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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Dacă nu îndeplinesc condițiile timp de 10 ani, marii consumatori de energie vor returna 

ajutorul de stat privind exceptarea de la plata certificatelor verzi 

Companiile industriale exceptate de la plata unei părţi a certificatelor verzi vor returna ajutorul de 

stat dacă pe parcursul schemei de sprijin, de 10 ani, nu mai îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, 

se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern iniţiat de Ministerul Economiei. 

Guvernul a adoptat, pe 11 iunie 2014, HG nr. 495 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 

privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. 

Respectiva schemă a fost elaborată în conformitate cu Orientările privind ajutoarele pentru 

protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014 – 2020, adoptate de Comisia Europeană în luna 

aprilie 2014, care prevăd că, pentru a evita ca întreprinderile afectate în mod deosebit de finanţarea 

sprijinului acordat energiei din surse regenerabile să fie plasate într-o situaţie concurenţială dificilă, 

este necesară exceptarea parţială de la suportarea costurilor suplimentare, pentru a evita 

relocarea acestora, se explică în nota de fundamentare. 

Schema de ajutor de stat instituită prin HG nr. 495/2014 se aplică pe o durată de 10 ani, începând 

de la 1 decembrie 2014. Exceptarea de la plata certificatelor verzi variază între 85% şi 40% şi se 

realizează diferenţiat, în funcţie de ponderea costurilor cu energia ale respectivelor companii din 

totalul costurilor. 

Schema de ajutor de stat prevede criterii de eligibilitate pentru exceptare suplimentare faţă de cele 

prevăzute de Orientări, respectiv punerea în aplicare, pe baza auditurilor energetice, a unor măsuri 

de creştere a eficienţei energetice, menţinerea locurilor de muncă pe durata schemei, precum şi 

nedisponibilizarea pe respectiva perioadă a mai mult de 25% din numărul angajaţilor, încheierea 

de parteneriate cu instituţiile de învăţământ pentru creşterea pregătirii profesionale şi atragerea de 

personal calificat. 

Potrivit proiectului de HG iniţiat de Ministerul Economiei, prin care se urmăreşte modificarea HG 

495/2014, companiile trebuie să depună în fiecare an o documentaţie din care să reiasă că încă 

sunt eligibile. 

Documentaţia trebuie depusă de beneficiari până la data de 31 mai a fiecărui an şi va conţine 

certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general 

consolidat al statului şi către bugetele locale; evoluţia numărului de personal, respectiv o 

adeverinţă emisă de ITM (în baza raportării statistice lunare transmisă către ITM) din care să 

rezulte numărul de angajaţi sau extras din Registrul General de evidenţă al salariaţilor (REVISAL), 

valabilă pentru luna decembrie a anului anterior anului monitorizării schemei; lista cu parteneriatele 

cu instituţiile de învăţământ şi/sau contractele încheiate cu acestea, aflate în derulare, pentru 

realizarea de specializări în domeniul de activitate precum şcoli profesionale, calificare la locul de 

http://www.bizenergy.ro/marii-consumatori-de-energie-ar-putea-returna-ajutorul-de-stat-privind-exceptarea-de-la-plata-certificatelor-verzi/#.VGCJvVJO7IU
http://www.bizenergy.ro/marii-consumatori-de-energie-ar-putea-returna-ajutorul-de-stat-privind-exceptarea-de-la-plata-certificatelor-verzi/#.VGCJvVJO7IU
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muncă, burse de studii etc. sau/şi lista cu sponsorizări pentru dotări de laboratoare din 

învăţământul liceal şi universitar sau/şi lista cu programele de pregătire profesională pentru elevi 

şi profesori. 

Marii consumatori scapa de povara certificatelor verzi, dar nu in orice conditii 

Companiile industriale exceptate de la plata unei parti a certificatelor verzi vor returna ajutorul de 

stat daca pe parcursul schemei de sprijin, de 10 ani, nu mai indeplinesc conditiile de eligibilitate, 

se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern initiat de Ministerul Economiei. 

Guvernul a adoptat, pe 11 iunie 2014, HG nr. 495 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 

privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. 

