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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Preţurile la energie o iau razna pe piaţa spot 

Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), administrată de Opcom, pare să o ia razna: pentru 10 ianuarie 

2017, preţurile în orele de vârf de consum au ajuns la 380 lei/MWh, aproape de maximul înregistrat 

în perioada în care Hidroelectrica s-a aflat în forţă majoră, când s-au înregistrat preţuri de 400 

lei/MWh. Asfel, pentru ora 09.00, s-au vândut 3.367 MWh, adică aproximativ o treime din consumul 

naţional, la preţul de 380 lei/MWh. Tot pentru al nouălea interval s-a consemnat şi în data de 9 

ianuarie 2017 un preţ maxim, de 378 lei/MWh, cantitatea tranzacţionată fiind de aproape 3.100 

MWh. Totuşi, dacă preţul pe piaţa din România este de 84,4 euro/MWh (calculat la cusrsul de 

4,5024 lei/euro, anunţat de BNR pentru data de 10 ianuarie), în Ungaria ajunge la 126 euro/MWh! 

De aceea, exporturile României sunt în continuare suficient de mari, de aproximativ 1.000 MWh/h.  

Consumul naţional de electricitate şi gaze va ajunge la valori-record luni şi marţi, însă există 

capacităţile necesare pentru a trece de acest vârf, a declarat, luni, ministrul Energiei, Toma Petcu, 

la finalul şedinţei comandamentului de iarnă de luni, 9 ianuarie. 

Sistemul energetic, pus la test de prima zăpadă. Preţul energiei a sărit cu 20% după oprirea 

unui reactor de la Cernavodă, iar cărbunii şi apele au domolit capriciile vântului 

Modul în care a reacţionat sistemul energetic la prima situaţie delicată din această iarnă a fost un 

adevărat spectacol, evoluţia în timp real a acestuia putând fi urmărită live chiar pe site-ul Trans-

electrica. 

Producţia de energie şi-a schimbat structura de la oră la oră, mai ales în funcţie de intensitatea 

vântului, iar ieşirea din funcţiune a unui reactor de la Cernavodă a săltat deodată preţul energiei 

cu 20%, ridicând provocări suplimentare funcţionării sistemului. Mixul de producţie şi-a dovedit 

încă o dată importanţa. 

În seara zilei de joi 5 ianuarie ziua în care au avertizările meteo au început să-şi producă efectele, 

în jurul orei 18:00, producţia de energie atingea un maxim de peste 10.000 MW, hidrocentralele şi 

cărbunii acoperind peste 65% din necesar. Turbinele eoliene erau „în pauză“, numai 1% din 

producţia de energie fiind asigurată de vânt, chiar dacă în acest interval se înregistrează vârful 

consumului de energie. 

Odată cu intensificarea vântului, structura producţiei de energie avea să se schimbe drastic. Astfel, 

în jurul orei 3 dimineaţa eolienele asigurau circa 33% din producţia de energie, hidrocentralele 

ieşind aproape din joc. Ponderea cărbunilor a rămas semnificativă, această sursă fiind 

responsabilă pentru 25% din producţia de energie de la acea oră. 

Producţia de energie eoliană este luată cu prioritate în sistem, fiind imposibilă stocarea acesteia. 

De obicei ies din funcţiune unităţile foarte flexibile, ceea ce nu este cazul termocentralelor. Costul 

http://www.focus-energetic.ro/preturile-la-energie-o-iau-razna-pe-piata-spot-39117.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/sistemul-energetic-pus-la-test-de-prima-zapada-pretul-energiei-a-sarit-cu-20-dupa-oprirea-unui-reactor-de-la-cernavoda-iar-carbunii-si-apele-au-domolit-capriciile-vantului-16053108
http://www.zfcorporate.ro/energie/sistemul-energetic-pus-la-test-de-prima-zapada-pretul-energiei-a-sarit-cu-20-dupa-oprirea-unui-reactor-de-la-cernavoda-iar-carbunii-si-apele-au-domolit-capriciile-vantului-16053108
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de producţie este un alt factor care modelează decizia de intrare sau ieşire a unor unităţi din 

schema de producţie. 

Pentru a face lucrurile şi mai „interesante“, în jurul orei 9, în dimineaţa zilei de 6 ianaurie, un reactor 

al centralei de la Cernavodă a ieşit din funcţiune. 

Frigul dezgheaţă cererea de energie: „Doar după Revoluţie am mai avut aşa un consum, 

când mergeau toate. Preţul a ajuns la maximul anului“ 

Oamenii din domeniu se aşteptau ieri la un consum record de energie pe fondul temperaturilor 

extrem de scăzute, spunând că doar după Revoluţie a mai existat pe plan local o astfel de cerere. 

Termocentralele, chiar şi cele care funcţionează pe huilă, au fost scoase la încălzire astfel încât 

să nu existe probleme în acoperirea cererii. Preţurile pe bursa de energie OPCOM au explodat, 

fiind vizibilă o creştere a cererii de energie şi la nivel regional.  

