15052.html
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De la punerea în funcţiune până la finele lunii ianuarie 2014, cele două unităţi ale centralei 

nuclearelectrice au produs circa 131,92 milioane MWh şi au livrat în sistem 121,65 milioane MWh. 

Generozitate pe banii noștri: cum a renunțat statul la dividendele cuvenite în urma 

privatizării Electrica  

Statul român nu a urmărit respectarea contractelor de privatizare a filialelor regionale de distribuție 

ale Electrica SA, consecința fiind că nu a încasat dividendele care i se cuveneau din profiturile 

consemnate de societățile respective până la transferul către cumpărători al drepturilor de 

proprietate asupra acțiunilor vândute și, de asemenea, nu a aplicat penalitățile prevăzute în 

contractele de privatizare pentru nerespectarea de către cumpărători a unor clauze contractuale, 

se arată în ultimul raport anual al Curții de Conturi, care precizează că a sesizat organele de 

cercetare penală, faptele constatate prezentând indicii de încălcare a legii penale. 

Astfel, în cazul privatizării Electrica Banat și Electrica Dobrogea, cumpărate de italienii de la Enel, 

s-au prelungit, prin hotărâri de Guvern, cu 120 de zile termenii de îndeplinire a clauzelor 

suspensive prevăzutee contractele de privatizare, însă Electrica SA, controlată de statul român, în 

calitate de vânzător, nu a luat măsuri pentru încheierea de acte adiționale la respectivele contracte, 

se afirmă în raportul anual pe 2012 al Curții de Conturi. 

Curtea de Conturi arată, în raportul citat, că, urmare a neactualizării clauzelor din contractele de 

privatizare conform celor prevăzute în hotărârile de guvern mai sus menţionate, în contractele de 

privatizare a rămas stipulată doar obligativitatea cumpărătorului de a aproba dividende aferente 

anului 2004, fără a se prevedea şi obligaţia repartizării de dividende şi pentru anul 2005, până la 

data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către cumpărător (dată la care 

cumpărătorul Enel S.p.A. a devenit acţionar majoritar). 

Incompetență, neglijență sau bună-știință? 

"Faţă de cele sus prezentate, s-a constatat că SC Electrica SA nu a încasat, de la SC Electrica 

Banat SA și SC Electrica Dobrogea SA, dividende aferente anului financiar 2004, în limitele 

veniturilor înregistrate pentru anul 2004, precum şi dividende aferente anului 2005, proporţional cu 

numărul de luni în care vânzătorul a fost acţionar unic", se afirmă în raportul Curții de Conturi. 

În 2004, Electrica Banat a consemnat un profit net de 114,536 milioane lei, iar Electrica Dobrogea 

– de 74,472 milioane lei. În 2005, cele două societăți au înregistrat profituri nete de 84,928, 

respectiv 84,607 milioane lei. 

Nici în cazul privatizării Electrica Moldova și Electrica Oltenia, Electrica SA, controlată de statul 

român, nu a beneficiat de dividende pentru anii 2004 și 2005, în condiții similare, Curtea de Conturi 

constatând "neurmărirea de către vânzător a realizării drepturilor ce i se cuveneau, reprezentând 

dividende". 

Au acționat în instanță abia în 2012... 

În 2004, Electrica Oltenia a obținut un profit net de 153,874 milioane lei, iar Electrica Moldova – 

de 24,196 milioane lei. În 2005, Electrica Moldova a avut un profit net de 4,356 milioane lei. 

http://energyreport.ro/index.php/2013-stiri-pline-de-energie/2013-stirile-pline-de-energie/2013-contabilitate-si-fiscalitate/1469-generozitate-pe-banii-nostri-cum-a-renuntat-statul-la-dividendele-cuvenite-in-urma-privatizarii-electrica
http://energyreport.ro/index.php/2013-stiri-pline-de-energie/2013-stirile-pline-de-energie/2013-contabilitate-si-fiscalitate/1469-generozitate-pe-banii-nostri-cum-a-renuntat-statul-la-dividendele-cuvenite-in-urma-privatizarii-electrica
http://www.curteadeconturi.ro/sites/ccr/RO/Publicatii/Documente%20publice/2014/Raport%20public%202012/Raport%20public%202012.pdf
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"În cazul contractului privind privatizarea SC Electrica Oltenia SA, SC Electrica SA a acţionat în 

instanţă cumpărătorul CEZ a.s. în anul 2012, pentru plata de penalităţi ca urmare a nerespectării 

prevederilor contractuale privind dividendele", se precizează în raportul Curții de Conturi. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (sept-nov 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 186,96 Lei-CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 05.02  06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02  

Preţ mediu [Lei/MWh] 160,63  191,63 140,75 152,56 77,75 87,99 152,31 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

610,63  641,63 590,75 602,56 527,75 537,99 602,31 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

56.954  57.931 54.691 56.587 52.395 69.416 58.536 

 
 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

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

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
Consum/Productie  

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

02.02 6705 7787 2298 1619 1439 1420 -1082 948 27 37 

03.02 7648 8492 2793 1880 1860 1400 -844 474 49 35 

04.02 7868 8261 2830 2094 1774 1409 -393 65 50 39 

05.02 7883 7929 2759 1992 1519 1411 -46 154 53 41 

06.02 7823 7970 3030 1606 1599 1414 -146 244 31 46 

07.02 7787 7934 2917 1564 1601 1418 -147 335 47 51 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 4028 / 2013-12-30 

Acordare ai CEF PETROTEL LUKOIL, LUKOIL ENERGY AND GAS ROMANIA 

 4029 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, AGRO BIO CODRU 

http://www.anre.ro/decizie.php?id=20004
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20004
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20005
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20005
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 4030 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, ALLIANSO ENERGIZE PROJECT TWO 

 4031 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, ALLIANSO SOLAR FUN 

 4032 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, ALLIANSO ENERGY SOALRTRINGS ONE 

 
Ultimele 5 ordine 

 4 / 2014-01-22 

Ordin - privind modificarea si completarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, 
executa si verifica instalatii electrice, aprobat prin Ord. 23/2013 

 5 / 2014-01-22 

Ordin - pentru aprobarea continutului – cadru al certificatelor de racordare 
 122 / 2013-12-30 

Ordin - privind aprobarea contractului cadru de vanzare-cumparare a energiei termice produse de operatori economici 
aflati in competenta de reglementare a ANRE 

 102 / 2013-12-23 

Ordin - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia 
reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar S.C.Enel Distributie Dobrogea S.A. 

 103 / 2013-12-23 

Ordin - privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia 
reactiva, pentru operatorul de distributie concesionar S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.; 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 
 

 

http://www.anre.ro/decizie.php?id=20006
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20006
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20007
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20007
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20008
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20008
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1162
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1162
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1157
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1157
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1157
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1138
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1138
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1138
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1139
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1139
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1139
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 10.02.2014, ora 07.00 – 17.02.2014, ora 07.00 

  

  

            Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi în scadere în prima zi a intervalului pâna la 

valoarea de 4300 m3/s, stationar în urmatoarea zi, apoi în crestere pâna la valoarea de 5200 m3/s, situându-

se sub media multianuala a lunii februarie (5300 m3/s). 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului în crestere pe sectorul  Gruia – 

Corabia si în scadere pe sectorul Tr. Magurele – Tulcea, iar în a doua parte a intervalului vor fi în crestere 

pe sectorul Gruia – Vadu Oii si relativ stationare pe sectorul  Braila – Tulcea. 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Romania si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din diferite 
surse publice si EFT Romania 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 Romania pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


