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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Preț record al ultimilor 2 ani la energie electrică, efect al vremii geroase și al unei producții interne care nu 

face față consumului 

Electricitatea cu livrare în ziua de joi, în intervalul orar 16-18 a atins maximul ultimilor doi ani, 610 lei/MWh, 

în timp ce media zilnică a ajuns la un nivel record pentru aceeași perioadă, de 411 lei/MWh. 

Prețul orar record al anului trecut la electricitate pe piața spot, de 583 lei/MWh, fusese bătut încă din cea de-

a treia zi a acestui an, pentru energia livrată vineri 4 ianuarie în intervalul orar 17-18, fiind negociat un preț 

de 600 de lei/MWh. Recordul pe intervale orare pentru 2018 a fost stabilit miercuri 21 noiembrie, de 583 lei 

pentru curentul furnizat a doua zi în intervalul orar 17-18. 

 

O taxa impusa de Cabinetul Dancila risca sa ne majoreze facturile la curent cu pana la 15% 

Desi se lauda ca ia masuri pentru a-l scuti pe roman de cheltuieli nejustificate, Cabinetul Dancila face tocmai 

pe dos. Cu alte cuvinte, ia decizii care, in loc sa-i miscoreze omului facturile, risca sa i le majoreze 

impovarator. 

Pe 21 decembrie, Cabinetul Dancila a plafonat, prin ordonandata de urgenta, atat pretul gazelor produse in 

Romania, cat si pe cel al energiei electrice. La acel moment, Darius Valcov sustinea ca statul a luat masurile 

pentru a se asigura ca facturile la gaze si curent electric ale omului de rand nu vor mai creste. 

 

E haos pe piata energiei electrice! Nimeni nu intelege ce preturi a plafonat Guvernul si nici cat il va costa 

curentul pe roman, in 2019 

Cabinetul Dancila a stabilit, prin ordonanta de urgenta, ca preturile la energia electrica pentru populatie nu 

vor mai creste, in urmatorii 3 ani. 

Cu toate acestea, Executivul n-a gasit inca si un mecanism prin care sa plafoneze aceste preturi. In aceste 

conditii, la inceput de an, intreprinzatorii din bransa nu stiu cui si cu cat vor fi obligati sa vanda energia 

electrica, iar oamenii de rand n-au nici cea mai vaga idee cati bani vor fi nevoiti sa scoata din buzunar, in 

2019, pentru a-si achita facturile la curent. 
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Pe 21 decembrie, Guvernul Romaniei a adoptat OUG 114/2018, prin care a decis plafonarea pretului gazelor 

din productie interna si a energiei electrice vandute catre populatie. 

Nota de plată a OUG 114: facturi mai mari, comisioane bancare în creştere, bursă în derivă. OUG 114 

prevede taxarea pe cifra de afaceri a companiilor din energie şi impozitarea diferenţiată a activelor bancare 

în funcţie de nivelul dobânzii Robor, ceea ce înseamnă că loveşte în cele mai reprezentative sectoare de la 

bursă 

Companiile din energie şi băncile, ale căror acţiuni sunt printre cele mai tranzacţionate la bursa de la 

Bucureşti, vor transfera către clienţi povara financiară rezultată ca urmare a aplicării Ordonanţei de Urgenţă 

114, pentru a rezista noilor condiţii din piaţă, consideră analiştii chestionaţi de ZF. 

OUG 114 prevede taxarea pe cifra de afaceri a companiilor din energie şi impozitarea diferenţiată a activelor 

bancare în funcţie de nivelul dobânzii Robor, ceea ce înseamnă că loveşte în cele mai reprezentative sectoare 

de la bursa românească: bancar şi energie. 

 

Haos în energie după OUG 114: ce se întâmplă cu clienţii şi cu contractele în derulare 

În lipsa unor semnale de la ANRE, piaţa de energie este confuză în ceea ce priveşte prevederile din celebra 

OUG 114/2018, care instituie preţuri reglementate pentru consumatorii casnici. Toţi actorii aşteaptă normele 

ANRE. 

În primul rând, întrebarea care se pune este pentru care consumatori casnici va reglementa ANRE preţurile. 

În OUG scrie doar că "pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022, pentru clienţii casnici furnizarea 

de energie electrică se realizează în condiţii reglementate, de către ANRE". Or, acum, piaţa este liberă, şi 

sunt două categorii de consumatori casnici: circa 7 milioane care au rămas pe vechile contracte reglementate 

cu cei patru furnizori de ultimă instanţă (FUI) Enel, Electrica, CEZ şi E.On şi alţii, aproape două milioane, 

care au schimbat contractele şi/sau furnizorii şi au trecut pe piaţa concurenţială. 

