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1. PRESA INTERNA 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Statul susţine în secret termocentralele falite. De luni, 15 aprilie, acestea vor avea acces 

prioritar şi garantat în sistemul energetic naţional 

Guvernul acordă prioritate de acces în sistemul energetic centralelor Hunedoara şi Oltenia, 

înaintea producătorilor hidro sau nuclear. Normativul a apărut fără consultarea prealabilă a 

partenerilor. 

Pentru asigurarea alimentării în flux continuu cu energie electrică, în condiţiile în care 

consumatorii sunt diferiţi şi nu utilizează în mod constant energia, pe piaţa de profil oferta trebuie 

să fie în fiecare moment egală cu cererea. Să nu circule, în sistem, nici mai multă, nici mai puţină 

energie decât se consumă efectiv. 

De cealaltă parte, şi producătorii sunt diferiţi, au tarife proprii în funcţie de caracteristicile tehnice 

(hidro e cel mai ieftin, termo – cel mai scump), dar ei nu pot intra oricum în fluxul energetic, din 

cauza diferenţelor dintre consumatori. Pentru „împăcarea“ tuturor participanţilor la piaţă, atât din 

punctul de vedere tehnologic, cât şi al tarifelor, a fost creată bursa de energie şi dispecerul 

naţional OPCOM, care coordonează conectarea/deconectarea producătorilor în funcţie de 

comportamentul consumatorilor. 

O intervenţie neanunţată 

Din punctul de vedere al consumatorilor, ideal este ca sursele hidro şi nuclear să asigure toată 

cantitatea de energie necesară, pentru că acestea sunt şi cele mai ieftine (între timp, au apărut şi 

centralele eoliene, care câştigă tot mai mult teren). Dar adesea au loc consumuri suplimentare, şi 

atunci trebuie conectate şi sursele termo, care sunt mai scumpe. 

Ei bine, exact aici a intervenit Guvernul, adoptând săptămâna trecută o Hotărâre prin care 

acordă prioritate maximă la intrarea în sistemul energetic pentru sursele termo, în detrimentul 

celorlalte. Şi nu a oricăror surse termo, ci a centralelor de la Deva (Hunedoara) şi din Oltenia, ale 

căror costuri sunt printre cele mai mari. 

Normativul, despre care toţi specialiştii din sistemul energetic spun că a apărut peste noapte, 

fără nicio consultare prealabilă, stabileşte că „se acordă acces garantat în reţea care să asigure 

funcţionarea continuă la putere medie electrică“ pentru 500 MW şi 700 MW din Hunedoara 

(Deva), respectiv Oltenia. Acces garantat înseamnă că, dacă Oltenia şi Hunedoara îşi găsesc 

clienţi, pentru energia contractată şi vândută, Transelectrica şi dispecerul naţional le garantează 

preluarea energiei în reţea. Altfel spus, megawattul scump de la termo are prioritate în faţa celui 

ieftin, de la hidro sau nuclear – asta a decis Guvernul, fără să se consulte cu nimeni. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/termocentrale-1_5162ea1500f5182b859919fd/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/termocentrale-1_5162ea1500f5182b859919fd/index.html
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Vinovatul de serviciu: consumatorul 

„Pentru variaţii care nu se pot regla de fiecare dată, dispecerul Transelectrica funcţionează ca un 

soi de broker între cei care pot rezolva problema şi cei care o cauzează. Îi pune pe producători 

(dar şi pe unii consumatori) să facă oferte: cât pot reduce sau creşte producţia (respectiv 

consumul) de energie, cât de repede (unii pot în câteva minute, alţii doar în ore), dar şi la ce 

preţuri. Aceştia fac oferte în perechi preţ/cantitate, pe care Transelectrica le centralizează şi le 

ordonează, alegând cea mai bună opţiune. De regulă, cumpără cea mai ieftină energie din 

această piaţă. După care Transelectrica le cere celor responsabili cu dezechilibrul să plătească 

ei (adică cine a consumat mai mult decât a contractat), Transelectrica nefăcând profit din asta. 

Ei, ce zice acum HG-ul? Transelectrica nu mai are voie să aleagă cea mai bună opţiune, ci 

energia de echilibrare oferită de Hunedoara şi Oltenia, înaintea celorlalţi mai eficienţi şi mai 

ieftini“, explică, într-un studiu dat ieri publicităţii, specialiştii de la Expert Forum 

Război total între producătorii de energie 

Hotărârea de Guvern care prevede preluarea cu prioritate a unei anumite cantităţi de energie 

termo în sistemul energetic a declanşat un adevărat război între producători. 

     Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA) a semnalat faptul că această hotărâre 

reprezintă o încălcare gravă a Directivei europene 28/2009 privind promovarea energiei din 

surse regenerabile. Potrivit acestei Directive, "statele membre se asigură că, la dispecerizarea 

instalaţiilor de producere a energiei electrice, operatorii de trans-port şi sistem acordă prioritate 

instalaţiilor de producere care utilizează surse regenerabile de energie, în măsura în care 

funcţionarea sigură a reţelei naţionale de energie electrică permite acest lucru şi pe baza unor 

criterii transparente şi nediscriminatorii". 

     Comisia Europeană, care încurajează trecerea la un viitor cu mai puţine emisii de carbon, cu 

siguranţă se va sesiza şi poate declanşa procedura de infringement împotriva Româ-niei, afirmă 

Ionel David, preşedintele RWEA. 

     Sindicatul Hidrosind din Hidroelectrica a anunţat, ieri, că va ataca în instanţă Hotărârea de 

Guvern pentru a o anula întrucât măsurile din actul normativ conduc la creşterea preţului energiei 

la consumatorul final, la reducerea consumului şi falimentul industriei. Hidrosind va sesiza FMI, 

Comisia Europeană şi Consiliul Concurenţei cu privire la acest act normativ pe care îl consideră 

abuziv. 

     Laurenţiu Ciurel, directorul general al Complexului Oltenia, care produce energie pe bază de 

lignit, a declarat, pentru ziarul BURSA: "Toate emoţiile create în jurul hotărârii de Guvern, care 

prevede preluarea cu prioritate în sistem a unei anumite cantităţi de energie de la Complexul 

Oltenia şi Complexul Hunedoara, se concentrează pe Directiva Europeană care încurajează 

promovarea energiei curate. Dar atât Directiva, cât şi legislaţia naţională prevăd că preluarea cu 

prioritate a energiei regenerabile se face în măsura asigurării siguranţei sistemului energetic 

naţional. Sunt luni de zile în care centralele termo din Oltenia fac gratic echilibrarea pentru 

parcurile eoliene. Noi funcţionăm cu grupuri mari de câte 300 MW, care sunt concepute să 

producă în bandă. Am ajuns la situaţia aberantă când pornim un grup dimineaţa ca să-l oprim 

seara sau să oprim trei grupuri în decurs de o oră la comanda dispecerului naţional". 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=203254
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     Domnia sa susţine că societatea pe care o conduce funcţionează efectiv după cum bate 

vântul, fapt care generează probleme tehnice, dar şi pierderi importante. Laurenţiu Ciurel mai 

afirmă că termocentralele sunt ţinute mai mult descărcate de dispecer din cauza producţiei 

eoliene: "Menţinerea grupurilor la un nivel tehnologic mic produce o cantitate mai mare de emisii 

decât dacă aceste grupuri funcţionează în bandă. Toţi producătorii de pe piaţă trebuie să aibă 

condiţii egale de concurenţă. Trebuie să găsim o soluţie să ne optimizăm funcţionarea şi 

costurile. Termocentralele asigură siguranţa sistemului şi nu putem echilibra gratis la nesfârşit 

parcurile eoliene". 

     Ionel David mai afirmă: "Ne surprinde iniţiativa Guvernului, mai ales fiindcă din declaraţiile 

ministrului delegat pentru Energie, Constantin Niţă, reiese că doreşte să scadă preţul la energie, 

nu să-l crească. Energia eoliană a scăzut preţul energiei în piaţă cu până la 50% şi acum se 

vede clar că termocentralele produc cea mai scumpă energie, deşi au fost subvenţionate de stat 

timp îndelungat. Acest tip de politici industriale, care privesc spre trecut, încălcând totodată 

obligaţiile Româ-niei derivate din Directivele europene încalcă din nou principiile predictibilităţii 

legislative din ţara noastră. În mod evident, este o decizie care favorizează producătorii de 

energie mai puţin rentabili în detrimentul celor mai profitabili, ştiut fiind faptul că termocentralele 

au costuri de producţie mult mai ridicate decât alţi producători". 

     În replică Laurenţiu Ciurel afirmă că, într-adevăr, producţia eoliană este ieftină pe piaţa liberă: 

"Dar pe factura primită de consumatorii finali există facturate şi costurile cu schema suport. Dacă 

te uiţi la costurile totale ale unui MWh produs într-un parc eolian constaţi că producţia termo este 

mai ieftină cu 50%. Cât despre faptul că energia se va scumpi în urma măsurii stabilite de 

Guvern pentru unităţile termo, eu nu m-aş grăbi cu concluziile. ANRE trebuie să facă normele de 

aplicare şi vom vedea cum va fi remunerată energia pe cărbune". 

     Hotărârea buclucaşă prevede acordarea accesului garantat la reţele pentru electricitatea 

produsă la Mintia (Complexul Hunedoara), care îi asigură funcţionarea continuă la o putere de 

200 MW. Acces garantat are şi Complexul Oltenia pentru o putere de 500 MW. 

     Complexul Hunedoara are obligaţia de a furniza servicii tehnologice de sistem către 

Transelectrica la o putere de 400 MW, iar Complexul Oltenia - la o putere de 600 MW.  

     Aceste măsuri sunt aplicate doar în perioada 15 aprilie 2013 - 1 iulie 2015.  

Exclusiv: O hotarare de Guvern – Back to the Basics 

O ipoteza socanta: Nita stie legea?! Se pare ca da. 

A curs multa cerneala pe tema recentei hotarari de guvern “privind adoptarea unor masuri pentru 

siguranta alimentarii cu energie electrica”. Au fost multe afirmatii, vindicative, revendicative, sau 

pur si simplu sentimentale. Si ca intotdeauna, în dulcele obicei romanesc, am amenintat cu 

justitia, sau ca vom merge la Bruxelles sa ne param unii pe altii (la Inalta Poarta) , fara macar sa 

ne intrebam daca oficialii europeni nu vor rade cumva de noi, pentru simplu motiv ca nu ne 

cunoastem propria legislatie si reglementare, propriul interes.  

