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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Nou regulament de racordare la reţelele electrice 

ANRE (reglementatorul pieţei noastre de energie) a pregătit un nou regulament privind stabilirea 

soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public. Conform unei note a 

ANRE, s-a modificat modul de stabilire de către operatorul de reţea a soluţiei de racordare a 

locurilor de producere.  

     Conform documentului în vigoare, operatorul de reţea stabileşte soluţia de racordare a unui loc 

de producere, indiferent de tensiunea reţelei la care se realizează racordarea, prin studiu de 

soluţie. S-a introdus precizarea conform căreia soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie 

în situaţia locurilor de producere şi a locurilor de consum şi de producere care se racordează la 

reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de 

racordare este unică şi/sau evidentă, conform sursei citate. 

     Ca urmare a apariţiei unor situaţii particulare, constând în racordarea locurilor de producere cu 

putere aprobată mai mică de 10 MW, la o linie electrică de medie tensiune deţinută de un operator 

de distribuţie concesionar, linie racordată într-o staţie electrică deţinută de un alt operator de 

distribuţie concesionar, a rezultat necesitatea completării regulamentului, explică ANRE. S-a 

introdus obligaţia colaborării operatorilor de distribuţie şi avizarea comună a studiilor de soluţie, în 

situaţiile în care racordarea locului de producere respectiv, afectează reţeaua electrică deţinută de 

operatorul de distribuţie din vecinătate, chiar dacă studiul de soluţie nu prevede o variantă de 

racordare directă la reţeaua deţinută de acesta. 

     Referitor la procedura de avizare a studiilor de soluţie, au fost făcute completări care împiedică 

impunerea de către operatorul de reţea a unor soluţii dezavantajoase pentru utilizator, prin 

neavizarea variantelor de soluţie convenabile din punct de vedere economic pentru acesta. În 

acest sens, a fost prevăzută posibilitatea ca utilizatorul să participe la şedinţa de avizare, iar avizul 

trebuie să conţină toate variantele de soluţie stabilite în studiu, precum şi motivaţiile şi justificările 

pentru neavizarea unei variante 

Peste 650 de producători şi-au împărţit „subvenţii“ de circa 100 mil. euro pentru energia 

verde în T1 

Certificate verzi în valoare de circa 100 de milioane de euro au fost acordate în primul trimestru al 

anului în contul producţiei de energie regenerabilă, acesta fiind principalul instrument care a dus 

la dezvoltarea acestui sector din 2009 încoace. 

Potrivit datelor publicate de Transelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei, în primul 

trimestru al anului au fost emise peste 3,34 de milioane de certificate verzi, acestea fiind distribuite 

către 658 de producători înregistraţi în schema de sprijin, alocările fiind făcute în funcţie de 

producţia de energie înregistrată de fiecare. Potrivit datelor de pe bursa de energie OPCOM în 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=267738&key=MjAxNS0wNC0yOCAxIGNhOTRhMTZjMWJhZWZiYTg3YzljZThjOGM3ZWE5MzUz
http://www.zfcorporate.ro/energie/peste-650-de-producatori-si-au-impartit-subventii-de-circa-100-mil-euro-pentru-energia-verde-in-t1-14186855
http://www.zfcorporate.ro/energie/peste-650-de-producatori-si-au-impartit-subventii-de-circa-100-mil-euro-pentru-energia-verde-in-t1-14186855
http://www.zf.ro/wikizf/compania-nationala-de-transport-al-energiei-electrice-transelectrica-s-a-8481419
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primele trei luni ale anului certificatele verzi s-au tranzacţionat la un preţ de circa 29,2-29,4 euro 

pe unitate. 

Cea mai mare parte a acestor certificate (43,8%) au intrat în contul producătorilor de energie 

eoliană, fiind urmaţi de producătorii de energie solară (30,7%), centralele pe biomasă (13,9) şi 

micile hidrocentrale (10,7%). 

Prin schema de sprijin prin certificate verzi pentru producţia de energie eoliană, solară sau hidro 

au intrat anul trecut în conturile companiilor de profil aproape 405 milioane de euro, pe fondul unei 

producţii record de energie. 

