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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

INTENTIILE GUVERNULUI DIN CIORNA SCRISORII PENTRU FMI  

Efortul de reformă în energie rămâne nefinalizat 

 Efortul de reformă în energie rămâne nefinalizat, subliniază Guvernul într-un draft al scrisorii cu 

FMI, precizând că reformele de guvernanţă corporativă sunt incomplete şi proiectul de lege 

privind Guvernanţa Corporativă în întreprinderile de stat continuă să stagneze în Parlament.  

     În documentul citat se precizează că Hidroelectrica riscă să-şi piardă câştigurile pe care le-a 

obţinut în cursul perioadei cât s-a aflat în insolvenţă şi că au apărut noi provocări pentru agenda 

de reforme. "Se acumulează presiuni de întârziere a implementării foilor de parcurs pentru 

liberalizarea preţurilor la energie şi situaţia financiară precară a producătorilor de electricitate şi 

energie termică cu costuri ridicate ameninţă să submineze strategia extinsă în domeniul 

energiei", subliniază autorităţile în varianta de scrisoare.  

     Acestea spun că toate contractele bilaterale noi ale producătorilor de electricitate ar urma să 

fie încheiate într-o manieră transparentă şi nediscriminatorie, prin bursa de energie OPCOM. 

     Pentru electricitate, dereglementarea completă a preţurilor la electricitate pentru consumatorii 

industriali ar urma să fie realizată până la începutul anului viitor şi pentru consumatorii casnici 

până la finalul lui 2017. Pentru gaze naturale, se intenţionează implementarea foii de parcurs 

pentru dereglementarea preţurilor în sectorul industrial până la finalul lui 2015 şi până la sfârşitul 

lui 2018 pentru consumatorii casnici.  

     "Ne propunem, de asemenea, să vindem majoritatea portofoliului de societăţi din subordinea 

Ministerului Economiei şi să finalizăm următoarele cinci privatizări ale societăţilor energetice de 

stat pe perioada programului, vânzare ce va genera resurse pentru societăţi şi administraţie şi va 

susţine dezvoltarea pieţelor locale de capital", se mai arată în documentul citat.  

A scăzut consumul final de energie electrică  

Consumul final de energie electrică în primul semestru al acestui an a fost de 24,881 miliarde de 

kWh, cu 7,5% mai mic comparativ cu prima jumătate a anului trecut, potrivit Institutului Naţional 

de Statistică (INS). 

În perioada analizată, iluminatul public a înregistrat o scădere cu 9,1%, iar consumul populaţiei a 

fost cu 0,9% mai mic. Totodată, resursele de energie primară au scăzut cu 15,2% în primele 

şase luni ale acestui an, iar cele de energie electrică au scăzut cu 6,9%, mai arată datele INS. 

Scăderea resursei de energie electrică s-a datorat în primul rând scăderii producţiei cu 5,8%. 

Altfel, România a importat cu 45,6% mai puţine gaze, cu 26,5% mai puţin ţiţei şi cu 20,4% mai 

puţin cărbune în primele şase luni ale anului 

http://www.bursa.ro/?s=macroeconomie&articol=213344
http://www.bursa.ro/?s=macroeconomie&articol=213344
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/185182.html
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Importurile de energie electrică au scăzut cu 53,5%, iar cele de produse petroliere, cu 27,9%. 

Exportul de energie electrică a fost de 588,1 milioane kWh, în scădere cu 84,1 milioane kWh, 

respectiv cu 12,5%.  

Resursele de energie la şase luni: Producţia din termocentrale a scăzut cu 26%, din 

hidrocentrale a crescut cu 16% 

Resursele de energie primară au scăzut în prima jumătate a anului cu 15,2% faţă de aceeaşi 

perioadă a anului trecut, iar cele de energie electrică s-au diminuat cu 6,9%, potrivit datelor 

anunţate joi de INS.      

