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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

S-a taiat finantarea europeana pentru proiectele de energie din surse eoliene si solare 

Proiectele de producere a energiei din surse eoliene si solare nu vor mai primi finantare 

europeana in exercitiul bugetar 2014 – 2020, intrucat Romania si-a atins tinta privind aceste 

resurse, a declarat directorul general al Organismului Intermediar pentru Energie din Ministerul 

Economiei, Viorel Madalin Beltechi. 

“In perioada 2014 — 2020, nu vor mai fi finantate proiectele bazate pe soare si vant, intrucat 

Romania si-a atins tinta pentru aceste resurse. Ne propunem sa continuam promovarea doar a 

acelor resurse care duc la echilibrarea si la imbunatatirea sistemului energetic national, iar 

acestea sunt biomasa, biogazul si microhidrocentralele’, a precizat Beltechi.  

Potrivit acestuia, proiectele eoliene si cele solare sunt concentrate in anumite parti ale tarii, ceea 

ce creeaza mari dezechilibre in sistem, in timp ce proiectele pe biomasa si hidro sunt amplasate 

in toate regiunile si pot produce energie in banda, adica incontinuu la aceeasi putere. 

Potrivit legislatiei din sectorul energiei regenerabile, proiectele finantate din bani europeni 

primesc mai putine certificate verzi, proportional cu ajutorul primit de la UE.  

 

Comisarul Günther Oettinger : “EFET si-a indeplinit rolul de avocat al traderilor” 

EFET si-a indeplinit rolul de avocat al traderilor”, a declarat Günther Oettinger, Comisarul 

European pe Energie, invitat de onoare la ceremonia de aniversare a 15 ani de activitate a EFET 

– European Federation of Energy Traders. 

La evenimentul festiv, organizat in data de 29 aprilie, au participat, alaturi de echipa EFET, 

reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritati, reprezentanti ai asociatiilor de profil din tarile 

europene si importante companii energetice. Din partea Asociatiei Furnizorilor Privati de Energie 

Electrica din Romania (AFEER), a fost prezent dl. Ion Lungu, presedintele organizatiei. 

Comisarul Günther Oettinger a apreciat activitatea EFET, insistand pe indeplinirea obiectivului 

imediat de creare a pietei integrate, precum si a obiectivelor stabilite pentru 2020, precum si 

definirea viziunii EFET pentru 2030. 

“Industria energetica are o mare responsabilitate fata de societate. Dezvoltarea pietei trebuie 

privita mai mult la nivel european decat national. Abordarea numai la nivel national creeaza 

insecuritate si determina folosirea ineficienta a resurselor. Sunt necesare investitii importante in 

infrastructura (transmisie si storage pentru gaze), realizarea lor necesitand o perioada mare de 

timp, aprox. 10 ani”, a subliniat Comisarul European pe Energie. In opinia sa, exista in prezent, o 

piata competitiva, functionala de energie la nivel European, unbundlingul – in sensul separarii 

tradingului de retea fiind o etapa decisiva, care a fost incheiata cu succes 

http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/s-a-taiat-finantarea-europeana-pentru-proiectele-de-energie-din-surse-eoliene-si-solare/
http://www.bizenergy.ro/comisarul-gunther-oettinger-efet-si-a-indeplinit-rolul-de-avocat-al-traderilor/


 

2 

 

Potrivit Comisarului European pe Energie, obiectivele principale pentru EFET ar trebui sa fie: 

securitatea alimentarii; energie curata; suportabilitate; dezvoltarea retelelor inteligente; cresterea 

transparentei si nediscriminarii. 

Integrarea regenerabilelor in piata, prioritara 

Participantii la eveniment au avut posibilitatea sa analizeze, in cadrul panel-urilor, o serie de 

teme de interes pentru sectorul energetic european. “Integrarea regenerabilelor in piata este 

considerata prima prioritate, in acest sens fiind necesara existenta retelelor inteligente. Eventual, 

ar putea fi o piata separata pentru regenerabile (practic, vor fi trei piete: surse clasice, CO2 si 

regenerabile)”, ne spune Ion Lungu, presedinte AFEER. Un obiectiv primordial, prezentat de 

participanti, a fost asigurarea transparentei totale sau sa existe unele elemente de protectie 

impotriva terorismului. 