Potrivit datelor Transelectrica, la finalul primului trimestru parcul de producţie de energie eoliană 

din România avea o capacitate de aproape 3.000 MW, iar cel de energie solară de circa 1.280 

MW. În medie, investiţia într-un MW într-un parc eolian se ridică la 1,5 milioane de euro, în timp ce 

un MW într-un proiect solar costă 1,3 milioane de euro. Datorită schemei de sprijin, România a 

experimentat un adevărat boom al investiţiilor în proiecte de energie verde în perioada crizei. Spre 

exemplu, la începutul anului 2009, în România erau numai 14 MW instalaţi în proiecte eoliene, în 

timp ce în parcuri solare nu era nici măcar un MW instalat. Companiile care au investit cele mai 

mari sume de bani în acest sector sunt CEZ, Enel sau Energias de Portugal. 

Un reactor de la Cernavodă intră în „concediu“ o lună 

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, unul dintre cei mai mari producători de energie 

din România cu o pondere de circa 20% în producţia totală, va intra în programul de oprire 

planificată estimat să dureze circa o lună. În mod normal, perioadele de revizie a reactoarelor de 

la Cernavodă sunt însoţite de uşoare creşteri de preţ în piaţă, în contextul în care deodată ies de 

la tranzacţionare cantităţi importante de energie ieftină. Pe de altă parte, producători cum sunt cei 

pe cărbuni pot profita de spaţiul liber creat temporar. 

„Nuclearelectrica informează că Unitatea 2 va intra în programul de oprire planificată începând cu 

data de 8 mai 2015. Desincronizarea de la sistemul energetic naţional va avea loc în noaptea de 

8 spre 9 mai, ora 00:00. Opririle planificate ale unităţilor 1 şi 2 fac parte din programul de 

mentenanţă şi sunt realizate o dată la fiecare doi ani pentru fiecare unitate“, au declarat reprezen-

tanţii companiei. 

În perioada de revizie tehnică, la Cernavodă se vor face inspecţiile obligatorii, o serie de teste, dar 

şi anumite modificări în cazul unor echipamente. 

„Lucrările se vor executa în condiţii de siguranţă pentru personalul centralei, public şi mediul 

înconjurător, conform procedurilor aprobate şi utilizate la centrala de la Cernavodă“, a precizat 

Daniela Lulache, directorul general al Nuclearelectrica. 

Producătorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) şi-a calculat pentru acest an un 

profit net mai mic cu 77% decât cel realizat anul trecut, rezultat la rândul său mai redus cu aproape 

70% faţă de cel din 2013, anul în care compania s-a listat la bursă. 

Compania şi-a bugetat pentru acest an un profit net de 30,7 milioane de lei, faţă de 133 milioane 

de lei realizat în 2014, rezultatul scontat pentru 2015 fiind de 14 ori mai mic decât cel din anul 

2013, când producătorul a realizat cel mai bun rezultat din istoria sa, de 423 milioane de lei. 

Nuclearelectrica se aşteaptă ca producţia de energie electrică şi veniturile obţinute din vânzarea 

http://www.zfcorporate.ro/energie/un-reactor-de-la-cernavoda-intra-in-concediu-o-luna-14226050
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energiei să scadă foarte uşor, respectiv de la 10,8 TWh la 10,5 TWh de energie şi de la 1,68 

miliarde de lei în 2014 la 1,67 miliarde de lei în 2015. 

Gerea: Ne dorim o fluidizare a pieţei de energie 

Parlamentul României a aprobat cu o largă majoritate ”Legea pentru aprobarea unor măsuri în 

domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie”. Actul normativ, iniţiat de 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, urmăreşte aplicarea în 

continuare şi fără discriminare a prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru centralele electrice din surse regenerabile de peste 125 MW, precum şi armonizarea 

cadrului legislativ naţional cu prevederile cuprinse în Orientările privind ajutoarele de stat pentru 

protecţia mediului şi energiei pentru perioada 2014-2020 (2014/C200/1). 

