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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

S-A DECIS. Guvernul a redus schema de sprijin pentru energia verde 

Guvernul României ar putea aproba astăzi în şedinţa săptămânală proiectul de Ordonanţă de 

Urgenţă privind reducerea schemei de sprijin pentru investiţiile realizate în energia regenerabilă. 

Premierul Victor Ponta a declarat la începutul şedinţei că dacă nu se iau măsuri urgente în 

sectorul energetic, România riscă să devină “un muzeu al omenirii”. 

UPDATE 16:58  

Guvernul a aprobat proiectul de Ordonanţă pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie. Data de intrare în vigoare a noilor 

reglementări este 1 iulie 2013. 

Principalele modificări pe scurt: 

Limitarea acreditării centralelor/grupurilor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin 

certificate verzi până la nivelul total anual al capacităților instalate în centrale electrice de 

producere a energiei electrice din surse regenerabile, care este stabilit în Planul Național de 

Acțiune în Domeniul Energiei Regenerabile (PNAER) 

Amânarea temporară, începând cu 01.07.2013, a acordării unui număr de certificate verzi pentru 

fiecare 1 MWh produs de centrale electrice hidro noi cu puteri electrice instalate mai mici sau 

egale cu 10 MW (un certificat verde) de centrale eoliene (un certificat verde), respectiv de 

centrale electrice solare (două certificate verzi); recuperarea certificatelor verzi se va face 

începând cu 31.03.2017 pentru centralele hidro și solare, respectiv începând cu 01.01.2018 

pentru centralele eoliene 

•   Monitorizarea semestrială a investițiilor de către ANRE, ceea ce va permite aplicarea imediată 

a mecanismului de ajustare a supracompensării 

•   Tranzacționarea, de o manieră transparentă, direct între producători și furnizori, a certificatelor 

verzi 

•   Introducerea obligației pentru ANRE de a reglementa prin cote anuale cantitatea de energie 

electrică din surse regenerabile care se va prelua în Sistemul Electroenergetic Național 

Regenerabilele – lovite din toate părţile 

La început, “ridicate în slavă”, sursele regenerabile de energie au început să fie lovite din toate 

părţile: Bruxelles-ul impune suprataxe, iar Bucureştii, la fel ca “înaintaşii” lor germani, bulgari, 

spanioli etc “pun frână” la dezvoltarea acestora. Uniunea Europeană a pierdut “războiul 

economic” cu SUA, Japonia, China şi, de aceea, “a inventat” un domeniu nou, în care “să ia faţa” 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/zi-decisiva-investitorii-in-energie-verde-afla-astazi-cu-cat-vor-saraci-182874.html#Scene_1
http://www.focus-energetic.ro/regenerabilele-%e2%80%93-lovite-din-toate-partile-10856.html
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competitorilor: schimările climatice. S-a mers pe ideea că aceste fenomene extreme (veri 

secetoase, ierni geroase, inundaţii, tornade etc) sunt produse, în primul rând, de poluare, iar 

poluarea, la rândul său, este determinată de emisiile produse de transporturi, producţia 

industrială şi producţia de electricitate (în special în termocentralele pe cărbune). Bazându-se pe 

Protocolul de la Kyoto privind schimbările climatice, Uniunea Europeană a demarat un amplu 

program, care, în final, ar fi trebuit să conducă la creştere economică şi crearea de noi locuri de 

muncă, pe lângă alte beneficii, precum o mai mare independenţă energetică. Aşa a apărut şi 

celebrul pachet legislativ Energie – Schimbări climatice “20-20-20”, care stabileşte că, până în 

anul 2020, trebuie să crească eficienţa energetică cu 20%, emisiile de gaze cu efect de seră să 

se diminueze cu 20%, iar 20% din consumul de energie să provină din surse regenerabile, 

nepoluante. Din păcate, cei mai mari competitorii ai Europei, SUA şi China (practic, cei mai mari 

poluatori din lume) nu se supun Protocolului de la Kyoto. Aşa că Bătrânul Continent “s-a trezit” 

că se luptă singur cu schimbările climatice; ba, mai mult, a constatat că, din cauza 

condiţionalităţilor de mediu, costurile produselor europene sunt mai mari, iar preţurile finale ale 

acestora nu pot concura cu cele ale produselor similare mondiale. Altfel spus, produsele 

europene nu sunt competitive pe piaţa internaţională. Şi aşa, în loc să conducă la creştere 

economică şi crearea de noi locuri de muncă, regenerabilele mai mult “au încurcat iţele” 

europenilor! 