"Principalele resurse de energie primară în semestrul I 2013 au totalizat 14652,2 mii tone 

echivalent petrol (tep), în scădere cu 2631,4 mii tep faţă de semestrul I 2012. Producţia internă a 

însumat 10572,7 mii tep, în scădere cu 7,6% faţă de semestrul I 2012, iar importul a fost de 

4079,5 mii tep, în scădere cu 30,2%", arată Institutul Naţional de Statistică (INS), într-un 

comunicat.  

Resursele de energie electrică au fost în perioada analizată de 29,054 miliarde KWh, în scădere 

cu 6,9%, în principal ca urmare a diminuării producţiei, cu 1,757 miliarde KWh (5,8%). 

Producţia din termocentrale a fost de 12,14 miliarde KWh, în scădere cu 26,4%. Hidrocentralele 

au livrat 8,494 miliarde KWh, în creştere cu 15,9%, centrala nucleară de la Cernavodă 5,663 

miliarde KWh, în urcare cu 3,8%. Producţia din centralele electrice eoliene a fost de 2,413 

miliarde KWh, în creştere cu 1,226 miliarde KWh. 

Consumul final de energie electrică a totalizat 24,881 miliarde KWh, cu 7,5% mai mic faţă de 

semestrul I 2012. Iluminatul public a înregistrat o scădere cu 9,1%, iar consumul populaţiei s-a 

redus cu 0,9%. 

Exportul de energie electrică a fost de 588,1 milioane KWh, în scădere cu 84,1 milioane KWh, 

respectiv cu 12,5%. 

ANRE a majorat tarifele pentru serviciile de sistem ale Transelectrica cu 23% 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis miercuri să 

majoreze tarifele pentru serviciile de sistem ale transportatorului de energie Transelectrica Bucu-

reşti (TEL) de la 10,91 lei/MWh la 13,42 lei/MWh, respectiv un avans de 23%. 

Această activitate nu aduce profit companiei pe termen lung, însă de la o perioadă la alta pot să 

apară unele diferenţe care distorsionează într-un trimestru sau altul profitul raportat de 

Transelectrica. 

Spre exemplu în primul trimestru veniturile Transelectrica din servicii de sistem tehnologice au 

depăşit cu 25,9 mil. lei cheltuielile companiei cu această activitate, în timp ce veniturile din 

serviciile de sistem funcţionale au fost mai mari cu 12,9 mil. lei decât cheltuielile cu serviciile de 

sistem funcţionale. 

În primele trei luni ale anului Transelectrica a raportat un profit de 91,7 mil. lei, dublu faţă de cel 

din aceeaşi perioadă din 2012, o explicaţie pentru această evoluţie fiind şi profitul realizat de 

companie din serviciile de sistem, de 38,8 mil. lei, care cel mai probabil va fi anulat în trimestrele 

următoare. 

http://www.zf.ro/companii/energie/resursele-de-energie-la-sase-luni-productia-din-termocentrale-a-scazut-cu-26-din-hidrocentrale-a-crescut-cu-16-11227850
http://www.zf.ro/companii/energie/resursele-de-energie-la-sase-luni-productia-din-termocentrale-a-scazut-cu-26-din-hidrocentrale-a-crescut-cu-16-11227850
http://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/anre-a-majorat-tarifele-pentru-serviciile-de-sistem-ale-transelectrica-cu-23-11232113
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„Mai apar diferenţe ocazionale, însă în mod normal majorarea tarifului pentru serviciul de sistem 

nu influenţează profitul Transelectrica pentru că veniturile generate de această activitate se 

regăsesc în cheltuielile companiei“, spune Iuliana Mocanu, şefa departamentului de analiză al 

Raiffeisen Capital & Investment. 

Potrivit deciziei ANRE, noul tarif pentru serviciile de sistem tehnologice este de 12,28 lei/MWh, în 

timp ce tariful pentru serviciile de sistem funcţionale va fi de 1,14 lei/MWh. 

La începutul anului ANRE a aprobat creşterea tarifului de transport al Transelectrica cu 12,7%, 

de la 18,77 lei/MWh la 21,16 lei/MWh, care a avut un impact pozitiv asupra profitabilităţii 

companiei. 