Energy-Center a incercat sa desluseasca “tainele”acestei hotarari de guvern in baza informatiilor 

sumare din piata, facand chiar o paralela intre deciziile oarecum asemanatoare ale fostului 

ministru Adriean Videanu si deciziile de ultima ora ale actualului ministru a energiei, Constantin 

Nita. 

http://energy-center.ro/actualitate/o-hotarare-de-guvern-back-to-the-basics/
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Iata ca, in urma eforturilor noastre, specialistii pietei de energie din Romania au inceput sa 

raspunda provocarii lansate de Energy-Center, cu argumente pe care nimeni nu le poate 

contesta. Inainte de a da curs acestor opinii, ne exprimam speranta ca si alti actori din domeniu 

se vor inscrie in aceasta dezbatere, cruciala pentru viitorul sectorului energetic din Romania.  

ARE HG O BAZA LEGALA IN ROMANIA SI IN UE? 

S-a afirmat ca HG-ul despre care facem vorbire de vreo trei zile incoace ar incalca Legea 

220/2008, cu modificarile ulterioare si ca ar distorsiona competitia. Presupunem ca aceasta 

afirmatie are la baza preluarea ad-hoc si absolutizarea definitiei accesului garantat (reprodusa 

mai jos) din legea mentionata si presupunerea (gresita) ca accesul garantat este un drept 

exclusiv al productiei din surse regenerabile. 

Lit. a, art. 2 a fost introdusa in lege de pct. 1 al art. I din OG 88/12.11.2011<LLNK 12 

” acces garantat la retele energiei electrice din surse regenerabile – ansamblu de reguli si conditii 

tehnice si comerciale in baza carora pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de 

energie care beneficiaza de schema de sprijin prin certificate verzi contractata si vandută pe 

piata de energie electrica se garanteaza preluarea in reteaua electrica; 

Atentionam asupra faptului ca aceasta definitie se refera la “acces garantat la retele al energiei 

electrice din surse regenerabile“, in timp ce definitia din Legea 123/2012 (reprodusa mai jos) nu 

restrictioneaza definitia la surse regenerabile: 

ART. 3 

“acces garantat la retele electrice – ansamblul de reguli si conditii tehnice si comerciale prin care 

unor categorii de producatori aflate sub incidenta unei scheme de sprijin adoptate la nivel 

national li se garantează preluarea in reteaua electrica a unor cantitati de energie electrica ce au 

fost contractate pe piata concurentiala sau pe baza unor obligatii de achizitie stabilite în baza 

prezentei legi; 

Si cum ar putea sa restrictioneze, cand articolul 5 al Legii 123/2012 stabileste: 

Programul energetic 

(3) Prin hotarare a Guvernului, pentru raţiuni legate de siguranţa alimentării cu energie electrică, 

se poate acorda acces garantat la reţelele electrice pentru energia electrică produsă in centrale 

electrice care utilizează combustibili din productia interna, dar numai pentru cantitati anuale 

corespunzatoare unei energii primare de maximum 15% din cantitatea totala de combustibil 

echivalent, necesara pentru a produce energia electrica aferenta consumului brut final al tarii. 

Iata ca am lamurit atat baza legala in Romania pentru HG (Legea 123/2012), si necesitatea HG, 

precizata de Legea 123-2012, care spune: “Prin hotarare a Guvernului…”.) cat si denumirea HG: 

“privind adoptarea unor masuri pentru siguranta alimentarii cu energie electrica”. 

Daca ne intrebam de ce a fost introdus in lege acest articol 5, paragraful 3, este suficient sa 

consultam Articolul 15 “Dispecerizare si echilibrare”, paragraful (4) al Directivei 2009/72/CE 

privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 

2003/54/CE: 
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“Din motive de siguranta a alimentarii, un stat membru poate dispune sa li se acorde prioritate la 

dispecerizare instalatiilor de producere care folosesc, ca sursa primara de energie, combustibili 

indigeni, intr-un procent care sa nu depaseasca,iîntr-un an calendaristic, 15 % din totalul energiei 

primare necesare pentru producerea energiei electrice consumate in statul membru respectiv.” 

Revenind la afirmatia vehicluata,conform careia HG incalca Legea 220/2008, afirmatie ce ar 

avea la baza, presupunem, o eventuala restrangere prin aceasta hotarare a drepturilor productiei 

din surse regenerabile, reproducem Art.2. alineatul aj din Legea 220/2008: 

aj) acces prioritar la reţele al energiei electrice din surse regenerabile – ansamblu de reguli si 

conditii tehnice si comerciale in baza carora unor categorii de producatori de energie electrica din 

surse regenerabile de energie li se asigura posibilitatea preluarii in orice moment si a vanzarii 

intregii cantitati de energie electrica produsa la un moment dat,in functie de capacitatea 

racordului la retea si disponibilitatea unitatilor/resurselor eligibile, in masura in care nu este 

afectata siguranta Sistemului Electroenergetic National; 

cat si urmatorul articol din directiva 2009/28/CE: 

Articolul 16 

Accesul la retele si exploatarea acestora 

(2) Sub rezerva cerintelor privind mentinerea fiabilitatii si sigurantei retelei electrice, pe baza unor 

criterii transparente si nediscriminatorii definite de autoritatile nationale competente (nn: ordinul 

ANRE 33/2012): 

(b) statele membre prevad de asemenea, fie accesul prioritar, fie accesul garantat la reteaua 

electrica pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie; 

Si, pentru o completa intelegere, de ce anticipam ca Bruxelles-ul nu se va supara, fie-ne ingaduit 

sa reproducem un asa numit “recital” (motivatie) dintr-o alta directiva aplicabila: “directiva 

2005/89/CE privind masurile menite sa garanteze siguranta aprovizionarii cu energie electrica si 

investitiile in infrastructuri” , care de asemenea trebuie avut in vedere.  

(5) La promovarea energiei electrice produse din surse de energie regenerabila, este necesar sa 

se asigure disponibilitatea capacitatii de rezerva asociate in cazul in care acest lucru este 

necesar din punct de vedere tehnic pentru mentinerea fiabilitatii si sigurantei rețelei. 

Putem, pur si simplu, sa conchidem ca HG pregatit de ministrul delegat al energiei este necesar, 

conform cu legislatia in vigoare si bine orientata in contextul legislatiei UE. Nu reclamati la 

Bruxelles! Ne vor intreba de ce am asteptat atata timp. In numerele viitoare ale publicatiei 

noastre vom aduce si alte argumente. (va urma) 

Exclusiv: O hotarare de guvern – Back to the Basics (II) 

Revenim asupra Hotararii de guvern pregatita fara consultare publica de catre ministrul delegat 

pentru Energie, Constantin Nita, incercand sa analizam efectele ei, altfel decat s-a interpretat 

pana acuma. Argumentele noastre se bazeaza, asa cum am aratat in primul material, pe 

legislatia aflata in vigoare, motiv suficient de intemeiat pentru ca HG-ul cu pricina sa nu poata fi 

contestat, cel putin din acest punct de vedere. 

http://energy-center.ro/actualitate/exclusiv-o-hotarare-de-guvern-back-to-the-basics-ii/


 

6 

 

Vom incerca, “sine ira et studio” trei lucruri simple:  

a) sa ne intrebam daca o serie de afirmatii sunt justificate si apoi sa ne dam posibile raspunsuri;  

b) sa ne intrebam care sunt implicatiile Hotararii şi, din nou sa incercam posibile raspunsuri ; 

c) sa vedem in ce masura hotararea de guvern are baza legislativa in Romania si in Uniunea 

Europeana, sau daca HG era necesara, oferindu-ze ca prime raspunsuri o serie de citate. 

A) Sunt justificate unele afirmatii? 

1) Costuri, varsta, eficienta 

Afirmatii: 

* “CE Oltenia se afla in pragul insolventei” 

* “Cele doua complexuri energetice produc cea mai scumpa energie” 

* “Textul actului normativ … atenteaza la functionarea pietei de energie si incurajeaza productia 

ineficienta” 

“.. centralele termo vechi..etc.” 

“cele mai eficiente surse de energie si servicii de sistem provin de la Hidroelectrica si centrala 

Brazi, apartinand OMV Petrom.  

Ar trebui sa ne amintim ca: 

- desi este adevarat ca Hidroelectrica si Brazi au alte costuri, in 2012, CE Oltenia a produs foarte 

mult si a avut un numar mare de ore de functionare, ceea ce inseamna ca, desi scumpa, energia 

produsa a fost absolut necesara pentru acoperirea consumului si pentru asigurarea sigurantei 

sistemului; 

- scump nu inseamna intotdeauna ineficient; 

- desi vechi, centralele in cauza au reprezentat tinta unor investitii substantiale atat pentru 

reabilitari cat si pentru adaptarea la cerintele de mediu 

- desi global se spune ca intram intr-o era de aur a gazului natural sunt voci care afirma ca, 

totusi, in Europa, carbunele nu si-a spus ultimul cuvant; este adevarat insa ca aceasta depinde 

esential de evolutia catre aplicarea la scara industriala a tehnologiilor de captare si stocare a 

carbonului conditionata de succesul proiectelor aflate in derulare. 

2) Concurenta 

Afirmatii:  

* “HG-ul da prioritate absoluta centralelor termo vechi in fata Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau 

oricaror investitii noi in energie”; 

* “Masura distruge complet concurenta intre Oltenia si Hunedoara, pe de o parte, si tot restul 

pietei, pe de alta parte”; 
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* “Transelectrica nu mai are voie sa aleaga cea mai buna optiune, ci energia de echilibrare 

oferita de Hunedoara si Oltenia, inaintea celorlalti, mai eficienti si mai ieftini.” 

Ar trebui sa ne amintim ca: 

- hotararea de guvern nu se refera in articolele 1-3 la concurenta pentru vanzarea energiei, ci la 

accesul la retea pentru energia DEJA VANDUTA si ca nu influenteaza modul de vanzare al 

acesteia; 

- in acest moment, in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE 33/2012 cinci surse (eoliana, 

solara, cogenerare, hidro cu hidraulicitate mare si nuclear) se afla deja pe aceeasi treapta de 

prioritate, inaintea centralelor pe carbune, in ceea ce priveste reducerea productiei in conditii 

impuse de siguranta sistemului;  

Asadar, dupa aceste aduceri aminte trebuie spus ca, in conformitate cu prevederile hotararii de 

guvern, nu ne asteptam ca productia CE Oltenia si CE Hunedoara vor fi pozitionata pe o 

prioritate “absoluta” de mentinere in functiune in dauna celor cinci surse mentionate si ca 

regenerabilele nu sunt nici pe departe mai ieftine avand in vedere certificatele verzi asociate, sau 

ca nici despre hidro nu se mai poate spune ca este o sursa ieftina avand in vedere preturile 

ofertate anul trecut pe piata centralizata a contractelor bilaterale. 

B) Care ar fi implicatiile Hotararii de Guvern? 

