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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Să se modifice, dar să rămână la fel! 

Parlamentul României pare că se ghidează după Caragiale: „să se revizuiască, primesc, dar să 

nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc, dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, 

şi anume în punctele esenţiale”. Cam aşa arată modificările la Legea 123/2012 a energiei şi 

gazelor naturale trimise la reexaminare de către preşedintele Klaus Iohannis: s-au revizuit, dar nu 

s-a schimbat nimic! Modificările urmează să ajungă în plenul Camerei Deputaţilor, apoi transmise 

la Controceni, iar şeful statului nu mai poate decât să le promulge (vezi document – Raport Comisia 

de Industrii). 

Reamintim, la sfârşitul lunii iunie, Parlamentul a fost acuzat că a aprobat modificări la Legea 

Energiei care ar avantaja Complexul Energetic (CE) Oltenia (CEO). În luna iulie, preşedintele 

Iohannis a decis să nu promulge, ci să trimită Parlamentului, la reexaminare, modificările aduse 

legii 123/2012. 

Producția de energie la iarnă costă 2,3 miliarde lei 

Costurile necesare achiziției combustibililor pentru asigurarea energiei electrice și termice în 

sezonul rece vor ajunge la 2,322 miliarde de lei, potrivit proiectului privind Programul de iarnă în 

domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului 

Electroenergetic Național în perioada 1 octombrie 2016 – 31 martie 2017, elaborat de Ministerul 

Energiei. Din total, 1,886 miliarde de lei reprezintă costurile pentru producătorii de energie electrică 

și termică aflați sub autoritatea Ministerului Energiei și 436 milioane de lei pentru cei administrați 

de consiliile județene și locale. 

În plus, sunt prevăzute investiții totale de 257 de milioane de lei pentru reparații, necesare pentru 

iarna 2016-2017, din care 195,4 milioane de lei pentru operatorii aflați sub autoritatea Ministerului 

Energiei și 61,8 milioane de lei pentru cei din subordinea autorităților locale. 

„Documentul a fost întocmit pe baza evoluției consumului realizat în anii anteriori, a analizării 

prognozelor realizate de Comisia Națională de Prognoză și Dispecerul Energetic Național, avându-

se în vedere dimensionarea corespunzătoare și, în același timp, necesară a stocurilor de 

combustibili și a volumelor de apă în marile lacuri de acumulare, la data de 15 noiembrie 2016”, 

se arată în nota de fundamentare a propunerii. 

Producătorii de energie din surse regenerabile, cu contoarele sigilate de către 

Transelectrica și distribuitori 

Producătorii de energie din surse regenerabile care beneficiază de subvenții vor fi obligați să 

permită accesul celor de la Transelectrica, precum și distribuitorilor de energie la rețelele cărora 

sunt racordați, contoarele urmând a le fi sigilate, potrivit profit.ro. 

http://www.focus-energetic.ro/sa-se-modifice-dar-sa-ramana-la-fel-37020.html
http://www.focus-energetic.ro/wp-content/uploads/2016/10/Raport-Comisia-de-Industrii.pdf
http://www.focus-energetic.ro/wp-content/uploads/2016/10/Raport-Comisia-de-Industrii.pdf
http://www.focus-energetic.ro/productia-de-energie-la-iarna-costa-23-miliarde-lei-36791.html
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2016-10-03/Producatorii+de+energie+din+surse+regenerabile%2C+cu+contoarele+sigilate+de+catre+Transelectrica+%C8%99i+distribuitori&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2016-10-03/Producatorii+de+energie+din+surse+regenerabile%2C+cu+contoarele+sigilate+de+catre+Transelectrica+%C8%99i+distribuitori&hl=energ&tip=toate
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Un proiect de ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) prevede 

"introducerea, pentru operatorii de rețea (Transelectrica și distribuitorii – n. r.) la rețelele cărora 

sunt conectate centralele de producție de energie din surse regenerabile a obligativității de sigilare 

a grupurilor de măsurare a energiei electrice amplasate în instalațiile producătorilor, în baza cărora 

se emit certificate verzi, pentru a preveni eventualele fraude, având în vedere că, în conformitate 

cu prevederile Codulului de măsurare a energiei electrice, sigilarea grupurilor de măsurare poate 

fi realizată și de producătorul de energie din surse regenerabile", potrivit notei de prezentare a 

proiectului de ordin elaborat de ANRE. 

