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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

România le-a plătit ungurilor, bulgarilor şi sârbilor 66 mil. euro pentru energia importată 

Ungaria este ţara de la care România cumpără cea mai multă energie, dar în acelaşi timp este şi 

principala destinaţie de export pentru producătorii locali. 

Potrivit datelor publicate de Transelectrica, compania naţională de transport al energiei electrice, 

în primele şase luni ale anului România a înregistrat importuri de energie în valoare de circa 66 de 

milioane de euro, pentru o contitate de 2.229 GWh, echivalentul a circa 8% din consumul intern 

net din această perioadă. 

Tot datele Transelectrica arată că în prima jumătate a anului România a adus de la vecinii săi cu 

13% mai multă energie în volum faţă de perioada similară a anului trecut, Serbia şi Bulgaria fiind 

principalele destinaţii de import după Ungaria. 

Creşterea importurilor se suprapune peste o scădere considerabilă a exporturilor, asociată cu 

stagnarea consumului. Cu toate acestea, România continuă să fie un exportator net de energie. 

În total, România a mai trimis peste graniţe energie în valoare de 113 milioane de euro, cu peste 

30% mai puţin faţă de primele şase luni din 2015. În primele şase luni ale anului exporturile de 

energie către Ungaria, principala destinaţie externă pentru energia produsă în România, au scăzut 

în volum cu 38% faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele din raportul semestrial 

publicat de Transelectrica. 

Spre Serbia, cea de-a doua mare destinaţie de export pentru energia din România, a plecat cu 

28% mai puţină energie, iar spre Ucraina exportul de electricitate a fost aproape inexistent. Singura 

destinaţie pe care România a înregistrat un export de energie mai mare în primele şase luni ale 

anului este Bulgaria, acolo unde a fost trimisă cu 37% mai multă energie românească. 

Modificările la legea regenerabilelor întârzie, vor fi aplicate din 2017  

Modificările Legii regenerabilelor 220/ 2008, care ar fi trebuit publicate spre dezbatere săptămâna 

aceasta, vor mai întârzia, întrucât comisia reunită formată din membri ai Ministerului Energiei și ai 

autorității de reglementare a pieței, ANRE, poartă încă discuții pe marginea studiului realizat de o 

companie de consultanță, a declarat pentru energynomics.ro Corina Popescu, secretar de stat în 

cadrul Ministerului. 

Anterior, oficialii ministerului au spus că este posibil ca modificările aduse legii regenerabilelor să 

fie publicate săptămâna aceasta. 

”Nu cred că va fi emis săptămâna aceasta”, a spus Popescu, care ne-a explicat că studiul 

comandat unei companii de consultanță încă suferă modificări, pe baza notelor primite de la 

Minister și ANRE. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/romania-le-a-platit-ungurilor-bulgarilor-si-sarbilor-66-mil-euro-pentru-energia-importata-15662639
http://www.energynomics.ro/ro/modificarile-legii-regenerabilelor-intarzie-vor-fi-aplicate-din-2017/
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În orice caz, modificările aduse Legii 220 își vor produce efecte din anul 2017, iar pentru anul în 

curs ”se merge pe ce e aprobat”, a mai spus Popescu. 

Odată emis, noul act de modificare a Legii 220 va trebui supus dezbaterii publice timp de două 

săptămâni. Numele companiei de consultanță care a efectuat noul studiu privind regenerabilele 

pentru autoritățile române nu a fost dezvăluit, însă este vorba de ”o companie care nu a mai 

efectuat studii similare în România”, a mai spus Popescu. 

Chiar si ciuntit, Complexul Energetic Hunedoara ramane interesant doar pentru taietorii de 

fier 

Intr-un interviu acordat agentiei nationale de presa, ministrul Energiei, Victor Grigorescu, afirma ca 

restructurarea Complexului Energetic Hunedoara, confirmata de Comitetul pentru minerit, va duce 

la salvarea a doua grupuri energetice, circa 400 de MW, si a doua mine aferente. In ciuda faptului 

ca se gasesc suficienti specialisti care nu cred in aceasta varianta si care considera ca oricum 

avem un surplus de capacitati de generare, salvarea a doua grupuri energetice (unul la Mintia si 

altul la Paroseni) ar fi un adevarat miracol. Restul din ce mai ramane din actualul Complex 

Energetic Hunedoara va face deliciul taietorilor de fier, asa cum s-a intamplat la Combinatul 

Siderurgic de la Hunedoara, la Calan sau mai te miri prin ce zone. Sa nu uitam ca alaturi de cele 

doua grupuri energetice ce ar putea supravietui ar ma ramane si doua mine de exploatarea a 

huilei, ca un ravas la trecutul glorios al Vaii Jiului, unde in urma cu ceva ani lucrau nu mai putin de 

60.000 de mineri. 