Aminteam in cele de mai sus ordinul ANRE 33/2012. In conexiune cu HG, sunt relevante 

urmatoarele prevederi ale acestuia: 

ART.2 

(2) Dupa epuizarea tuturor posibilitatilor tehnice de reducere de putere (UD-urile termo se reduc, 

de regula, la minim tehnic sau sunt oprite dacă este posibil) a UD ofertate la un pret mai mare 

sau egal cu pretul minim admis precizat la art. 1 alin. (4), cu metinerea nivelului de adecvanta si 

a celui de securitate a Sistemului energetic naţional (SEN), OTS dispune reducerea productiei 

CEED si UD-ES a caror productie realizata momentan depaseste productia notificata fizic. 

(3) Daca, dupa luarea masurilor precizate la alin. (2), productia trebuie redusa in continuare 

pentru realizarea echilibrului productie-consum, atunci OPE dispune reducerea de putere pentru 

UD care oferteaza la pretul minim precizat la art. 1 alin. (3) si, numai in ultima instanta, dispune 

reducerea de putere pentru UD care oferteaza la pretul minim precizat la art. 1 alin. (2). Metoda 

de selectare a UD in cadrul aceleiasi categorii de pret minim de oferta este similara celei 

prezentate la alin. (2): OPE dispune fiecarei UD o reducere de putere proportionala cu puterea 

instalata a fiecarei UD, in trepte de 20% din puterea instalata, rotunjite la multiplu de 10 MW, 

pana la oprirea totala. 

Mentionam ca ART.1 alin.(2) indicat mai sus are urmatorul continut: 

(2) Oferta zilnica pentru cantitatea de energie de echilibrare disponibila a producatorilor detinatori 

de CEED (nn: centrale electrice eoliene dispecerizabile) poate avea un pret minim admis de 0,1 

lei/MWh. Acelasi pret minim admis se aplica si ofertei zilnice pentru cantitatea de energie de 

echilibrare disponibila realizate de: 

a) UD care produc energie electrica din energie solara (UDES); 
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b) UD de producere a energiei electrice in cogenerare de inalta eficienta, corespunzator 

capacitătii calificate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in 

continuare ANRE, pentru cogenerarea de inalta eficienta; 

c) UD de producere a energiei electrice din surse hidro declarate cu hidraulicitate ridicata in baza 

procedurii specifice intocmite de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 

“Transelectrica” – S.A. Bucuresti, in calitate de operator al PE (OPE); 

d) UD de producere a energiei electrice din sursa nucleara aflate in functiune la data intrarii in 

vigoare a prezentului ordin. 

In conformitate cu prevederile HG, putem presupune ca Ordinul 33/2012 ar putea fi actualizat cu 

introducerea unei litere suplimentare, e), asociata celor 500, respectiv 200 MW aferenti 

productiei CE Oltenia si CE Hunedoara. Pare simplu, nu-i asa? 

CE Oltenia: Nu putem merge pe bursa de energie pentru că vindem sub costuri 

Complexul Energetic Oltenia, producător de energie care reuneşte marile complexuri energetice 

Turceni, Rovinari şi Craiova, dar şi SNLO, spune că în acest moment este subcontractat, iar 

vânzarea electricităţii pe bursa OPCOM deja nu mai este o opţiune din cauza scăderii preţurilor. 

În acest context, guvernul a elaborat un proiect prin care o anumită capacitate din toată puterea 

instalată a CE Oltenia, dar şi a CE Hunedoara, va avea acces garantat la reţelele de energie, 

fiind asigurată o funcţionare continuă a respectivei capacităţi. Energia ar urma să fie livrată în 

coşul cu care sunt alimentate populaţia sau micile companii, după cum spunea săptămâna 

trecută ministrul delegat pentru energie Constantin Niţă, care însă a dat asigurări că acest lucru 

nu va duce la o creştere a facturilor. 

„Noi oricum avem accesul garantat la reţele, dar ceea ce ne trebuie nouă este un utilizator. Noi 

suntem acum subcontractaţi şi nu putem vinde pe bursă pentru că preţul de acum este sub 

costurile noastre“, explică Aurel Medinţu, directorul diviziei de energie din cadrul CE Oltenia. 

Potrivit acestuia, prin hotărârea de guvern CE Oltenia ar urma să primească acces garantat la 

reţele pentru o putere de cel puţin 500 MW. În total, CE Oltenia are 12 blocuri energetice cu o 

capacitate de 3.570 MW. În cazul CE Hunedoara accesul garantat este pentru o capacitate de 

cel puţin 200 MW. 

„Această hotărâre nu poate fi aplicată imediat pentru că trebuie să vină un set de reglementări 

din partea ANRE, dar în opinia mea această cantitate ar trebui să meargă spre consumatorii 

alimentaţi în regim reglementat. Este însă o problemă pentru că noi de la ANRE am primit trei 

ordine privind cantităţile pe care ar trebui să le livrăm pe acest segment, de fiecare dată din ce în 

ce mai mici. Piaţa reglementată a scăzut drastic. Este foarte ambiguu“, spune reprezentantul CE 

Oltenia. 

Potrivit acestuia, prevederile hotărârii ar trebui să se aplice începând cu 1 iulie 2013 până în iulie 

2015. 

„Nu ştiu cât ne va mai ajuta la acel moment pentru că oricum în această perioadă vântul nu mai 

bate, iar ponderea energiei hidro scade, aşa că tot la noi va reveni cererea.“ 

http://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-oltenia-nu-putem-merge-pe-bursa-de-energie-pentru-ca-vindem-sub-costuri-10721767
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Odată cu scăderea consumului de energie şi a preţurilor, concomitent cu creşterea producţiei de 

energie din surse regenerabile, în special eoliene, marile termocentrale s-au văzut cu o piaţă de 

desfacere restrânsă. În acelaşi timp însă, tot termocentralele, alături de hidrocentrale, sunt cele 

care protejează sistemul energetic de caracterul puternic variabil al energiei eoliene, cu costuri 

pe măsură însă. 

„De dimineaţă aveam aproape 1.800 MW pe eolian, acum mai sunt 800 MW. Acum este bine că 

sunt ape, dar şi astea se termină, iar centralele care funcţionează continuu sunt cele care pot 

prelua variaţiile de putere“, a explicat reprezentantul CE Oltenia. 

Delegatul Niţă dă piaţa energiei peste cap. Pentru a da bine în poză la Congresul PSD, 

ministrul bagă pe gâtul consumatorilor energia scumpă 

Într-o tăcere totală şi cam pe sub masă, Guvernul a dat o lovitură pieţei energiei, care se va simţi 

în punga consumatorilor. Printr-o măsură pur administrativă se va ajunge la scumpirea curentului 

cu 5% doar aşa, la prima vedere. Printr-o ordonanţă, Guvernul a impus ca energia produsă de 

marile termocentale deţinute de stat să aibă prioritate în faţa altor producători. 

Asta înseamnă că e musai ca energia lor, de două ori mai scumpă decât cea hidro, să ajungă la 

consumatori. Cu tot cu costul său uriaş. Complexurile energetice Oltenia şi Hunedoara, care 

produc cea mai scumpă energie din sistem, sunt favorizate printre ceilalţi producători. Hotărârea 

Guvernului obligă ca ceea ce produc cele două companii să fie preluat cu prioritate în sistem. 

Energia din termocentrale are un cost dublu faţă de Hidroelectrica şi, implicit, pe bursa de 

energie şi la consumatorul final va ajunge curent electric cu o valoare mai mare. “Cu siguranţă, 

furnizorii vor prelua aceste costuri ale unei energii foarte scumpe. Atunci, efectul va fi şi asupra 

populaţiei”, a confirmat Silvia Vlăsceanu, director al Asociaţiei Companiilor de Utilităţi. “Punând în 

piaţă prioritar energie care este mai scumpă, fiind ineficientă, asta se traduce în preţuri mai mari 

la consumatori. Efectul este pe termen lung şi este o încercare de subvenţionare cu încă doi ani 

a acestor centrale ineficiente”, explică Otilia Nuţu, expert în energie. 

Normativul, despre care toţi specialiştii din sistemul energetic spun că a apărut peste noapte, 

fără nici o consultare prealabilă, stabileşte că “se acordă acces garantat în reţea care să asigure 

funcţionarea continuă la putere medie electrică” pentru 500 MW şi 700 MW din Hunedoara 

(Deva), respectiv Oltenia. Acces garantat înseamnă că, dacă Oltenia şi Hunedoara îşi găsesc 

clienţi, pentru energia contractată şi vândută, Transelectrica şi dispecerul naţional le garantează 

preluarea energiei în reţea. Altfel spus, megawattul scump de la termo are prioritate în faţa celui 

ieftin, de la hidro sau nuclear – asta a decis Guvernul. 

În măruntaiele hotărârii de guvern se ascunde, de fapt, o formă de ajutor pentru doi coloşi 

energetici de stat. Piaţa este dată peste cap chiar într-o perioadă în care ea trebuie să se 

liberalizeze. Un alt efect va fi că investitorii se vor feri să mai intre pe o piaţă în care statul îşi 

ajută cu subvenţii mascate propriile companii. 

Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, vrea să dea “bine în poză” la apropiatul 

congres al PSD. El vizează o funcţie de vicepreşedinte şi “salvarea” termocentralelor ar fi bună 

de anunţat de la tribună. 

“Motivaţia adoptării acestei HG nu e menţinerea siguranţei sistemului, ci a siguraţei, a linştii 

sociale pentru următorii doi ani de zile”, spune Silvia Vlăseanu. 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/delegatul-nita-da-piata-energiei-peste-cap-pentru-a-da-bine-in-poza-la-congresul-psd-ministrul-baga-pe-gatul-consumatorilor-energia-scumpa-640944.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/delegatul-nita-da-piata-energiei-peste-cap-pentru-a-da-bine-in-poza-la-congresul-psd-ministrul-baga-pe-gatul-consumatorilor-energia-scumpa-640944.html
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INTERVIU VIDEO Constantin Nita: La companiile de distributie sunt unele profituri 

ascunse. Am de gand sa umblu foarte serios la toate tarifele/Avem un surogat de bursa  

Ministrul delegat pentru energie, Constantin Nita, este hotarat sa ceara verificarea tuturor tarifele 

care se stabilesc in zona energetica, chiar daca  acestea sunt stabilite de ANRE, o institutie 

independenta."Am de gand sa umblu foarte serios la toate tarifele care se platesc in momentul 

de fata", a  declarat Constantin Nita intr-un interviu acordat HotNews. Nita a mai avertizat ca din 

luna mai, secretarul de stat Maricel Popa va trebui sa se ocupe de tot  ceea ce inseamna 

distributie energie. "Sunt unele profituri pe care le numesc profituri ascunse, pe care nu le vezi la 

suprafata", sustine Nita. Acesta este  convins ca distribuitorii nu vor pleca din Romania chiar 

daca incepe un "razboi" cu acestia. Nita a mai criticat foarte dur si OPCOM-bursa energiei. 

