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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Povara marilor consumatori, transferata in facturile romanilor 

Am retinut preocuparea maxima a cabinetului Ponta pentru marii consumatori industriali de 

energie si gaze, care trebuiesc tinuti in viata pentru ca asigura competitivitatea economiei. Este 

de apreciat preocuparea Guvernului in aceasta directie, materializata printr-un program amplu de 

masuri de sprijin pentru industrie. Ce nu intelegem si nu simtim din partea guvernantilor este un 

minim interes pentru cetatenii acestei tari, care vor resimti ajutorul pentru industrie ca o povara 

pentru ei.  

Constienti, teoretic, de efectul masurilor luate intr-o singura directie, specialistii minsterelor, care 

lucreaza de zor la protectia marilor consumatori, si-au pus intrebarea fireasca si din pozitia lor de 

consumatori casnici de energie ce platesc facturi la casele lor: Cine plateste certfificatele verzi de 

la achizitia carora vor fi scutiti marii consumatori industriali? 

E simplu: restul consumatorilor – firme mici si mijlocii, populatie. Ca sa raspunda si ei la 

intrebare, s-a decis – in ultimul ceas – sa se faca o analiza in acest sens. 

La randul sau, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a insistat pe necesitatea 

unei analize facute de Guvern. In opinia sa, există trei raspunsuri/variante la intrebarea formulate 

mai sus: fie restul consumatorilor vor suporta certificatele verzi neplătite de industrie, fie bugetul 

de stat, fie producătorii de energie regenerabilă nu vor mai primi deloc banii pentru aceste 

certificate. 

Toate cele 3 variante au pus pe ganduri pe expertii Cabinetului Ponta, care s-au gandit – printre 

altele – sa mai reduca din sprijinul pentru marii consumatori industriali. Cum insa marii 

consumatori nu mai accepta jumatati de masura, pe motiv ca nu au bani sa mai plateasca 

aiurea, guvernantii sunt intre ciocan si nicovala. 

AOAR catre guvernanti : IMM-urile au aceasi problema ca marii consumatori 

Situatia este delicata si pentru consumatorii mici, nu numai pentru cei mari. Facturile acestora 

sunt incarcate de taxe. S-a ajuns practic, in situatia in care facturile la curent sunt dublate de 

taxe impuse de stat. Taxele pe care trebuie să le achite clienţii furnizorului de electricitate 

reprezinta mai bine de 40% din valoarea facturilor primite o dată la două luni. “certificatele verzi” 

si “contributia pentru  cogenerare” avand o pondere insemnata. 

“Evident ca si IMM urile au aceeasi problema, a dublei taxari.Consumul energetic devine o 

problema tot mai consistenta in structura de cheltuieli”, ne-a declarat Cristian Parvan, 

reprezentantul Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR). 

http://www.bizenergy.ro/povara-marilor-consumatori-transferata-in-facturile-romanilor/#.U0Zcr_l_v9s
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“Dincolo de aspectul fiscal , nu facem o prioritate de stimularea consumului nocturn si 

dezvoltarea de retele inteligente ( smart. Grid) care sa optimizeze consumul de energie”, a atras 

atentia Parvan, venind cu solutii in intampinarea Guvernului. 

Imaginea facturii de energie – dezolanta 

Rezumatul total plata al facturii curente, care este prezentat de furnizorul de energie in cadrul 

facturii, este sumbru: energie electrica de facturat, acciza de facturat, contributie pentru 

cogenerare, certificate verzi, total baza de impozitare TVA, TVA 24%, la care se adauga si taxa 

TV-radio. 

Factura prezentata in detaliu de furnizor iti ofera posibilitatea sa constati, cu stupoare, ca esti 

dublu taxat. Astfel, pe energia activa, dar si pe cea rezervata platesti TVA si , culmea, achiti TVA 

si pentru fiecare taxa in parte – contributie cogenerare, certificate verzi si acciza. Practic, statul 

roman taxeaza consumatorii de doua ori. 

Reprezentanţii furnizorilor recunosc faptul că facturile sunt încărcate cu diverse taxe, dar ca ei 

sunt obligati sa le include in facturi, acestea fiind impuse de Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), prin deciziile statului. 