Chiar dacă este vorba despre companii sau despre persoane fizice, regenerabilii vor fi nevoiți să 

permită sigilarea contoarelor, pe baza acestei decizii. De asemenea, sunt vizați și cei care 

beneficiază de ajutoare instituționale în acest sens. 

Exclusiv Guvernul a semnat un memorandum pentru vanzarea unor actiuni de la CE Oltenia, 

Hidroelectrica, Aeroporturi Bucuresti, Portul Constanta si CFR Marfa. In cazul Salrom, statul 

ar putea cumpara partea Fondului Proprietatea  

Ministerele economiei, energiei si transporturilor vor prezenta in Guvern, pana pe data de 15 

octombrie 2016, un calendar de implementare a strategiilor de vanzare a unor pachete de actiuni 

la mai multe companii, potrivit unui memorandum transmis de Ministerul Finantelor la solicitarea 

HotNews.ro. Memorandumul prezinta propuneri de vanzare a unor pachete minoritare de actiuni 

la companii precum Complexul Energetic Oltenia, Hidroelectrica, Rompetrol, Aeroporturi 

Bucuresti, Administratia Porturilor Maritime. La CFR Marfa, privatizarea ar urma sa aiba loc la 

inceputul lui 2018, insa nu a fost stabilita si metoda de vanzare. In cazul Societatii Nationale a Sarii 

(Salrom), Fondul Proprietatea este cel care doreste sa vanda, in conditiile in care detine 49%. 

Statul ia in calcul sa cumpere pachetul de actiuni care ar urma sa fie vandut de Fondul 

Proprietatea. Vezi in text ce pachete de actiuni ar urma sa fie vandute. 

Guvernul a agreat ca diversificarea actionariatului in cadrul unor companii care au capital de stat, 

prin valorificarea de pachete minoritare, poate fi un lucru benefic pentru eficacitatea si 

profitabilitatea acestora, se arata in documentul obtinut de HotNews.ro. Memorandumul 

"Necesitatea valorificarii unor pachete de actiuni detinute de stat la societati" a fost aprobat de 

Guvern in sedinta din 8 septembrie 2016.  

Propunerile de privatizare ale Ministerului Energiei 

Complexul Energetic Oltenia: oferta publica primara de majorare de capital (15,29%), pe piata de 

capital conform HG 87/2013, statul pastrand in continuare pachetul majoritar 

Hidroelectrica: oferta publica primara de majorare de capital (15%), pe piata de capital conform 

HG 1066/2013, statul pastrand in continuare pachetul majoritar 

De-ale Fiscului: Și panoul fotovoltaic ar fi construcție specială, dar nu la toți regenerabilii!! 

ANAF obligă pe unii producători să plăteasă retroactiv “taxa pe stâlp” pe 3 ani 

Investitorii din sectorul regenerabilelor așteaptă, nerăbdători, vești bune de la Ministerul Energiei, 

care urmează să publice Ordonanța de Urgență ce modifică Legea 220. Problemele ridicate de 

producătorii de energie din surse regenerabile sunt multe și complexe, iar echipa de la minister, 

condusă de secretarul de stat Corina Popescu, încearcă să vină cu soluții, în baza unui studiu 

