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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Producătorii de energie regenerabilă cer modificarea schemei de sprijin, altfel riscând 

intrarea în faliment 

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – 

PATRES face un apel către Guvern să urgenteze analiza modificării schemei de sprijin pentru 

producerea de energie regenerabilă, reducerea stimulentelor acordate producătorilor din sector 

conducând la restrângerea investiţiilor şi falimentarea celor existente, se precizează într-un 

comunicat al organizaţiei. 

‘Considerăm că – prin măsurile luate – se face un prim pas în sprijinul producătorilor din sectorul 

regenerabilelor. Se impune însă continuarea demersului instituţional şi legal în vederea soluţionării 

unor probleme majore ale investitorilor din domeniu, generate de desele modificări legislative din 

ultimii doi ani. Situaţia acestora este critică: potrivit datelor PATRES (organizaţie din care fac parte 

83 de companii – producători de energie din tot spectrul regenerabilelor: solar, eolian, hidro şi 

biomasă), o treime din producătorii de energie regenerabilă riscă intrarea în insolvenţă până la 

finalul anului 2015, efectul fiind un potenţial default bancar de circa 1,5 – 2 miliarde euro’, a declarat 

Martin Moise, vicepreşedinte PATRES. 

Producătorii de energie din surse regenerabile semnalează, de asemenea, că sunt puşi în faţa 

unor situaţii fără precedent: pentru prima dată, pe Piaţa Certificatelor Verzi – PCV nu s-a 

tranzacţionat niciun certificat verde la sesiunea de tranzacţionare din data de 14 mai 2015, numărul 

ofertelor de vânzare ridicându-se la 111. 

‘Principala cauză a acestei situaţii este reducerea cotei anuale obligatorii de energie electrică 

produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare cu 

certificate verzi, în 2014, la 11,1% faţă de 15% şi, în 2015, la 11,9% faţă de 16% cât era stabilit în 

Legea 220, situaţie ce a generat un excedent de certificate verzi de circa 3 milioane bucăţi pentru 

anul 2014. Potrivit estimărilor ANRE, circa 6 milioane certificate verzi vor fi, de asemenea, în plus 

şi în 2015. Această situaţie este confirmată şi de OPCOM care a comunicat că la data de 

14.05.2015 se înregistra un excedent de 4.228.289 – certificate verzi, care la acest moment nu au 

cumpărător. În condiţiile acestui uriaş excedent de certificate verzi, este foarte interesant faptul că 

– potrivit reglementărilor în vigoare – certificatele verzi sunt impozitate la momentul acordării şi nu 

la momentul efectiv al vânzării. La un preţ minim de 131 RON/CV rezultă un impozit aferent de 

88.682.239 RON, care a fost plătit în ‘avans’ de către producătorii de energie din surse 

regenerabile, fără ca aceştia să obţină venituri din vânzarea certificatelor verzi’, se arată în 

comunicat. 

Ce ascund autoritatile sub deviza mixului energetic si a securitatii energetice? 

Incompetenta si nimic mai mult. Acesta este cel mai simplu raspuns la intrebarea de mai sus, 

realitatea demonstrand din plin acest lucru. Daca nu avem inca o strategie energetica, o viziune 

http://www.bizenergy.ro/producatorii-de-energie-regenerabila-cer-modificarea-schemei-de-sprijin-altfel-riscand-intrarea-in-faliment/#.VVxE9VIw_IU
http://www.bizenergy.ro/producatorii-de-energie-regenerabila-cer-modificarea-schemei-de-sprijin-altfel-riscand-intrarea-in-faliment/#.VVxE9VIw_IU
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/ce-ascund-autoritatile-sub-deviza-mixului-energetic-si-a-securitatii-energetice/
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de viitor, nu este nici o problema, pentru ca nici celelalte tari europene nu au, considera ministrul 

energiei Andrei Gerea. Pe de alta parte, in ideea mixului energetic echilibrat al Romaniei trebuie 

sa tinem in viata capacitati de productie lipsite de orice performanta, trebuie sa speram la proiecte 

pentru care nu gasim nici bani, nici investitori si trebuie sa intram in proiectul Uniunii Energetice cu 

ce avem, indiferent de consecinte 

Se impune o precizare inca de la inceputul acestei analize. In primele 4 luni ale acestui an, circa 

jumatate din energia electrica produsa in Romania a provenit din surse regenerabile, incluzand 

aici si productia Hidroelectrica. Restul centralelor, cu exceptia celei de la Cernavoda, mai mult au 

batut pasul pe loc.Consecintele sunt vizibile. 