“S-au inregistrat progrese importante in promovarea competitiei. Se remarca o presiune pe piata 
datorita pretului scazut al energiei si certificatelor de emisie (CO2). Consumatorii doresc 
stabilitate si predictibilitate pentru preturile pe TL. Pietele pe TS sunt lichide, dar cele pe TL nu se 
ridica la aceleasi standarde de lichiditate. “Demand response” – poate sa fie ineficient si 
costisitor, trebuie o analiza mai atenta”, sunt aprecieri/constatari ale participantilor la evenimentul 
aniversar al EFET. 
 
Alegerile pentru PE întârzie aprobarea tarifului pentru micii producători de energie 

regenerabilă 

Alegerile pentru Parlamentul European (PE) întârzie aprobarea de către Comisia Europeană a 

tarifului pentru micii producători de energie regenerabilă, este de părere Zoltan Nagy-Bege, 

membru al Comitetului de Reglementare din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

domeniul Energiei (ANRE). 

România a trimis către CE documentaţia pentru aprobarea acestor tarife în urmă cu un an, dar 

nu a fost încă aprobată. 

Guvernul vrea să acorde micilor producători de energie regenerabilă în unităţi de producţie cu 

puteri instalate mai mici de un MW un preţ reglementat (feed-in tariff). 

Zoltan Nagy-Bege, membru al Comitetului de Reglementare din cadrul Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a declarat, joi, într-o conferinţă, că părerea lui 

personală este că aprobarea acestui tarif este încetinită de campania electorală pentru alegerile 

pentru Parlamentul European. 

Prin feed-in tariff, micilor producători de energie verde li se garantează contracte pe termen lung, 

astfel că nu vor avea probleme cu vânzarea energiei produse. În schimb, ei vor primi preţuri 

reglementate din partea ANRE, dar mai mici decât preţul certificatelor verzi. 

Companiile care produc energie verde şi au unităţi de producţie cu capacităţi mai mici de un MW 

vor trebui să aleagă între sistemul certificatelor verzi şi feed-in tariffs. 

Scopul acestui sistem este încurajarea producţiei de energie regenerabilă. 

România se va baza pe energia nucleară şi pe cărbune încă 20 de ani 

http://www.zfcorporate.ro/energie/alegerile-pentru-pe-intarzie-aprobarea-tarifului-pentru-micii-producatori-de-energie-regenerabila-12611175
http://www.zfcorporate.ro/energie/alegerile-pentru-pe-intarzie-aprobarea-tarifului-pentru-micii-producatori-de-energie-regenerabila-12611175
http://www.puterea.ro/economie/romania-se-va-baza-pe-energia-nucleara-si-pe-carbune-inca-20-de-ani-91636.html
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Departamentul pentru Energie a concluzionat, în urma consultării publice pe tema viitoarei 

strategii energetice, că electricitatea produsă de reactoare nuclearelectrice este “esenţială” 

pentru România, iar cărbunele ar putea rămâne o sursă importantă pentru asigurarea securităţii 

energetice. 

Strategia se va aplica în perioada 2014-2035, iar finalizarea documentului este preconizată 

pentru începutul lui octombrie, scrie Mediafax. Departamentul pentru Energie a elaborat un set 

de principii care vor sta la baza noii strategii. De asemenea, există “perspective reale” ca 

România să-şi îmbunătăţească independenţa energetică sau chiar să devină independentă 

energetic în preajma anului 2020, mai ales datorită zăcămintelor din Marea Neagră, chiar dacă 

va continua cel mai probabil să fie dependentă într-o oarecare măsură de importurile de ţiţei. 