ANRE a revizuit metodologia de stabilire a tarifului reglementat practicat de OPCOM 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a revizuit Metodologia de 

stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul energiei, 

aprobate prin Ordinul ANRE nr. 17/2010, noul proiect fiind postat pe site-ul autorităţii spre 

dezbatere publică. "Revizuirea a fost necesară în vederea actualizării cadrului de reglementare 

ca urmare a maturizării pieţelor centralizate de energie electrică şi de certificate verzi din 

România, precum şi transpunerii prevederilor din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 

nr. 123/2012", a informat vineri ANRE. 

Potrivit instituţiei, tariful reglementat se va aplica participanţilor la pieţele centralizate de energie 

electrică şi certificate verzi şi va urmări alocarea cât mai corectă a costurilor justificate aferente 

activităţilor desfăşurate de operatorul pieţei de energie electrică.  

Printre principalele modificări aduse în proiectul de revizuire a Metodologiei de stabilire a tarifului 

reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, OPCOM, se numără faptul că 

tariful reglementat se va aplica în vederea obţinerii veniturilor reglementate pentru activităţi ale 

operatorului pieţei de energie electrică pe pieţele centralizate de energie electrică şi certificate 

verzi, pentru calculul obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare ale participanţilor la pieţele 

centralizate şi la piaţa de echilibrare, precum şi calculul obligaţiilor de plată/drepturilor de 

încasare pentru dezechilibrele părţilor responsabile cu echilibrarea. 

ANRE precizează că, potrivit noului act normativ, tariful reglementat va fi format din mai multe 

componente, precum cea de înscriere la pieţele centralizate, cea de administrare a pieţelor 

centralizate, cea de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de 

energie este contraparte, componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate prin 

intermediul cărora se tranzacţionează energie electrică prin contracte bilaterale şi certificate 

verzi, cele privind tariful reglementat se vor aplica participanţilor în baza convenţiilor de 

participare la pieţele centralizate. "Tariful reglementat va fi plătit de către participanţii la pieţele 

centralizate, care sunt beneficiarii direcţi ai serviciilor operatorului pieţei de energie electrică", 

notează ANRE în comunicatul remis presei. 

Proiectul de Metodologie de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de 

energie electrică a fost supus dezabaterii publice şi poate fi consultat pe pagina de internet 

www.anre.ro categoria Legislaţie, secţiunea Documente de discuţie EE, rubrica 

Metodologii/Proceduri tarifare. 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-08-12/ANRE+a+revizuit+metodologia+de+stabilire+a+tarifului+reglementat+practicat+de+OPCOM&hl=energ&tip=toate
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În urma propunerilor/observaţiilor primite de la participanţii la piaţă şi de la factorii interesaţi, va 

rezulta varianta finală a proiectului care va fi înaintat spre analiză şi aprobare într-una din 

şedinţele viitoare ale Comitetului de Reglementare al ANRE. 

Ce sta in spatele deciziei de amanare a liberalizarii pietei de gaze ? 

Presedintele ANRE, Niculae Havrilet, a anuntat ca procesul de liberalizare al pietei de gaze 

naturale va fi amanat cu un an pentru consumatorii industriali, respectiv pana la 31 decembrie 

2015. Decizia luata de catre ANRE ar fi agreata si de catre reprezentantii Fondului Monetar 

International, spune domnul Havrilet,doar in conditiile in care ar exista diferente semnificative 

intre pretul gazelor din import si pretul gazelor din productia interna. Pe de alta parte, 

presedintele ANRE nu spune nimic despre pozitia Comisiei Europene, care insista de aproape 6 

ani ca Romania sa liberalizeze piata de gaze, asa cum s-a intamplat de altfel si in domeniul 

electricitatii. Tocmai din aceste doua considerente vom incerca sa intelegem cum a ajuns ANRE 

sa ia o asemenea decizie si cine sta in spatele ei.  