Respectiva schema a fost elaborata in conformitate cu Orientarile privind ajutoarele pentru 

protectia mediului si energie pentru perioada 2014 — 2020, adoptate de Comisia Europeana in 

luna aprilie 2014, care prevad ca, pentru a evita ca intreprinderile afectate in mod deosebit de 

finantarea sprijinului acordat energiei din surse regenerabile sa fie plasate intr-o situatie 

concurentiala dificila, este necesara exceptarea partiala de la suportarea costurilor suplimentare, 

pentru a evita relocarea acestora, se explica in nota de fundamentare. 

Schema de ajutor de stat instituita prin HG nr. 495/2014 se aplica pe o durata de 10 ani, incepand 

de la 1 decembrie 2014. Exceptarea de la plata certificatelor verzi variaza intre 85% si 40% si se 

realizeaza diferentiat, in functie de ponderea costurilor cu energia ale respectivelor companii din 

totalul costurilor. 

Schema de ajutor de stat prevede criterii de eligibilitate pentru exceptare suplimentare fata de cele 

prevazute de Orientari, respectiv punerea in aplicare, pe baza auditurilor energetice, a unor masuri 

de crestere a eficientei energetice, mentinerea locurilor de munca pe durata schemei, precum si 

nedisponibilizarea pe respectiva perioada a mai mult de 25% din numarul angajatilor, incheierea 

de parteneriate cu institutiile de invatamant pentru cresterea pregatirii profesionale si atragerea de 

personal calificat. 

Facturare la certificate 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) nu a eliminat din factura la energie 

electrică plata de două ori a certificatelor verzi şi a taxei de cogenerare, incluse, o dată, în tariful 

energiei şi, încă o dată, separat, în factură, a declarat Cristina Toderaş, preşedintele Asociaţiei 

Române a Consumatorilor de Utilităţi (ARCU). Pe de altă parte, preşedintele ANRE, Niculae 

Havrileţ, a declarat că toţi consumatorii de energie şi-au recuperat, pe parcursul anului 2013, 

prejudiciul cauzat de faptul că, în perioada august-decembrie 2012, certificatele verzi s-au regăsit 

şi în preţul energiei şi, separat, în factura finală.  

“După scandalul declanşat de faptul că, în urma unei anchete penale, s-a descoperit că, din 2012, 

consumatorii plăteau de două ori pentru certificatele verzi, am analizat facturile şi am ajuns la 

concluzia că aceste certificate se încasează în continuare de două ori, atât în preţul energiei, cât 

şi separat în factură. Aceeaşi situaţie este şi în cazul taxei de cogenerare, care este şi ea facturată 

de două ori“, a precizat Toderaş. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/marii-consumatori-scapa-de-povara-certificatelor-verzi-dar-nu-in-orice-conditii/
http://www.focus-energetic.ro/facturare-la-certificate-21595.html


 

3 

 

Potrivit acesteia, dacă ANRE ar fi eliminat din tariful reglementat pentru energie componenta de 

certificate verzi şi bonusul de cogenerare, preţul ar fi trebuit să scadă, ceea ce nu s-a întâmplat. 

Certificatele verzi şi taxa de cogenerare înseamnă între 10% şi 12% din factură. 

“O metodologie din 2008 spunea că aceste taxe, respectiv cea cu certificatele verzi şi cea de 

cogenerare, sunt incluse în preţul energiei. Din august 2012, o altă metodologie preciza că acestea 

trebuie să apară distinct în factură, dar doar specificate, pentru transparenţă, nu şi facturate (n.r. 

– adică încasate încă o dată de către furnizori). În realitate, ele au rămas incluse şi în preţul 

energiei, dar au fost adăugate suplimentar în factură, în plus faţă de preţul energiei. Preţul energiei 

nu a scăzut niciun moment cu valoarea acestor taxe. ANRE ar fi trebuit să dea un ordin explicit, 

prin care să spună că certificatele verzi şi taxa de cogenerare se scot din tariful reglementat“, a 

adăugat preşedintele ARCU. 