Deci, care clienţi vor avea preţuri reglementate de stat? "Cred ca preţurile reglementate se vor aplica pentru 

clienţii care au acum serviciul universal (prima categorie-n.red.) pentru că ar fi şi mai simplu de reglementat, 

dar nu sunt sigur până nu vedem ce va spune ANRE. Este o problemă" ne-a declarat Ion Lungu, preşedinte 

al Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică. 

 

Cum dispare o piaţă: peste 60% din furnizorii de energie, ameninţaţi cu „extincţia“ de noua ordonanţă 

Nu este clar nici acum cum vor plăti taxa de 2% pe afaceri companii precum Alro sau RCS&RDS, care deşi 

nu au activitatea principală în sectorul energetic, au licenţe de furnizare a electricităţii. 
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În prezent, 98 de companii sunt implicate în furnizarea de energie electrică, fie pe piaţa angro, fie către 

clienţii finali, în acest segment intrând şi cei casnici, dar numai 37 dintre acestea au avut în 2017 o marjă 

netă egală sau mai mare cu 2% astfel încât să îşi permită să plătească noua taxă pe cifra de afaceri. 

Restul firmelor din furnizarea de energie au marje mai mici de acest nivel sau nu au datele financiare depuse 

pentru anul 2017, ceea ce înseamnă că plata taxei pe cifra de afaceri introdusă de guvernul PSD pentru toate 

companiile din energie fie le duce pe pierderi, fie le adânceşte minusurile din contabilitate. 

 

ANALIZĂ Cum ruinează Guvernul economia ţării şi cum vor resimţi românii Ordonanţa birurilor şi 

plafonărilor 

Ultimele modificări fiscale publicate în Monitorul Oficial între Crăciun şi Revelion vor avea efecte negative 

de amploare atât asupra economiei, cât şi asupra românilor, cărora pe de o parte le sunt crescute salariile, iar 

pe de alta li se scumpeşte nivelul de trai. 

Suprataxarea companiilor din energie va îngropa firmele de distribuţie Întrebat ce efecte va avea asupra 

populaţiei taxarea marilor companii din energie cu 2% din cifra de afaceri, având în vedere că marii 

consumatori sunt firmele de producţie a bunurilor de larg consum, Cabat a spus că măsura nu trebuia aplicată 

întregului sector. „Reţeaua de distribuţie a energiei este învechită, iar companiile au nevoie de profit, pentru 

că din acest profit se fac investiţiile în infrastructură. Nu poţi taxa o companie energetică din domeniul 

distribuţiei, la acelaşi nivel cu una de producţie. Pentru că producţia energiei aduce profituri mari, dar 

distribuţia energiei abia strânge un profit de 1 – 2 - 3% din cifra de afaceri. Nu poţi afecta un întreg sector 

fără să ţii cont de profilul companiei. La un profit de 30 – 40% din cifra de afaceri (Hidroelectrica – n. red.) 

poţi pune o taxă de 2% că nu simt atât de tare, dar pe o firmă cu 1% sau sub 1% profit (Transelectrica – n. 

red.) o îngropi”, a explicat economistul. 

 

"Legea care taxează companiile din energie, atentat la securitatea energetică a ţării" 

Ovidiu Demetrescu, consultant în energie: "Dacă şirul schimbărilor legislative în sectorul energetic va fi 

constant, singura constantă va fi schimbarea"  

Ordonanţa de urgenţă 114/2018, prin care Guvernul a impus, printre altele, şi companiilor din sectorul 

energiei o taxă suplimentară de 2% din cifra de afaceri, precum şi plafonarea preţului energiei reprezintă un 

pericol pentru firmele din domeniu, care vor fi, astfel, "puse în cap", atrage atenţia Virgil Popescu, 

vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor. 

De asemenea, expertul în energie Ovidiu Demetrescu susţine că această taxă suplimentară, alături de lipsa 

investiţiilor şi a unei gândiri de impact pe termen lung, vor duce la majorarea preţului la energie electrică. 
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Piaţa de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea fi amputată până la dispariţie, începând din 

primăvară 

Furnizorii de energie electrică ce au câştigat clienţi în piaţa concurenţială de energie electrică în ultimii ani 

ar putea să-i piardă, treptat, începând din primăvară, când ANRE va stabili noile preţuri finale reglementate 

pentru consumatorii casnici. Mecanismul de reglementare şi de taxare va face ca pentru clienţii de pe piaţa 

concurenţială preţurile să crească, în timp ce pentru viitoarea piaţă reglementată, ele sunt plafonate, aşadar 

oamenii vor fi practic invitaţi să se întoarcă la preţul stabilit de stat, care va fi cel mai probabil cel mai mic, 

pe termen mediu. Totul are însă un preţ, dar el va fi decontat abia peste trei ani, de toată lumea. 