Amanarea liberalizarii pietei, respectiv a pretului la gaze naturale a fost ceruta vehement in 

ultima perioada de catre unul dintre cei mai mari consumatori industriali din Romania, compania 

Interagro, detinuta de Ioan Nicolae. Au fost scosi sindicalistii in strada, a fost platita cu bani grei o 

intensa campanie mediatica si s-a format chiar un nou patronat (peste cel existent deja) al asa 

zisilor mari consumatori de gaze din Romania, toate in scopul amanarii procesului de liberalizare.  

Protectie cu DNA la poarta 

Pe fondul acestei agitatii, ministrul economiei, Varujan Vosganian, precum si primul ministru 

Victor Ponta au lasat sa se inteleaga ca dorinta consumatorilor industriali este in deplin acord cu 

dorinta guvernului: industria autohtona trebuie protejata cu orice pret de efectele negative ale 

liberalizarii. Sub acelasi slogan, Varujan Vosganian, in timpul guvernului Tariceanu, a favorizat 

anumiti consumatori industriali (primul fiind Interagro) sa achizitioneze gaze naturale doar din 

productia interna, prejudiciind compania Romgaz cu cateva sute de milioane de lei, pentru care 

DNA a deschis deja o ancheta. Rezultatul, industria autohtona este in aceeasi situatie 

energointensiva, chiar daca scopul masurii amintite era acela al retehnologizarii.Vom reveni 

asupra acestui aspect. 

Credeti ca intr-un an de zile, 2013-2014, aceasta industrie, inca odata favorizata, va face pasul 

catre performanta, sau catre cresterea eficientei energetice?  

Sa le testam reactia 

Sa revenim insa la “acceptul FMI” fata de amanarea liberalizarii. Daca el este real, atunci cum de 

nu a iesit in fata cu acest anunt important insusi primul ministru , in urma caruia ar fi castigat 

ceva capital electoral ? Sau Varujan Vosganian, un adept declarat al protectiei industriei 

autohtone? Avem si raspunsul: “ o decizie finala privind extinderea în 2015 a termenelor de 

liberalizare a pietei se va lua în cursul anului 2014, în functie de preturile care vor fi la acea 

vreme pe pietele internationale”, a declarat presedintele ANRE. Adica, amanam liberalizarea, dar 

nu inca. Testam, deocamdata reactia FMI si a Comisiei Europene, dupa care vedem cum 

procedam. Important este ca dam un semnal pozitiv catre poporul roman, care tocmai este 

amenintat cu noi taxe.  

Smecheria cu diferenta de pret 

http://energy-center.ro/actualitate/ce-sta-in-spatele-deciziei-de-amanare-a-liberalizarii-pietei-de-gaze/
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Amintim ca angajamentele Romaniei de a liberaliza pietelor de gaze si energie dateaza inca din 

2007. Daca la energie lucrurile au evoluat, in schimb la gaze nu s-a intamplat absolut nimic in 

sensul deschiderii pietei. Motivul? Diferenta intre pretul gazelor din productia interna si cel al 

gazelor din Rusia era foarte mare, raportul fiind chiar de 1 la 3 la un moment dat, sau chiar mai 

mare. Acest raport este acuma de aproximativ 1 la 2 si tendinta este una de reducere in 

continuare. 

Cu alte cuvinte, momentul deschiderii pietei este unul cat se poate de prielnic, in sensul in care 

socul aproprierii preturilor poate fi atenuat simtitor. Si atunci, cum se explica argumentul amanarii 

liberalizarii pe motivul ca “ pretul de import este în jur de 390 de dolari pe mia de metri cubi, iar 

cel al gazelor de productie interna este de 196 de dolari pe mia de metri cubi, deci diferenta este 

de la simplu la dublu”, conform presedintelui ANRE? Va spunem noi. In realitate, Gazprom este 

dispus, de fapt vinde gazele si cu 250 de dolari/mia de metri cubi, numai sa aiba siguranta in 

desfacere. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

ANRE 
 
Ultimele 5 ordine 

 2121 / 2013-07-19 

AI CENTRALA COGENERARE BIOMASA, BIOENERGY SUCEAVA  

 2122 / 2013-07-19 

AI CF ARICESTI RAHTIVARI 4, FORT GREEN ENERGY  

 2123 / 2013-07-19 

AI CF ARICESTI RAHTIVARI 5, SOLAR FUTURE ENERGY  

 2124 / 2013-07-19 

AI CF ARICESTI RAHTIVARI 6, CASA CRANG  

 2126 / 2013-07-19 

AI CEE MIREASA 1, MIREASA ENERGIES 

 Ultimele 5 ordine  

 

