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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Cum se faultează statul singur cu apa folosită de hidrocentrale şi termocentrale  la 

producţia de energie 

Departamentul pentru Energie a iniţiat un proiect de act normativ prin care Guvernul să aprobe 

reducerea la jumătate a costului cu apa folosită la producţia de energie în hidrocentrale şi la 

răcirea termocentralelor, dar proiectul este blocat la Ministerul Mediului. 

„Departamentul pentru Energie a propus Guvernului să reducă preţul apei uzinate, dar este 

blocat la Ministerul Mediului”, a afirmat, joi, Dan Gheorghiu, consilier al premierului Victor Ponta, 

la Focus Energetic. 

Culmea este că Ministerul Mediului este fix cel care a iniţiat în anul 2011 majorarea de patru ori a 

preţurilor pentru apa turbinată. Aceasta a fost indicată drept una dintre cauzele care a dus la 

insolvenţa Hidroelectrica. 

Prezent la conferinţă, deputatul Rodin Traicu, membru în Comisia de Industrii, a afirmat că banii 

luaţi pe această cale „pot fi văzuţi în fiecare judeţ, la cum arată sediile Apelor Române, şi ce 

maşini au”. El a afirmat că problema este resimţită şi de către termocentralele din Oltenia, care 

ăşi asigură apă de răcire din Jiu. 

Problema preţului ridicat al apei utilizate în producţia de electricitate a fost ridicată de mai multe 

ori în ultimul an de Remus Borza, fostul administrator judiciar al Hidroelectrica. 

Borza a spus recent, în timpul marilor debite de pe Dunăre, că la Porţile de Fier II compania 

deversa apa atunci când se trecea de 8.000 de metri cubi pe secundă în loc să producă energie, 

deoarece costul apei uzinate pe MWh era prea mare, respectiv de 80 de lei. „Avem pierderi din 

cauza preţului prohibitiv al apei. Preţul a crescut de patru ori în 2010 de la 0,26 lei pe 1.000 metri 

cubi la 1,1 lei“, spunea el atunci. 

Calotă (ANRE): Bula energiei verzi din România ajuns la faza de calmare 

Bula energiei verzi din România ajuns la faza de calmare şi, începând cu anul 2014, se 

estimează că investiţiile şi funcţionarea acestui sector va intra în parametrii de normalitate, a 

declarat, joi, într-o conferinţă de specialitate, Emil Calotă, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale 

pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

'Opinia publică ar trebui să se calmeze vis-a-vis de impactul negativ sau pozitiv al energiilor 

regenerabile în piaţa de energie. O abordare relativ simplă ar putea să fie de genul: Aşa cum 

bula imobiliară în România a făcut atât de multe valuri acum câţiva ani şi s-a calmat, şi iată, piaţa 

imobiliară a intrat în parametrii normali, cred că şi bula energiei verzi din România ajuns la faza 

de calmare şi considerăm că începând cu anul 2014 investiţiile şi funcţionarea acestui sector va 

intra în parametrii de normalitate', a spus Calotă.  

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/cum-faulteaza-statul-singur-apa-folosita-hidrocentrale-termocentrale--productia-energie-1_51decc78c7b855ff562a4935/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/cum-faulteaza-statul-singur-apa-folosita-hidrocentrale-termocentrale--productia-energie-1_51decc78c7b855ff562a4935/index.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/calota-anre-bula-energiei-verzi-din-romania-ajuns-la-faza-de-calmare-184179.html
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Potrivit acestuia, elementele din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 care sunt conforme 

cu legislaţia cadru naţională şi europeană intră în vigoare de la 1 iulie.  

ANRE a calculat factura la curent cu 4% mai mică 

Respectarea calendarului de liberalizare a preţurilor la gaze naturale şi energie electrică a fost 

un element de succes pentru încheierea acordului cu FMI, susţin reprezentanţii Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care anunţă majorări mai mici la plata 

facturilor, decât cele calculate iniţial. Cert este că, din iulie 2013, va fi în vigoare OUG 57/2013, 

prin care se amână la plată o serie de certificate verzi, până în 2017. Este drept, şi preţul gazului 

de import este mai mic în prezent, astfel că sunt toate premisele ca valoarea facturilor la curent 

să cunoască o diminuare.  