„Ne descurcăm fără probleme şi pe partea de gaze naturale, şi în ceea ce priveşte energia 

electrică“, a spus Octavian Lohan, membru al directoratului Transelectrica, transportatorul naţional 

de energie, la finalul comandamentului de iarnă ţinut ieri. La întâlnire au participat toţi jucătorii 

implicaţi în asigurarea alimentării cu energie şi gaze la nivel naţional. 

Pentru seara zilei de ieri, prognozele Transelectrica indicau un consum record de energie electrică, 

de 9.750 MW, mai mare decât cel înregistrat pe data de 19 decembrie, anul trecut, atunci când a 

fost înregistrat recordul ultimilor 15 ani. 

„Este un consum foarte mare, un nivel pe care noi nu l-am mai avut decât în anii mediat după 

Revoluţie, când toate încă mai funcţionau“, explică Lohan. 

Gerul duce la consumuri record de energie 

Transelectrica estimează pentru seara de luni cel mai mare consum de electricitate din ultimii 17 

ani. România va arde în perioada de cod portocaliu de ger și cea mai mare cantitate zilnică de 

gaze naturale din istorie, estimează ministrul energiei. 

Dispeceratul Energetic Național estimează pentru această seară un consum național de circa 

9.750 de MW de energie electrică, nivel care nu a mai fost atins din anii 2000 încoace, a declarat 

luni pentru AGERPRES, Octavian Lohan, membru în directoratul Transelectrica și fost șef al 

Dispeceratului. 

„Până acum, cel mai mare consum a fost înregistrat pe data de 16 decembrie 2016, când, la ora 

17:28, consumul național a fost de 9.721 de MW, acesta fiind cel mai mare consum de după 2000. 

La aceeași dată, producția națională era de 11.227 de MW”, a precizat Lohan. 

Românii s-au întors la reşou şi consumă cantităţi record de energie, ca în perioada 

comunistă. O avarie în reţea îi îngheaţă în case 

Pentru că multe din CET-urile din ţară au lacătul pe poartă, românii din multe oraşe ale ţării au 

trecut, în această iarnă, la încălzirea cu reşouri şi calorifere electrice. Prin urmare, pe fondul valului 

de frig care s-a abătut peste România în preajma Crăciunului 2016, consumul şi producţia de 

energie au atins un record al ultimilor 15 ani. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/frigul-dezgheata-cererea-de-energie-doar-dupa-revolutie-am-mai-avut-asa-un-consum-cand-mergeau-toate-pretul-a-ajuns-la-maximul-anului-16054565
http://www.zfcorporate.ro/energie/frigul-dezgheata-cererea-de-energie-doar-dupa-revolutie-am-mai-avut-asa-un-consum-cand-mergeau-toate-pretul-a-ajuns-la-maximul-anului-16054565
http://www.zf.ro/wikizf/compania-nationala-de-transport-al-energiei-electrice-transelectrica-s-a-8481419
http://www.euractiv.ro/we-develop/ger-cod-portocaliu-consumuri-ridicate-de-energie-record-6357
http://www.capital.ro/romania-infrigurata-se-incalzeste-la-resou.html
http://www.capital.ro/romania-infrigurata-se-incalzeste-la-resou.html
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În 18, 19 şi 20 decembrie 2016, consumul şi producţia de energie electrică au atins un maxim al 

ultimilor 15 ani, potrivit datelor Transelectrica, cu vârfuri de 9.700 MWh la consum, respectiv 

11.300 MWh la producţie, date similare celor din perioada comunistă. Atunci însă, consumul era 

reprezentant mai ales de industrie, pentru că populaţia era limitată din punct de vedere al 

consumului. Acum însă, datele de consum şi producţie sunt împărţite aproximativ egal între 

industrie şi gospodării, vârfurile fiind reprezentate de populaţie, care, frig fiind, au trecut masiv pe 

încălzire pe bază de reşou şi calorifer electric. Sigur, întrebarea care se pune este de ce românii, 

chiar şi de la oraşe, folosesc masiv reşoul. Răspunsul îl aflăm chiar de la directorul Dispecerului 

Energetic Naţional Octavian Lohan: “A fost un record de cerere venită din consum. Nu au fost toate 

localităţile pregătite să alimenteze cu energie termică", a explicat acesta. 

Ministrul energiei: Estimam ca vom ajunge la un consum istoric de gaze/ Bulgaria ne-a 

solicitat ajutor de urgenta pe furnizarea de energie electrica, dar nu-i putem ajuta  

Consumul de gaze naturale ar putea ajunge la un nivel istoric, in aceste zile geroase, sustine 

ministrul energiei Toma Petcu. Acesta a declarat luni ca nivelul consumului ar putea depasi 72 

milioane de metri cubi. Nivelul maxim inregistrat pana acum a fost de 71,2 milioane metri cubi, 

sustine Toma Petcu. Acesta a mai spus ca Bulgaria a solicitat Romaniei ajutor de urgenta pe 

furnizarea de energie electrica, dar a fost refuzata. "Tinand cont de situatia delicata in care se 

poate afla Romania, nu ne-am asumat acest lucru si le-am comunicat ca nu putem sa-i ajutam. 

