
 

EFT  ENERGONEWS   
12.08.2014 

 

 

1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Cotă mai mare pentru energia electrică din surse regenerabile 

Cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie va creşte 

anul viitor la 11,9% din consumul final brut de electricitate, de la 11,1% în anul curent, dar impactul 

în facturi se va menţine la nivelul actual, de 35 lei/MWh. 

„ANRE a informat Guvernul, la data de 30 iunie 2014, cu privire la cota anuală obligatorie de 

energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de 

promovare prin certificate verzi pentru anul 2015, la nivelul de 11,9%. (...) Impactul certificatelor 

verzi în factura consumatorului final de energie electrică se menţine constant la nivelul celui 

considerat pentru anul 2014, respectiv de 35 lei/MWh, având în vedere că pentru atingerea 

obiectivului naţional nu sunt necesare eforturi suplimentare din partea consumatorilor“, potrivit 

notei de fundamentare a unui proiect de hotărâre a Guvernului. Proiectul de act normativ a fost 

elaborat de Ministerul Economiei şi Departamentul pentru Energie. 

Potrivit angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea Europeană, ponderea energiei 

regenerabile în consumul final brut de energie va trebui să ajungă în 2020 la 24%. Directivele 

europene prevăd ca în perioada 2015-2016 această cotă să fie de 20,59%. 

Campioană la procese! Ordinele ANRE, contestate în Justiție de întreaga piață 

Procese pe bandă pentru Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE. An de an, 

actorii de pe piața energiei și a gazelor obișnuiesc să dea în judecată Autoritatea, aceasta 

devenind campioană la numărul de procese în Instanță. Cei mai mulți dintre operatorii economici 

din energie și gaze – Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Radet, Electrica Furnizare, OMV Petrom, 

GDF, E.ON Energie, Transgaz și alții – au dat în judecată ANRE, anul trecut, contestând – rând 

pe rând – ordinele şi deciziile instituției. Potrivit raportului pe 2013, dosarele de contencios 

administrativ au fost însă soluţionate favorabil ANRE. 

„Toate ordinele şi deciziile ANRE care au fost contestate în instanţă de către operatorii economici 

din domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale şi care au făcut obiectul dosarelor de 

contencios administrativ au fost soluţionate favorabil ANRE”, se menționează în raport. Aceeași 

situație a fost semnalată și în 2012, actorii din cadrul celor două piețe solicitând anularea unor 

ordine și decizii, însă Instanța a dat câștig de cauză ANRE în majoritatea cauzelor. 

Operatorii economici au dreptul legal de a contesta hotărârile reglementatorului. Astfel, ordinele şi 

deciziile emise de ANRE sunt contestate în justiţie de cei care consideră că, prin aplicarea 

reglementărilor respective, le-au fost încălcate anumite drepturi. 

Pe parcursul anului 2013, au fost 448 litigii în derulare, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, din 

care 215 cauze au fost finalizate până la finele anului trecut, 94% fiind soluționate favorabil ANRE. 

Potrivit unei clasificări a litigiilor gestionate de ANRE în faţa instanţelor, în anul 2013, în domeniul 

http://www.zfcorporate.ro/energie/cota-mai-mare-pentru-energia-electrica-din-surse-regenerabile-13039848
http://www.bizenergy.ro/campioana-la-procese-ordinele-anre-contestate-in-justitie-de-intreaga-piata/#.U-HgTVJO7IV
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energiei electrice şi al gazelor naturale , 103 cauze au fost pe contencios administrativ ; 128 – pe 

drept contravenţional; 61 – insolvenţă; 47 cauze – dreptul muncii; 92 – pretenții etc. 

Electrica cere despăgubiri pentru tarifele impuse în perioada 2008 – 2013 

De exemplu, Electrica a dat în judecată ANRE pentru impunerea tarifelor de furnizare sub costuri 

în perioada 2008 – 2013, compania solicitând despăgubiri de peste 600 milioane de lei. Demersul 

Electrica împotriva ANRE este prezentat în prospectul de listare. Compania cere modificarea 

Ordinului 53/2012 pentru energia electrică livrată consumatorilor casnici şi asimilaţi în vederea 

recuperării pierderilor și profitului nerealizat. Cererea a fost deja respinsă de Curtea de Apel 

Bucureşti, dar procesul a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, primul termen fiind programat 

pentru 3 februarie 2015. 