Confruntate cu această situaţie, dar, totuşi, continuând “ofensica” împotriva schimbărilor 

climatice, atât Bruxelles-ul, cât şi statele membre au început să caute soluţii, care “să împace şi 

capra, şi varza”, adică şi producătorii de energie din surse regenerabile, dar şi consumatorii, mari 

şi mici. Românii au modificat, o dată în plus, legislaţia privind schema suport, iar europenii au 

pus suprataxe la importurile de panouri fotovoltaice din China. 

China taxată anti-dumping 

Comisia Europeană (CE) a decis să impună taxe antidumping de până la 67,9% pentru panourile 

solare importate din China, în încercarea de a revitaliza industria de profil din Europa. Prin 

introducerea taxei, Comisia sancţionează producătorii de panouri fotovoltaice din China, care, de 

multe ori, vând sub costurile de producţie, potrivit Bloomberg, preluat de Mediafax. 

Noile taxe vor fi publicate miercuri în Jurnalul Oficial al UE şi vor intra în vigoare de la 6 iunie, la 

un nivel iniţial de 11,8%, urmând să crească în lipsa unui acord şi să rămână active timp de şase 

luni. Ulterior, taxele ar putea fi prelungite pentru cinci ani, se arată într-un comunicat al CE. 

RWEA:  

Bugetul statului pierde zeci de milioane de euro din amânarea acordării certificatelor verzi 

Ordonanţa de Urgenţă privind amânarea plăţii unui certificat verde pentru fiecare MWh de 

energie electrică produsă în parcurile eoliene va văduvi bugetul de stat cu zeci de milioane de 

euro anual, susţine, într-un comunicat, Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA). În 

2012, TVA şi alte taxe plătite de producătorii de energie eoliană au contribuit cu 420 de milioane 

de euro la bugetul de stat, mai spune asociaţia. 

     Conducerea RWEA a precizat: "Modificarea schemei de sprijin în sensul amânării unui 

certificat verde/MWh pentru producătorii de energie eoliană pentru mai mulţi ani va afecta grav 

veniturile lunare ale investitorilor, în măsura în care veniturile prognozate nu vor mai arăta ca 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=207733
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=207733
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cele proiectate în planul de afaceri. Din cauza incertitudinilor din aceas-tă piaţă care durează 

deja de şase luni, investitorii se confruntă cu un blocaj pe piaţa certificatelor verzi, fapt care îi 

pune în imposibilitatea de a achita ratele la băncile finanţatoare. RWEA atrage atenţia că 

impactul negativ asupra sectorului bancar a început să fie vizibil şi va lua amploa-re odată cu 

noile modificări pe care Guvernul le are în vedere, prin amâ-narea acordării unei părţi importante 

a certificatelor verzi". 

     În consecinţă, schema de sprijin concepută şi agreată de statul român împreună cu instituţiile 

europene este mai degrabă amăgitoare decât generoasă, apreciază asociaţia. După ce 

investitorii şi-au făcut planuri de afaceri bazate pe legislaţia în domeniu, politicienii schimbă din 

nou regulile în timpul jocului, un comportament care afectează grav încrederea investitorilor 

străini şi implicit volumul investiţiilor străine care intră anual în economia autohtonă, mai arată 

sursa citată. 

     RWEA îl contrazice pe Dan Nica, ministrului Comunicaţiilor, care a spus că recuperarea 

investiţiei în energia eoliană se face în doi ani. RWEA susţine că o astfel de investiţie se 

amortizează în 9-10 ani, dat fiind că rata internă de rentabilitate (RIR) este de maxim 11%, fiind 

stabilită de către autorităţile române şi aprobată de Comisia Europeană. Acest nivel al RIR este 

monitorizat anual şi ţinut sub control de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE). 