"Avem un  surogat de bursa", a spus Nita. In ceea ce priveste spargerea Hidroelectrica in 2-3 

societati, ministrul a afirmat ca vrea sa le faca "indiferent daca  deranjez pe unii sau pe altii". 

Intrebat cum va putea sa intervina asupra tarifelor in conditiile in care acestea sunt stabilite de 

Autoritatea de reglementare, Nita a raspuns; Si care este problema? Nu putem sa discutam? 

Trebuie sa aratam ANRE ca cel care plateste este consumatorul. Noi trebuie sa tinem cont si de  

consumatorul industrial si de cel casnic. Nita a mai spus ca nu poate fi pacalit in privinta 

"profiturilor ascunse" ale distribuitorilor. "Nu uitati ca vin dintr-o zona privata, stiu foarte bine cum 

lucreaza. E greu sa ma pacaleasca!", a afirmat Nita. 

Vezi in cadrul interviului si alte declaratii referitoare la exporturile de gaze, investitiile in sectorul 

energetic,  transferul Transelectrica la Ministerul Finantelor etc. 

Despre impartirea companiei Hidroelectrica in 2-3 societati: "Vreau sa le fac indiferent daca 

deranjez pe unii sau pe altii" 

Rep: Ati declarat ca va doriti ca Hidroelectrica sa se imparta in 2-3 societati. Cum se vor forma 

aceste societati? 

Constantin Nita: A fost o discutie, lucram la un studiu pe aceasta tema, pentru ca nu renunt la 

ideea de a creea 2-3 companii puternice care sa functioneze  pe mix de resurse energetice.  

Rep: Cand va fi gata studiul? 

Constantin Nita: Intai este nevoie sa vedem din punct de vedere legislativ care sunt consecintele. 

Suntem in stadiul in care acum verificam legislatia pentru  a vedea cum putem face lucrul acesta, 

pentru ca in cadrul acestor companii avem si pachete minoritare, fie de la Fondul Proprietatea, 

fie de la alti  actionari. Si de aceea trebuie sa vedem care este influenta. Dupa care, pasul doi 

urmeaza studiul si le vom cupla pe amandoua in asa fel incat sa poata sa  iasa un fapt pozitiv. 

Rep: Cand s-a mai pus in discutie infiintarea unor companii energetice de acest fel, Electra si 

Hidroenergetica, s-au opus cei de la Comisia Europeana, Banca  Mondiala si, de la noi, Consiliul 

Concurentei. Cum veti face fata unor eventuale critici? 

Constantin Nita: Poate ne spun cei care s-au opus, cum poate o companie care produce energie 

doar pe baza de carbune sa fie competitiva pe o piata in care  functioneaza hidro si nuclear. 

Daca cineva poate sa-mi raspunda la aceasta intrebare, atunci o sa fiu si eu de acord cu el. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14588192-interviu-video-constantin-nita-companiile-distributie-sunt-unele-profituri-ascunse-trebuie-inteleaga-politica-preturi-trebuie-fie-una-decenta-daca-nu-inteleg-inseamna-problema.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14588192-interviu-video-constantin-nita-companiile-distributie-sunt-unele-profituri-ascunse-trebuie-inteleaga-politica-preturi-trebuie-fie-una-decenta-daca-nu-inteleg-inseamna-problema.htm
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Rep: Sa ne imaginam urmatoarea situatie. Doua hidrocentrale se duc la Oltenia... 

Constantin Nita: Unele companii pot fi asociate intr-un sistem de holding care poate sa 

functioneze foarte bine pe centre de profit, deci sunt solutii 

Vreau sa le fac indiferent daca deranjez pe unii sau pe altii. Aceste companii pentru tara sunt 

foarte necesare. Cine intelege bine, cine nu, mai pune mana,  mai citeste, mai studiaza si apoi 

vine sa discute cu mine.  

Rep: Daca aceasta initiativa se va lovi de o impotrivire din partea Comisiei Europene, sub forma 

legala de declansare a procedurii de infringement, veti  incerca ca inainte de a actiona sa aveti o 

discutie cu Bruxelles, astfel incat toate actiunile sa fie in concordanta cu legislatia europeana? 

Constantin Nita: Atata timp cat nicio tara din UE nu functioneaza pe sistemul pe care il avem noi, 

nu vad de ce UE s-ar opune acestei chestiuni. Mai mult  decat atat, m-am vazut cu domnul 

comisar Oettinger in care i-am explicat obiectivele mele pe termen mediu si saptamana aceasta 

ma mai vad o data cu el si  iarasi ii voi spune lucrul acesta. Nu se poate pe o piata libera, 

incepand de la 1 ianuarie 2014, sa pui pe picior de egalitate pe preturi competitive,  companii cu 

resurse care nu au nimic in comun: carbune, apa, nuclear, regenerabile.  

Rep: In celelalte state europene, companii precum CEZ au functionat de la inceput asa... 

Constantin Nita: Pai si noi de ce ne-am despartit? Este o intrebare care trebuie pusa celor care 

vin acum pe la televizor si ne dau lectii despre cum trebuie  gestionat sistemul energetic. Eu am 

inteles foarte bine cum functioneaza sistemul in afara si vreau sa functioneze ca in UE. NU fac 

nici cea mai mica  modificare. Cum functioneaza CEZ in Cehia, asa facem. Cum functioneaza 

RWE in Germania, tot la fel facem. Nu facem nimic deosebit, spectaculos. 

Rep: Cand va asteptati sa iasa Hidroelectrica din insolventa? 

Constantin Nita: La 1 iulie ar trebui sa inceteze starea de insolventa. 

Rep: Care sunt conditiile pentru iesirea din insolventa? 

Constantin Nita: Trebuie sa functioneze pe profit si sa aiba posibilitatea ca in perioada urmatoare 

sa-si plateasca datoriile din profitul obtinut. 

Rep: Vanzarea de microhidrocentrale este o conditie? Sunteti de acord cu acest lucru? 

Constantin Nita: Poate fi si acest lucru o conditie. Desigur, daca sunt ineficiente si exista capital 

privat care ar putea sa le faca eficiente, de ce nu? 

Rep: Exista o cerere reala pentru aceste microhidrocentrale? 

Eu nu am intervenit in managementul societatii. Acolo este comitetul creditorilor care decide, noi 

avem un singur reprezentant acolo care poate sa se opuna  sau poate sa fie de acord. 

Rep:Si daca administratorul judiciar va spune in iunie ca nu este momentul potrivit pentru iesirea 

din insolventa? 

Constantin Nita: Vom vedea. Vom discuta in Guvern aceasta chestiune, vedem care sunt 

cauzele, de ce trebuie prelungita starea de insolventa. Adica, trebuie  sa aduca argumente 

credibile care sa fie intelese de catre Guvern. 
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Despre bursa energiei: OPCOM nu functioneaza ca o bursa, avem un surogat de bursa 

Rep: Romania tocmai a fost actionata in judecata la Curtea Europeana de Justitie din trei motive, 

cel putin: nu au fost stabilite masuri pentru protejarea  consumatorilor vulnerabili, nu a fost facut 

transferul Transelectrica si Transgaz la un al actionar si pentru ca nu a fost separata 

inmagazinarea de la  Romgaz de productie. 

Constantin Nita: In ceea ce priveste consumatorul vulnerabil, problema nu este la noi. Nu noi 

stabilim ce inseamna consumatorul vulnerabil. Ministerul Muncii  lucreaza acum la un proiect 

care, cu siguranta, intr-o luna va fi finalizat. 

Rep: A fost discutata in Guvern o prima forma a acestui proiect? 

Constantin Nita: S-a discutat in Guvern despre consumatorul vulnerabil, dar nu o prima forma de 

proiect. Sper ca in luna mai, Ministerul Muncii sa scoata un  act normativ. 

Rep: Care vor fi sursele de finantare? 

Constantin Nita: Consumatorul vulnerabil va trebui sa aiba un alt tarif social care si acum exista. 

Si probabil va fi in aceleasi conditii pe care il are si  acum. Nu am de unde sa stiu ce gandeste 

Ministerul Muncii, dar cu siguranta va trebui sa gandeasca care sa fie tariful acceptabil pentru cei 

care au salarii  sub cel minim pe economie.  

Rep: In ceea ce priveste Transgaz si Transelectrica exista o ordonanta de urgenta dar inca nu s-

a facut transferul efectiv. 

Constantin Nita: Nu puteam din cauza listarii la bursa a Transgaz. Transgaz va merge dupa 1 

mai, iar cu Transelectrica nu este nicio problema. 

Rep: Dar ce se intampla cu Transelectrica avand in vedere ca OPCOM si dispeceratul energetic 

national vor ramane in subordinea Ministerului Economiei? La  Ministerul Finantelor se duce 

Transelectrica fara aceste doua unitati extrem de importante. In aceste conditii, nu scade 

valoarea Transelectrica si  actionarii minoritari nu vor fi indreptatiti sa ceara despagubiri? 

Constantin Nita: Va raspund printr-o alta intrebare. Credeti ca un ministru al energiei poate sa ia 

vreo decizie in sistemul energetic fara sa aiba  dispecerul care sa stie care este productia, care 

este consumul, ce se intampla in sistemul energetic national? Se poate? Daca cineva imi spune 

cum e in  regula, o sa recunosc ca gresesc eu. Dar eu nu cred ca gresesc. Acolo avem mai mult 

o coordonare metodologica, avem nevoie sa stim ce se intampla in sistemul  energetic nation 

INDUSTRIE. Cel mai rău scenariu pentru combinatul de la Galaţi este deja pe masă  

Subvenţiile la eoliene omoară industria 

Mutat în SUA, ArcelorMittal Galaţi ar lucra pe profit. De asemenea, relocat în România, un 

combinat profitabil din SUA ar ajunge la faliment.  