Parlamentarii se conformează cererii Președintelui Iohannis și reexaminează modificările la 

Legea energiei. Votul final, în max. 2 luni 

La cererea expresă a Președintelui Klaus Iohannis, parlamentarii reiau discuțiile la Legea pentru 

modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale, modificările aduse și 

aprobate atât de senatori, cât și de deputați urmând să fie reexaminate. Legea a intrat deja pe 

ordinea de zi a Comisiei economice, industrii și servicii din Senat. Se vor respecta procedurile 

parlamentare, legea va fi reanalizată și de alte comisii de specialitate din Senat și apoi din Camera 

Deputaților, prezentată Birourilor Permanente și, în final, spre aprobare Plenului Parlamentului. 

Dacă procedura legislativă s-a derulat, inițial, pe parcursul a 8 luni, parlamentarii intenționează 

acum să finalizeze și să aprobe noua lege în maxim două luni. Apreciem că în maxim două luni 

legea va primi, din nou, votul final, ne-au spus reprezentanți ai comisiilor parlamentare de 

specialitate. Cerere de reexaminare a Președintelui României a fost înregistrată la Senat în data 

de 25 iulie, însă parlamentarii au intrat în vacanță. Pentru participanții la piață, asociațiile de profil 

există din nou posibilitatea să-și promoveze propunerile de modificare a legii energiei (cu 

precizarea că se vor analiza doar modificările și completările aprobate în prima sesiune 

paralmentară), unii dintre ei cu speranța că vor avea sorți de izbândă de această dată, alții cu 

temerea că vor pierde ce s-a câștigat în prima fază. 

Ministerul Energiei analizează construirea mai multor hidrocentrale mici cu pompaj, în locul 

proiectului Tarniţa 

Ministerul Energiei analizează posibilitatea construirii mai multor hidrocentrale cu acumulare prin 

pompaj mai mici, pe tot teritoriul ţării, în locul proiectului Tarniţa, estimat la un miliard de euro, a 

declarat, miercuri, ministrul de resort, Victor Grigorescu, în cadrul unei dezbateri organizate de 

Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/chiar-si-ciuntit-complexul-energetic-hunedoara-ramane-interesant-doar-pentru-taietorii-de-fier/
http://energy-center.ro/actualitate-news/chiar-si-ciuntit-complexul-energetic-hunedoara-ramane-interesant-doar-pentru-taietorii-de-fier/
http://www.investenergy.ro/parlamentarii-se-conformeaza-cererii-presedintelui-iohannis-si-reexamineaza-modificarile-la-legea-energiei-votul-final-max-2-luni/
http://www.investenergy.ro/parlamentarii-se-conformeaza-cererii-presedintelui-iohannis-si-reexamineaza-modificarile-la-legea-energiei-votul-final-max-2-luni/
http://www.bizenergy.ro/ministerul-energiei-analizeaza-construirea-mai-multor-hidrocentrale-mici-cu-pompaj-in-locul-proiectului-tarnita/#.V8_KMzVPjY4
http://www.bizenergy.ro/ministerul-energiei-analizeaza-construirea-mai-multor-hidrocentrale-mici-cu-pompaj-in-locul-proiectului-tarnita/#.V8_KMzVPjY4


 

3 

 

El a subliniat faptul că, până acum, rezultatele proiectului Tarniţa-Lăpuşteşti sunt zero, deşi s-au 

cheltuit trei milioane de euro pentru acesta. 

“Vom analiza dacă, în locul proiectului Tarniţa, putem construi centrale cu acumulare prin pompaj 

de puteri mai mici pe tot teritoriul ţării. Nu există studii încă în acest sens, însă au fost făcute 

evaluări preliminarii. În prezent, noi studiem posibilitatea să alocăm bani din fonduri europene sau 

norvegiene pentru ca România să clarifice dacă, unde şi cât ar putea să instaleze în acest tip de 

centrale. Trebuie să avem alternative pentru o centrală de un miliard de euro, să fie câteva centrale 

finanţate separat. Ar putea fi finanţate de piaţa bancară”, a susţinut ministrul, scrie agerpres. 