Amatorismul cu care statul roman, actionar majoritar in cele mai importante companii energetice, 

gestioneaza sistemul in ansamblul lui, corelat cu lipsa totala de performanta a echipelor 

manageriale numite pe criterii politice isi arata rezultatele evidente in aceasta perioada in care 

consumul nu mai da voie oricarui producator sa ramana in piata. CE Hunedoara a primit bani de 

la guvern pentru a-si achita o datorie mai veche (perioada 2009-2011), si dupa ce-si achita datoria 

respectiva urmeaza sa mai primeasca un alt ajutor de stat, pentru o perioada de sase luni, dupa 

care isi anunta falimentul inevitabil. Statul nu are solutii. 

CE Oltenia a acumulat anul trecut pierderi record, de aproape 700 milioane lei, si nu se intrevede 

nimic pozitiv la orizont. Doar primul ministru se incapataneaza sa incurajeze cei aproape 19.000 

de angajati ai Complexului, spunandu-le ca mineritul si energia pe carbune nu va disparea in 

Romania. Evident, pentru ca avem nevoie de un mix energetic ” performant”. Nuclearelectrica 

ramane cu doua reactoare inca multa vreme de aici inainte, mai bine zis cu unul caci durata de 

viata a primului se apropie de limita si nu stiu cine va avea bani sa prelungeasca functionarea cu 

inca 10 ani. 

Protestele continuă la Complexul Energetic Hunedoara. Ponta îl trimite pe Gerea să le 

explice minerilor că Guvernul acordă ajutorul, dar FMI vrea închiderea 

Premierul Victor Ponta i-a cerut astăzi ministrului Energiei, Andrei Gerea, să meragă la Complexul 

Energetic Hunedoara (CEH) şi să anunţe salariaţii că Guvernul acordă un ajutor de stat de 167 de 

milioane de lei societăţii, dar să aibă asupra sa şi documente prin care să le arate acestora că FMI 

şi CE cer închiderea unităţii. Gerea a plecat spre Hunedoara, protestele continuă 

Vă rog să mergeţi cu ceea ce aprobăm azi, dar să mergeţi şi cu ceea ce ne cer tot timpul şi Comisia, 

şi FMI-ul, să închidem CNH-ul (CNE Hunedoara-n.r.). Poate ne ajută ei să-l salvăm şi să facem 

restructurările de care e nevoie şi să-l salvăm“, i-a spus premierul ministrului Energiei, la începutul 

şedinţei Guvernului. 

Gerea şi-a exprimat speranţa că dialogul permanent cu factorii implicaţi pe care l-a avut până în 

prezent cu cei de la Hunedoara va continua, astfel încât cele două părţi să rămână pe aceleaşi 

„baricade“. „E greu de înţeles atunci când vii cu o veste bună, lumea se supără“, a mai spus Gerea. 

Angajaţii scandează: „Minerii şi Valea şi-au pierdut răbdarea“ 

Aproximativ 300 de mineri de la Lonea şi Lupeni au ajuns, miercuri după-amiază, la sediul 

Complexului Energetic Hunedoara, unde protestează în curtea unităţii, scandând „Minerii şi Valea 

şi-au pierdut răbdarea“, iar directorul CEH, Constantin Jujan, a ieşit să discute cu aceştia. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/ponta-cere-gerea-explice-angajatilor-ceh-guvernul-acorda-ajutorul-fmi-vrea-inchiderea-protestele-continua-ministrul-energiei-plecat-hunedoara-1_5565bdcecfbe376e35a5dd14/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/ponta-cere-gerea-explice-angajatilor-ceh-guvernul-acorda-ajutorul-fmi-vrea-inchiderea-protestele-continua-ministrul-energiei-plecat-hunedoara-1_5565bdcecfbe376e35a5dd14/index.html
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Cei aproximativ 200 de mineri de la Exploatarea Minieră Lonea, care au plecat în marş, miercuri 

la prânz, spre sediul Complexului Energetic Hunedoara (CEH), aflat la peste opt kilometri distanţă, 

au ajuns la Petroşani, potrivit Mediafax.  

La Petroşani au ajuns şi o sută de ortaci de la Mina Lupeni. 

Minerilor li s-au alăturat şi câteva zeci de angajaţi ai CEH, personal TESA din clădirea de birouri, 

care poartă banderole albe pe braţe. 

Hajdinjak, E.ON România: Ne aşteptăm la o creştere a preţului gazelor în acest an 

Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON România, unul din cei doi mari distribuitori locali de 

gaze, a declarat că se aşteaptă ca Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

(ANRE) să majoreze în acest an preţul gazelor naturale destinate populaţiei.  

"Dacă liberalizarea va continua - şi va continua - va avea cu siguranţă un efect în preţul final al 

gazelor. Decizia ţine de reglementator (ANRE, n.r.). Până acum nu a fost stabilit nimic oficial, dar 

dacă te uiţi la ultimele declaraţii ale oficialilor ANRE este prevăzută o creştere, dar nu a fost 

comunicat nimic oficial încă. Noi nu am cerut o creştere anume în ceea ce priveşte tarifele noastre. 