Certificatele verzi vor crește factura de electricitate 

Schema de ajutor de stat prin care industria energo-intensivă este scutită de la plata certificatelor 

verzi pe o perioadă de 10 ani va începe la 1 decembrie, potrivit economica.net. Schema de 

ajutorare presupune scutirea anumitor categorii de consumatori industriali de achiziţia unei cote 

cuprinse între 40% şi 85% din cantitatea de certificate verzi ce le-a fost impusă. 

Măsura, iniţiată de către  Ministerul Economiei şi aprobată de Bruxelles, se va aplica timp de 10 

ani şi presupune că restul consumatorilor de energie vor plăti cele 750 de milioane de euro de care 

sunt scutiţi marii consumatori industriali. 

“Toţi consumatorii de energie, alţii decât fabricile care se califică pentru această schemă de ajutor 

de stat, vor achita certificatele verzi rămase neplătite. Noi avem conturat un studiu de impact, nu 

foarte riguros, ci doar în linii mari, care relevă că facturile celorlalţi consumatori ar creşte cu 1-2% 

anual, strict din cauza acestei măsuri”, explică Nicolae Havrileţ, preşedintele Agenţiei Naţionale de 

Reglementare în Energie. 

Industria, scutită de plata certificatelor verzi 

Guvernul României a adoptat legea care prevede că industria energo-intensivă să fie exceptată 

de la plata unei anumite cantităţi de certificate verzi, ce merge de la 40 până la 85%. Schema se 

aplică pe o durată de 10 ani, începând de la 1 decembrie 2014. 

Exceptarea de la plata certificatelor verzi variază între 85 şi 40% şi se realizează diferenţiat, în 

funcţie de ponderea costurilor cu energia ale respectivelor companii din totalul costurilor. Ajutorul 

de stat este în valoare de 750 de milioane de euro şi presupune ca certificatele verzi pe care 

industria nu le plăteşte să fie achitată de restul consumatorilor de energie, inclusiv populaţia. 

Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei hotărâri este 30. 

Companiile trebuie să depună o cerere de eligibilitate, ce va fi analizată la nivelul departamentelor 

de specialitate din Ministerul Economiei şi ANRE. 

 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/economie/companii/certificatele-verzi-vor-creste-factura-de-electricitate-356730
http://www.puterea.ro/economie/industria-scutita-de-plata-certificatelor-verzi-103394.html
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PROIECT  

Industria exceptată de la plata certificatelor verzi, verificată anual la criteriile de eligibilitate 

Ajutorul de stat, returnat dacă nu sunt întrunite mai multe condiţii. 

       Companiile din industrie exceptate de la plata unei părţi a certificatelor verzi vor returna acest 

ajutor de stat dacă pe parcursul implementării schemei de sprijin nu mai îndeplinesc condiţiile de 

eligibilitate, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern iniţiat de Ministerul Economiei. 

     Executivul a adoptat, pe 11 iunie, o hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 

privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, prin 

cote obligatorii de certificate verzi. 

     Exceptarea a fost elaborată în conformitate cu Orientările privind ajutoarele pentru protecţia 

mediului şi energie pentru perioada 2014 - 2020, adoptate de Comisia Europeană în luna aprilie 

2014, care prevăd că, pentru a evita ca întreprinderile afectate în mod deosebit de finanţarea 

sprijinului acordat energiei din surse regenerabile să fie plasate într-o situaţie concurenţială dificilă, 

este necesară exceptarea parţială de la suportarea costurilor suplimentare, pentru a evita 

relocarea acestora, se explică în nota de fundamentare.  

     Potrivit Agerpres, schema de ajutor de stat se aplică pe o durată de 10 ani, începând de la 1 

decembrie 2014. Exceptarea de la plata certificatelor verzi variază între 85% şi 40% şi se 

realizează diferenţiat, în funcţie de ponderea costurilor cu energia ale respectivelor companii din 

totalul costurilor.  

     Schema de ajutor de stat prevede criterii de eligibilitate pentru exceptare suplimentare faţă de 

cele prevăzute de Orientări, respectiv punerea în aplicare, pe baza auditurilor energetice, a unor 

măsuri de creştere a eficienţei energetice, menţinerea locurilor de muncă pe durata schemei, 

precum şi nedisponibilizarea pe respectiva perioadă a mai mult de 25% din numărul angajaţilor, 

încheierea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ pentru creşterea pregătirii profesionale şi 

atragerea de personal calificat. 