Extindem infrastructura energetică a Europei 

Ministerul Energiei a elaborat un „manual privind procedura de autorizare a proiectelor de interes 

comun” al UE, prin care încearcă să faciliteze implementarea promptă a acestora 

Lista proiectelor cuprinde consolidarea interconexiunii între Bulgaria şi România, creşterea 

capacităţii de transport între Ungaria şi Slovacia, proiecte care permit fluxuri de gaze din coridorul 

sudic al gazelor şi altele privind dezvoltarea capacităţii de stocare subterană a gazelor în Europa 

de Sud-Est 

Ministerul Energiei a elaborat un „manual privind procedura de autorizare a proiectelor de interes 

comun”, care transpune Regulamentul (UE) nr. 347/ 2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice 

transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) 

nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009. 

Lista proiectelor cuprinde 17 poziţii referitoare la consolidarea interconexiunii între Bulgaria şi 

România, creşterea capacităţii de transport între Ungaria şi Slovacia, proiecte care permit fluxuri 

de gaze din coridorul sudic al gazelor şi altele privind dezvoltarea capacităţii de stocare subterană 

a gazelor în Europa de Sud-Est. 

În introducere, Ministerul Energiei arată că, în 2011, Consiliul European a subliniat nevoia de a 

moderniza şi extinde infrastructura energetică a Europei şi de a interconecta reţelele dincolo de 

frontiere, pentru a asigura funcţionarea solidarităţii dintre statele membre, realizarea rutelor 

alternative de aprovizionare sau de transport şi a surselor de energie alternative şi dezvoltarea 

energiei din surse regenerabile pentru a intra în concurenţă cu sursele tradiţionale şi a insistat 

asupra faptului că, ulterior anului 2015, niciun stat membru nu ar trebui să rămână izolat în afara 

reţelelor europene de gaze şi energie electrică sau să-şi vadă siguranţa energetică periclitată de 

lipsa conexiunilor adecvate. 

Grigorescu, la Parlament: Există un plan de iarnă și o evoluție pozitivă a stocurilor. Va fi 

aprobat, din timp, prin HG 

Mixul energetic are susținerea Ministerului Energiei. Cărbunele și nuclearul au locul lor (Ministrul 

Victor Grigorescu) Întorși din vacanță, parlamentarii Comisiilor de specialitate s-au pus pe treabă. 

La Senat, la Comisia Economică, s-a luat în discuție modificările la Legea energiei, la cererea 

Președintelui Klaus Iohannis. Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, condusă de 

Iulian Iancu, a demarat seria întâlnirilor pe tema strategiei energetice și problematica sectorului 

energetic, prin prisma legislației și nu numai. “Mixul energetic are susținerea Ministerului Energiei. 

România are opțiuni de a menține un mix energetic echilibrat, cărbunele și nuclearul având loc lor 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2016-09-08/Extindem+infrastructura+energetica+a+Europei&hl=energ&tip=toate
http://www.investenergy.ro/grigorescu-la-parlament-exista-un-plan-de-iarna-si-o-evolutie-pozitiva-stocurilor-va-fi-aprobat-din-timp-prin-hg/
http://www.investenergy.ro/grigorescu-la-parlament-exista-un-plan-de-iarna-si-o-evolutie-pozitiva-stocurilor-va-fi-aprobat-din-timp-prin-hg/
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bine stabilit”, a precizat ministrul Victor Grigorescu, invitat la întâlnirea solicitată de Coaliția 

Naţională pentru Modernizarea României (CNMR), la Comisia pentru industrii si servicii din 

Camera Deputaților, pe tema Strategiei energetice și noului cadru legislativ în energie. 

De ce cad, fara nici o explicatie, marile proiecte de investitii din sistemul energetic? 

Unitatile 3 si 4 de la Cernavoda, centrala de acumulare prin pompaj Tarnita-Lapustesti, un grup de 

800 de MW la Rovinari sunt cele trei mari proiecte energetice pe care Romania le-a sustinut cu 

insistenta in ultimii 25 de ani. Nu a existat strategie energetica (si au fost vreo 6 sau 7), care sa nu 

fi considerat aceste proiecte drept prioritare. Incet dar sigur, miturile se spulbera. Chinezii, 

investitorii de forta in care ne puneam baza pentru reactoarele 3 si 4, dar si pentru grupul energetic 

de la Rovinari nu mai scot un cuvant despre intentiile lor, asteptand o pozitie clara a guvernului. 

La Tarnita-Lapustesti, etapa de preselectie a investitorilor a fost prelungita, dar nimeni nu mai 

scoate un cuvant despre interesul acestora fata de proiect. In schimb, au inceput sa apara tot mai 

des voci din interiorul sistemului, care incearca sa argumenteze ca centrala de acumulare prin 

pompaj nu mai este fezabila din punct de vedere economic. La inceput a fost Remus Borza, pe 

vremea cand era administrator judiciar la Hidroelectrica, mai nou este Ovidiu Agliceru, presedintele 

Directoratului Hidroelectrica. 