     Pentru 2012, raportul de monitorizare al ANRE a arătat cazuri de supracompensare a 

energiei fotovoltaice, unde este necesară reducerea de la 6 la 3 certificate verzi/MWh, dar şi la 

energia eoliană, unde se impune reducerea de la 2 la 1,5 certificate verzi/MWh. 

Supracompensarea înseamnă că investitorii îşi recuperează mai repede investiţia în urma 

ieftinirii tehnologiei de producţie.  

Dupa plata si rasplata: energia verde se razbuna in 2017 

Ordonanta de urgenta pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile a fost adoptata, marti, de Guvern, in actul normativ fiind prevazut ca recuperarea 

certificatelor verzi se va face incepand cu 31 martie 2017 pentru centralele hidro si solare, 

respectiv incepand cu 1 ianuarie 2018 pentru centralele eoliene. 

De asemenea, au fost pastrate prevederile din proiectul de act normativ, lansat de Ministerul 

Economiei, care propunea amanarea temporara, incepand cu 1 iulie 2013, a acordarii unui 

numar de certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs de centrale electrice hidro noi cu puteri 

electrice instalate mai mici sau egale cu 10 MW (un certificat verde) de centrale eoliene (un 

certificat verde), respectiv de centrale electrice solare (doua certificate verzi). 

Ordonanta mai prevede limitarea acreditării centralelor/grupurilor electrice pentru aplicarea 

sistemului de promovare prin certificate verzi pana la nivelul total anual al capacitatilor instalate 

in centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile, care este stabilit in 

Planul National de Actiune in Domeniul Energiei Regenerabile (PNAER). 

Conform actului normativ, investitiile vor fi monitorizate semestrial de catre ANRE, ceea ce va 

permite aplicarea imediata a mecanismului de ajustare a supracompensarii. Tranzactionarea 

certificatelor verzi se va face direct intre producatori si furnizori, de o maniera transparenta. 

http://energy-center.ro/actualitate/producatori/dupa-plata-si-rasplata-energia-verde-se-razbuna-in-2017/
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ANRE va fi obligat sa reglementeze prin cote anuale cantitatea de energie electrica din surse 

regenerabile care se va prelua in Sistemul Electroenergetic National. 

Premierul Victor Ponta a anuntat marti, inaintea sedintei de Guvern, ca urmeaza sa fie adoptat 

actul normativ privind stabilirea sistemului de promovare si de sustinere a producerii energiei din 

surse regenerabile, el apreciind ca daca nu se vor lua masuri in vederea unui sistem care sa 

asigure sustenabilitatea industriala tara noastra risca să devina “muzeu al omenirii”. 

In acest sens, primul-ministru a mentionat ca in ultimii sapte ani pretul energiei electrice in SUA a 

scazut cu 4%, in timp ce în Europa a crescut cu 38%, iar pretul gazelor in industrie a scazut cu 

66% in SUA si a crescut cu 35% in Europa. 

“Nu trebuie sa fii specialist in energie ca sa intelegi ca atunci cand unii scad preturile cu 60% si 

altii le cresc cu 35%, probabil ca in Romania si in Europa, daca nu luam masuri, se vor inchide 

toate fabricile. Si o sa ramanem sa fim doar muzeu, eventual, al omenirii, ceea ce nu cred ca e 

bine nici pentru Romania, nici pentru Europa”, a spus Ponta. 

EFT, la un an după decuplarea de la cea mai ieftină energie: Am fost zdruncinaţi rău, dar 

am supravieţuit 

Energy Financing Team (EFT) România, unul dintre cei mai importanţi furnizori privaţi de energie 

cu afaceri de 85 de milioane de euro anul trecut, vorbeşte pentru prima dată despre 

evenimentele din ultimul an în care punctul culminant a fost intrarea în insolvenţă a 

Hidroelectrica, urmată de denunţarea contractelor directe. La un an după decuplarea de la cea 

mai ieftină energie din România, businessul EFT a crescut însă, iar grupul se uită acum spre Est 

şi la proiecte de producere a energiei. 