Problema noastră esenţială este că volumele noastre de distribuţie s-au redus foarte mult, însă 

cheltuielile de bază au rămas aceleaşi", a declarat Hajdinjak, într-o conferinţă de presă. 

În prezent, calendarul liberalizării preţului la gaze se află în discuţie între Guvern, Comisia 

Europeană şi delegaţia FMI. La sfârşitul lunii aprilie, preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ, spunea 

că factura finală a consumatorilor casnici va creşte de la 1 iulie cu 5-8% din cauza aplicării unei 

noi etape din calendarul de liberalizare a gazelor. 

"Va fi o creştere, dar nu foarte importantă, de 5-8%. Creşterea va fi doar pentru populaţie, deoarece 

de la 1 ianuarie nu mai avem piaţă reglementată pentru consumatorii industriali", spunea atunci 

şeful ANRE. 

E.ON a anunţat, marţi, că firmele din grup au investit în total în România, anul trecut, aproximativ 

420 milioane de lei (94 milioane euro), aceasta fiind cea mai mare sumă alocată în acest scop în 

ultimii ani. Investiţiile au fost direcţionate în principal către modernizarea reţelelor de distribuţie a 

gazelor naturale şi energiei electrice. Pentru 2015 sunt bugetate investiţii de aproape 400 milioane 

lei (90 milioane euro), sume care vor fi alocate, de asemenea, prioritar către proiectele de 

modernizare a reţelelor de distribuţie. 

"Peste 90% din investiţiile noastre sunt direcţionate în modernizarea reţelelor de energie şi gaze", 

a spus Hajdinjak. 

Preţul gazelor a scăzut cu 9% de la 1 aprilie pentru clienţii GDF SUEZ, care distribuie gaze în 

sudul ţării, şi a crescut cu 1,5% pentru clienţii alimentaţi de E.ON, care distribuie gaze în partea de 

nord a României. 

România s-a angajat faţă de Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional să elimine 

preţurile reglementate în sectorul gazelor şi energie electrică. Piaţa de gaze a fost liberalizată 

pentru companii în 1 ianuarie 2014, astfel că în prezent doar populaţia mai primeşte gaze la preţuri 

reglementate. 

 

http://www.zfcorporate.ro/energie/hajdinjak-e-on-romania-ne-asteptam-la-o-crestere-a-pretului-gazelor-in-acest-an-14336933
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Din culisele grijii paterne a guvernului Ponta fata de Complexul Energetic Oltenia 

Pe fondul scandalului legat de urmarirea penala a primului ministru Victor Ponta, care isi are 

originea in relatiile acestuia cu Complexul Energetic Oltenia, se impune sa precizam ca pe tot 

parcursul celor trei ani de guvernare, Cabinetul Ponta a purtat o grija aparte acestei companii, fara 

a reusi insa sa o salveze de o insolventa aproape iminenta. In repetate randuri, guvernul a 

intervenit, mai mult sau mai putin mascat, in favoarea CE Oltenia, in detrimentul celorlalti jucatori 

de pe piata de energie electrica si, uneori, chiar a consumatorilor romani. De la accesul garantat 

in piata de energie electrica , care sa asigure functionarea continua a CE Oltenia la o putere 

electrica de cel putin 500 MW, si pana la eliminarea taxei de cogenerare pentru export inainte ca 

alti producatori sa stie, hotararile de guvern au curs continuu. 

Răzvan Nicolescu, Deloitte: Ce a fost important pe piaţa energiei în mai 

Tesla îşi propune să revoluţioneze infrastructura energetică a lumii prin noile sale baterii de stocare 

a energiei electrice. Nigeria, mare producător de petrol, se confruntă cu o criză a carburanţilor. 

Statul francez regândeşte sectorul nuclear. În România companiile de stat profitabile renunţă la 

ambiţiile de a investi şi vor să scape de profit distribuindu-l ca dividende. Parlamentul abordează 

tema salariilor de la Transelectrica. În Marea Neagră a început forajul la sonda din zona Flamigo, 

sonda care ar putea repune România pe harta zonelor importante în hidrocarburi. 

Una dintre cele mai importante dezvoltări la nivel mondial în luna mai a vizat compania americană 

Tesla care a lansat noi baterii de stocare a energiei electrice destinate locuinţelor, firmelor şi 

companiilor de utilităţi. 

Demersul este unul cu adevărat revoluţionar, putând duce la transformarea fundamentală a 

infrastructurii energetice a lumii. Practic, răspândirea la scară largă a bateriilor de stocare va 

elimina principala particularitate a energiei electrice, şi anume, faptul că se consumă aproape 

simultan cu momentul producerii. 