Conform Codului fiscal, energia electrică este accizabilă. Acciza unitară este de 1 euro/MWh 

pentru consum necomercial și de 0,5 euro/MWh pentru consumul comercial. Consum 

necomercial este cel folosit pentru activități necomerciale, adică cele casnice: aspirator, frigider, 

fier de călcat, televizor etc. Certificatele verzi reprezintă o taxă care îi susţine pe dezvoltatorii de 

proiecte de energie regenerabilă. Contribuţia la cogenerare reprezintă un sprijin al statului pentru 

investiţiile în unităţile de producţie a energiei electrice şi termice prin cogenerare. 

Urmeaza – cat de curand – sa platim si in contul sprijinului statului pentru marii consumatori 

industriali. Asociatiile de profil au cerut Guvernului, in repetate randuri, sa elimine dubla taxare 

din facturi, prin renuntarea la TVA-ul platit pentru fiecare taxa in parte, insa demersurile au ramas 

fara raspuns. 

Marii consumatori stiu sa-si ceara drepturile si sunt foarte insistenti, drept dovada Guvernul a 

reactionat in consecinta. Ce vor face micii consumatori? Ce vor face romanii, impovarati de taxe? 

Poate vor urma exemplul vecinilor bulgari si vor iesi cu facturile în stradă. Ei au reusit sa 

rastoarne un guvern. 

Limitare la subvenţiile pentru energiile verzi 

Comisia Europeană a adoptat un nou set de reguli, mai stricte, care, în final, vor limita ajutoarele 

publice care pot fi acordate de către cele 28 de state membre pentru anumite surse de energie 

regenerabilă, transmite AFP, preluată de Agerpres. 

Executivul comunitar apreciază că subvenţiile pentru energiile regenerabile au permis realizarea 

de progrese în atingerea obiectivelor de mediu, însă, în acelaşi timp, au provocat distorsiuni pe 

piaţă şi creşterea costurilor pentru consumatori. 

“Este timpul ca energiile regenerabile să se alăture pieţei. Noile reguli vor permite o tranziţie lină 

spre mecanisme mai adecvate pentru a susţine energiile regenerabile. Europa ar trebui să-şi 

îndeplinească obiectivele ambiţioase de mediu cu cel mai mic cost posibil pentru contribuabili şi 

http://www.focus-energetic.ro/limitare-la-subventiile-pentru-energiile-verzi-16395.html
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fără distorsiuni la adresa concurenţei pe piaţa unică”, a declarat Comisarul european pentru 

Concurenţă, Joaquin Almunia. 

Noile reguli se vor aplica în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020. 

Deşi unele detalii nu au fost anunţate imediat, noile reguli fixează condiţii mai stricte pentru 

subvenţiile guvernamentale pentru surse de genul energie eoliană sau fotovoltatică. De 

asemenea, comparativ cu precedentele propuneri, noile reguli reduc plăţile care ar urma să fie 

efectuate de către consumatorii mari de energie, cum sunt companiile din sectorul chimiei sau 

producătorii de aluminiu, la fondurile publice destinate finanţării regenerabilelor. 

Noile reguli au fost criticate imediat de apărătorii mediului. Verzii europeni au apreciat că noile 

reguli transmit un semnal greşit, în special cu privire la obiectivele fixate Europei pentru anul 

2020 în materie de tranziţie energetică. “În loc să deschidă calea unei tranziţii spre o economie 

eficientă şi cu emisii reduse de carbon, aceste noi reguli nu duc nicăieri“, a declarat 

eurodeputatul Reinhard Bütikofer. 

Publicarea acestor noi reguli coincide cu adoptarea, marţi, de către Guvernul german, a unui 

proiect de lege vizând reducerea sprijinului acordat energiilor regenerabile. Oficialii de la Berlin 

au discutat cu Comisia Europeană pentru a putea menţine regimul preferenţial acordat marilor 

consumatori de energie. 

 

Cine va plăti pentru salvarea industriei? Populaţia, bugetul sau producătorii de energie 

regenerabilă ar putea să acopere scutirile la certificate verzi 

România va putea permite scutirea marilor consumatori industriali de achiziţia a maximum 80% 

din certificatele verzi, însă problema care se pune acum este cine va acoperi diferenţa: populaţia, 

bugetul sau înşişi producătorii de energie regenerabilă. 