Termoelectrica cere majorarea tarifului cu aproape 30% 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a iniţiat procedura de examinare a 

solicitării SA „Termoelectrica” privind aprobarea tarifelor noi la producerea energiei electrice şi la 

energia termică livrată consumatorilor, precum şi calculele şi materialele aferente necesare, 

transmite IPN. 

Potrivit ANRE, „Termoelectrica” solicită majorarea tarifului pentru producerea energiei electrice cu 

12,3%, până la 179,51 bani/kWh, şi a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor cu 

27,4%, până la 1257,38 lei/Gcal. Solicitarea este motivată prin creşterea semnificativă a costurilor 

de producere şi de livrare a energiei electrice şi termice de la ultima ajustare a tarifelor, care a avut 

loc în octombrie 2011. ANRE anunţă pentru marţi, 13 septembrie, ora 10.00, desfăşurarea 

dezbaterilor publice pe marginea cererii parvenite de la „Termoelectrica”, la sediul ANRE din strada 

Columna, 90. „Termoelectrica” a fost creată în luna iunie 2015 ca rezultat al procesului de 

reorganizare a trei entităţi existente anterior – SA „Termocom”, SA „CET-1” şi SA „CET-2”. 

Atenție la schimbarea furnizorului de energie. Unele oferte pot include capcane 

Consumatorii de energie trebuie să se informeze foarte bine ce riscuri implică schimbarea 

furnizorului de electricitate înainte de a face acest pas, întrucât în ofertele companiilor pot exista 

capcane, a declarat, marţi, Corneliu Bodea, vicepreşedintele Adrem Invest, în cadrul unei 

conferinţe pe tema eficientizării consumului de energie. 

"Trebuie foarte multă atenţie la schimbarea furnizorului, pentru că este o piaţă liberă. Înainte de a 

te decide să schimbi furnizorul, trebuie să te informezi foarte bine, pentru că pot fi capcane în 

ofertele furnizorilor şi este o dovadă de seriozitate şi maturitate dacă te decizi să faci acest pas", 

a spus Bodea.  

El a mai spus că statul ar trebui să pună la dispoziţia consumatorilor toate metodele posibile pentru 

ca aceştia să se poată informa.  

http://energy-center.ro/actualitate-news/de-ce-cad-fara-nici-o-explicatie-marile-proiecte-de-investitii-din-sistemul-energetic/
http://adevarul.ro/moldova/economie/termoelectrica-cere-majorarea-tarifului-aproape-30-1_57d435415ab6550cb88c6acc/index.html
http://www.capital.ro/atentie-la-schimbarea-furnizorului-de-energie-unele-oferte-pot-include-capcane.html
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"Cred că este în primul rând datoria omului să se informeze, nu a statului. Statul îţi pune la 

dispoziţie orice metodă de a te informa, dar datoria de a te informa este a ta", a susţinut oficialul 

companiei de servicii energetice.  

Capcanele schimbării furnizorului de energie 

Românii care vor să îşi schimbe furnizorul de electricitate trebuie să se gândească de două ori 

înainte de a lua o decizie în acest sens. Ofertele noilor furnizori din piaţă pot fi, teoretic, mult mai 

mici decât ale furnizorilor tradiţionali de energie, adică Enel, Electrica, E.ON şi CEZ. Autoritatea 

Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), dar şi reprezentanţii marilor operatori 

consultaţi de ziarul PUTEREA, atrag însă atenţia că toţi consumatorii trebuie să se informeze foarte 

bine legat de ce riscuri implică schimbarea furnizorului, din cauză că pot exista capcane în ofertele 

companiilor. Aceştia ne-au declarat că ofertele pot fi atractive doar la prima vedere, de aceea 

trebuie să ne asigurăm că sunt prevăzute condiții avantajoase pentru întreaga perioadă a 

contractului. De exemplu, există taxe obligatorii pentru populaţie care nu sunt menţionate în noile 

oferte ale furnizorilor care vor să atragă consumatorul şi care trebuie plătite separat. 

Nuclearelectrica face primii paşi pentru proiectul care va deveni prioritatea energetică zero 

a României: retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă 

În zece ani, România va trebui să scoată din funcţiune Unitatea 1 a centralei nucleare de la 

Cernavodă, grup care asigură circa 10% din producţia de energie naţională, pentru a-i extinde 

durata de viaţă, dar primii paşi se fac de acum în contextul în care doar producţia unor piese poate 

dura chiar şi 6 ani. 