Concluzii preliminare ale noii strategii energetice: Piata energiei din Romania ar putea fi 

integrata in perioada 2019-2020 in piata Uniunii Europene  

Departamentul pentru Energie a elaborat primul set de principii care vor sta la baza noii strategii 

energetice pentru perioada 2014-2035, se arata intr-un comunicat de presa. In urma incheierii 

primei faze de consultare publica pe tema noii strategii energetice a Romaniei pentru perioada 

2014-2035, a fost elaborat un prim set de concluzii preliminare. O concluzie este ca piata de 

energie din Romania ar putea fi integrata in 2019-2020 in piata UE. De asemenea, Romania ar 

trebui sa incurajeze dezvoltarea prudenta a energiilor regenerabile, cu un accent pe biomasa.  

Aceste concluzii vor face obiectul unor analize complexe si aprofundate, care vor fi elaborate in 

lunile urmatoare. De asemenea, Departamentul pentru Energie a finalizat constituirea echipei de 

proiect care va lucra la elaborarea strategiei energetice nationale si care va fi coordonata de 

catre secretari de stat Karoly Borbely si Mihai Albulescu.  

Intentia Departamentului pentru Energie este de a finaliza noua strategie energetica a Romaniei 

la inceputul lunii octombrie a anului in curs. 

Primul set de principii care vor sta la baza elaborarii noii Strategii Energetice Nationale: 

Este strategic pentru Romania sa pastreze un mix energetic echilibrat, ca o buna premisa pentru 

asigurarea securitatii energetice a tarii. 

Exista perspective reale ca Romania sa-si imbunatateasca independenta energetica sau chiar sa 

devina independenta energetic in preajma anului 2020, mai ales, datorita zacamintelor din Marea 

Neagra si chiar daca va continua, cel mai probabil, sa fie dependenta intr-o oarecare masura de 

importurile de titei. 

In perioada 2014-2024, Romania ar trebui sa incurajeze dezvoltarea prudenta a energiilor 

regenerabile, cu un accent pe biomasa, tinand cont ca investitiile in eolian si fotovoltaic s-au 

dezvoltat mult prea rapid si intr-o maniera nesustenabila in ultimii ani. In urmatorii ani, instalarea 

de noi capacitati de productie a energiei electrice in eolian si fotovoltaic ar putea cauza probleme 

semnificative in functionarea sistemului. De asemenea, consideram ca o prioritate in domeniul 

regenerabilelor ar putea sa vizeze identificarea unei alternative la combustibilii clasici folositi in 

sectorul transporturilor. 

Dezvoltarea energiei nucleare este esentiala pentru realizarea obiectivelor europene vizand 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-17184179-concluzii-preliminare-ale-noii-strategii-energetice-piata-energiei-din-romania-putea-integrata-perioada-2019-2020-piata-uniunii-europene.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-17184179-concluzii-preliminare-ale-noii-strategii-energetice-piata-energiei-din-romania-putea-integrata-perioada-2019-2020-piata-uniunii-europene.htm
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Carbunele ar putea ramane o sursa importanta pentru asigurarea securitatii energetice a 

Romaniei, chiar daca ponderea acestuia in mixul energetic se va diminua, fiind afectata de 

cresterea consumului de energie. 

Se contureaza principiile strategiei energetice, deocamdata fara implicarea “abonatilor” de 

serviciu 

Exista sanse ca de data asta strategia energetica a Romaniei sa nu mai fie o adunatura de date 

statistice perimate si viziuni generaliste despre cum ar trebui sa facem ca sa schimbam doar pe 

ici pe colo, prin punctele esentiale, dar sa ramana la fel. Am mai spus-o, cu toate ca suntem la a 

sasea sau a saptea strategie energetica, de data asta nu ne mai putem juca cu focul. Ca tara 

membra a Uniunii Europene, Romania trebuie sa-si adapteze strategia politicii energetice 

comune, ceea ce nu exclude utilizarea la maxim a potentialului intern.  