Potrivit actului normativ, şi în completarea OUG nr. 88/2011, producătorii de energie electrică şi 

operatorii economici pentru care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea 

Comisiei Europene, în termenul de 24 de luni de la data acreditării, din motive neimputabile lor, 

pot solicita ANRE o nouă acreditare temporară pentru a beneficia de numărul de certificate verzi 

prevăzut la art.6, alin.(2) din Legea nr. 220/2008. Noua acreditare temporară este valabilă până la 

data emiterii deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene. 

De asemenea, legea permite regularizarea, în baza unei decizii a ANRE, a eventualelor diferenţe 

negative dintre numărul de certificate verzi primite şi numărul de certificate verzi cuvenite, conform 

deciziei individuale a Comisiei Europene. Mecanismul de aplicare presupune emiterea pentru 

tranzacţionare a unor certificate verzi suplimentare în favoarea producători de energie electrică şi 

operatori economici pentru care se constată necesitatea regularizării, în maximum 24 de luni de la 

data emiterii deciziei Comisiei Europene. 

Actul normativ introduce un nou articol potrivit căruia documentaţia necesară notificării individuale 

a măsurii de sprijin către Comisia Europeană va fi întocmită doar de operatorii economici care 

dezvoltă instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în care puterea instalată 

este mai mare de 250 MW. 

Scandal imens de corupție în Spania: dezvoltatorii de parcuri eoliene ar fi dat șpăgi de peste 

110 mil. € pentru a obține autorizații de funcționare  

Politicieni, funcționari publici și oameni de afaceri bine conectați politic din regiunea Castilia-Leon 

din Spania ar fi cerut și primit șpăgi în valoare totală de peste 110 milioane euro de la dezvoltatori 

de proiecte de producție de energie eoliană pentru ca aceștia să primească permisele, licențele și 

autorizațiile legale necesare activității lor și pentru a se grăbi procesul birocratic de autorizare între 

anii 2004 și 2007. 

Potrivit El Pais, care citează un raport din decembrie 2014 al Fiscului spaniol, mai mulți dezvoltatori 

de parcuri eoliene ar fi dat șpăgi unor politicieni și funcționari publici, precum și unor oameni de 

afaceri locali din Castilia-Leon cu legături cu Partidul Popular, fie direct, sub formă de cash, fie sub 

formă de acțiuni sau părți sociale la companiile înființate pentru construirea și operarea de centrale 

electrice eoliene. 

Fiscul spaniol a înaintat raportul, care numără 94 de pagini, către procurorii anticorupție, aceștia 

urmând să investigheze dacă a fost vorba de spălare de bani sau de alte infracțiuni. 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2015-05-08/Gerea%3A+Ne+dorim+o+fluidizare+a+pietei+de+energie&hl=energ&tip=toate
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-energie-regenerabila/2013-stiri-energie-regenerabila/2013-energie-solara-eoliana/3985-scandal-imens-de-coruptie-in-spania-dezvoltatorii-de-parcuri-eoliene-ar-fi-dat-spagi-de-peste-110-mil-pentru-a-obtine-autorizatii-de-functionarea
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-energie-regenerabila/2013-stiri-energie-regenerabila/2013-energie-solara-eoliana/3985-scandal-imens-de-coruptie-in-spania-dezvoltatorii-de-parcuri-eoliene-ar-fi-dat-spagi-de-peste-110-mil-pentru-a-obtine-autorizatii-de-functionarea
http://elpais.com/m/elpais/2015/04/20/inenglish/1429523798_153803.html
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Cei suspectați că ar fi luat mită de la dezvoltatorii de parcuri eoliene sunt funcționari publici din 

Castilia-Leon, intermediari care ar fi negociat cu aceștia în numele companiilor energetice și s-ar 

fi ocupat direct de obținerea autorizațiilor necesare pentru dezvoltatori, precum și companii 

aparținând unor oameni de afaceri locali care, "fără nici o rațiune economică validă, au beneficiat 

de transferuri de bani și de acțiuni în valoare de peste 110 milioane euro", spun inspectorii Fiscului 

spaniol. 