Deşi în ultimii ani la modă au fost discuţiile despre reactoarele 3 şi 4 ale centralei nucleare, 

retehnologizarea primei unităţi, pusă în funcţiune în 1996, este prioritatea zero din industria de 

profil pentru acest proiect Nuclearelectrica are nevoie de 1,2-1,5 mld. euro din piaţă. 

Potrivit datelor din raportul semestrial, Nuclearelectrica a avut venituri de 742 mil. lei în primul 

semestru, cu 14% mai mici, la o producţie în scădere cu 6%. 

Problema este că firma a terminat primele şase luni cu pierderi de aproape 38 de milioane de lei 

faţă de un profit net de circa 3 milioane de lei. Trei factori au dus Nuclearelectrica pe pierderi: piaţa 

extrem de dură, marcată de scăderea preţurilor şi de un consum care refuză să crească, 

prelungirea opririi planificate a Unităţii 1 cu 20 de zile şi pierderile financiare, firma fiind influenţată 

de jocul unor monede precum euro, dolari canadieni şi americani. 

RWEA: Consumatorii ar trebui să plătească mai mult pentru certificatele verzi; 42 de 

lei/MWh este o sumă infimă 

Contribuţia pe care o plătesc consumatorii casnici pentru energia regenerabilă prin intermediul 

certificatelor verzi, respectiv 42 de lei pe MWh, este infimă şi există loc de creştere, a declarat, 

miercuri, Claudia Brânduş, preşedintele Asociaţiei Române pentru Energie Eoliană (RWEA), în 

cadrul unei conferinţe de presă. 

“Contribuţia pentru certificate verzi este infimă. E loc să crească. Este vorba de 42 de lei pe MWh, 

cantitate de energie pe care o consumăm într-un an. Gândiţi-vă ce putem cumpăra cu aceşti bani. 

Eu, personal, aş plăti şi mai mult, pentru că îmi reduc alte impozite şi am alte beneficii”, a spus 

Brânduş. 

http://www.puterea.ro/economie/capcanele-schimbarii-furnizorului-de-energie-144029.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/nuclearelectrica-face-primii-pasi-pentru-proiectul-care-va-deveni-prioritatea-energetica-zero-a-romaniei-retehnologizarea-unitatii-1-de-la-cernavoda-15706375
http://www.zfcorporate.ro/energie/nuclearelectrica-face-primii-pasi-pentru-proiectul-care-va-deveni-prioritatea-energetica-zero-a-romaniei-retehnologizarea-unitatii-1-de-la-cernavoda-15706375
http://www.zf.ro/wikizf/societatea-nationala-nuclearelectrica-s-a-8132230
http://www.bizenergy.ro/rwea-consumatorii-ar-trebui-sa-plateasca-mai-mult-pentru-certificatele-verzi-42-de-leimwh-este-o-suma-infima/#.V9p58zVPjY4
http://www.bizenergy.ro/rwea-consumatorii-ar-trebui-sa-plateasca-mai-mult-pentru-certificatele-verzi-42-de-leimwh-este-o-suma-infima/#.V9p58zVPjY4
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Ea a admis faptul că industria regenerabilelor nu creează multe locuri de muncă, precum alte 

sectoare, însă a arătat că energia regenerabilă a determinat scăderea pe piaţă a preţului energiei 

propriu-zise,scrie agerpres. 

“Pe de altă parte, autorităţile ar trebui să explice faptul că aceşti bani care se duc în certificatele 

verzi nu sunt costuri suplimentare. Se vede foarte clar că, fără această energie regenerabilă, costul 

electricităţii ar creşte cu 45 de lei (pe MWh), ceea ce este mai mult decât preţul certificatelor verzi”, 

a subliniat preşedintele RWEA. 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 08.09 09.09 

Preţ mediu [Lei/MWh] 164,05 162,47 158,65 131,83 141,10 157,67 150,30 165,30 152,58 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

614,05 612,47 608,65 581,83 591,10 607,67 600,30 615,30 602,58 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

69.389 70.816 74.452 63.244 71.432 72.007 74.928 77.115 75.830 

 

Preţuri şi volume 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 

Preţ mediu [Lei/MWh] 157,45 130,83 151,72 169,03 174,92 157,77 151,83 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

607,45 580,83 601,72 619,03 624,92 607,77 601,83 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

74.041 68.547 71.926 73.812 74.467 77.153 77.222 
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  

Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