Nu intamplator, ne-am angajat in fata Comisiei Europene ca in viitorii 20 de ani vom pune 

accentul pe energia nucleara si pe sursele regenerabile de energie. Paradoxal, pentru nuclear nu 

avem bani si nu gasim investitori iar pentru regenerabile am inceput deja sa tragem frana. 

Angajamentul insa ramane, dovada ca si principiile strategiei tin cont de el.  

Tara noastra are nevoie de investitii in sectorul energetic evaluate la 10-30 miliarde euro, pentru 

urmatorii 20 de ani. Statul, ca parte esentiala a sectorului energetic nu are acesti bani iar 

investitorii privati nu vor risca fara a avea garantia ca-si vor putea recupera banii, chiar intr-un 

timp mai indelungat. Pe de alta parte, strategia energetica, daca va fi una realista, trebuie 

asumata de intreaga clasa politica astfel incat orice guvern viitor sa tina seama de principiile ei 

directoare. 

Lumea energetica este intr-o schimbare profunda si Romania are o sansa nesperata in noile 

conditii geo- politice, pentru ca detine inca resurse, pentru ca are inca specialisti si pentru ca are 

potential de dezvoltare. Mai avem nevoie de viziune, ceea ce ar trebui sa ne dea calea viitoarei 

strategii energetice. Nu insistam asupra acestor aspecte, cu atat mai mult cu cat am facut-o in 

nenumarate randuri si chiar am propus, la un moment dat, Departamentului pentru Energie o 

colaborare (alaturi de specialisti romani de marca) pentru elaborarea viitoarei strategii 

energetice. Ne rezumam acum la prezentarea setului de principii ce vor sta la baza viitoarei 

strategii energetice, facut public ieri de catre Departamentul pentru Energie.  

Departamentul pentru Energie a elaborat primul set de principii care vor sta la baza noii strategii 

energetice pentru perioada 2014-2035 

In urma incheierii primei faze de consultare publica pe tema noii strategii energetice a Romaniei 

pentru perioada 2014-2035, Departamentul pentru Energie a elaborat un prim set de concluzii 

preliminare.  

Nuclearelectrica închide un reactor timp de o lună pentru revizie 

Nuclearelectrica (SNN) va opri Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă timp de o lună, pentru 

lucrările de revizie care au loc anual, alternativ, la cele două reactoare. Cu o putere totală 

instalată de 1.400 MW, centrala acoperă 20% din producţia energetică a ţării, dar va funcţiona cu 

o singură unitate în perioada 10 mai-12 iunie, arată datele Transelectrica. Unitatea 1 va fi oprită 

treptat, de-a lungul a 12 ore, începând de astăzi la prânz. În paralel, alţi producători de energie 

vor intra pe reţea pentru a compensa reducerea graduală a puterii reactorului, de la 700 MW la 0 

http://www.zfcorporate.ro/energie/nuclearelectrica-inchide-un-reactor-timp-de-o-luna-pentru-revizie-12614768
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MW. Anul trecut, Unitatea 1 a funcţionat la un factor de capacitate mediu de 99,4%, a doua cea 

mai bună performanţă din rândul reactoarelor cu tehnologie CANDU funcţionale în lume, potrivit 

raportului anual al SNN. În 2012, anul ultimei revizii, Unitatea 1 a funcţionat la un factor de 

capacitate de 87,16%. 

România a poluat cu 14% mai puţin în 2013, după ce energia din apă şi vânt a luat locul 

cărbunelui 

Emisiile de dioxid de carbon (CO2) ale României au scăzut anul trecut cu 14%, aproape cel mai 

rapid regres din Uniunea Europeană, într-un an în care vremea a „conspirat“ cu cererea mai 

mică de energie electrică pentru a scoate din piaţă termocentralele care ard cărbune.  

Cantitatea de CO2 eliberat în atmosferă din România a scăzut, în termeni absoluţi, cu peste 10 

milioane de tone anul trecut, potrivit estimărilor preliminare ale Eurostat. Emisiile totale a fost 

astfel de 63 milioane de tone, plasând România pe locul 11 între cele 28 de state membre. 