Situatie dificila la Complexul Energetic Oltenia: Angajatii companiei vor intra in somaj 

tehnic timp de 10 zile 

Angajatii Complexului Energetic Oltenia vor intra in somaj tehnic in ultimele cinci zile ale lunii mai 

si primele cinci din iunie, potrivit unor decizii ale conducerii societatii. In luna mai vor intra in somaj 

tehnic angajatii TESA si personalul operativ din cadrul societatii. Totodata, vor sta acasa si 

angajatii din carierele Motru, Husnicioara, Pesteana si Sucursala Electrocentrale Isalnita, relateaza 

Agerpres. Liderul sindicalistilor de la unitatea miniera Husnicioara, spune Rafael Norocel Ciorascu, 

"hotararea a fost generata de reducerea livrarilor de carbune, dar mai ales a suspendarii 

contractului prin care Complexul Energetic Oltenia trebuia sa exporte in Republica Serbia 1,2 

milioane de tone de lignit". Reamintim ca la sfarsitul anului trecut, directorul general al CE Oltenia 

a semnat un contract pagubos de livrare carbune cu o firma de apartament din Constanta. 

In schimb, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Gorj, Ion Calinoiu, sustine ca masura de trimitere 

in somaj tehnic timp de zece zile, la sfarsitul acestei luni, a angajatilor Complexului Energetic 

Oltenia (CEO), este o decizie luata pe fondul scaderii consumului de energie in tara. Potrivit 

Agerpres, Calinoiu a afirmat ca respectiva masura este una in interesul companiei energetice, 

perioada de somaj tehnic in care salariatii vor primi 75% din salariu evitand intrarea unitatii intr-o 

situatie economica delicata. 

Reamintim ca din cauza situatiei economice dificile de la Complexul Energetic Oltenia, 2.000 de 

angajati ai Complexului Energetic Oltenia vor intra de luni in preaviz pana pe 1 iunie, acestia 

aflandu-se in pragul pensionarii sau vor fi disponibilizati, ultimii avand dreptul sa beneficieze de un 

venit lunar de completare de 1.700 de lei si de indemnizatia de somaj.  

Un angajat al Complexului Energetic Oltenia (CEO) si lider sindical din zona Rovinari, Gheorghe 

Peptan, se afla luni in cea de-a cincea zi de greva a foamei in semn de protest fata de modul in 

care au fost intocmite listele cu persoanele disponibilizate si aplicarea programului de 

restructurare. 

Concedieri amânate la Complexul Energetic Hunedoara, din lipsă de bani 

Un număr de 540 de angajaţi ai Complexului Energetic Hunedoara (CEH), majoritatea personal 

TESA, ar trebui concediaţi, însă disponibilizările sunt amânate din lipsă de fonduri, fiecare din 

aceşti salariaţi beneficiind de trei până la 12 salarii brute lunare, pe companie, la nivelul anului 

2014. 

Preşedintele Sindicatului Muntele, Petre Nica, a declarat că potrivit unui program întocmit anul 

trecut la nivelul Complexului Energetic Hunedoara în 2015 trebuie concediate 540 de persoane, 

majoritatea din zona TESA, din energie şi minerit, însă acest lucru nu este posibil din cauza lipsei 

sumelor necesare. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20074054-situatie-dificila-complexul-energetic-oltenia-angajatii-companiei-vor-intra-somaj-tehnic-timp-10-zile.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20074054-situatie-dificila-complexul-energetic-oltenia-angajatii-companiei-vor-intra-somaj-tehnic-timp-10-zile.htm
http://www.focus-energetic.ro/concedieri-amanate-la-complexul-energetic-hunedoara-din-lipsa-de-bani-25949.html
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“Nu sunt suficiente fonduri la nivel de CEH pentru a acoperi prevederile din contractul colectiv de 

muncă. Persoanele concediate beneficiază de trei până la 12 salarii brute lunare pe companie la 

nivelul din anul 2014, însă în acest moment CEH nu are fondurile necesare. Ar trebui ca aceste 

persoane să plece cât mai repede pentru a se elimina din cheltuieli. Poate când CEH va intra în 

posesia ajutorului de stat se va întâmpla şi acest lucru”, a mai declarat Nica. 