Comisia Europeană va publica mâine ghidul privind ajutoarele de stat, iar prevederile arată că 

industria românească ar putea fi scutită de plata a până la 80% din certificatele verzi pe care 

trebuie să le achiziţioneze potrivit legislaţiei de sprijinire a energiei regenerabile, însă Guvernul 

analizează posibilitatea ca scutirea să ajungă doar la 50-60%.  

Problema o constituie acum cine va plăti pentru aceste subvenţii. Autorităţile pot opta ca plata 

acestor cerificate să fie făcută de restul consumatorilor – adică populaţia şi micile firme, de 

bugetul de stat sau costurile să fie suportate chiar de către investitorii din regenerabile.  

Certificatele verzi se acordă producătorilor de energie regenerabilă în funcţie de cantitatea de 

electricitate produsă. Aceste certificate au un preţ care poate varia numai între 27 şi 55 de euro. 

Furnizorii sunt obligaţi să cumpere certificate verzi proporţional cu energia livrată, în final aceste 

costuri fiind suportate de către consumatori, respectiv industria şi populaţia. 

Anterior, marii consumatori industriali, precum Alro, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Lafarge sau 

Tenaris au avertizat în repetate rânduri asupra creşterii nesustenabile a costurilor din cauza 

certificatelor verzi pe care trebuie să le plătească. Alro chiar a demarat elaborarea unui plan 

privind închiderea unor capacităţi, iar acum societatea activează fără un buget votat, deşi e 

listată pe bursă, în vreme ce Lakshmi Mittal – patronul grupului siderurgic ArcelorMittal – a 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/cine-plati-salvarea-industrieii-populatia-bugetul-producatorii-energie-regenerabila-putea-acopere-scutirile-certificate-verzi-1_53441d8e0d133766a89bc036/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/cine-plati-salvarea-industrieii-populatia-bugetul-producatorii-energie-regenerabila-putea-acopere-scutirile-certificate-verzi-1_53441d8e0d133766a89bc036/index.html
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anunţat încă de anul trecut că ia în considerare plecarea din Europa din cauza costurilor cu 

energia. 

Marile combinate, scutite de plata a doar 50-60% din certificatele verzi 

Ajutorul oferit de Guvern marilor consumatori industriali de energie se va limita la scutirea 

acestora de la plata a doar 50-60% din certificatele verzi, faţă de maximul de 80%, care ar putea 

fi acordat conform unui regulament care va fi aprobat de Comisia Europeană. De altfel, 

preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a afirmat, ieri, că Executivul trebuie să 

analizeze cine va plăti certificatele verzi de la achiziţia cărora vor fi scutiţi marii consumatori 

industriali: restul consumatorilor, bugetul de stat sau producătorii de energie regenerabilă. 

“O scutire cu 80% ar fi prea mare şi prea greu de suportat de către producătorii de energie 

regenerabilă, care obţin subvenţii din vânzarea acestor certificate verzi. Aşa că luăm în calcul 

scutirea de doar 50-60% din obligaţia de achiziţie a certificatelor verzi pentru un număr limitat de 

consumatori industriali, posibil 50. Încă nu a fost luată nici o decizie în acest sens”, au precizat 

surse din sectorul energetic, citate de Agerpres. 

Şi preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a apreciat că trebuie făcute calcule 

temeinice cu privire la impactul acestei scutiri. “Trebuie să analizăm care dintre sectoarele unde 

sunt permise exceptările sunt prezente în România, care sunt cele de interes şi să vedem care 

este costul, cât de mare este impactul, cât de mare este scutirea. Trebuie să vedem cât de mult 

putem să mergem cu această scutire şi cine plăteşte gaura rămasă, cine suportă banii care nu 

mai ajung la producătorii de energie regenerabilă, pe care nu-i mai plătesc aceşti consumatori”, a 

spus Chiriţoiu, cu ocazia lansării raportului pentru 2013 al instituţiei. El a arătat că, în prezent, 

Guvernul calculează acest impact. “Săptămâna trecută de abia strângea ministerul (Economiei - 

n.r.) date de la Institutul de Statistică cu privire la câte companii sunt în sectoarele respective, 

astfel încât să putem calcula impactul. Ori plătesc restul consumatorilor, ori bugetul de stat, ori 

industria de regenerabile. Fiecare din aceste variante are dezavantaje”, a adăugat şeful 

Consiliului Concurenţei. El a precizat că autorităţile române au trimis Comisiei Europene (CE) în 

urmă cu două săptămâni notificarea oficială privind modificarea schemei de promovare a 

energiei regenerabile, respectiv Legea de aprobare a OUG 57/2013 privind amânarea pentru 

perioada 2017-2020 a unor certificate verzi. 