     Companiile trebuie să depună în fiecare an o documentaţie din care să reiasă că încă sunt 

eligibile. 

     De asemenea, mai este necesară depunerea unui document din care să reiasă modul de calcul 

al electro-intensităţii, împreună cu situaţiile financiare pe ultimii trei ani anteriori, precum şi raportul 

de audit energetic ce evidenţiază situaţia întreprinderii din perspectiva eficienţei energetice, 

măsurile recomandate de auditorul energetic pentru a fi implementate de întreprindere, măsurile 

asumate de întreprindere şi stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică asumate, după 

caz.  

     "Dacă în cursul monitorizării se constată înregistrarea unui excedent al ajutorului de stat acordat 

prin exceptare de la plata certificatelor verzi, Ministerul Economiei ia măsurile necesare ca 

respectivul ajutor excedentar să fie rambursat înainte de data de 1 iulie a anului următor 

înregistrării excedentului. Excedentul se consideră înregistrat dacă întreprinderea nu se mai 

încadrează în procentul de exceptare prevăzut în acordul pentru exceptare emis de Ministerul 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=253238
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=253238
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Economiei, respectiv dacă acest procent este mai mic decât cel menţionat în acordul pentru 

exceptare", se arată în proiectul Ghidului de exceptare. 

Guvernul ne explică de ce s-a ieftinit energia 

Factura de energie la clienţii finali s-a redus, în perioada 2013 - 2014, datorită diminuării taxei de 

cogenerare cu 20% începând cu 1 ianuarie 2014, şi cu 46% începând cu 1 iulie 2014, a declarat 

miercuri preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Niculae 

Havrileţ. 

"O influenţă pozitivă în reducerea facturii la clienţii finali a avut-o diminuarea contribuţiei pentru 

promovarea cogenerării de înaltă eficienţă cu 20% începând cu 1 ianuarie 2014 şi cu 46% 

începând cu 1 iulie 2014 prin considerarea efectelor analizelor de ante-supracompensare şi 

respectiv, supracompensare pentru perioada 2011 - 2013", a explicat Havrileţ. 

Potrivit lui Havrileţ, În aceeaşi perioadă, implementarea prevederilor legale privind determinarea 

de ANRE a cotei obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care 

beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, a permis menţinerea impactului 

certificatelor verzi în factura clientului final la circa 35 lei/MWh. 

Oficialul ANRE a amintit în prezentarea rezultatelor autorităţii pentru perioada 2013 - 2014 şi de 

aprobarea metodologiilor de calcul al tarifelor de transport şi distribuţie energie electrică pentru 

cea de-a treia perioadă de reglementare, de aprobarea noilor tarife, analiza veniturilor amânate şi 

a investiţiilor realizate, aprobarea planului de dezvoltare a reţelelor de transport pe următorii 10 ani 

şi măsurile pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice. 

Taxele şi accizele înghit 36% din factura de energie 

Taxele şi accizele reprezintă 36% din totalul unei facturi de energie electrică pentru un consumator 

casnic şi 4% energia regenerabilă, a declarat, miercuri, preşedintele Comisiei pentru Industrii şi 

Servicii din camera Deputaţilor, Iulian Iancu. 

Aş pleca de la o factură de energie electrică! Din total energie, observăm că în factură 36% 

reprezintă taxe şi accize şi energia regenerabilă reprezintă 4% din total. Dacă ne uităm la datele 

Eurostat, în funcţie de care se compară România, cu statele din jur, observăm că partea de 

producţie de energie reprezintă 29%, transportul şi distribuţia - 40%, energie regenerabilă 6%, taxe 

şi impozite 25%", a explicat Iancu. 

El a vorbit şi despre evoluţia preţului la energie în ultimul an, pe Piaţa pentru Ziua Următoare 

(PZU), dar şi despre structura de producţiei a energiei şi evoluţia din ultimul an. 