realizat de un consultant extern, independent. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-21330333-exclusiv-guvernul-semnat-memorandum-pentru-vanzarea-unor-actiuni-oltenia-hidroelectrica-aeroporturi-bucuresti-portul-constanta-cfr-marfa-cazul-salrom-statul-putea-cumpara-partea-fondului-proprietatea.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-21330333-exclusiv-guvernul-semnat-memorandum-pentru-vanzarea-unor-actiuni-oltenia-hidroelectrica-aeroporturi-bucuresti-portul-constanta-cfr-marfa-cazul-salrom-statul-putea-cumpara-partea-fondului-proprietatea.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-21330333-exclusiv-guvernul-semnat-memorandum-pentru-vanzarea-unor-actiuni-oltenia-hidroelectrica-aeroporturi-bucuresti-portul-constanta-cfr-marfa-cazul-salrom-statul-putea-cumpara-partea-fondului-proprietatea.htm
http://www.investenergy.ro/de-ale-fiscului-si-panoul-fotovoltaic-ar-fi-constructie-speciala-dar-nu-la-toti-regenerabilii-anaf-obliga-pe-unii-producatori-sa-plateasa-retroactiv-taxa-pe-stalp-pe-3-ani/
http://www.investenergy.ro/de-ale-fiscului-si-panoul-fotovoltaic-ar-fi-constructie-speciala-dar-nu-la-toti-regenerabilii-anaf-obliga-pe-unii-producatori-sa-plateasa-retroactiv-taxa-pe-stalp-pe-3-ani/
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În multitudinea de aspecte dezbătute în cadrul grupului de lucru, reprezentanții Ministerului 

Energiei au colaborat cu cei ai Ministerului Finanțelor pe următoarea speță: impozitarea 

certificatelor verzi, potrivit reglementărilor în vigoare, la momentul acordării şi nu la momentul 

efectiv al vânzării. Asociațiile din sectorul regenerabilelor au atras atenția asupra efectului normelor 

fiscal-contabile, mulți producători fiind în situația de a-și solicita insolvența pentru că nu pot plăti 

impozitul pe un profit virtual (care în cash-flow nu există de fapt). Reprezentanții Ministerului 

Finanţelor au precizat, în cadrul unui grup de lucru la care au participat și reprezentanți ai 

investitorilor, că primirea certificatelor verzi reprezintă un activ financiar care se impozitează şi 

înregistrează în contabilitate la momentul primirii. Rămâne de văzut dacă și cum va fi soluționată 

această speță în noul cadru legislativ…. 

Strategia nu va schimba mixul energetic, dar nu exclude o creștere a consumului de 2%  

Strategia energetică prevede într-unul din scenarii creșterea consumului de energie cu până la 

1,5-2% anual, spune Corina Popescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei. 

Noile investiții în parcuri industriale, clădiri de birouri sau centre comerciale au crescut fără 

precedent în ultimul an, iar investitorii se tem că România nu ar putea face față unei creșteri 

potențiale a consumului energetic de 1,5-2% pe an, în următoarea decadă. Însă autoritățile spun 

că nu vom avea căderi de rețea. 

”Într-unul din scenarii (în cadrul noii analize cantitative) se prevede o creștere a consumului anual 

de până la 2%. Este clar că vom avea regenerabile, nuclear, hidro, cărbune şi hidrocarburi, dar nu 

știm în ce proporție”, a răspuns Corina Popescu întrebărilor energynomics.ro. 

”Este clar că vom avea nevoie de centrale care să asigure echilibrarea. Cu siguranță în documentul 

final al strategiei se va vedea proporția fiecăreia”, a mai spus Popescu. 

”Nu ne sperie faptul că va crește consumul”, ne-a spus, la rândul său, Iulian Iancu, președintele 
Comisiei de Industrii și servicii din Camera Deputaților. 
 
Iar ne jucam de-a subventiile pentru energia regenerabila, de data asta cu biomasa, biogazul 

si geotermalul 

Autoritatile vor sa aloce peste 100 milioane euro pentru o schema de ajutor de stat avand ca 

obiectiv sprijinirea investitiilor destinate promovarii productiei de energie din surse regenerabile 

mai putin exploatate, respectiv biomasa, biogaz, geotermal, se arata intr-un proiect de Hotarare 

de Guvern, publicat miercuri pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene (MFE). 