Fiecare din persoanele concediate beneficiază de sume cuprinse între 9.600 şi 38.400 de lei, 

potrivit contractului colectiv de muncă, scrie Mediafax. 

Potrivit liderului sindical, CEH se află într-un moment de impas, iar în 22 mai Sindicatul Muntele 

organizează la Petroşani un miting pentru a atrage atenţia asupra situaţiei. 

“La miting vor participa mii de oameni, nu doar mineri sau energeticieni, ci şi pensionari sau membri 

ai familiilor care trăiesc din salariile încasate de la CEH”, a mai spus Petre Nica. 

Companiile de distributie energie-gaze contraataca: ANRE in corzi, consumatorii platesc 

Dupa disputa, ramasa inca neelucidata, dintre autoritatile romane si investitorii straini care au 

cumparat distributiiile de gaze si energie din Romania, pe marginea respectarii obligatiilor din 

contractul de privatizare, iata ca la orizont apar alte conflicte. De data asta, partea romana nu mai 

este in postura de a incasa, ci in aceea de a plati. Stirea zilei este aceea conform careia GDF Suez 

ar avea de incasat 66 milioane de euro, drept despagubiri de la statul roman, pentru gazele 

importate in perioada 2008-2010, care nu au fost achitate integral nici pana in ziua de azi. Este o 

decizie a Curtii de Apel Bucuresti, in favaoarea GDF Suez, care poate (si va fi) contestata de catre 

ANRE. Pana la o solutie finala, consumatorii de gaze din Romania trebuie sa stie ca platesc toate 

aceste daune, inclusiv restantele pe care grupul GDF Suez le solicita statului roman. 

Asistam la o situatie care este echivalenta cu bataia de joc fata de consumatorii casnici si non -

casnici din Romania, obisnuiti sa plateasca ceea ce li se dicteaza de sus. Exista deja foarte multe 

voci, inclusiv explicatia celor de la GDF Suez merge inspre acest lucru, conform carora obligatia 

de a importa gaze naturale in perioada 2008-2010 deriva din o alta smecherie a statului roman, 

care a dat gazele din productia interna companiei Interagro, vaduvind astfel consumatorii de gazele 

din productia interna. Partial, acest lucru este adevarat si Energy-Center a aratat pe larg care a 

fost intelegerea dintre Interagro si Ministerul Economiei la vremea respectiva. 

Dar, in acelasi timp, am aratat ca cele doua mari companii de distributie gaze din Romania (GDF 

Suez si E.ON) au avut mana libera la a cumpara gaze din import (Rusia) la preturi pentru care nici 

macar nu meritau sa negocieze, caci stiau ca statul roman le va acoperi diferenta de pret. Nu 

intamplator, daca pretul gazelor interne livrate catre Interagro era de circa 160 dolari/1000 mc, 

GDF Suez si E.ON au cumparat gaze de la rusi la 400 dolari/1000 mc si chiar la peste 500 

dolari/1000 mc. Cel putin asa s-a anuntat. Cine stie cat de real este acest lucru, sau mai bine zis, 

ce motiv aveau cele doua companii sa negocieze la sange cu furnizorul ca sa obtina un pret mai 

bun? Atata vreme cat au primit asigurari ca isi vor recupera banii era si absurd sa negocieze. 

Povestea este lunga si vom reveni asupra ei. Cert este ca toate aceste ticalosii au fost facute in 

perioada in care Agentia Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) se afla in directa 

subordine a guvernului. In momentul de fata, ANRE este o institutie independenta care trebuie sa 

scoata insa castanele din foc, aruncate de clasa politica. Si cum credeti ca le va scoate, in cazul 

in care o decizie finala a instantelor de judecata va fi in favoarea celor de la GDF Suez? Evident, 

http://energy-center.ro/actualitate-news/companiile-de-distributie-energie-gaze-contraataca-anre-in-corzi-consumatorii-platesc/
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cu banii nostri, ai consumatorilor, care se vor regasi in factura finala. De altfel, ANRE a inceput sa 

introduca in factura finala despagubirile pentru GDF Suez si E.ON inca din 2012. Probabil nu a 

fost suficient cat s-a compensat. Cert este ca atunci cand doi se cearta al treilea pierde. Si acela 

nu este altul decat consumatorul roman. In cazul de fata au ramas in schema doar consumatorii 

casnici, care au un pret reglementat pana in 2018. Ceilalti au scapat de povara intrand in piata 

libera. 