Directorul general al combinatului siderurgic ArcelorMittal Galaţi, Bruno Ribo, a atras atenţia din 

nou, în cadrul unei conferinţe de presă, că activitatea combinatului este pe punctul de a deveni 

nesustenabilă din cauza includerii în facturile la energie, pe lângă preţ şi a altor costuri 

adiţionale, certificate verzi, tarife reglementate de distribuţie şi transport, taxe de cogenerare, 

costuri de echilibrare şi accize. „Anul trecut, am plătit pentru electricitate şi gaz 140 de milioane 

euro, cu 25 de milioane euro mai mult decât în 2009. Dacă nu se întâmplă nimic, în 2015 vom 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/subventiile-la-eoliene-omoara-industria-298931.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/subventiile-la-eoliene-omoara-industria-298931.html
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ajunge să plătim cu 54 de milioane de euro mai mult decât în 2009”, a spus Bruno Ribo. Intenţia 

guvernului de a reduce la jumătate subvenţia inclusă în factura la energie pentru certificatele 

verzi pe megawatt, de la două certificate pe megawatt la unul, adică de la 116 la 58 de euro pe 

megawatt, directorul general a fost rezervat în a spune că asta va rezolva în vreun fel situaţia, 

rezumându-se la a spune doar că „merge în direcţia cea bună”. În legătură cu posibilul scenariu 

care ar putea urma avertizărilor sistematice că activitatea combinatului a devenit „nesustenabilă” 

din cauza costurilor adiţionale la energie, Bruno Ribo a admis că cel mai rău scenariu ar fi 

închiderea combinatului: „Nu avem în vedere un asemenea scenariu. Toată energia şi ceea ce 

facem acum este pentru a evita un asemenea scenariu. Scenariul cel mai rău ar fi închiderea. Ar 

fi. Despre asta este vorba. De patru ani suntem sprijiniţi financiar de compania mamă. Cineva 

finanţează aceste pierderi, de patru ani consecutiv”. Întrebat când ar putea fi pusă pe masă o 

decizie referitoare la cel mai rău scenariu, în 2013, 2014 sau în 2015, Ribo a răspuns: „Este deja 

pe masă. Spunem acest lucru de 6 luni. E pe masă”. 

Performanţe onorabile 

El a mai precizat că în comparaţie cu alte companii din grupul ArcelorMittal, performanţele 

industriale de la Galaţi sunt onorabile: „Noi ne comparăm în interiorul grupului prin analiza 

anumitor performanţe tehnice şi performanţele noastre industriale sunt onorabile aş spune. Nu 

sunt cele mai bune, dar nici cele mai rele. Întreb deseori pe colegii mei care este avantajul 

competitiv al Galaţiului şi toţi îmi răspund că este locaţia”. În acest context a făcut şi o 

comparaţie: dacă ArcelorMittal Galaţi ar funcţiona în condiţiile din SUA, ar lucra pe profit şi în 

mod similar, dacă un combinat din SUA ar fi relocat în România, ar lucra în pierdere: „Să 

presupunem că ar fi să luăm combinatul de la Galaţi şi să-l relocăm în Statele Unite, acea unitate 

ar face profit. Spun asta ca să vă ilustrez că cele mai multe din dificultăţile pe care le avem vin în 

primul rând din piaţă. Acolo nu există interferenţe ale politicilor publice, doar un competitor contra 

altuia şi clientul final care alege”. 

Evoluţia valorii certificatelor verzi emise şi a numărului de producători de energie verde 

Eolienele au produs cea mai mare parte din energia verde a României, cu excepţia marilor 

hidrocentrale, care nu sunt eligibile pentru sprijin prin sistemul certificatelor verzi. Parcurile eolie-

ne au primit astfel cea mai mare felie din alocarea de certificate, şi anume 1,6 milioane, cu o va-

loare totală de aproape 88 milioane de euro. 

Pe locul doi după valoarea certificatelor verzi atrase au stat investitorii în energia din biomasă, 

care au încasat în jur de 7,3 mil. euro. La rândul lor, producătorii de electricitate prin hidrocentra-

le cu puteri mai mici de 10 MW au primit 5,4 mil. euro, în timp ce proprietarii parcurilor solare au 

încasat 1,7 mil. euro în primele două luni ale anului. Deşi producţia energiei din soare primeşte în 

prezent mai multe certificate verzi pe megawatt-oră produs decât celelalte tehnologii, instalaţiile 

fotovoltaice nu funcţionează la parametri optimi pe timp de iarnă. 

Bruno Ribo, directorul ArcelorMittal Galaţi: „Dacă preţul energiei va continua să crească, 

afacerile noastre în România nu vor mai fi sustenabile" 

Cu alte cuvinte, „cerificatele verzi” şi toate celelalte taxe, care încarcă factura la energie electrică, 

pun sub sub semnul incertitudinii soarta pe termen lung a combinatului siderurgic. În ultimii patru 

ani, acesta a înregistrat pierderi financiare consistente suportate de compania mamă. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/evolutia-valorii-certificatelor-verzi-emise-si-a-numarului-de-producatori-de-energie-verde-10720660
http://adevarul.ro/locale/galati/arcelormittal-bruno-ribo-energie-pret-1_5164765300f5182b859ffe73/index.html
http://adevarul.ro/locale/galati/arcelormittal-bruno-ribo-energie-pret-1_5164765300f5182b859ffe73/index.html
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Bruno Ribo, directorul general al ArcelorMittal Galaţi, a declarat că, activitatea combinatului 

siderurgic riscă să nu poată continua pe termen lung  dacă preţul energiei va continua să 

crească. 

„Dacă actualul trend de creştere al preţului energiei va fi menţinut, afacerile noastre în România 

nu vor mai fi sustenabile. Refuz însă să mă gândesc la scenariul închiderii combinatului”, a 

afirmat Bruno Ribo. 

Directorul Arcelor Mittal a avut aprecieri critice cu privire la strategia de stimulare a investiţiilor 

pentru producerea de energie energie regenerabilă, strategie aplicată prin acordarea de 

subvenţii suportate de către consumatorii obligaţi să plătească aşa numitele „certificate verzi”. 

„Ceea ce se întămplă cu preţul energiei în România ne afectează de câţiva ani, şi nu doar pe noi, 

ci şi pe celelalalte industrii mari consumatoare. În vederea modernizării ofertei de energie din 

România, a fost creat un sistem de subvenţii, aşa numitele certificate verzi,  care să ajute 

producerea de energie regenerabilă. Problema este aceea că acest sistem creează enorme 

distorsiuni pentru toţi consumatorii de energie din România afectându-i în mod special pe cei mai 

mari, din industrie, cum suntem noi. Şi alte ţări practică asemenea sisteme de stimulare, dar 

nivelul subvenţiilor pentru energie verde este suportabil şi nu-i afectează pe consumatori”, a 

declarat directorul general al ArcelorMittal Galaţi. 

„Este imposibil să ne putem lupta cu aşa ceva” 

Bruno Ribo a evitat să precizeze un nivel de preţ al megawatt-ului dincolo de care activitatea 

combinatului ar deveni nesustenabilă, însă a spus cu cât a crescut valoarea facturii pentru 

energia electrică utilizată pe platforma siderurgică de la Galaţi. 

„Anul trecut, factura plătită de ArcelorMittal Galaţi pentru energie (inclusiv gaze narurale) a fost 

de 140 milioane euro, mai mare cu 25 milioane euro prin comparaţie cu cea din 2009 şi estimăm 

că, păstrându-se acest trend, în 2015, va fi mai mare cu 55%. Este imposibil să ne putem lupta 

cu aşa ceva! Nu vom avea răbdare până în 2015!”, a mai afirmat directorul ArcellorMittal Galaţi. 

ArcelorMittal aşteaptă decizii politice 

Conducerea ArcelorMittal Galaţi anunţă că unitatea siderurgică nu va mai putea funcţiona multă 

vreme în condiţiile actuale, generate de costurile energiei, costuri care au crescut în ultimii patru 

ani cu 25 de milioane de euro. Potrivit conducerii combinatului gălăţean, piaţa energiei electrice 

ar fi influenţată de politicile duse de către autorităţi în legătură cu certificatele verzi pentru 

energia regenerabilă, dar şi din cauza unei pieţe distorsionate şi nepredictibile. 

Directorul general al ArcelorMittal Galaţi, Bruno Ribo, a declarat, într-o conferinţă de presă, că 

sistemul de subvenţii pentru producătorii de energie din surse regenerabile afectează preţul 

energiei cumpărate de către marii consumatori. Dacă acest lucru va continua, avertizează 

reprezentantul companiei, atunci activitatea siderurgică la Galaţi devine nesustenabilă, 

informează Mediafax. 

“Pentru modernizarea sistemului de energie din România a fost creat un sistem de subvenţii, de 

subsidii, aşa-numitele certificate verzi care să ajute energiile regenerabile. Acest sistem este 

unul bun, pentru că, pe termen lung, este bine ca România, ca orice altă ţară europeană, să aibă 

o parte din energie produsă prin mijloace regenerabile. Însă acest sistem de subsidii generează 

http://www.focus-energetic.ro/arcelormittal-asteapta-decizii-politice-10350.html
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distorsiuni majore care îi afectează pe marii consumatori. Nivelul de subvenţii este prea mare. 

Preţul crud al energiei se află undeva la 180 lei pe megawatt. De fapt, preţul real plătit de noi 

este de 320 de lei. Ceea ce este în plus a fost mărit de trei – patru ori în ultimii ani şi va continua 

să crească. Mare parte din clienţii noştri sunt din afara ţării, iar concurenţii noştri sunt din 

Ucraina, Rusia şi Turcia. Producătorii din aceste ţării nu suportă taxe suplimentare. Marele 

pericol este că noi nu putem pune aceste taxe în preţul pentru clienţi”, a declarat Ribo. 

Polonia reduce subvenţiile la regenerabile 

Polonia intenţionează să reducă subvenţiile pe care le acordă pentru energiile regenerabile după 

ce încetinirea economiei a majorat deficitul bugetar, a declarat adjunctul ministrului polonez al 

economiei, Jerzy Pietrewicz, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. 

Decizia Poloniei urmează unor măsuri similare adoptate în Spania, Italia, Germania, Franţa şi 

România, în încercarea de a ţine sub control creşterea preţurilor plătite de consumatorii finali. 

“Nu avem de gând să eliminăm subvenţiile, însă credem că progresele tehnologice ne permite să 

reducem subvenţiile propuse anterior”, a declarat Jerzy Pietrewicz la primul său interviu de la 

numirea în funcţie la finele lunii februarie. Pietrewicz a adăugat că noile propuneri vor fi incluse în 

noua lege privind energiile regenerabile care va fi prezentată în luna octombrie. 

Polonia, ţară care produce 90% din energia sa electrică pe bază de cărbune, şi-a propus să 

crească ponderea energiei produse din surse regenerabile până la 15% în 2020 de la 

aproximativ 2% în prezent. Autorităţile de la Varşovia estimează că sprijinirea energiilor 

regenerabile va costa statul 10,8 miliarde de zloţi (3,4 miliarde de dolari) în 2020, de la 5,5 

miliarde zloţi în 2014. 

Eolienele, de bază 

“Intenţia noastră este să venim cu o soluţie bună în mijlocul unor interese variate. Înţelegem că 

investitorii au nevoie de stabilitate şi predictibilitate”, a spus Pietrewicz. Potrivit acestuia, energia 

eoliană ar trebui să devină “baza” surselor regenerabile, permiţând Poloniei să-şi reducă 

dependenţa de cărbune. Pentru energia solară, guvernul de la Varşovia vrea să încurajeze micile 

proiecte, în timp ce va limita suportul pentru marile parcuri. “Marile parcuri fotovoltaice sunt cea 

mai scumpă sursă de energie. Vrem să aşteptăm până când va fi mai ieftin să finanţăm acest tip 

de investiţii”, a spus Pietrewicz. 