Bursa regională de energie, gata la finalul anului 

Bursa regională de energie, formată din operatorii pieţelor din România, Cehia, Slovacia şi 

Ungaria, va deveni funcţională din 11 noiembrie 2014, potrivit unui comunicat al Transelectrica. 

Acest lucru înseamnă că vom avea un preţ unic al energiei tranzacţionate zilnic în cele patru ţări. 

     Mai mulţi specialişti din piaţă consultaţi de ziarul BURSA ne-au spus că implementarea bursei 

regionale de energie are atât avantaje, cât şi dezavantaje pentru consumatorii de energie din 

ţara noastră: "Partea bună este creşterea siguranţei în alimentare pentru consumatorii din 

România, dar şi fluctuaţii mai mici de preţuri pe piaţa spot. De exemplu, dacă în România este 

secetă, preţul urcă vertiginos pe piaţa spot. Dacă va fi implementată bursa regională, atunci se 

va echilibra mai bine cererea cu oferta, iar energia tranzacţionată va fi ferită de creşteri 

importante de preţ. Partea mai puţin plăcută pentru consumatorii români este uniformizarea 

preţurilor din cele patru ţări participante la bursa regională de energie. România are cele mai mici 

preţuri din regiune, iar bursa regională va mai majora media de preţ pe piaţa spot". 

http://www.puterea.ro/economie/marile-combinate-scutite-de-plata-a-doar-50-60-din-certificatele-verzi-89864.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=234587&key=MjAxNC0wNC0xMCAxIDAwNmVhZWRiODY3ZjJiZjJkNGYyMTgwMTA3MWU1NjQ2
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     Deocamdată, întreaga regiune se confruntă cu o supraproducţie, după un recul al cererii de 

energie, mai spun sursele citate, care au subliniat că preţurile din regiune sunt apropiate de cele 

de pe piaţa noastră. De asemenea, bursa regională de energie va fi şansa producătorior din ţara 

noastră să-şi valorifice mai bine producţia la export. 

     Comitetul Director al Proiectului 4M Market Coupling - 4M MC (n.r. bursa regională) a 

confirmat, la reuniunea sa din 2 aprilie 2014, că se preconizează ca pieţele de energie electrică 

pentru ziua următoare din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria şi România să funcţioneze în 

regim cuplat începând cu ziua de tranzacţionare 11 noiembrie 2014 (pentru ziua de livrare 12 

noiembrie 2014). Potrivit comunicatului Transelectrica, soluţiile aplicate în 4M MC, în prezent în 

curs de implementare, urmăresc compatibilitatea cu recent lansata cuplare a pieţelor din 

regiunea nord-vest europeană, cu ora limită de închidere a porţii de transmitere a ofertelor 

menţinută la ora 11:00 CET, în conformitate cu decizia autorităţilor naţionale de reglementare. 

     Părţile proiectului s-au angajat să reconfirme data de lansare a proiectului în luna august, 

odată cu finalizarea unei părţi semnificative a procesului de implementare. În luna septembrie, 

sunt prevăzute ateliere de lucru coordonate la nivel naţional pentru participanţii la piaţă în scopul 

prezentării aranjamentelor finale şi furnizării de informaţii cu privire la testele care vor implica 

participanţii la piaţă.   

Marii consumatori industriali au bagat in priza Cabinetul Ponta 

Revolta marilor consumatori industriali de energie si gaze a zdruncinat linistea Guvernului Ponta. 

După ce reprezentantii acestora, urmati de sindicate, au iesit, rand pe rand, si au ameninţat că 

vor închide fabricile şi vor da afară o jumătate de milion de angajaţi, ministrii responsabili, in 

frunte cu premierul Victor Ponta, se dau peste cap sa gaseasca solutii pentru a le reduce factura 

la energie şi gaze. 

„Ceea ce mă interesează pe mine e ca în condiţii de concurenţă corectă, beneficiarul indirect, 

consumatorii mari, cei care asigură competitivitatea României, să supravieţuiască reformei 

energiei”, a declarat seful Guvernului, preocupat sa nu se ajunga „ în situaţia în care operaţia a 

reuşit şi pacientul a murit.”. 