Acest lucru va diminua necesarul excesului de capacitate instalată şi va avea, pe termen mediu şi 

lung, un impact pozitiv asupra consumatorilor care nu vor mai fi nevoiţi să suporte costurile mari 

ale echilibrării sistemului. Tot la nivel internaţional am remarcat în mai, în Nigeria, o criză în 

aprovizionarea cu carburanţi cu care se confruntă unul dintre cei mai mari producători de petrol 

din lume, cu o producţie zilnică de 2 milioane de barili. Cozile la staţiile de benzină şi motorină din 

Nigeria sunt uriaşe. Peste 80% din necesarul de benzină şi motorină al ţării este importat, în 

condiţiile în care rafinăriile nigeriene au falimentat din cauza managementului defectuos şi 

corupţiei.  La toate acestea se adaugă şi impunerea unui preţ de tranzacţionare la pompă de 

aproximativ 0,5 $/litru, coroborat cu adoptarea unui sistem de subvenţii care funcţionează deficitar. 

În sfârşit avem independenţă energetică. De trei luni România nu mai importă gaz din cauza 

scăderii consumului 

Din aprilie până în iunie, România nu a mai avut nevoie de importuri de gaze naturale, producţia 

internă şi gazele din depozite fiind suficiente pentru acoperirea cererii locale, aflată oricum în 

scădere. 

Aceasta este o situaţie unică în ultimii ani de zile şi oglindeşte scăderea abruptă a importurilor de 

gaze naturale de la o pondere de 30% la nivelul anului 2007 până la aproape de zero în 2015. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/din-culisele-grijii-paterne-a-guvernului-ponta-fata-de-complexul-energetic-oltenia/
http://www.zfcorporate.ro/energie/razvan-nicolescu-deloitte-ce-a-fost-important-pe-piata-energiei-in-mai-14420003
http://www.zfcorporate.ro/energie/in-sfarsit-avem-independenta-energetica-de-trei-luni-romania-nu-mai-importa-gaz-din-cauza-scaderii-consumului-14427724
http://www.zfcorporate.ro/energie/in-sfarsit-avem-independenta-energetica-de-trei-luni-romania-nu-mai-importa-gaz-din-cauza-scaderii-consumului-14427724
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Informaţiile publicate pe site-ul Transgaz, transportatorul naţional de gaze, arată că în structura 

amestecului de gaze din lunile aprilie, mai, iunie gazul importat nu mai are nicio contribuţie, acesta 

fiind rezultatul scăderii consumului. Anul 2015 devine astfel primul an în care, dacă scăderea 

cererii va continua, România ar putea să nu mai aibă nevoie deloc de importuri de gaze pentru 

acoperirea consumului intern. 

Potrivit celor mai recente informaţii furnizate de Transgaz, primele trei luni ale anului au venit cu o 

scădere a consumului de 3,7% comparativ cu perioada similară a anului trecut. 

De altfel, pentru întreg anul reprezentanţii companiei cred că România va consuma cu 4-5% mai 

puţine gaze faţă de 2014, atunci când piaţa internă a avut nevoie de 12 miliarde de metri cubi, din 

care 11,1 miliarde de metri cubi au fost livrate de cei doi mari producători locali Petrom şi Romgaz. 

Singura veste bună legată de scăderea consumului de gaze a fost reducerea facturii pe care 

România a plătit-o anual, prin intermediari, către ruşii de la Gazprom, cel mai mare producător de 

gaze la nivel global. 

De exemplu, dacă în 2007 factura pentru gazele ruseşti a fost de 1,17 miliarde de dolari, cu un 

vârf de plată în 2008 de 1,6 miliarde de dolari, anul trecut România a avut de plătit numai 117 

milioane de dolari, potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor Gazprom Export şi ANRE. 

Sectorul care a trecut prin cea mai severă reducere de consum este industria chimică. Astfel, dacă 

în 2008 acest domeniu avea nevoie de circa 3 miliarde de metri cubi, anul trecut cererea din acest 

sector a ajuns la 2 miliarde de metri cubi. 

Deşi România a ajuns să fie alimentată numai cu gaze din producţia internă, este în continuare 

obligată de Comisia Europeană să aplice un calendar de liberalizare a preţului la gaze, astfel încât 

preţul intern să ajungă la media Uniunii, deşi nu acelaşi criteriu se aplică de exemplu la salarii. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi 
volume 

01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.05 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

191,01 189,14 180,45 152,25 62,78 96,33 90,89 119,17 156,55 186,41 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

641,01 639,14 630,45 602,25 512,78 546,33 540,89 569,17 606,55 636,41 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

52.224 62.238 65.345 69.822 75.644 67.909 61.182 63.893 66.988 68.675 

 

http://www.zf.ro/wikizf/transgaz-medias-s-a-8134608
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  
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