La începutul acestei luni, grupul ceh de utilităţi CEZ a anunţat că a decis să se concentreze pe 

extinderea în Polonia, după ce România a redus subvenţiile la energiile regenerabile. Guvernul 

român a anunţat suspendarea pentru trei ani şi jumătate a sistemului alocării de certificate verzi 

pentru producătorii de energie din resurse regenerabile. Măsura este destinată să reducă factura 

plătită de consumatorul final cu 50% pentru energia regenerabilă, însă riscă să-i alunge pe 

investitori 

Surpriza neplăcută de pe piaţa de energie: România s-a transformat în importator 

Dintr-un exportator clasic de energie electrică, anul trecut România s-a transformat într-un 

importator. Cantităţile nu au fost mari şi probabil că a fost o situaţie dictată de o serie întreagă de 

conjucturi, dar acest lucru nu înseamnă că statutul de importator, chiar şi temporar, nu ar trebui 

să constituie un semnal de alarmă. 

http://www.focus-energetic.ro/polonia-reduce-subventiile-la-regenerabile-10354.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/surpriza-neplacuta-de-pe-piata-de-energie-romania-s-a-transformat-in-importator-10711628
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Consumul de energie al României a scăzut anul trecut faţă de 2011, în ciuda faptului că 2012 a 

fost un an al extremelor meteorologice, care ar fi trebuit să se traducă în mai multă energie 

consumată, singura explicaţie fiind o încetinire pe plan economic. 

Mai mult, dintr-un exportator tradiţional de energie electrică, România s-a transformat anul trecut 

în importator şi astfel unul dintre cele mai pesimiste scenarii în ceea ce priveşte domeniul 

energetic a prins contur. 

Datele preliminare ale Transelectrica arată că anul trecut consumul intern brut de energie s-a 

ridicat la 59,28 TWh, faţă de un consum de 60 TWh înregistrat în anul 2011, aceasta însemnând 

o scădere de circa 1,25%. 

Analiza consumului de energie este un exerciţiu important pentru că evoluţia acestuia dă indicii 

în timp real despre mersul unei economii. De cele mai multe ori, creşterea unei economii este 

însoţită de creşterea foamei de energie, în timp ce perioadele de recesiune vin însoţite de o 

diminuare a necesarului energetic.  

Problema este că scăderea din 2012 vine după ce în 2011 apetitul României pentru energie 

înregistrase o uşoară creştere. 

Aceasta nu este însă singura veste care ar trebui să ridice anumite semne de întrebare. 

Tot datele Transelectrica arată că anul trecut România a fost nevoită să apeleze la importuri de 

energie pentru a-şi acoperi necesarul de consum intern. Astfel, dacă în 2011 România a exportat 

1,9 TWh, anul trecut s-au făcut importuri de 0,2 GWh. 

Consumul de gaze naturale: A scăzut, dar poate creşte 

Consumul de gaze naturale s-a înscris în tendinţa înregistrată anul trecut pe toate pieţele mari 

energetice, adică a scăzut. Pentru anul acesta, sectorul nu va face notă discordantă cu 

consumul de energie sau cu cel de produse petroliere, aşă că se aşteaptă doar o creştere 

nesemnificativă. 

Lipsa de dinamism care caracterizează aceste pieţe este un semnal destul de alarmant penrtru 

economia locală, în contextul în care consumul de gaze, cel de energie electrică sau cel de 

benzină şi motorină pot fi consideraţi cu uşurinţă ca fiind indicatori în timp real ai modului în care 

merge o economie. Iar economia României abia se zbate într-un ritm de creştere subunitar. 

România a consumat cu 4% mai puţine gaze naturale anul trecut decât în 2011, deşi începutul şi 

sfârşitul anului au fost marcate de temperaturi foarte scăzute care s-au tradus într-un consum 

mai mare timp de câteva săptămâni. 

Explicaţia poate fi astfel o încetinire pe plan economic în restul anului, fapt sugerat şi de 

reducerea consumului de electricitate per ansamblu în 2012 faţă de 2011. Gerul din lunile 

ianuarie şi februarie 2012, când temperaturile s-au situat pe alocuri sub -30 de grade Celsius, a 

împins consumul de gaze la un nivel istoric, ameninţând alimentarea consumatorilor şi făcând 

necesare importuri din ce în ce mai mari. 

În restul anului însă, consumul de gaze s-a aflat fie la un nivel similar celui de anul trecut, fie a 

fost mai mic, situaţie întâlnită şi în cazul consumului de electricitate. Evoluţia consumului de 

http://www.zfcorporate.ro/energie/consumul-de-gaze-naturale-a-scazut-dar-poate-creste-10711605
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energie, gaze sau de carburanţi dă în timp real date despre modul în care merge o economie, iar 

un consum mai mare al acestor resurse arată o activitate mai intensă în sectorul industrial. 

Revenind la consumul de gaze, acesta a fost în 2012 de 144,65 milioane MWh, sau 13,6 

miliarde de metri cubi, mai mic decât în 2011 cu 4,08%, precizează reprezentanţii Transgaz, 

firma care administrează reţeaua naţională de transport al gazelor. Din această cantitate, 

aproape un sfert a provenit din importuri, România având două surse străine de gaze naturale. 

Cea mai nouă este legătura cu Ungaria şi astfel cu Europa de Vest, prin interconectorul Arad-

Szeged, prin care România a primit anul trecut 5,24 milioane MWh, sau aproape 500 milioane de 

metri cubi de gaze naturale. 

Interviu Constantin Nita, ministrul Energiei, despre diferentele dintre noile redevente 

pentru gazele de sist si cele pentru gazele conventionale:  

Vom lua in calcul modul de exploatare, unde este mai greu, ce costuri implica. Plus: Nu ar trebui 

sa existe vreo companie straina care vine in Romania si sa nu-si ia asociat partenerul roman  

Redeventele pentru gazele naturale vor fi recalculate si vor fi diferite in functie de provenienta 

(gaze conventionale, gaze de sist sau gaze din Marea Neagra), a declarat intr-un interviu pentru 

HotNews.ro ministrul delegat al Energiei, Constantin Nita. Cum va fi facuta diferentierea? "In 

functie de modul de exploatare a gazelor, unde este mai greu, ce costuri implica", spune Nita, 

care anunta ca isi doreste implicarea puternica a statului roman, prin companiile pe care le 

controleaza, in exploatarea gazelor naturale: "Nu ar trebui sa existe vreo companie straina care 

vine in Romania si sa nu-si ia asociat partenerul roman". 

Reporter: Ati spus de curind ca redeventele pentru gazele de sist si gazele exploatate offshore 

(in Marea Neagra) trebuie sa fie diferite de redeventele pentru gazele on shore (gaze exploatate 

conventional pe teritoriul tarii). Vor fi mai mari sau mici? 

Constantin Nita: Am spus ca este nevoie - in momentul in care vom incepe exploatarea gazelor 

de sist si a celor offshore - sa ne gindim si la redevente pentru acestea. Cuantumul acestor 

redevente nu-l stiu acum. Nu confundati contractul de explorare cu cel de exploatare. 

Rep: Dar exista acorduri petroliere deja semnate, iar redeventele prevazute sint cele prevazute 

de Legea Petrolului. 

Constantin Nita: Da, dar Legea Petrolului va trebui sa suporte modificari. 

Final de dezbateri, Platforma OTC – pe masa ANRE  

Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) are în vedere eliminarea 

Tarifului aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL), 

începând cu 1 ianuarie 2014, s-a comunicat în cadrul unei întâlniri, organizate in data de 28 

martie, la sediul Autorităţii. De precizat ca ANRE va continua analiza pentru celelalte 

componente -TG, Servicii de sistem, contributia de cogenerare.  

La solicitarea EFET,  conducerea ANRE, OPCOM şi AFEER au dezbătut subiecte importante, 

înscrise în agenda întâlnirii, şi anume: eliminare taxe import-export; introducerea unei platforme 

de tip OTC, operată de OPCOM; aspect legate de TVA în contextul participării companiilor 

străine la tranzacţiile pe PZU; coordonarea timpilor de tranzacţionare între piaţa de energie din 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14584023-constantin-nita-ministrul-energiei-despre-diferentele-dintre-noile-redevente-pentru-gazele-sist-cele-pentru-gazele-conventionale-vom-lua-calcul-modul-exploatare-unde-este-mai-greu-costuri-implica-plus.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14584023-constantin-nita-ministrul-energiei-despre-diferentele-dintre-noile-redevente-pentru-gazele-sist-cele-pentru-gazele-conventionale-vom-lua-calcul-modul-exploatare-unde-este-mai-greu-costuri-implica-plus.htm
http://www.afeer.ro/?page=66
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România şi piaţa din Ungaria; cuplarea pieţei de energie din România şi Polonia cu cele din 

Cehia, Slovacia şi Ungaria. 

“Apreciem faptul că solicitarea AFEER se concretizează.  Materialul privind introducerea 

platformei OTC (Piaţă centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de 

energie electrică), elaborat de Grupul de lucru care ia in considerare unele observaţii şi 

completări, solicitate de participanti la piata si de societatea civila a fost transmis de OPCOM la 

ANRE  unde va urma procedura legală”, a precizat  Ion Lungu, preşedinte AFEER. Potrivit 

planului de reglementări pentru 2013 al ANRE, termenul pentru aprobarea acestui material este 

30 mai 2013. 

Referitor la aspectele legate de TVA în contextul participării companiilor străine la tranzacţiile pe 

PZU, reprezentanţii ANRE au atras atenţia că este în curs investigaţia antitrust asupra bursei de 

energie OPCOM şi asupra acţionariatului acesteia, Transelectrica, deschisă de Comisia 

Europeană şi se urmează procedurile acesteia.  Investigaţia a fost declanşată din cauza blocării 

unor traderi străini pe piaţa de tranzacţionare a energiei electrice, pe considerentul că OPCOM 

ar impune participanţilor pe piaţă să înregistreze TVA şi să aibă sediul în România. În fapt, 

Comisia Europeană urmăreşte dacă operatorul bursei de energie ar fi abuzat de poziţia sa 

dominantă, se precizează într-un comunicat al CE. 

Procesul de cuplare a pieţei de energie din România si Polonia cu cele din Cehia, Slovacia şi 

Ungaria este într-un stadiu avansat, în această lună se aşteaptă evaluarea din partea Steering 

Committee, s-a comunicat în cadrul întâlnirii. Nu în ultimul rând, OPCOM este preocupat de o 

corelare a timpilor de tranzacţionare între piaţa de energie din România şi piaţa din Ungaria. 