In ultima perioada, facturile la energie şi la gaze au crescut foarte mult, mai ales pentru 

consumatorii industriali. Aceasta, din cauza procesului de liberalizare a pieţei, în cazul gazelor, şi 

– pentru energie electrică – în special, în urma majorării producţiei de energie regenerabilă. Iată 

că marile uzine au ajuns să plătească peste o sută de milioane de lei la curent doar pentru 

componenta de certificate vezi şi taxă de cogenerare. 

Spre exemplu, Alro Slatina, cel mai mare consumator de energie din România, va trebui să 

plătească în plus pentru eco-taxe 20 de milioane de lei, doar pentru cheltuielile de regularizare 

din 2013, iar impactul asupra bugetului pentru 2014 este de aşteptat să depăşească cu cel puţin 

80 de milioane de lei, potrivit estimarilor companiei. 

Alro Slatina a plătit pentru certificatele verzi în acest an circa 20 de milioane de euro, de la două 

milioane de euro anul trecut, ArcelorMittal a plătit 15,4 milioane de euro, Lafarge – 10,9 milioane 

de euro, iar Tenaris – 3,3 milioane de euro, evidentiaza Asociaţia Marilor Consumatori Industriali 

de Energie 

Se pregateste privatizarea OPCOM dupa metoda : distruge si apoi vinde ieftin? 

http://www.bizenergy.ro/marii-consumatori-industriali-au-bagat-in-priza-cabinetul-ponta/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/se-pregateste-privatizarea-opcom-dupa-metoda-distruge-si-apoi-vinde-ieftin/
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A trecut o luna de cand Comisia Europeana a aplicat o amenda de peste 1 milioane de euro 

operatorului pietei de energie electrica din Romania si nimeni nu stie inca cum au fost rezolvate 

problemele surprinse de catre autoritatile de la Bruxelles. Daca traderilor straini de energie 

prezenti pe piata romaneasca li s-a rezolvat problema, in sensul ca nu mai sunt obligati sa 

plateasca TVA pe tranzactii in Romania, in schimb despre problemele de lichiditate ale OPCOM, 

generate de lipsa TVA nu se spune un cuvant. Cum se descurca operatorul de piata, avand inca 

rolul de contraparte, in situatia in care cuantumul taxei pe valoare adaugata platita de traderii 

straini era cam de 17 ori mai mare decat cifra de afaceri a OPCOM ? 

Sa presupunem ca o parte din acesti bani pot fi recuperati din noile tarife aprobate de catre 

ANRE la inceputul anului pentru serviciile OPCOM, dar aceasta suma este mult sub nivelul TVA. 

Pe de alta parte cum si cine va plati amenda data de Comisia Europeana, in conditiile in care 

aceasta este de circa o treime din cifra de afaceri a OPCOM si mult mai mare decat profitul 

companiei? Este adevarat, OPCOM a contestat amenda la Curtea Europeana de Justitie (sau 

cel putin asa s-a anuntat) dar sansele de castig sunt destul de slabe, mai ales ca autoritatile 

considera amenda Comisiei ca fiind destul de blanda si s-au impacat cu ideea platii ei. 

Pana sa aflam raspunsuri la aceste intrebari nu putem sa nu anticipam un scenariu extrem de 

bine pus la punct, de preluare a operatorului de piata de catre firme private, la o valoare mult 

scazuta fata de ceea ce s-a investit in el si mai ales fata de importanta covarsitoare pentru buna 

functionare a pietei de energie din Romania. Metoda prin care inainte de vanzare se incearca 

scaderea valorii unei companii, pentru ca ulterior sa fie cumparata la pret de nimic nu este noua 

in Romania. Mai toate privatizarile importante au trecut prin aceasta. 

Trebuie sa amintim ca una din obligatiile asumate de catre Romania in negocierile cu 

organismele financiare internationale este si privatizarea OPCOM. Mai mult decat atat, anul 2014 

pare sa fie chiar scadenta acestei operatiuni. Sa ne mai mire atunci ca s-a inceput tocmai cu o 

amenda la la Comisia Europeana? OPCOM si-a asumat rolul de contraparte in tranzactiile cu 

energie inca din 2008, functionand ca o casa de compensatii, ceea ce a permis ca tranzactiile sa 

fie decontate in maxim doua zile si piata sa nu duca lipsa de lichiditati. La vremea respectia insa 

se avea in vedere ca OPCOM sa fie rapid privatizat.  