Scăderea poluării emise în România a fost rezultatul, parţial, al unei modificări substanţiale în 

mixul energetic naţional, în care energia din surse regenerabile a „muşcat“ din cota de piaţă a 

termocentralelor pe bază de cărbune. 

Anul hidrologic bun a dus energia hidro la o cotă de 28% din totalul producţiei, după doi ani de 

secetă în care Hidroelectrica a invocat clauza de forţă majoră pentru că nu îşi putea îndeplini 

obligaţiile contractuale. 

În plus, centralele eoliene şi fotovoltaice, a căror putere instalată a depăşit-o pe cea a centralei 

nucleare de la Cernavodă, au smuls şi ele câteva procente din cota cărbunelui. 

Astfel, producătorii pe lignit şi huilă, adică cei mai poluanţi din sistem, au acoperit 29% din 

necesarul total de energie, faţă de un procent de 39% în 2012. 

 

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 07.05 
 

08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05  

Preţ mediu [Lei/MWh] 102,21 
 

118,04 99,29 148,46 48,83 94,43 152,34 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

552,21 
 

568,04 549,29 598,46 498,83 544,43 61.694 

http://www.zfcorporate.ro/energie/romania-a-poluat-cu-14-mai-putin-in-2013-dupa-ce-energia-din-apa-si-vant-a-luat-locul-carbunelui-12608841
http://www.zfcorporate.ro/energie/romania-a-poluat-cu-14-mai-putin-in-2013-dupa-ce-energia-din-apa-si-vant-a-luat-locul-carbunelui-12608841
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Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

66.085  68.562 66.335 59.336 41.104 59.013 61.694 

 
 

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 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
Consum/Productie  

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

06.05 6227 7077 1801 442 2848 1383 -850 377 173 53 

07.05 6200 7153 1698 427 2898 1390 -954 497 187 57 

08.05 6175 7087 1758 429 3028 1414 -912 244 159 55 

09.05 6149 7114 1708 434 2791 1255 -964 706 162 57 

10.05 5792 6591 1699 436 3058 698 -799 522 126 52 

11.05 4999 5138 1320 419 2224 707 -139 242 177 51 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 1007 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEE AEOLUS 1, INTERNATIONAL WIND BOTOSANI 

 1008 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEF SARULESTI, SHAULA 

 1009 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, SOLAR REMUS 

 1010 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA FZ EE, RWE ENERGIE 

 1011 / 2014-04-29 

MODIF AI 420 CEE BAIA 3, BLUE PLANET INVESTMENT 

Ultimele 5 ordine 

 24 / 2014-03-28 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum 

 25 / 2014-03-28 

Ordin - pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi aprobat prin Ordinul 
57/2013 

 16 / 2014-03-19 

Ordin - privind completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de producere a 
energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus, 
aprobata prin Ord. 84/2013 

 15 / 2014-03-12 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie 

 14 / 2014-03-05 

Ordin - privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde 
neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014 

 

TRANSELECTRICA 

http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
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Grafice, Harta  

 

 
 

 

Prognoza debitelor si nivelurilor 
în intervalul 11.05.2014, ora 07.00 – 18.05.2014, ora 07.00 

 
 Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi în scadere pâna la valoarea de 7500 m3/s în primele trei zile ale intervalului de 
prognoza, relativ stationar în urmatoarele doua zile, apoi în crestere pâna la valoarea de 7700 mc/s pâna la sfârsitul intervalului, 
situându-se peste media multianuala a lunii mai (7250 m3/s). 
În aval de Portile de Fier debitele vor fi în  prima parte a intervalului de prognoza în scadere pe sectorul Gruia-Braila si in crestere 
usoara pe sectorul Galati-Tulcea, iar în partea a doua a intervalului vor fi în crestere usoara pe sectorul Gruia-Calafat si în 
scadere pe sectorul Bechet-Tulcea. 
Nivelurile se vor situa peste COTA DE ATENTIE la statiile hidrometrice Isaccea (pe toata durata intervalului de prognoza). 
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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 