„Bugetul total estimat alocat al schemei este de 100.630.588 euro, echivalent in lei si reprezinta 

fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si 

restul reprezinta fonduri de cofinantare publica asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerul Fondurilor Europene”, se arata in proiect. 

Grigorescu: România a ajuns să importe energie din cauza corupției și ineficienței 

Victor Grigorescu, ministrul Energiei, spune că situația dezastruoasă din domeniu a apărut din 

cauza „ineficienței, corupției și risipei”, acestea fiind și cauzele pentru care România importă 

energie. Acesta a explicat ce s-a întâmplat la Complexul Energetic Oltenia și cum a ajuns 

compania de stat să înregistreze pierderi de 900 de milioane de lei. 

http://www.energynomics.ro/ro/strategia-nu-va-schimba-mixul-energetic-dar-nu-exclude-o-crestere-a-consumului-de-2/
http://energy-center.ro/actualitate-news/iar-ne-jucam-de-a-subventiile-pentru-energia-regenerabila-de-data-asta-cu-biomasa-biogazul-si-geotermalul/
http://energy-center.ro/actualitate-news/iar-ne-jucam-de-a-subventiile-pentru-energia-regenerabila-de-data-asta-cu-biomasa-biogazul-si-geotermalul/
http://www.focus-energetic.ro/grigorescu-romania-a-ajuns-sa-importe-energie-din-cauza-coruptiei-si-ineficientei-36904.html


 

4 

 

„În primul rând, Complexul Energetic Oltenia intră într-o tipologie a sistemului energetic. Avem în 

sistemul energetic două tipuri de companii: fie companii care sunt listate și care sunt profitabile și 

pentru care listarea a însemnat un plus de performanță, de transparență, management privat, fie 

companii care sunt la extrema cealaltă, și anume afectate de dificultăți financiare, multe din ele 

generate de influența politicului, de corupție, de acțiuni păguboase, de risipă”, a spus ministrul 

Energiei, la Realitatea TV. 

Sa inceapa circul: dupa Radet si Elcen a intrat in insolventa 

Tribunalul Bucuresti a admis cererea Elcectrocentrale Bucuresti de intrare in insolventa, datoriile 

totale ale Elcen fiind in prezent de aproximativ 1,6 miliarde de lei. KPMG Restructuring, desemnat 

administrator judiciar provizoriu. 

“Tribunalul Bucuresti a admis cererea Elcen de intrare in insolventa. Administrator judiciar va fi 

KPMG”, a declarat Mircea Nicolaescu, directorul general al companiei. 

Hotararea de inaintare a cererii de intrare in insolventa a fost luata de Consiliul de Administratie al 

Elcen avand in vedere situatia financiara a Electrocentrale Bucuresti SA si datoriile inregistrate la 

furnizorii si distribuitorii de combustibil, servicii si produse, situatie generata de neincasarea 

contravalorii pentru marfa livrata, de la RADET Bucuresti. 

In acest moment, datoriile totale ale ELCEN au ajuns la aproximativ 1,8 miliarde de lei, iar creantele 

inregistrate de RADET insumeaza aproximativ 3,7 miliarde de lei. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 

Preţ mediu [Lei/MWh] 201,44 183,72 242,07 160,25 183,01 227,62 216,30 150,60 178,90 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

651,44 633,72 692,07 610,25 633,01 677,62 666,30 600,60 628,90 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

67.747 64.675 70.192 78.314 83.161 81.397 82.020 89.302 73.098 

 

Preţuri şi volume 10.10 

Preţ mediu [Lei/MWh] 251,32 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

701,32 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

75.207 

 

http://energy-center.ro/actualitate-news/sa-inceapa-circul-dupa-radet-si-elcen-a-intrat-in-insolventa/
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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 