Cum acest lucru nu s-a intamplat, guvernul a venit, in noua conjunctura, cu o Ordonanta de 

Urgenta care modifica Codul fiscal si care ofera prin discriminare posibilitatea pentru anumiti 

traderi sa nu plateasca taxa pe valoare adaugata la tranzactii, ceea ce s-a dovedit o carpeala de 

moment. Statul ar urma sa intervina printr-un circuit financiar astfel incat sa poata acoperi criza 

de lichiditate din piata. Oare acelasi tip de carpeala se cauta si in momentul de fata?  

Foarte posibil, daca banuiala noastra, conform careia OPCOM trebuie privatizat pe mai nimic se 

confirma. Pretul de piata al operatorului de energie electrica va fi foarte scazut, pentru ca noii 

actionari vor fi obligati sa aduca bani de acasa pentru a sustine o casa de compensatii (rolul de 

contraparte) .  

Transelectrica, actualul actionar majoritar al OPCOM va ramane cel mai probabil cu plata 

amenzii data de catre Comisia Europeana su cu alte crica 9 milioane de euro investiti deja in 

OPCOM, de la infiintare si pana in prezent. Ca o paranteza, acesti bani trebuiau recuperati din 

activitatea OPCOM, dar intre timp s-au recuperat tot de la consumatorii din Romania, prin 

cresterea repetata a tarifelor de transport si mai nou prin cresterea tarifelor operatorului de piata.  
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(Incepand din anul 2008, OPCOM a ocupat rolul de contraparte in tranzactiile cu energie 

electrica, in sensul ca orice act de vanzare-cumparare trecea inevitabil prin OPCOM, din punct 

de vedere al decontarii. Astfel s-au evitat blocajele financiare, precum si aparitia arieratelor, in 

sensul in care fiecare tranzactie era achitata in cel mult doua zile de la data incheierii ei. Trebuie 

sa recunoastem e o performanta pentru Romanai. De aici a aparut si o mare lichiditate in piata, 

necesara bunei functionari a oricarei burse. Plata TVA insa in tara de origine a traderului de 

energie face praf aceasta lichiditate castigata in ultimii 5 ani, iar rolul de contraparte nu mai poate 

fi jucat de catre OPCOM pentru simplu motiv ca acesta nu dispune de lichiditati si nici o banca 

nu este dispusa sa angajeze credite de zeci de milioane de euro in numele OPCOM. 

 

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  09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04  

Preţ mediu [Lei/MWh]  176,08 195,80 201,42 233,60 236,01 179,15 180,35 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

 626,08 645,80 651,42 683,60 686,01 629,15 630,35 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

 55.021 61.184 53.012 53.405 44.775 50.802 61.945 

 
 

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. 

08.04 6397 6767 1971 900 2045 1415 -370 232 159 44 

09.04 6445 6880 2040 1057 1640 1412 -435 572 113 46 

10.04 6847 7465 2046 1096 1867 1409 -619 927 71 50 

11.04 6860 7073 2228 1091 2084 1405 -213 150 61 55 

12.04 6368 6472 1894 898 2030 1415 -104 104 76 55 

13.04 5646 5990 1764 829 1783 1420 -344 34 98 62 
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ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 467 / 2014-02-26 

ACORDARE AI CEF NABAB, GIGAWATT GREEN 

 468 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, NEW LIFE ENERGY 

 469 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, PORT ENERGY CONSTRUCT 

 470 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, PANDA CONFETI 

 471 / 2014-02-26 

MODIFICARE LICENTA 1245, KUERYO IMPORT EXPORT 

 
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 

 

 

Grafice, Harta  

 

 

http://anre.ro/decizie.php?id=20254
http://anre.ro/decizie.php?id=20254
http://anre.ro/decizie.php?id=20255
http://anre.ro/decizie.php?id=20255
http://anre.ro/decizie.php?id=20256
http://anre.ro/decizie.php?id=20256
http://anre.ro/decizie.php?id=20257
http://anre.ro/decizie.php?id=20257
http://anre.ro/decizie.php?id=20258
http://anre.ro/decizie.php?id=20258
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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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 