AFEER solicita ANRE urgentarea aprobarii platformei OTC 

AFEER solicita ANRE sa urgenteze aprobarea Procedurii privind modalitatea de tranzactionare 

pe piata centralizata cu negociere dubla continua si a Regulamentului privind cadrul organizat de 

tranzactionare pe piata centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de 

energie electrica. Aceste documente au fost convenite si agreate de participantii la piata in cadrul 

Grupului de lucru destinat elaborarii regulilor de functionare a unei platforme de tip OTC, in 

concordanta cu bunele practice europene. 

Propunerea AFEER de dezvoltare de catre OPCOM a unei platforme de tranzactionare similara 

platformelor OTC a fost lansata imediat dupa intrarea in vigoare a Legii 123/2012. In luna august 

anul trecut, AFEER a transmis catre OPCOM si ANRE principiile de baza pe care trebuie sa le 

indeplineasca noua platforma de tranzactionare in timp real. La solicitarea ANRE , OPCOM a 

organizat un grup de lucru care sa elaboreze regulile de functionare a platformei de tip OTC. La 

inceputul anului 2013, ANRE a supus dezbaterii publice documentele primate de la Grupul de 

lucru, prin publicarea pe site-ul propriu. In prezent, cele doua documente, cu toate observatiile 

aduse, sunt pe masa ANRE, urmand sa fie introduce in programul de reglementari al Autoritatii. 

Publicam in cele ce urmeaza Procedura si Regulamentul privind functionarea Pietei OTC in 

varianta finala, agreata de Grupul de lucru si transmise de OPCOM la ANRE. 

Documente utile: 

 PROCEDURĂ PRIVIND MODALITATEA DE TRANZACŢIONARE PE PIAŢA CENTRALIZATĂ CU NEGOCIERE DUBLĂ 
CONTINUĂ  

http://www.afeer.ro/?page=67
http://www.afeer.ro/ISPH/userfiles/file/Procedura%20PC-NDC.pdf
http://www.afeer.ro/ISPH/userfiles/file/Procedura%20PC-NDC.pdf
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 REGULAMENT PRIVIND CADRUL ORGANIZAT DE TRANZACŢIONARE PE PIATA CENTRALIZATA CU 
NEGOCIERE DUBLA CONTINUA A CONTRACTELOR BILATERALE DE ENERGIE ELECTRICĂ  

  

 

VIDEO INTERVIU Otilia Nutu, Expert Forum, despre efectele HG privind favorizarea 

termocentralelor: Factura la consumatorul casnic va fi mai mare cu 5-8%  

Aplicarea HG 138/2013 privind acordarea accesului garantat la retelele electrice nationale pentru 

energia electrica produsa de centralele termoelectrice va determina cresterea preturilor la 

energia electrica, a declarat intr-un interviu pentru HotNews.ro Otilia Nutu,  expert în politici de 

energie, in cadrul Expert Forum (EFOR). "Pentru piata, efectul este ca vor aparea variatii de pret 

neasteptate, iar pentru consumatorul casnic, efectul va fi cresterea preturilor (...) Cam 5-8% in 

factura la consumatorul casnic", a spus Otilia Nutu. Aceasta a precizat ca Hotararea poate fi 

contestata in instanta, mai ales in conditiile in care nu au fost parcursi pasii necesari dezbaterii 

publice.  

Reamintim ca Executivul a aprobat fara niciun fel de dezbatere publica inainte, o hotarare de 

guvern privind unele masuri pentru siguranta alimentarii cu energie electrica. Masurile constau in 

acordarea unui acces garantat termocentralelor de la Hunedoara si Oltenia la retelele electrice. 

De asemenea, Transelectrica este obligata sa asigure dispecerizarea cu prioritate a energiei 

electrice produse de termocentrale. Practic, prin aceasta hotarare, producatorii de energie mai 

putin rentabili vor avea prioritate in fata altora mai profitabili. 

Rep: Guvernul tocmai a aprobat in act normativ controversat prin care favorizeaza 

termocentralele, in sensul ca acestea vor avea prioritate in sistemul energetic. Cum ar putea fi 

afectati producatorii energetici mult mai eficienti decat termocentralele? 

Otilia Nutu: In primul rand, pe langa faptul ca se da acces garantat celor doua companii, 

Hundedoara si Oltenia, se garanteaza functionarea continua la o putere continua de 200 MW, 

respectiv 500 MW. Asta inseamna 6 TW intr-un an, o cantitate foarte mare, echivalentul a de 2 

ori contractul dintre Alro si Hidroelectrica. Este o cantitate foarte mare, cam 10-12% din 

consumul Romaniei. Cum poate sa fie garantata aceasta cantitate? Doar daca va fi preluata in 

cosul pe care il platesc consumatorii reglementati, cei casnici si o parte din cei industriali. Daca 

ne uitam la structura cosului, daca aceasta hotarare intra in aplicare de la 15 aprilie, asta 

inseamna ca pana la sfarsitul anului sa fie cumparate de la cele doua companii aproape 5 TWh. 

Cele doua au acum 2,8 TWh. Ca sa pastrezi cosul, sa nu-l maresti si sa nu iesi complet din 

calendarul de privatizare, inseamna ca trebuie sa-i arunci pe altii si sa-i scoti din piata si sa 

introduci aceste cantitati suplimentare. Problema este ca e foarte din scurt, adica sa-i anunti pe 

cei de la Hidroelectrica sau Nuclearelectrica de faptul ca vor trebui sa-si vanda incepand cu 15 

aprilie toata aceasta energie scoasa din cos. Hidroelectrica si asa nu poate sa-si vanda acum 

energia pe care o are. Si astfel, va crea un soc de oferta pe OPCOM, ceea ce va duce la 

prabusirea preturilor. In cealalta parte, la consumatorii reglementati, avand in vedere ca aceasta 

cantitate suplimentara este mult mai scumpa (Hunedoara produce cu 271 lei/MWh, iar Oltenia cu 

190 lei/MWh, in timp ce Hidroelectrica cu 125 lei/MWh), inseamna ca va creste brusc pretul 

mediu pentru consumatorul casnic. Efectul imediat este ca Hidroelectrica va avea o problema ca 

va trebui sa vanda foarte repede pe bursa de energie o cantitate suplimentara semnificativa. 

Pentru piata, efectul este ca vor aparea variatii de pret neasteptate, iar pentru consumatorul 

http://www.afeer.ro/ISPH/userfiles/file/Regulament%20PC-NDC.pdf
http://www.afeer.ro/ISPH/userfiles/file/Regulament%20PC-NDC.pdf
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14619986-interviu-video-otilia-nutu-expert-forum-despre-efectele-privind-favorizarea-termocentralelor-factura-consumatorul-casnic-mai-mare-5-8.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14619986-interviu-video-otilia-nutu-expert-forum-despre-efectele-privind-favorizarea-termocentralelor-factura-consumatorul-casnic-mai-mare-5-8.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14575079-contine-hotarare-guvern-aprobata-fara-dezbatere-publica-energia-produsa-termocentrale-avea-prioritate-sistemul-energetic.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14575079-contine-hotarare-guvern-aprobata-fara-dezbatere-publica-energia-produsa-termocentrale-avea-prioritate-sistemul-energetic.htm
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casnic vor creste preturile. Dupa un calcul estimativ, cresterea de pret in eventualitatea in care s-

ar scoate Hidroelectrica din acel cos, ar fi de 10% pentru energie. In factura finala, cresterea ar fi 

mai mica pentru ca acolo sunt si tarifele de transport si distributie. Dar, oricum, 5-8% s-ar vedea 

in factura la consumatorul casnic. 

O hotarare de guvern-back to the website. Ne putem lipsi de centralele pe carbune? 

autor: Lucian Palade 

Nu, nu am renuntat la “back to the basics” pentru ca a existat o opinie – intrebare: de cand “o 

regula proasta” ar putea constitui “basics”? Voi incepe insa prin a spune ce inteleg prin “basics” 

si abia apoi voi explica noul titlu.  

Deci, “basics”.  

Daca am desfasura o discutie “de salon” despre modele de piata, cerere si oferta, formarea 

pretului, supravegherea pietei, etc “basics” s-ar numi Joskow, Hogan, Newbery, Wolak, etc.  

Daca am discuta in contradictoriu despre noul model al pietei de gaze naturale, “basics” ar 

insemna Glachant (Scoala de la Florenta) vs. de Jong(s) (Clingendael).  

Daca am discuta linistit despre regenerabile, am apela la Gipe.  

Dar, pentru ca nu vorbim despre toate acestea ci despre o hotarare a Guvernului Romaniei, cred 

ca abordarea trebuie sa aiba ca “fundament” legea aplicabila in Romania. Si, pentru ca exista si 

contestatari ai acesteia, si nu putini, mai ales atunci cand legea devine originala, am apelat si la 

directiva aplicabila.  

Cred ca este riscant sa consideram Legea 123 / 2012 si directiva 72 / 2009 impreuna “o regula 

proasta”, chiar si numai in ceea ce priveste articolul relevant. Nu numai din condescendenta, dar 

si pentru ca putem crea un precedent periculos daca deschidem cutia Pandorei, riscand ca acei 

care sunt afectati sa foloseasca acelasi apelativ atat pentru Legea 220 / 2008 cu interminabilele 

ei modificari, completari si adaugiri de tot felul, (orice, dar nu si ceea ce cerea avizul din 2011 al 

Consiliului Concurentei, adica o completare a art.29 alin (3) cu sintagma “incepand cu data de 1 

ianuarie a anului urmator”, pentru conformare cu decizia Comisiei Europene 4938/13.7.2011) cat 

si pentru directiva 28 / 2009, a carei transpunere (“provincialista“, spune exasperat comisarul 

Oettinger) de catre statele membre a intors pe dos intreaga Uniune.  

Iar daca prin “regula proasta” intelegem Ordinul ANRE 33/2012, sa spunem ca el aduce un set 

de reguli in primul rand necesare si in al doilea rand de loc rele. Apoi, daca este cineva care s-ar 

putea considera nedreptatit atunci unitatile termo sunt acelea.  

Back to the Web-Site 

Revenind la titlul ales, sa spunem ca este vorba de web-site-ul Opcom, care a fost de mare 

ajutor dupa ce la aceeasi ora am consemnat o opinie – scenariu ce inglobeaza un noian de 

ingrijorari, la care vom incerca sa raspundem: 

a) “Hunedoara si Oltenia vor produce continuu peste 6 TW indiferent daca exista cerere pentru ei 

sau nu”. 

http://energy-center.ro/actualitate/o-hatarare-de-guvern-back-to-the-website-ne-putem-lipsi-de-centralele-pe-carbune/
http://energy-center.ro/author/lucian-palade/
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Greu de inteles ce inseamna: “exista cerere pentru ei”. Cati TW au fost contractati pe 

reglementat in ultimii 13 ani fara sa ne punem problema daca exista cerere “pentru ei“? Nu spun 

ca nu era cerere, spun doar ca nu s-a pus aceasta intrebare, care iata apare acum, odata cu 

criza regenerabilelor. Vom vedea ca pentru cei 500 MW exista nu numai cerere ci chiar contracte 

si nu numai reglementate.  

b) “Acest lucru nu se poate face altfel decat daca ANRE obliga pe altcineva tot prin lege 

(reglementare) sa cumpere toata aceasta cantitate. N-o poate face decat punand intreaga 

cantitate in cosul reglementat. In cosul reglementat, anul asta Hunedoara si Oltenia au doar 2,8 

TWh. Asta inseamna ca trebuie scosi 3,1 TWh din alta parte (Hidro, Nuclear, Brazi, CETuri etc) 

din cos si aruncati in piata pe OPCOM”. 