REMINISCENŢĂ DIN DOSARUL GAZELOR IEFTINE  

Factura populaţiei şi a micilor companii, umflată cu aproape 600 milioane de lei 

  GDF Suez a câştigat, la Curtea de Apel Bucureşti, un proces împotriva reglementatorului pieţei 

noastre de energie (ANRE) privind costuri nerecuperate prin tarifele reglementate ale gazelor, 

potrivit datelor transmise ieri de ANRE. Instanţa a dispus ca reglementatorul să-i plătească 

distribuitorului de gaze în jur de 291 milioane de lei - prejudiciu realizat până la finalul anului 2010. 

     Decizia Curţii de Apel scoate la iveală "decontul" celebrului dosar al gazelor ieftine instrumentat 

de DIICOT, în care sunt urmăriţi penal Ioan Niculae, patronul InterAgro, şi foştii miniştri Varujan 

Vosganian şi Adriean Videanu. Aceştia din urmă au permis marilor consumatori să cumpere gaze 

numai din producţia internă a Romgaz în 2009 şi 2010, iar efectul produs a fost importarea unor 

cantităţi suplimentare de gaze ruseşti în perioada iernii pentru acoperirea necesarului de consum 

al populaţiei şi micilor companii. 

     Actualul preşedinte al ANRE, Niculae Havrileţ, ne-a explicat de unde vin aceste costuri, fără a 

face referire la dosarul DIICOT: "Atât E.ON cât şi GDF Suez au avut de recuperat prin tariful 

reglementat al gazelor costuri de circa 600 milioane de lei din perioada 2008-2012. Când am venit 

la conducerea ANRE în 2012, am acordat o majorare de tarif de circa 5% pentru populaţie şi 10% 

pentru companii, astfel încât distribuitorii să-şi recupereze costurile. Acestea au provenit în special 

din importuri suplimentare de gaze faţă de ce a fost recunoscut în tarif, la preţuri foarte ridicate, 

care au variat între 380 şi 590 de dolatri mia de metri cubi. În 2012 existau procesele deschise 

împotriva ANRE pe această speţă". 

     Domnia sa ne-a menţionat că, la această dată, prejudiciul este recuperat integral prin tarifele 

majorate percepute de GDF, motiv pentru care ANRE va face recurs la Înalta Curte împotriva 

deciziei Curţii de Apel. Practic, reglementatorul doreşte ca instanţa să recunoască faptul că cele 

291 milioane de lei au fost recuperate deja de distribuitor.  

     Niculae Havrileţ ne-a mai spus că şi E.ON mai are o mică parte de recuperat din aceste costuri, 

în urma majorărilor primite de la ANRE în 2012, procesul cu acest distribuitor fiind încă în derulare. 

     Situaţia importurilor suplimentare din lunile grele de iarnă în perioada 2009-2011 este de 

notorietate, mai ales că grupul InterAgro beneficia la vremea respectivă nu numai de gaz ieftin de 

la Romgaz, ci şi de discount-uri generoase dela compania controlată de stat. 