"În septembrie 2014 faţă de septembrie 2013, observăm faptul că, pe Piaţa pentru Ziua Următoare, 

a scăzut preţul cu 27%. În structură, cărbunele are o scădere cu 6%, hidrocarburile, o scădere cu 

41%, ceea ce este foarte bine pentru că este foarte scumpă hidrocarbura în România, energia 

hidro este în creştere cu 91,5%, iar pe nuclear a scăzut cu 2,5%. Eolianul a crescut cu 29%, dar o 

surpriză foarte bună pentru mine este biomasa, care şi-a dublat aportul, deşi cifrele sunt încă mici", 

a mai spus Iancu. 

Comisia pentru Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor şi grupul de presă MediaUno, în 

parteneriat cu Centrul Român al Energiei, Federaţia Patronală ACUE şi Adrem Automation au 

http://www.capital.ro/guvernul-ne-explica-de-ce-s-a-ieftinit-energia.html
http://www.capital.ro/taxele-si-accizele-inghit-36-din-factura-de-energie.html
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organizat miercuri evenimentul cu tema 'Analiza ANRE activitate 2013-2014. Efectele statutului de 

indepedenţa şi autonomie al ANRE'. 

 

De la începutul anului s-au montat doar 9 turbine eoliene. În 2013 au fost plantate 384 de 

„mori“ 

În primele nouă luni ale anului au fost finalizate investiţii în energia regenerabilă de circa 480 de 

milioane de euro, potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor Transelectrica şi ale Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), cea mai mare parte a sumei fiind 

reprezentată de proiectele solare puse în funcţiune. 

În 2013, s-au realizat investiţii în energie verde de peste 3 mld. euro. 

Potrivit datelor publicate de Transelectrica privind situaţia certificatelor verzi emise în primele nouă 

luni ale anului, capacitatea totală a proiectelor de energie regenerabilă a ajuns la 4.727 MW (un 

reactor de la Cernavodă are 720 MW – n.red.), în uşoară creştere faţă de cea de la începutul anului 

când în statisticile transportatorului de energie figura o capacitate totală de 4.417 MW. 

Avansul este foarte mic şi marchează sfârşitului boomului de investiţii în energia regenerabilă pe 

care l-a experimentat România în perioada 2009-2013, ani în care domeniul a tras peste 6,5 mld. 

euro. De exemplu, în primele nouă luni ale anului au fost montaţi doar 23 MW în proiecte eoliene. 

Dacă se ia în calcul o capacitate medie pe turbină de 2,5 MW, rezultă că în primele nouă luni din 

2014 s-au ridicat numai 9 „mori de vânt.“ 

Anul trecut, în România s-au montat 960 MW în proiecte eoliene, ceea ce înseamnă că au fost 

ridicate 384 de turbine, dacă se păstrează aceeaşi capacitate medie de 2,5 MW pe unitate. Având 

în vedere că de obicei sezonul de primăvară-vară este cel mai bun pentru contrucţii, este greu de 

crezut că lucrurile se vor schimba până la finalul acestui an. 

O nouă ordine: Cum îşi joacă România cărţile în actualul context energetic regional?  

Ministrul energiei: Strategia energetică este pe jumătate gata 

Noua strategie energetică naţională este pe jumătate gata, dar Departamentul pentru Energie nu 

va introduce cele două capitole finalizate în dezbatere publică decât după alegeri, a spus ministrul 

delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu. 

"Suntem într-un stadiu care ne-ar permite să publicăm jumătate, două dintre cele patru capitole 

ale strategiei, adică analiza de sector şi angajamentele europene pe care le are România", a 

declarat ministrul Nicolescu în conferinţa "O nouă ordine: Cum îşi joacă România cărţile în actualul 

context energetic regional?", organizată de ZF. 

Ministrul a adăugat că nu doreşte să publice încă cele două capitole, aşteptând să treacă alegerile 

prezidenţiale. 

"Nu vreau să ajungem să ne batem joc de munca pe care au făcut-o un număr de experţi români. 