OARE ASA SA FIE? Inainte de a face o afirmatie atat de categorica, sa ne uitam putin pe web-

site-ul Opcom, pentru ca si de asta a vrut legea 123/2012 sa se tranzactioneze totul pe Opcom. 

Ce ne spune deci pagina Opcom? Priviti tabelul de mai jos. Reprezinta pozitia contractuala a 

complexului Oltenia in, sa zicem, numitul “15 aprilie”, in urma stabilirii cantitatilor reglementate de 

catre ANRE dar si in urma desfasurarii in mod centralizat, public si nediscriminatoriu, si 

bineinteles transparent, a procesului de ofertare la care Legea 123/2012 obliga.  

INFOGRAFIE Cum se dublează preţul energiei de la turbină la priză 

Producătorii vând ieftin curentul electric, dar pe drumul către consumatori apar taxele către stat, 

comisioanele şi tarifele intermediarilor, care măresc factura cu peste 100%. 

Curentul electric, la fel ca majoritatea mărfurilor, se scumpeşte gradual de la poarta „fabricii“ la 

consumator. În România însă, preţul energiei creşte exponenţial, de la simplu la dublu şi, în 

unele cazuri, chiar la triplu. Iar majorările de preţuri i-au adus la disperare pe industriaşi, care se 

uită la preţurile afişate de producători, apoi pe facturile lor, şi se întreabă de unde apare diferenţa 

enormă dintre tarife.  

„Adevărul“ vă propune o incursiune în sistemul energetic, pentru a observa care sunt etapele 

creşterii preţurilor şi pe ce trepte se scumpeşte cel mai mult curentul, de la turbinele 

producătorilor la prizele consumatorilor. 

Distribuitorii iau partea leului 

Cum bine ştim cu toţii, Hidroelectrica livrează cel mai ieftin curent din ţară, pentru că turbinele 

sale sunt acţionate de căderea naturală a apei. Zilele acestea, Hidroelectrica afişează preţuri 

începând de la 125 de lei/MWh. Un alt producător relativ ieftin este şi Nuclearelectrica, ale cărei 

turbine sunt acţionate prin tehnologie nucleară. Pe poarta acestei „fabrici“, energia iese la preţul 

de 142 de lei/MWh. 

În topul preţurilor mici la producător urmează centralele de cogenerare de înaltă performanţă, 

care livrează energia cu 169 de lei/MWh şi noua centrală deţinută de Petrom, cu 189 de 

lei/MWh. Centralele termoelectrice sunt semnificativ mai scumpe, livrând energia cu preţuri 

cuprinse între 190 şi 270 de lei/MWh.  

La fel de scumpe sunt şi centralele eoliene, cu 250-290 de lei/MWh, însă acestea au, 

deocamdată, o pondere relativ mică, undeva între 5% şi 15% în coşul producţiei de energie. Cea 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/infografie-dubleaza-pretul-energiei-turbina-priza-1_516ad348053c7dd83f09ccf7/index.html
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mai mare pondere este deţinută de centralele termoelectrice (între 50% şi 55%), urmate de cele 

nucleare şi hidroelectrice. 

Următoarea treaptă pe scara de la producători la consumatori este ocupată de bursa de energie 

OPCOM, unde sunt mediate contractele cu furnizorii. La sfârşitul săptămânii trecute, pe OPCOM 

au fost afişate preţuri cuprinse între 200 şi 250 de lei/MWh. 

Aşadar, furnizorii (cei care ne emit facturile) preiau energia din această piaţă şi, împreună cu 

transportatorii şi distribuitorii, o aduc la dispoziţia consumatorilor. Ei bine, exact pe această 

treaptă au loc şi cele mai substanţiale creşteri de preţ.  

„Din 100% preţ energie pe factură, transportatorilor le revine între 7% şi 13%, pentru că ei 

asigură şi serviciile de sistem, iar distribuitorilor – între 32% şi 37%. Mai sunt şi unii subfurnizori, 

cărora le revin doar câteva procente“, a explicat, pentru „Adevărul“, expertul în energie Jean 

Constantinescu.  

El a arătat că distribuitorii au o pondere atât de mare în preţ pentru că aceştia se ocupă, pe 

lângă distribuirea propriu-zisă, şi de dispecerizare, diverse reglaje, administrează rezervele 

funcţionale şi tehnologice şi deţin reţele foarte bogate (de la stâlpi la prize), care necesită 

investiţii mari 

Singura şansă pentru independenţa energetică 

Sectorul energetic, din resurse fie regenerabile, fie convenționale, are nevoie de fonduri pentru 

dezvoltare. Investiții din zona privată, nu din partea statului. 

Obținerea indepen-denței energetice este un deziderat pe care România nu își poate permite să 

îl rateze. „Războiul“ energetic este cel puțin la fel de important de câștigat precum actuala criză 

financiară. Ambele ne afectează semnificativ și direct viața, cu diferența că tot ce ține de energie 

se întinde pe perioade foarte lungi de timp, în care sistemul monetar se poate schimba sau 

modifica de mai multe ori.  

Cu alte cuvinte, banii nu țin de cald, nici la propriu și nici la figurat, dacă își pierd valoarea. Iar 

capacitatea unei țări de a asigura necesarul de energie pentru locuitorii săi poate însemna 

supraviețuirea economiei, și nu numai în perioade de crize globale.  

Mai mult decât atât, avem nevoie ca de aer de investiții, mai ales investiții străine. Sectorul 

energetic a reușit să atragă destule fonduri în ultimii ani; numai proiectele de energie eoliană au 

adunat 1,5 miliarde euro în ultimii doi ani. Potențialul României este însă mult mai mare, iar 

energia nu înseamnă doar turbine eoliene. Din zona investițiilor alternative, avem acum și 

panourile fotovoltaice, și gazele și petrolul de șist.  

Mai puține subvenții  

Producția de energie prin turbine eoliene a ajuns să acopere, anul trecut, 5% din producția totală 

a României, adică 2.000 de MW, iar până în 2020 ponderea acesteia ar trebui să ajungă la 24%. 

Certificatele verzi pe care statul le oferă pentru energia regenerabilă au atras mulți investitori și 

atrage în continuare. Numai că au apărut, deja, probleme legate de dezechiblibrul creat în sistem 

de subvenția acordată producătorilor de energie verde, subvenții pe care producătorii „clasici“ nu 

le primesc.  

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/duminica-singura-sansa-pentru-independenta-energetica-180647.html
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Statul a decis reducerea schemei de sprijin pentru energia regenerabilă mai devreme decât se 

așteptau investitorii. „În perioada iulie 2013 - 31 decembrie 2016, se amână temporar acordarea 

unui număr de certificate verzi pentru fiecare MWh produs și livrat de producătorii de energie 

electrică din surse regenerabile“, se arată în proiectul de ordonanță pentru modificarea legii, care 

mai prevede că centralele hidro și cele eoliene vor primi câte un certificat pe fiecare MW, iar 

centralele fotovoltaice vor primi două certificate. În prezent, solarele primesc șase certificate, 

eolienele două certificate, iar energia hidro, un certificat. Producătorii și investitorii protestează și 

speră să poată colabora cu autoritățile la elaborarea legii, astfel încât modificările să nu fie atât 

de drastice.  

Mai multe panouri fotovoltaice  

Problemele sectorului nu se opresc doar la energia electrică. Este suficient să vedem că sistemul 

național de transport al energiei electrice este limitat în ceea ce privește capacitatea de preluare 

în rețea a producției, pentru cea eoliană fiind estimată o capacitate de 3.000 MWh, care va fi 

atinsă anul acesta. Soluția ar putea fi exportul de energie, în Europa fiind țări care nu își vor 

putea îndeplini cota stabilită la nivel european.  

Pe „val“ este, anul acesta, energia solară, adică proiectele de instalare a panourilor fotovoltaice. 

Conform datelor Transelectrica, peste 80 de proiecte au deja acordul de racordare la rețea, cu 

un total de circa 350 MWh, iar alte proiecte cu un total de aproape 500 MWh sunt în proces de 

avizare. Desigur, problema este că și proiectele din zona de fotovoltaice sunt lovite de deciziile 

de reducere a schemelor de sprijin din partea statului, mai ales că aici are loc cea mai mare 

reducere, de la șase la două certificate verzi.  

Investiții în explorare și exploatare  

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(decembrie 2012-februarie 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 241,49 Lei/CV  

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 09.04 
 

10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04  

Preţ mediu [Lei/MWh] 189.4 
 

206,81 212,12 174,14 110.66 66,16 114,07 124,07 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

54.157  54.467 52.996 51.032 40.857 34.914 47.186 55.116 

 
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 218,95 232,39 230,82 224,97 217,38 214,95 214,97 217,85 217,61 216,54 215,19 215,01 215,06 

 

TRANSELECTRICA 
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Productie 
 

Consum/Productie  

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

08.04 6812 7389 1612 738 2476 1422 -576 1141 1 

09.04 6841 6966 1762 755 2867 1427 -125 154 1 

10.04 6648 6889 1680 745 2770 1425 -241 268 2 

11.04 6596 6663 1573 732 2723 1425 -67 210 0 

12.04 6467 6583 1652 726 2337 1420 -116 447 0 

13.04 5934 6024 1433 731 1914 1429 -90 515 2 

14.04 5316 5362 1084 697 1529 1431 -46 619 2 

 
 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 
 
 

 

Grafice, Harta  
 

  
 

In ziua de Luni 08.04.2013 Luni 09.04.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 6846 6736 

Maxim 7897 7796 

Export/Import 566(export) 158(import) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 7412 6579 

Din care: 

Carbune 
1613 2297 

Hidrocarburi 751 725 

Nuclear 1419 1418 

Eoliene 1059 619 

Hidro 2569 1471 
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 14.04.2013, ora 07.00 – 21.04.2013, ora 07.00 
 

Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi în scadere în primele doua zile ale intervalului pâna la 

valoare de 11600m3/s, stationar în urmatoarele doua zile apoi în crestere pâna la valoarea de 11800m3/s, 

situându-se peste media multianuala a lunii aprilie (7900m3/s). 
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