Paradoxul care ne costă pe noi şi îi îmbogăţeşte pe ei: curentul electric s-a ieftinit în piaţa 

de profil, dar facturile la consumatori cresc lună de lună 

De mai bine de doi ani, în sectorul energetic are loc un fenomen paradoxal: producătorii livrează 

pieţei curent electric la preţuri tot mai mici, dar la nivelul consumatorilor finali energia se facturează 

cu preţuri tot mai mari. 

Pe de-o parte, producătorii se plâng că au ajuns în 2014 să livreze pieţei energie la preţuri situate 

la jumătatea nivelurilor din 2011-2012, iar de cealaltă parte facturile care în urmă cu doi ani arătau 

costuri lunare de 50 până la 70 de lei pentru un apartament acum arată peste 120 de lei. 

Ştim cu toţii, însă, că la consumatori nu se regăseşte o scădere, ci dimpotrivă, avem o creştere 

masivă a tarifelor la energie. 

Practic, în timp ce producătorii au strâns cureaua şi au câştigat mai puţin, consumatorii au strâns 

cureaua şi au plătit mai mult – unde s-au scurs aceşti bani? 

Explicaţiile ANRE 

Întrebaţi de „Adevărul“ cum se explică acest paradox, reprezentanţii Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ne-au răspuns că sunt „extrem de preocupaţi“ de 

problematica preţurilor şi că au în vedere o serie de măsuri reparatorii. 

Emil Calotă, vicepreşedinte al ANRE, ne-a declarat că această situaţie „este în analiza noastră“ 

de mai mult timp şi că „există acele binecunoscute venituri amânate din anii 2009-2012, de ordinul 

miliardelor de lei, pe care se fac presiuni să se introducă în factura consumatorilor finali, dar noi 

analizăm lucrurile în această perioadă şi încercăm să oprim creşterile“. 

ANRE stă cu ochii pe distribuitorii de energie: Avem tot mai multe sesizări de 

comportamente abuzive 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energie (ANRE) este „extrem de preocupată“ 

de modul în care distribuitorii de energie respectă reglementările întrucât a primit din ce în ce mai 

multe sesizări de „comportamente abuzive“, a declarat Emil Calotă, vicepreşedintele Autorităţii. 

„Ne preocupă extrem de mult cum respectă ei (distribuitorii de energie - n.r.) reglementările, pentru 

că avem tot mai multe sesizări de comportamente abuzive“, a afirmat Calotă într-o conferinţă. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/paradoxul-costa-imbogateste-ei-curentul-electric-s-a-ieftinit-piata-profil-facturile-consumatori-cresc-luna-luna-1_53e39efe0d133766a8171205/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/paradoxul-costa-imbogateste-ei-curentul-electric-s-a-ieftinit-piata-profil-facturile-consumatori-cresc-luna-luna-1_53e39efe0d133766a8171205/index.html
http://adevarul.ro/continut/stiri/anre
http://adevarul.ro/continut/stiri/anre
http://adevarul.ro/continut/stiri/factura
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/anre-sta-ochii-distribuitorii-energie-mai-multe-sesizari-comportamente-abuzive-1_53e3869a0d133766a8167a97/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/anre-sta-ochii-distribuitorii-energie-mai-multe-sesizari-comportamente-abuzive-1_53e3869a0d133766a8167a97/index.html
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El a adăugat că ANRE vrea ca preţul energiei distribuite să fie unul „corect“, stabilit pe baze corecte 

şi justificate.  

Calotă a mai spus ANRE va avea o întâlnire astăzi cu Transelectrica şi cu distribuitorii de 

electricitate pentru a analiza capacitatea reală de preluare în sistemul energetic naţional a energiei 

regenerabile, în special cea eoliană. 

Energia eoliană reprezintă cea mai mare parte a electricităţii obţinută din surse regenerabile din 

România. Reprezentanţii Transelectrica s-au plâns de mai multe ori în ultimii ani de dezechilibrele 

cauzate de volumul mare de energie eoliană injectată în sistemul naţional de transport al energiei. 

AFEER, apel la autorități: Meditați la necesitatea reintroducerii contractelor bilaterale pentru 

a dezgheța investițiile! 