„Cu trei luni în avans erau zvonuri că vor folosi această soluţie“, spune Vojkan Tomasevic, 

directorul general al Energy Financing Team România, referindu-se la decizia statului de a-şi 

declara „perla energetică“ în stare de insolvenţă. Operaţiunea de intrare în insolvenţă a 

Hidroelectrica a fost realizată în mare secret. Pe 15 iunie compania depunea de la Tribunalul 

Bucureşti cererea de intrare în insolvenţă, iar pe 20 iunie ştirea care avea să cutremure o serie 

întreagă de pături de business devenea realitate 

Neliniştile se acumulaseră însă cu luni înainte de anunţul oficial. „Preţurile pe contractele pe care 

le aveam trebuia negociate, dar de luni de zile negocierile nu mai mergeau. Nu am luat însă în 

serios varianta insolvenţei. La final, am aflat din presă decizia luată de statul român“, îşi 

aminteşte Tomasevic, care mai spune că statul nu ar fi putut scăpa de contractele directe fără a 

apela la metoda insolvenţei decât în schimbul unor penalităţi uriaşe. 

3 miliarde de lei, bani care au curs pe lângă Hidroelectrica 

Contractele directe ale Hidroelectrica s-au aflat ani de-a rândul în centrul declaraţiilor politice 

referitoare la sectorul energetic, dar ele au fost perpetuate de fiecare guvernare. Încheiate în 

timpul mandatului lui Dan Ioan Popescu (PSD) în funcţia de ministru al industriei, din timpul 

guvernării Năstase, aceste contracte au fost criticate în fiecare an, dar duse mai departe şi chiar 

prelungite în 2010, când Adriean Videanu (PDL) ocupa fotoliul de ministru al economiei. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/eft-la-un-an-dupa-decuplarea-de-la-cea-mai-ieftina-energie-am-fost-zdruncinati-rau-dar-am-supravietuit-10931668
http://www.zfcorporate.ro/energie/eft-la-un-an-dupa-decuplarea-de-la-cea-mai-ieftina-energie-am-fost-zdruncinati-rau-dar-am-supravietuit-10931668
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„În primă fază am fost zdruncinaţi rău. Aceasta este realitatea. Paradoxal, norocul nostru a fost 

că am pierdut printre primii contractul şi că am găsit la acel moment energie în piaţă“, spune 

Aurelia Mocanu, directorul departamentului de furnizare din cadrul EFT România. 

Potrivit calculelor făcute de Euro Insol, companie controlată de avocatul Remus Borza, 

administratorul judiciar al Hidroelectrica, în perioada 2006-31 mai 2012 contractele directe au 

produs o pierdere pentru producătorul de stat de 3 mld. lei, din care 500 mil. lei au fost provocate 

numai de EFT România şi de EFT AG. Aceste sume de bani reprezintă diferenţa dintre ceea ce 

primea Hidroelectrica prin aceste contracte directe şi cât ar fi putut încasa dacă se ducea cu 

energia în piaţă. 

„Noi considerăm că am adus pentru Hidroelectrica numai venituri pentru că nouă energia ni se 

vindea dublu faţă de preţurile din contractele reglementate. Dacă aş fi manager la Hidroelectrica, 

eu aş semna din nou aceste contracte“, spune însă Tomasevic. 

Preţul din contract şi preţul din piaţă 

De exemplu, în anul 2011, costul mediu de producţie al Hidroelectrica era, potrivit raportului 

administratorului, de 108,7 lei pe MWh. Pe segmentul reglementat, adică pentru populaţie, 

Hidroelectrica vindea energia la 86,3 lei. Pe contractul EFT România energia se ducea la 131 de 

lei.  Pe piaţă, preţul mediu spot era de 220 de lei pe MWh. 

„Circa 50% din volumele pe care le comercializam veneau din contractul cu Hidroelectrica. Mai 

departe această energie intra într-un coş şi cu alte surse, care mai apoi ajungea la consumatorul 

final. Practic, toată acea energie ieftină ajungea la un consumator final care beneficia de preţuri 

mai bune faţă de energia termo din piaţă“, mai spune Tomasevic. 

Afacerile au crescut 

La aproape un an de la pierderea contractului cu Hidroelectrica, afacerile traderului de energie 

au crescut. La fel şi profitul. Astfel, în 2012 compania a ajuns la un business de 378,8 milioane 

de lei (85 de milioane de euro), cu 3% mai mare faţă de cel din 2011, în timp ce profitul net a fost 

de 4,9 milioane de lei (1,1 milioane de euro), cu 10% mai mare. 