Piaţa concurenţială de energie electrică, care a apărut acum câţiva ani, ar putea fi îngropată începând din 

primăvara anului 2019, iar totul va depinde de viitoarea politică de reglementare a ANRE. Pe această piaţă, 

furnizorii livrează energie electrică, la preţuri de piaţă liberă, nereglementate de stat, pentru aproape două 

milioane de clienţi casnici, care au ales să schimbe furnizorul şi/sau contractul de furnizare. Alte şase 

milioane de gospodării au rămas la preţuri reglementate. 

 

Corneliu Bodea, preşedintele CRE, despre efectele OUG 114: „Dăm înapoi cu cel puţin cinci ani pe piaţa 

liberă de energie” 

Corneliu Bodea, preşedintele Centrului Român al Energiei, este de părere că adoptarea OUG 114, care 

impune preţuri reglementate la energie şi gaze şi adaugă noi taxe pentru firme, are efecte negative pentri toţi: 

pentru actorii din piaţă, pentru consumatori şi pentru imaginea României în Europa. 

Care este impactul asupra pietei energiei in general, al aplicarii din acest an a OUG 114? Care dintre actorii 

din piata sunt cei mai afectati? 

ANALIZĂ România este, de la începutul anului, cea mai scumpă piață de electricitate din UE. Importuri 

masive într-un moment nefericit, Europa urmând să fie lovită de "Bestia Estului" 

România importa, în dimineața zilei de marți, un nivel extrem de ridicat de energie electrică, de peste 1.500 

MW, în condițiile unei producții medii de energie eoliană de aproximativ 1.250 MW. Sunt astfel spulberate 

două mituri: primul - că România este independentă energetic, având o capacitate instalată de peste 25.000 

MW. Al doilea - că atunci când eolienele funcționează, consumul autohton este acoperit în întregime. 

Recordul ultimilor ani a fost înregistrat pe 20 decembrie, când România importa și 1.903 MW, însă la un 

nivel negativ al producției de energie eoliană, morile de vânt consumând energie din sistem. Momentul este 

cu atât mai nefericit, cu cât, potrivit ultimelor rapoarte meteo, citate de Bloomberg, Europa va fi lovită în a 

doua jumătate a lunii ianuarie de "Bestia Estului", un val de aer rece, rezultat al unui fenomen meteorologic 

înregistrat și în urmă cu un an, care majorează considerabil cererea de energie de pe Bătrânul Continent 
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Primele detalii despre piaţa reglementată: energie de la Hidro şi Nuclearelectrica, la preţ de cost plus 5%, 

tarife stabilite de ANRE inclusiv pentru piaţa liberă 

Consumatorii casnici de energie electrică vor primi energie la preţ reglementat în principal de Hidroelectrica 

şi Nuclearelectrica, la un preţ calculat în funcţie de costurile de producţie plus o marjă fixă “rezonabilă”, iar 

reglementarea preţurilor finale s-ar putea face  pentru toate categoriile de clienţi casnici, şi de pe actuala 

piaţă reglementată (circa 7 milioane de clienţi) şi pe cea concurenţială (aproape 2 milioane de clienţi. 

Informaţia ne-a fost oferită de surse din cadrul Autorităţii de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), 

instituţia care trebuie să creeze legislaţia specifică pentru a se pune în practică prevederile celebrei OUG 

114/2018, care legiferează reintroducerea preţurilor reglementate la energie pentru populaţie, în perioada 

2019-2022. 

Cu menţiunea că, potrivit surselor noastre, aceste decizii sunt încă la nivel de discuţie, iată primele elemente 

din viitorul cadru de reglementare. 

 

 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 214,39 226,07 342,43 355,14 289,84 267,94 387,64 367,72 359,59 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

54.291 60.178 74.052 75.158 68.794 61.596 81.640 80.263 80.516 

 

Preţuri şi volume 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 411,10 388,60 324,63 311,47 406,41 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

84.000 80.062 70.805 67.257 82.110 

 

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 
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