Ion Lungu, președinte AFEER: “ Nu-mi pot imagina cum să acorde finanțare o bancă fără să aibă 

suport un contract de furnizare energie electrică!” 

Lipsește noua viziune românească asupra dezvoltării Sistemului Energetic Național, care sperăm 

să se regaseasca în strategia pe termen mediu și lung, în lucru la Departamentul pentru Energie, 

a sesizat dl. Ion Lungu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România – 

AFEER, prezent – alături de membri AFEER  - la lucrările conferinței cu tema “Finanţarea 

investiţiilor energetice în condiţiile noilor viziuni naţionale şi europene”, organizată de Focus 

Energetic. 

Elementul primordial în stabilirea necesarului de investiții îl constituie – în opinia reprezentantului 

AFEER – evoluția cererii de energie electrică.  În accepțiunea dlui Lungu, tema investițiilor trebuie 

tratată cu mare atenție: „O investiție în domeniul energetic nu se poate realiza pe durata unui 

mandat guvernamental. În România, se schimbă Guvernul și, de multe ori, se stopează investiția!” 

Piața poate contribui la realizarea unui climat investițional corect? Da, dacă are la dispoziție 

instrumentele adecvate, dacă se rezolvă problema stabilității legislative, care este precară în 

România. Schimbările legislative dese, cum ar fi modul de tratare a schemelor suport pentru 

energia regenerabilă, a exemplificat în acest sens, reprezentantul furnizorilor. 

Din punctul de vedere al AFEER, piața de energie are o contribuție majoră la atragerea investitiilor, 

prin semnalele de preț privind posibilitățile de vânzare a produsului final si oferirea libertății 

producatorului in desfășuararea activității de furnizare a energiei electrice. Introducerea noilor 

platforme de tranzacționare pe OPCOM, cuplarea piețelor reprezintă un sprijin substanțial pentru 

finanțarea investițiilor în domeniul energetic. 

“Nu pot să-mi imaginez cum să poate acorda finanțare o bancă fără să aibă suport un contract de 

furnizare energie electrică!”, rămâne marea problemă, ridicată – în repetate rânduri – de dl. Ion 

Lungu. 

Domnia sa a apreciat constatarea reprezentanților Autorității de Reglementare în domeniul 

Energiei privind necesitatea introducerii contractelor bilaterale și a făcut un apel la autorități, 

respectiv Comisiile parlamentare de specialitate, „să mediteze” la acest aspect, ce impune o 

modificare a Legii energiei și gazelor. 

http://www.afeer.ro/?page=107
http://www.afeer.ro/?page=107
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În discursul său despre reconsiderarea investițiilor în energie, respectiv necesitatea unui pachet 

de investiții corect așezate pe ordine de priorități, vicepreședintele ANRE, Emil Calotă, a declarat: 

„Dacă investițiile în producția de energie se pot recupera prin contracte bilaterale de energie, este 

necesară o repunere în discuție astfel încât să dezghețăm investițiile”. 

La rândul său, dl. Valeriu Binig, Partner Ernst&Young, a declarat: „Contractele bilaterale de energie 

sunt o necesitate, ca soluție de finanțare a investițiilor în energie. După 2 ani de purgatoriu, ne 

cerem dreptul la free trading ca în toate țările europene”. Și domnia sa a insistat asupra necesității 

unei analize a Legii energiei și gazelor. 

Piaţa gazelor, din minime în minime: consumul a scăzut cu peste 6% în primele cinci luni 

ale anului, iar importurile aproape nu mai contează 

Consumul de gaze din România se îndreaptă cu paşi siguri spre un nou an de scădere după ce în 

primele cinci luni din 2014 România a avut nevoie cu circa 6% mai puţine gaze naturale decât în 

prioada similară a anului trecut. Importurile au ajuns în acest context la minimul istoric în luna mai. 

Potrivit datelor din rapoartele publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE), în primele cinci luni ale anului, pe piaţa locală s-au consumat 5,9 miliarde de 

metri cubi, cu 6,3% mai puţin faţă de cele 6,3 miliarde de metri cubi din primele cinci luni ale anului 

trecut. 

Astfel, 2014 are şanse mari să devină unul dintre cei mai slabi ani din punctul de vedere al 

consumului de gaze naturale, lucru care este şi o oglindă a dezindustrializării prin care a trecut 

România. 