Valoarea facturii la electricitate se va diminua în medie cu 4% în august, ca efect al amânării 

acordării de către stat a unor certificate pentru producătorii de energie regenerabilă, a declarat, 

la o conferinţă pe teme economice, vicepreşedintele ANRE, Emil Calotă, care crede că „bula 

energiei verzi se va calma” la începutul lui 2014. Oficialul ANRE a precizat că efectul în facturi al 

aplicării noii legislaţii în privinţa energiei regenerabile va fi de 34%. Având în vedere că din 

valoarea unei facturi la electricitate costul cu certificatele verzi reprezintă 12%, rezultă că facturile 

ar urma să scadă cu 4%. 

Niculae Havrileţ, preşedintele ANRE, a precizat că actul normativ prin care se amână la plată 

unele certificate verzi va produce efecte începând cu 1 iulie 2013, chiar dacă nu a fost primit nici 

un răspuns de la Bruxelles dacă s-a încălcat sau nu legislaţia comunitară. „Scăderea ar trebui să 

se vadă din factura lunii august”, a spus preşedintele ANRE 

Creşteri mai mici 

Cât priveşte liberalizarea preţului gazelor, Havrileţ prevede o creştere finală mai mică decât cea 

calculată la întocmirea foii de parcurs. Potrivit acestuia, din primii 3 paşi în care creşterea trebuia 

să fie de 15%, în mod real s-a înregistrat doar 8%, la consumatorii industriali. „Iată că în primul 

an, de la 18% prevăzut în calendare, se va încheia cu 9-10%, maximum 11%. Noi am pus 11% 

ca o estimare. La consumatorii casnici, pentru că a fost o singură etapă, la 1 iulie, de 8%, 

deoarece prima etapă se reflectă în preţul final în întregime, 8% se reflectă şi în preţul final. În 

următoarea etapă, de la 1 octombrie, va înregistra un 2%. Presupunem că va fi 9% (n.r. - pentru 

întreg anul) pentru consumatorii casnici”, a completat preşedintele ANRE. 

Exclusiv: Cand, sau de ce nu intra in vigoare OGU de modificare a Legii 220? 

Ordonanta de urgenta promovata de Departamentul pentru Energie, privind modificarea schemei 

de sprijin a producatorilor de energie regenerabila din Romania, trebuia sa-si faca simtite 

efectele inca de acum 10 zile. Nimeni, ne referim aici la actorii pietei de energie, nu stie insa de 

cand intra efectiv in vigoare mult controversata Ordonanta de urgenta si ce se intampla cu 

certificatele verzi achizitionate inainte, la ce pret pot fi ele comercializate si mai ales cum si unde. 

Energy-Center a aratat ca Ordonanta de modificare a Legii 220/2008 va fi nu numai o frana in 

calea expansiunii energiei regenerabile, ci mai ales un argument suficient de solid pentru 

majorarea pretului energiei electrice, prin cresterea valorii certificatelor verzi. Pana atunci insa, 

incercam sa descifram “tacerea absoluta”a autoritatilor privind intrarea in vigoare a actului 

legislativ despre care facem vorbire. 

http://www.puterea.ro/economie/anre-a-calculat-factura-la-curent-cu-4-mai-mica-74951.html
http://energy-center.ro/actualitate/exclusiv-cand-intra-in-vigoare-prevederile-oug-de-modificare-a-schemei-de-sprijin-pentru-energia-regenerabila/
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Exista o mica defectiune, se pare. Ordonanta de urgenta trebuie sa aiba acceptul Comisiei 

Europene, dupa cum declara chiar primul ministrul Victor Ponta. Numai ca, “tovarasii”de la 

Comisia Europeana ne-au cerut niste lamuriri si niste explicatii, formulate in cateva puncte cat se 

poate de clare. In concluzie, Energy-Center, va anunta ca va prezenta in exclusivitate cerintele 

Comisiei Europene, in legatura cu OG-ul de modificare a Legii 220, la care, se pare, Guvernul 

Romaniei nu prea stie cum sa raspunda. Urmariti-ne cu atentie. 