Pentru anul acesta însă, afacerile companiei vor fi afectate, partea de trading urmând să se 

comprime. Legislaţia în vigoare nu le mai permite actorilor din piaţa energiei să facă tranzacţii 

bilaterale, ci doar în ringul bursei. În cazul EFT România o parte din afaceri veneau din vânzarea 

de energie către clienţii finali, iar o parte din comerţul cu energie cu alte firme. 

„În 2012 am vândut 1,5 TWh de energie, din care 0,8 TWh au fost pe partea de clienţi finali, 

restul fiind pe segmentul de trading. Anul acesta segmentul de trading pică din cauza legislaţiei. 

Nu se poate face trading pe OPCOM pentru că platforma nu are instrumentele necesare unei 

tranzacţionări rapide“, explică reprezentantul EFT România. 

Astfel, compania îşi propune să vândă 1,2 TWh numai către clienţii finali, din urma căreia EFT 

România ar putea să obţină afaceri de 260 de milioane de lei şi un profit net de 4,5 milioane de 

lei. 

„Clienţii noştri activează mai ales în industria cimentului şi în industria petrolieră. Printre aceştia 

se numără Lafarge sau Rompetrol“, spune Aurelia Mocanu. 
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Cu ochii la Est 

Pe viitor compania încearcă să se orienteze spre pieţele din Est, Turcia fiind o ţintă interesantă. 

Bariera în calea dezvoltării exporturilor sunt însă tarifele practicate în România care, potrivit 

reprezentanţilor EFT, sunt mai mari decât cele aplicate la nivel european. 

„Începem să ne uităm către pieţele din Est, către Rusia, Turcia. Problema este că din cauza 

taxelor de export practicate în România, piaţa locală este ca o insulă, situaţie întâlnită şi în 

Grecia sau Bulgaria. În alte ţări nici nu există această taxă de export“, spune Tomasevic. 

Totodată, compania este interesată şi de proiecte de producere a energiei electrice, la 

termocentrale pe cărbune sau hidrocentrale de mici dimensiuni. 

„Toţi se gândeau că vom dispărea. Toţi erau cu ochii pe noi, dar am supravieţuit cutremurului, 

am reuşit să ne creştem numărul de clienţi. După un astfel de moment cum a fost cel cu 

Hidroelectrica, ce ţi se mai poate întâmpla?“, a conchis Tomasevic. 

EFT este un grup sârbesc care anul trecut a avut afaceri de 2,1 miliarde de euro, potrivit site-ul 

companiei. Dincolo de România, compania mai este activă în pieţe precum Bulgaria, Croaţia, 

Grecia, Slovenia sau Macedonia. EFT România este controlată prin intermediul unei firme 

înregistrate în Cipru. 

ÎN CIUDA SCĂDERII PREŢURILOR ŞI A CERERII DE ENERGIE,  

EFT România mizează pe un profit de 4,5 milioane de lei 

Furnizorul a câştigat mai mulţi clienţi după denunţarea contractului cu Hidroelectrica  

     *  Deşi nu mai are în portofoliu atât de multă energie hidro faţă de anul trecut, compania şi-a 

conservat profitul 

       Furnizorul de electricitate EFT România a avut, anul trecut, o cifră de afaceri de 378,8 

milioane de lei şi profit de aproximativ 4,9 milioane lei. EFT România este cunoscut pe piaţa 

noastră ca un "băiat deştept" din energie, în virtutea contractului direct de achiziţie a electricităţii 

pe care l-a avut cu Hidroelectrica până în vara anului trecut, când administratorul judiciar al 

producătorului de energie hidro l-a denunţat.  

     Pentru acest an compania estimează afaceri de 260 milioane lei şi un profit de 4,5 milioane 

lei, ne-a declarat Vojkan Tomasevic, administratorul EFT România SRL.  

Rezultatele EFT România prognozate pentru acest an reflectă scăderea cererii de energie din 

partea consumatorilor industriali şi diminuarea considerabilă a preţului electricităţii din piaţa 

liberă. 