Ungaria, inca de acum doua zile, a dispus ca pentru perioada scurta sa sisteze exportul", a precizat 

Petcu. 

Potrivit ministrului, 26 milioane de metri cubi de gaze vor fi asigurate din rezerve, 28 de milioane 

de metri cubi din productia curenta, iar 16 milioane de metri cubi din importuri. 

Ca masura in vederea limitarii consumului de gaze, centralele ELCEN, Brazi si Galati vor functiona 

in aceste zile pe pacura, pentru producerea energiei electrice si termice, a mai anuntat Toma 

Petcu.  

Acesta considera ca poate fi asigurat necesarul de consum energetic in urmatoarele zile, chiar 

daca se anunta cod portocaliu de ger in 36 de judete. 

De ce le-am refuzat bulgarilor solicitarea de ajutor cu energie electrica ? 

Dupa o prezentare a bilantului sistemului energetic in aceasta perioada de ger, ministrul Energiei, 

Toma Petcu, a afirmat ieri ca duminică seara Bulgaria a solicitat ajutor de urgenta pe furnizare de 

energie electrica din cauza unei probleme de sistem. „Tinand cont de situatia delicată in care se 

poate afla Romania nu ne-am asumat acest lucru si le-am spus ca nu-i puteam ajuta”, a precizat 

ministrul energiei. Interesant este ca in toata aceasta perioada cu productii foarte ridicate la energie 

electrica si consum pe masura, Romania a avut resurse si pentru a exporta energie, cel mai 

probabil pe relatia cu Ungaria. De ce nu i-am ajutat atunci pe bulgari, mai ales ca era vorba de o 

urgenta din cauza unei probleme de sistem? Raspunsul este cate se poate de simplu: nu riscam 

nimic, caci suntem extrem de vulnerabili in a ne asigura consumul propriu, iar daca gerul continua 

s-ar putea sa avem si noi parte de o situatie asemanatoare cu bulgarii. 

 

Cu ce se confruntă noul ministru al Energiei 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21521729-ministrul-energiei-estimam-vom-ajunge-consum-istoric-gaze-bulgaria-solicitat-ajutor-urgenta-furnizarea-energie-electrica-dar-nu-putem-ajuta.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21521729-ministrul-energiei-estimam-vom-ajunge-consum-istoric-gaze-bulgaria-solicitat-ajutor-urgenta-furnizarea-energie-electrica-dar-nu-putem-ajuta.htm
http://energy-center.ro/actualitate-news/de-ce-le-am-refuzat-bulgarilor-solicitarea-de-ajutor-cu-energie-electrica/
http://www.focus-energetic.ro/cu-ce-se-confrunta-noul-ministru-al-energiei-39005.html
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Noul ministru al Energiei are câteva probleme cu care se confruntă: asigurarea energiei pentru a 

trece iarna cu bine (dacă gerul se prelungeşte 2-3 săptămâni, iar necesarul de energie ajunge la 

10.000 MWh în această perioadă, nu ştim „pe unde scoate cămaşa”, sistemul nostru energetic 

nefiind capabil de asemenea performanţe), alba – neagra de la insolvenţa Complexului Energetic 

Hunedoara (CEH), situaţia neclară de la Complexul Energetic Oltenia (CEO), „moartea clinică” în 

care se află Compania Naţională a Uraniului (CNU), insolvenţa Electrocentrale Bucureşti, dar şi 

spectrul falimentului care se află deasupra producătorilor din surse regenerabile de energie. Există 

şi un lucru „de bine” (singurul!) pe care ar trebui să-l rezolve: situaţia de la Rompetrol. 

Probabil că trecerea cu bine a iernii va reprezenta principala problemă imediată a noului ministru 

al Energiei. Conform declaraţiilor directorului executiv al Administraţiei Naţionale de Meteorologie 

(ANM), Florinela Georgescu, făcute la Conferinţa FOCUS ENERGETIC „Provocările iernii 2016 – 

2017”, perioada hibernală va fi una normală pentru România. „Iarna normală în România nu este 

o iarnă uşoară. O iarnă firească la noi în ţară, conform climatologiei, înseamnă un episod de viscol 

în medie în luna decembrie şi câte două episoade de viscol în ianuarie şi februarie. De cele mai 

multe ori, perioadele de viscol sunt urmate de perioade de ger”, a precizat Florinela Georgescu. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

184,71 157,48 279,64 246,61 243,34 186,67 225,06 241,45 306,90 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

634,71 607,48 729,64 696,61 693,34 636,67 675,06 691,45 756,90 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

71.156 77.457 68.624 83.260 80.879 104.491 92.015 75.397 74.631 

 

Preţuri şi volume 10.01 11.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 279,93 320,67 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

729,93 770,67 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

86.250 86.416 
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta. 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  

Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