CONSUMATORII AU PLĂTIT DOUĂ MILIARDE DE LEI  

Bonusul pentru cogenerare ne-a adus 27 de centrale noi 

Investiţiile în domeniu au fost stimulate, dar consumatorii încă mai aşteaptă preţuri competitive 

pentru energie. 

Fiecare consumator de energie din ţara noastră plăteşte, din 2011, o taxă suplimentară numită 

bonus pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. Taxa este aplicată şi exportatorilor de electricitate. 

Valoarea acestei taxe pe facturi variază în funcţie de consumul de energie şi are ca rol sprijinirea 

activităţii producţiei de energie în cogenerarea de înaltă eficienţă, nu neapărat realizarea de 

investiţii în domeniu. 

Cogenerarea presupune utilizarea unei tehnologii foarte eficiente prin care se obţine, simultan, 

energie electrică şi termică. Cogenerarea este încurajată peste tot în Europa datorită eficienţei 

mari de utilizare a gazului şi altor combustibili - resurse pe cale de epuizare, dar şi datorită 

emisiilor reduse. 

Consumatorii de energie din ţara noastră au achitat, în 2011 şi 2012, circa două miliarde de lei 

ca să sprijine cogenerarea de înaltă eficienţă. Nu prea este clar cu ce beneficii s-au ales 

consumatorii de pe urma suportării acestui sprijin. 

În acest an, industria a început să "ţipe" că nu mai poate fi competitivă pe piaţa globală din cauza 

taxelor impuse pentru energia electrică - cota obligatorie de certificate verzi şi bonusul pentru 

cogenerare. Marii consumatori industriali au solicitat, fără succes, eliminarea bonusului pentru 

cogenerare. 

Teoretic, bonusul trebuie să ne aducă pe piaţă energie la un preţ competitiv şi trebuie să ajute 

vechile CET-uri să se retehnologizeze (le asigură veniturile necesare derulării investiţiilor). 

Practic, investiţiile private domină, deocamdată, acest segment de piaţă, în timp ce bătrânele 

CET-uri sunt în urmă cu modernizările. 

Aplicarea schemei de sprijin pentru cogenerare, începând din 2011, a condus la realizarea a 27 

de capacităţi noi de înaltă eficienţă, cu o capacitate instalată totală de circa 120 MW, ne-au 

declarat reprezentanţii ANRE. Acesta este rezultatul achitării, de către toţi consumatorii de 

energie, a circa două miliarde de lei, în ultimii doi ani. 

Bonusul total plătit, anul trecut, centralelor care produc energie electrică şi termică în cogenerare 

de înaltă eficienţă a fost de 978 milioane lei, potrivit unui raport ANRE. Numărul total de centrale 

cu unităţi de producere în cogenerare care au beneficiat de bonus pentru anul 2012 a fost de 46, 

aparţinând de 36 de producători persoane juridice. Suma plătită ca bonus pentru cogenerare în 

2012 a fost cu circa 8% mai mare decât valoarea totală achitată în 2011. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=210600
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=210600
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Sprijinul pentru cogenerare are caracteristica unui ajutor de operare şi, conform documentelor de 

aprobare de către Comisia Europeană a Schemei de sprijin, producătorii de energie au dreptul 

să folosească bonusul pentru susţinerea activităţii de producţie. 