     Volumul de energie electrică livrată de furnizor către clienţi în 2011 a fost de 2 TWh şi a 

coborât în 2012 la 1,5 TWh (0,8 TWh reprezintă schimburi interne, iar restul - contracte 

bilaterale). Pentru acest an, volumul estimat al livrărilor este de circa 1,2 TWh (reprezintă strict 

livrările către clienţi, contractele bilaterale directe nemaifiind permise din toamna anului trecut). 

     Aurelia Mocanu, director furnizare în EFT România, ne-a explicat: "În 2011, preţurile au 

explodat din cauza secetei hidrologice. 2012 a început cu preţuri deja mari pentru energie. De 

aceea, cifra de afaceri din 2012 a fost mai mare decât cea din 2011. 2013 este un an cu un 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=207817
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=207817
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consum mai mic de energie, dar şi cu preţuri mult mai mici. Astfel, cifra noastră de afaceri 

prognozată pentru 2013 este mai mică decât în 2012". 

     Oficialii EFT România ne-au mai declarat că scăderea consumului de energie şi a preţurilor 

din 2013 a adus furnizorilor o presiune mare din partea clienţilor. Doamna Mocanu susţine că 

EFT România a acordat preţuri mai bune clienţilor săi pe parcursul acestui an şi că societatea îşi 

poate conserva o marjă bună de profit chiar şi în aceste condiţii: "În fiecare an, furnizorii cumpără 

în toamnă pentru anul următor. Ţine de fiecare furnizor cât de bine îşi face strategia de trading, 

cât de bine îşi face prognozele şi cum îşi face mixul de energie pentru clienţi. Noi nu am mers cu 

portofoliul acoperit în totalitate şi echilibrăm pe parcursul anului fluctuaţiile de consum ale 

clienţilor. Astfel, reuşim să transferăm consumatorilor avantajele de preţ din contextul actual al 

pieţei, care are un nivel foarte scăzut comparativ cu finalul anului trecut". 

     Vojkan Tomasevic susţine că ţinta de profit a EFT România din acest an, apropiată de cea din 

2012, poate fi atinsă şi datorită faptului că echilibrarea portofoliilor se face la nivel de grup, prin 

centrul de operaţiuni şi dispeceratul din Belgrad: "Am făcut hedging pe anumite cantităţi la nivel 

de grup. Grupul vehiculează 2.000 MW pe oră. Avem centru de operaţiuni la Belgrad care 

centralizează portofoliul întregului grup şi care valorifică oportunităţile de pe piaţa europeană. 

Acest sistem ne ajută să ne optimizăm portofoliul din România". 

     Astfel, după închiderea pieţei spot PZU, EFT România mai poate echilibra consumul de 

energie pentru ţara noastră la nivel de grup, valorifind oportunităţi până la închiderea tranzacţiilor 

din Piaţa de Echilibrare (n.r. cine nu reuşeşte să încheie tranzacţii pe piaţa spot merge automat 

în piaţa de echilibrare, la preţuri care nu sunt întotdeauna avantajoase). 

Energia regenerabilă a devenit sperietoare pentru investitori 

Începând cu 1 iulie 2013, se va reduce schema de sprijin pentru producţia de energie verde, 

lucru care pune pe fugă investitorii 

Guvernul a aprobat Ordonanţa privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. „Schema de 

sprijin este cea mai generoasă din UE. Asta nu e nimic rău, dimpotrivă, e foarte bine. Nu am 

nimic împotriva investitorilor care au făcut lucruri bune în acest domeniu în România. Din păcate, 

nu am fost pregătiţi pentru un asemenea flux de investiţii pe acest domeniu. Asta ne creează 

probleme în funcţionarea sistemului energetic naţional“, a declarat Constantin Niţă, ministrul 

delegat pentru energie.  

El a explicat că, „neavând centrală de pompaj, soluţii de echilibrare a sistemului“, totul se 

răsfrânge asupra celorlalte energii convenţionale, asupra consumatorului industrial şi a celui 

casnic. Pe înțelesul tuturor, oficialul a subliniat că au fost mai multe variante de modificare a 

legii, de la tăierea numărului de certificate până la tăierea valorilor. În context, „faptul că se 

amână nişte venituri pe care cei care investesc în energia regenerabilă le vor primi peste câţiva 

ani nu poate fi un lucru rău“, a concluzionat el. Legea prevede şi tranzacţionarea certificatelor 

verzi pe piaţa OPCOM, astfel încât „să nu mai existe discuţii şi distorsionare a preţurilor acestor 

certificate“.  