     În 2013, procurorii DIICOT au arătat, într-un comunicat de presă că în perioada decembrie 2006 

- decembrie 2008, Varujan Vosganian, iar în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, Videanu 

Adriean, în calitate de miniştri ai economiei, au aprobat, semnat şi susţinut în Guvern un număr de 

6 ordine, respectiv trei Memorandumuri, în scopul sprijinirii intereselor financiare ale grupului 

infracţional constituit de către învinuitul Ioan Nicolae şi au utilizat Romgaz (unitate naţională de 

interes strategic) în interesul privat al Interagro. Conform referatului DIICOT, demnitarii au susţinut 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=268240
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=268240
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acordarea de discount-uri comerciale substanţiale la livrarea de gaze naturale către Interagro, 

peste plafoanele practicate de Romgaz, precum şi gaze naturale doar din producţia internă, cu 

nerespectarea dispoziţiilor legale şi în condiţiile în care grupul controlat de Niculae înregistra debite 

mari la plata gazelor consumate, cauzând un prejudiciu de aproximativ 130 milioane USD. 

47 de operatori beneficiază de bonusul pentru cogenerare 

ANRE (reglementatorul pieţei de energie) a definitivat lista capacităţilor de producţie de energie 

electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de sprijin, printr-un bonus plătit de toţi 

consumatorii. 

     Conform documentelor postate pe site-ul ANRE, 47 de operatori beneficiază de acest sprijin, 

dintre care cei mai mari sunt Electrocentrale Bucureşti - cu 4 centrale, Electrocentrale Constanţa, 

Electrocentrale Galaţi, Complexul Oltenia, Veolia Energie Iaşi, Dalkia Termo Prahova, Complexul 

Energetic Hunedoara (două centrale), RAAN, Bepco (patru centrale noi pe gaze), OMV Petrom şi 

Vest Energo. Printre beneficiari se numără şi unităţile realizate de omul de afaceri Ioan Niculae, 

proprietarul grupului InterAgro. Bonusul pentru cogenerare a fost instituit în 2011, schema urmând 

să funcţioneze 10 ani.  

Autorităţile vor înfiinţarea unui fond pentru eficienţă energetică, dar nu au bani pentru el 

Autorităţile lucrează la realizarea unui fond pentru eficienţă energetică, însă nu au bani din care 

să fie alimentat acest fond, joi fiind programată o întâlnire cu premierul Victor Ponta pentru 

constituirea acestuia, a declarat, miercuri, Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 

servicii din Camera Deputaţilor 

„Se lucrează la realizarea fondului. Mâine va fi o întâlnire la nivelul primului ministru pentru 

constituirea fondului pentru eficienţă energetică. (...) Noi astăzi nu avem sursă de finanţare a 

fondului de eficienţă energetică. Vă invit, pe cei direct interesaţi, să ne înaintaţi într-un timp foarte 

scurt soluţii de modificare a Codului fiscal în vederea aprovizionării, finanţării şi susţinerii acestui 

fond“, a spus Iancu, potrivit Agerpres.ro. 

Potrivit acestuia, autorităţile doresc şi modificarea legii privind energia regenerabilă. „Suntem în 

proces de modificare a legii privind sursele regenerabile de energie în dorinţa de a fluidiza, 

flexibiliza, crea posibilitatea de tranzacţionare pentru un număr cât mai mare de producători, 

contracte directe, ca să încurajăm investiţiile, în special la nivelul investitorului mic, şi valorificarea 

pe tot cuprinsul ţării a unor resurse de materii prime disponibile în diverse zone din România“, a 

mai afirmat Iancu. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=268478&key=MjAxNS0wNS0wNyAxIDE5OGE2NzU3YzQ3OTMyMjU3MTJmZmNmZDNiZTllOGRl
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/autoritatile-vor-infiintarea-unui-fond-eficienta-energetica-nu-bani-el-1_5549d870cfbe376e35e6aa18/index.html
http://www.agerpres.ro/economie/2015/05/06/iancu-autoritatile-lucreaza-la-realizarea-unui-fond-pentru-eficienta-energetica-joi-intalnire-cu-premierul-11-38-25
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2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi 
volume 

01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

90,89 114,26 46,35 146,21 139,57 134,78 120,29 98,29 145,29 80,00 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

540,89 564,26 496,35 596,21 589,57 584,78 570,29 548,29 595,29 530,00 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

48.349 50.147 46.600 64.014 

 

65.392 

 

64.303 66.198 64.312 54.098 50.044 

 
Preţuri şi 
volume 

11.05 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

137,99 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

587,99 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

59.966 
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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 