 Oficialii ANRE ne-au explicat: "Bonusul pentru cogenerare nu substituie efortul de investiţii în 

surse noi sau retehnologizate de cogenerare, ci doar acoperă diferenţele între cheltuielile şi 

veniturile realizate de producători în astfel de centrale, în marja unei rate de rentabilitate înainte 

de impozitare de 9%, luându-se în considerare numai acea parte din energia electrică produsă 

care îndeplineşte condiţiile de calificare pentru înaltă eficienţă. În CET-urile vechi deţinute de 

consiliile locale, au fost realizate şi sunt în derulare proiecte investiţii pentru noi capacităţi de 

producţie de cogenerare. Tehnologiile vizate sunt motoare cu combustie internă, turbină cu gaze 

cu recuperare de energie termică, ciclu combinat turbină cu gaze şi turbină cu abur. Prin aceste 

investiţii se urmăreşte creşterea performanţelor CET-urilor". 

ANRE prevede o creştere a preţului final al gazelor la consumatorii non-casnici de 1-2%, 

de la 1 octombrie 

Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) prevede o creştere a 

preţului final al gazelor la consumatorii non-casnici de 1-2% după următoarea etapă de 

liberalizare de la 1 octombrie, iar la consumatorii casnici estimările sunt de 2%, a declarat, joi, 

într-o conferinţă de presă, Niculae Havrileţ, preşedinte al ANRE. 

'La consumatorii non-casnici s-a prevăzut un orizont de timp de 2 ani 2013 - 2015 (pentru 

liberalizare a preţurilor n.r.) în care convergenţa preţului din producţia internă să ajungă la nivelul 

preţului din import, lucru care ar fi însemnat o creştere de 18% la preţul final. Desigur, creşterea 

preţurilor la producţia internă este una mai mare decât 18%, dar având în vedere că în România 

se practică coşul, adică un mixt între producţia internă şi import, pe preţul final se aşteaptă o 

creştere de 18%. Se aştepta, pentru că până în acest moment am observat că, în momentul în 

care am liberalizat sectorul gazelor, la 1 februarie, cu 5%, acest procent s-a transmis în preţul 

final. La 1 aprilie, la o altă etapă de creştere cu 5%, având în vedere că între timp importul a 

scăzut, a scăzut şi preţul gazului din import în preţul final, s-a regăsit o creştere zero, iar la 1 iulie 

din 5% prevăzut în preţul final s-a reflectat creştere de 3%', a spus Havrileţ 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(martie 2013-mai 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 180,22 Lei/CV 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 10.06 
 

11.06 12.06 13.06 14.06 15.07 16.07  

Preţ mediu [Lei/MWh] 147,63 
 

147,29 158,66 118,73 114,50 175,64 187,09 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/anre-prevede-o-crestere-a-pretului-final-al-gazelor-la-consumatorii-non-casnici-de-1-2-de-la-1-o.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/anre-prevede-o-crestere-a-pretului-final-al-gazelor-la-consumatorii-non-casnici-de-1-2-de-la-1-o.html
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Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

49.673  47.347 47.649 39.085 39.385 44.131 43.683 

 

 

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 214,31 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,75 211,36 210,08 207,89 207,35 207,40 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

09.07 6130 6492 1572 667 2361 1391 -362 497 5 

10.07 6143 6307 1490 978 2342 1389 -164 103 5 

11.07 6200 6276 1553 973 2336 1367 -76 42 5 

12.07 6116 6221 1589 643 2521 1394 -105 65 4 

13.07 5527 5564 1423 632 1963 1396 -37 136 5 

14.07 4981 5009 1232 345 1912 1396 -27 109 5 

 
 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 
 

 

 

 

 

 

In ziua de Miercuri 10.07.2013 Miercuri  11.07.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 6176 7137 

Maxim 6778 8035 

Export/Import 159(export) 257(export) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 6335 7395 

Din care: 

Carbune 
1496 2954 

Hidrocarburi 941 1193 

Nuclear 1388 1369 

Eoliene 97 132 

Hidro 2365 1729 

Biocombustibili 31 - 

Fotovoltaice 17 - 
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Grafice, Harta  
 

 

 

 

 

Prognoza debitelor si nivelurilor 

in intervalul 14.07.2013, ora 0700 – 21.07.2013, ora 0700 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere pana la valoarea de 4500 m3/s, situandu-se sub 

media multianuala lunii iulie (5350 m3/s). 
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