Dar ce spun investitorii? Recent, E.ON România a anunțat că renunţă la proiectele eoliene dacă 

schema de sprijin privind energia regenerabilă va fi schimbată. „Dezvoltarea acestor proiecte 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/energia-regenerabila-a-devenit-sperietoare-pentru-investitori-182996.html
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depinde mult de schema de sprijin. Dacă propunerea care se discută la ora actuală se va 

implementa, proiectele noastre vor fi stopate şi este neclar atunci când vom putea relua aceste 

proiecte. De la începutul anului s-au schimbat deja foarte multe şi nu este un semn de 

predictibilitate şi de stabilitate nici pentru noi, nici pentru alţi investitori“, a declarat Frank 

Hajdinjak, directorul general al E.ON România.  

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 
Ultimele 5 decizii  

-1155 / 2013-04-30 

ACREDITARE CEF BUTIMANU, UNIQUE SOLAR  

-1156 / 2013-04-30 

ACREDITARE CEF ICLAND, ORI EXP  

-1157 / 2013-04-30 

ACREDITARE CEF CRANGURI, MOBILE TEAM SOLAR  

-1158 / 2013-04-30 

ACREDITARE STATIE DE PRODUCERE EN REG BIOMASA, GENESIS BIOTECH  

-1159 / 2013-04-30 

MODIF AI 493 CEF MIZIL, PRIMARIA ORAS MIZIL  

Ultimele 5 ordine  

-31 / 2013-05-22 

Ordin - privind reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitati energetice de distributie a energiei 

electrice  

-33 / 2013-05-22 

Ordin - privind modificarea Ord nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informatii 

ref la consumatorii industriali de GN si a Metodologiei privind raportarea informatiilor ref la consumatorii 

industriali de EE  

-32 / 2013-05-22 

Ordin - privind aprobarea Regulamentului de programare a unitatilor de productie si a consumatorilor 

dispecerizabili  

-29 / 2013-05-17 

Ordin - privind modificarea si completarea Normei tehnice - Conditii tehnice de racordare la retelele 

electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene, aprobata prin Ord. ANRE nr. 51/2009  

-30 / 2013-05-17 

Ordin - privind aprobarea Normei tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru 

centralele electrice fotovoltaice 

 

http://www.anre.ro/decizie.php?id=18333
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18333
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18334
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18334
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18335
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18335
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18336
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18336
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18337
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18337
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1066
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1066
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1066
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1068
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1068
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1068
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1068
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1069
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1069
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1069
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1065
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1065
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1065
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1067
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1067
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1067
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OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

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

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 05.06 
 

06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06  

Preţ mediu [Lei/MWh] 106,45 
 

178,08 144,66 117,25 64,54 86,27 92.40 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

47.023  50.110 47.299 42.156 33.850 38.151 40.436 

 

 

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

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

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

ROPEX_FM_2013 215,44 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 213,40 212,88 211,63 209,69 209,41 209,43 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

03.06 5755 5663 1948 386 2302 698 92 327 2 

04.06 6061 6033 2040 393 2131 1212 28 255 2 

05.06 5986 5938 1671 398 2453 1146 49 268 2 

06.06 6067 5945 1564 405 2704 1122 122 148 2 

07.06 5976 5854 1629 400 2336 1354 122 130 6 

08.06 5503 5405 1300 396 2216 1411 98 82 0 

09.06 4943 4823 1205 390 1781 1409 120 36 2 

 
 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 

In ziua de Luni 03.06.2013 Luni  04.06.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 5812 5280 

Maxim 6749 6032 

Export/Import 99(import) 287(export) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 5713 5501 
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Grafice, Harta  
 

 

 

 

 

 

Din care: 

Carbune 
1950 1642 

Hidrocarburi 399 395 

Nuclear 699 702 

Eoliene 297 341 

Hidro 2366 2360 



 

11 

 

 

 
 
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 