58 / 2013-08-02 

Ordin - privind modificarea Ord ANRE nr. 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru 

serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pietei 

de energie electrică si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii 

economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 54 / 2013-07-19 

Ordin - privind aprobarea Contractului – cadru pentru prestarea serviciului de transport, a 

serviciilor de sistem si a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrica participantilor 

energie electrica, intre compania Nationala de Transport al Energie Electrice Transelectrica SA si 

beneficiar  

 53 / 2013-07-19 

Ordin - privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al 

energiei electrice  

 56 / 2013-07-19 

Ordin - pentru modificarea si completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat 

prin Ordinul nr. 43/2011  

http://www.anre.ro/decizie.php?id=18758
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18758
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18759
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18759
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18760
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18760
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18761
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18761
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18763
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18763
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1092
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1092
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1092
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1092
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1092
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1089
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1089
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1089
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1089
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1089
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1090
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1090
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1090
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1091
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1091
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1091
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 49 / 2013-07-12 

Ordin - pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata 

centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica  

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(martie 2013-mai 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 180,22 Lei/CV 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 07.08 
 

08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08  

Preţ mediu [Lei/MWh] 214,15 
 

225,3 222,63 221,92 162,9 199,95 226,51 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

664,15 
 

675,3 672,63 671,92 612,9 649,95 676,51 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

48.008  48.521 48.607 39.657 36.473 43.718 43.547 

 

 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2012-2013 [lei/MWh] 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

ROPEX_FM_2012 217,82 210,23 216,25 216,44 214,36 215,45 215,19 212,94 217,15 220,40 222,46 223,00 223,13 

ROPEX_FM_2013 211,89 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 205,62 203,38 202,86 202,89 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

Medii zilnice Consum Productie Carbune Gaze Ape Nucleara Sold extern Eoliana Foto Biocomb. 

06.08 6214 6246 2043 1241 1339 1370 -32 168 51 34 

07.08 6357 6426 2065 1347 1478 1373 -69 82 47 33 

08.08 6478 6626 1957 1361 1698 1373 -148 155 51 33 

09.08 6441 6447 2166 1137 1610 1371 -6 72 57 33 

10.08 5911 5964 1889 1184 1168 1376 -54 257 57 33 

11.08 5331 5330 1834 912 906 1377 1 220 48 34 

 
 
 
Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 

In ziua de Marti 06.08.2013 Marti 07.08.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 6245 7115 

Maxim 7055 8129 

http://www.anre.ro/ordin.php?id=1088
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1088
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1088
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Grafice, Harta  
 

 
 

 

Export/Import 22(export) 84(import) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 6267 7031 

Din care: 

Carbune 
2041 3265 

Hidrocarburi 1244 783 

Nuclear 1367 1370 

Eoliene 172 76 

Hidro 1360 1527 

Biocombustibili 33 - 

Fotovoltaice 51 - 
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

in intervalul 11.08.2013, ora 07.00 – 18.08.2013, ora 07.00 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi stationar in primele patru zile ale intervalului, apoi cu 

tendinta de crestere usoara, cu valori cuprinse intre 2450 – 2500 m3/s, situandu-se sub media multianuala a 

lunii august (4300 m3/s). 

Pe sectorul, aval de Portile de Fier, debitele vor fi in scadere, exceptand ultimele doua zile ale intervalului 

cand vor fi relativ stationare pe sectorul Gruia- Zimnicea. 
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