După alegeri o să începem această dezbatere publică, oricine va avea posibilitatea să comenteze, 

să critice, să facă sugestii care să ne ajute să avem un document cu adevărat util, nu unul care să 

fie pus într-un sertar şi uitat acolo", a spus Nicolescu. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/de-la-inceputul-anului-s-au-montat-doar-9-turbine-eoliene-in-2013-au-fost-plantate-384-de-mori-13488171
http://www.zfcorporate.ro/energie/de-la-inceputul-anului-s-au-montat-doar-9-turbine-eoliene-in-2013-au-fost-plantate-384-de-mori-13488171
http://www.zf.ro/wikizf/compania-nationala-de-transport-al-energiei-electrice-transelectrica-s-a-8481419
http://www.zfcorporate.ro/energie/ministrul-energiei-strategia-energetica-este-pe-jumatate-gata-13492068
http://www.zfcorporate.ro/energie/ministrul-energiei-strategia-energetica-este-pe-jumatate-gata-13492068
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Departamentul pentru Energie a trimis la începutul anului chestionare către experţi şi jucătorii din 

piaţa energiei, solicitând sugestii pentru construirea strategiei cu bătaie până în 2035. 

Consumatorii de electricitate plătesc în continuare de două ori certificatele verzi, susţine o 

asociaţie de profil 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) nu a eliminat din factura la energie 

electrică plata de două ori a certificatelor verzi, o dată în tariful energiei şi încă o dată separat în 

factură, a declarat, joi, Cristina Toderaş, preşedintele Asociaţiei Române a Consumatorilor de 

Utilităţi (ARCU). 

‘După scandalul declanşat de faptul că, în urma unei anchete penale, s-a descoperit că, din 2012, 

consumatorii plăteau de două ori pentru certificatele verzi, am analizat facturile şi am ajuns la 

concluzia că aceste certificate se încasează în continuare de două ori, atât în preţul energiei, cât 

şi separat în factură’, a precizat Toderaş. 

Potrivit acesteia, dacă ANRE ar fi eliminat din preţul energiei componenta de certificate verzi, preţul 

ar fi trebuit să scadă, ceea ce nu s-a întâmplat. Certificatele verzi şi taxa de cogenerare înseamnă 

între 10% şi 12% din factură. Aceeaşi situaţie este şi în cazul taxei de cogenerare, care este şi ea 

facturată de două ori. 

‘O metodologie din 2008 spunea că aceste taxe, respectiv cea cu certificatele verzi şi cea de 

cogenerare, sunt incluse în preţul energiei. Din august 2012, o altă metodologie preciza că acestea 

trebuie să apară distinct în factură, dar doar specificate, pentru transparenţă, nu şi facturate. În 

realitate, ele au rămas incluse şi în preţul energiei, dar au fost adăugate suplimentar în factură, în 

plus faţă de preţul energiei. Preţul energiei nu a scăzut niciun moment cu valoarea acestor taxe. 

ANRE ar fi trebuit să dea un ordin explicit prin care să spună că certificatele verzi şi taxa de 

cogenerare se scot din tarif’, a adăugat preşedintele ARCU. 

La rândul său, Eliade Mihăilescu, vicepreşedinte al Asociaţiei, a arătat că interesele consumatorilor 

nu sunt reprezentate în mod corect în cadrul Consiliului Consultativ al ANRE, întrucât din această 

structură a ANRE face parte reprezentantul unei alte asociaţii a consumatorilor, care este de fapt 

sponsorizată de companiile energetice şi are un parteneriat cu Autoritatea de Reglementare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bizenergy.ro/consumatorii-de-electricitate-platesc-in-continuare-de-doua-ori-certificatele-verzi-sustine-o-asociatie-de-profil/#.VFyaUFJO7IU
http://www.bizenergy.ro/consumatorii-de-electricitate-platesc-in-continuare-de-doua-ori-certificatele-verzi-sustine-o-asociatie-de-profil/#.VFyaUFJO7IU
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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 (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 Lei-
CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 05.11 06.11 07.11 08.11 09.11 10.11 11.11 

Preţ mediu [Lei/MWh] 216,44 230,64 242,54 212,00 177,30 238,11 226,86 
Pret Piata de Echilibrare          

(450 Lei +pret PZU) 
666,44 680,64 692,11 662,00 627,30 688,11 676,86 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

67.746 60.034 64.533 54.215 47.289 58.281 65.200 

 
 

 
 

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 