Dacă industrie nu e, nici consum nu e 

De exemplu, consumul de gaze naturale a scăzut anul trecut cu 8%, nivelul atins fiind chiar mai 

redus decât cel din 2009, cel mai dificil an de criză pentru economia locală, şi cu aproape 20% mai 

mic decât cel din 2008, devenit un punct de referinţă pentru mediul de business din România. 

Principalul factor care a generat această evoluţie a fost cererea mai mică din zona industrială. 

Datele ANRE arată că sectorul industriei chimice, cel al producţiei de energie, dar şi ceilalţi 

consumatori industriali au ars anul trecut circa 8 miliarde de metri cubi, cu 15% mai puţin decât în 

2012 şi în scădere cu 30% fată de 2008, anul de graţie al economiei româneşti. 

 

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. 

 

http://www.zfcorporate.ro/energie/piata-gazelor-din-minime-in-minime-consumul-a-scazut-cu-peste-6-in-primele-cinci-luni-ale-anului-iar-importurile-aproape-nu-mai-conteaza-13074567
http://www.zfcorporate.ro/energie/piata-gazelor-din-minime-in-minime-consumul-a-scazut-cu-peste-6-in-primele-cinci-luni-ale-anului-iar-importurile-aproape-nu-mai-conteaza-13074567
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 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] 151,04  166,60 108,71 112,36 119,04 120,17 135,50 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

601,04  616,60 558,71 562,36 569,04 570,17 585,50 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

61.643  63.846 49.748 50.516 54.601 58.574 62.144 

 
 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

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

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 

 
 

ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 

  1613 / 2014-07-10 

Acordare autorizatie de infiintare Centrala de cogenerare Chiajna - grup CHP 3, IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

  1614 / 2014-07-10 

Acordare autorizatie de infiintare Sistem de cogenerare de inalta eficienta, SOCERAM S.A. 

  1615 / 2014-07-10 

Acordare autorizatie de infiintare CCEF BALTATI, SOLAR ENERGY BALTATI S.R.L. 

  1616 / 2014-07-10 

Acordare licenta furnizare EE, FINAS PROJECT S.R.L. 

  1617 / 2014-07-10 

Modificarea autorizatiei nr.797, ENERGOVOLTAIC GROUP S.R.L. 
 

 
Ultimele 5 ordine 
 

  59 / 2014-07-01 

Ordin - privind modificarea Ord. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si 
certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice si abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnica 
„Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobata pr in Ord. 
30/2013 

  50 / 2014-06-26 

Ordin - pentru modificarea Ordinului nr.119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor 
prevederi privind modul de factuare a acesteia 

 52 / 2014-06-26 

Ordin - privind modificarea anexei la Ordinul nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de 
energie electrica 

  49 / 2014-06-26 

Ordin - pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile 
de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi 

  51 / 2014-06-26 

Ordin - privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifelor zonale 
aferente serviciului de transport, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “ Transelectrica”- S.A. si de 
abrogare a anexei nr. 1 la Ord.96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul 
de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii 
economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 

http://old.anre.ro/decizie.php?id=20553
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20553
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20554
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20554
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20555
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20555
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20556
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20556
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20557
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20557
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1205
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1205
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1205
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1206
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1206
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1206
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1207
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1207
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1207
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  

 

 

 
 

 

Prognoza debitelor si nivelurilor 

in intervalul 12.08.2014, ora 07.00 – 19.08.2014, ora 07.00 

 

            Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere pana in jurul valorii de 5800 m3/s, 

situandu-se peste media multianuala a lunii august (4300 m3/s). 

In aval de Portile de Fier debitele vor fi in primele doua zile ale intervalului in scadere pe sectorul Gruia – 

Tr.Magurele si in crestere pe sectorul Zimnicea – Tulcea, in urmatoarele trei zile vor fi in scadere pe 

sectorul Gruia – Oltenita, relativ stationare pe sectorul Calarasi  – Harsova si in crestere pe sectorul Braila 

– Tulcea, iar in ultimele doua zile ale intervalului vor fi in scadere pe sectorul Gruia – Tulcea. 

In partea a doua a intervalului de prognoza se va depasi COTA DE ATENTIE la s.h. Isaccea – jud. Tulcea 
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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 


