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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Guvernantii promit reducerea facturii la curent 

Parlamentul a readoptat Legea privind subvenţiile pentru energia verde,care a fost retrimisă la 

vot de către preşedintele Traian Băsescu. 

Numărul de certificate verzi pentru marii consumatori din energie poate fi redus cu 85%, conform 

ultimelor aprobări ale Comisiei Europene de la sfârşitul anului, a afirmat, ieri, în Guvern, ministrul 

delegat pentru Energie, Constantin Niţă, scrie Mediafax. 

Scaderea numarului de certificate verzi acordat producatorilor de energie ar putea conduce la o 

ieftinire cu cateva procente a facturilor la electricitate, potrivit declaratiilor din trecut ale oficialilor.  

"Parlamentul a readoptat Legea privind subvenţiile pentru energia verde, o lege care ne permite 

să păstrăm preţurile în limite normale. Domnul, nu mai dau nume, ştiţi cine, cel cu piatra 

(premierul referindu-se anterior cu această sintagmă la preşedintele Băsescu -n.r.), ne-a retrimis 

legea înapoi la Parlament, ca să crească preţurile la oameni şi, eventual, nu ştiu, să îi scoată în 

stradă. Parlamentul a revotat o lege europeană, o lege bună, o lege în folosul consumatorilor din 

România şi, în maxim 10 zile, deci, aveţi legea şi putem să păstrăm preţurile la energie 

competitive", i-a spus Ponta ministrului Niţă. 

Sindicatele Alro cer scutirea industriei de taxele pe energie  

Sindicatele reunite ale Alro, cel mai mare consumator de energie din ţara noastră (6% din 

producţia totală), membre ale Federaţiei din Metalurgia Neferoasă, cer scutirea industriei energo-

intensive de plata certificatelor verzi şi a bonusului pentru cogenerare, potrivit unui comunicat de 

presă remis redacţiei. 

     În ediţia de ieri, ziarul BURSA a publicat informaţia că autorităţile noastre au solicitat deja la 

Bruxelles ca marii consumatori de energie din ţara noastră să fie scutiţi de 85% din certificatele 

verzi pe care trebuie să le plătească. Solicitarea autorităţilor a survenit după ce Comisia 

Europeană a pus în dezbatere publică un regulament de acordare a ajutoarelor de stat pentru 

marii consumatori de energie.  

     Ion Comănescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Metalurgia Neferoasă, a declarat, 

pentru ziarul BURSA: "Comisia Europeană a aprobat regulile generale de scutire a industriei 

energointensive de plata a 85% din certificatele verzi. Autorităţile noastre doar au trimis o cerere, 

dar nu au documentat-o. De unde să ştie Comisia care dintre ramurile noastre industriale se 

califică în regulile impuse? Trebuie trimise toate datele. De aceea solicităm urgentarea acestor 

proceduri". 

     Sindicatele arată, în comunicat, că sunt total nemulţumite de modul în care autorităţile noastre 

au tratat, până în prezent, problema taxei pentru energia regenerabilă şi a taxei de cogenerare, 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/guvernantii-promit-reducerea-facturii-la-curent-1082145.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=229403&key=MjAxNC0wMi0xNCAxIDM3YWFmZDE0ZDRkOTU3NDVkMmYzNzBjYzg4MTZlYWQx
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care împing către faliment industria energo intensivă din România: "Alro a încheiat şi 2012 şi 

2013 pe pierdere, nemaiputând să continue să susţină această pierdere. Încă de acum un an, 

am înaintat adrese oficiale autorităţilor statului şi am prezentat situaţia la întâlnirile avute cu 

Primul Ministru, Ministrul delegat pentru Energie şi Preşedintele Senatului, că celelalte ţări 

europene au înţeles că un stat puternic este cel care are industrie puternică şi au luat diferite 

măsuri de exceptare a industriei de la plata taxelor pentru energia regenerabilă şi cogenerare. 

Taxa pentru energia regenerabilă plătită în ţările UE este mult mai mică decât în România, 

conform studiului Comisiei Europene. Anul trecut, costul schemelor suport în România a fost de 

11,1 euro/MWh, în timp ce în Italia acest cost a fost de 1,61 euro/MWh, în Germania 0,52 

euro/MWh, în Franţa - 0,22 euro/MWh, iar în Slovacia - 0,75 euro/MWh". 

     Sindicatele din Alro mai afirmă că taxele pe energie surclasează şi bruma de profit pe care 

industriile energo intensive din ţara noastră au mai reuşit să o obţină pe timp de criză 

împingându-le vertiginos către faliment şi către pierderea a aproximativ 150.000 locuri de muncă 

directe şi indirecte.  

     Conform sursei citate, ordonanţa de urgenţă a guvernului 57/2013 prin care s-a amânat o 

parte din certificatele verzi cuvenite producătorilor de energie regenerabilă nu a avut efectul 

scontat din cauza faptului că noile capacităţi de producere puse în funcţiune au contrabalansat 

situaţia. 

ÎN ULTIMUL TRIMESTRU AL ANULUI TRECUT,  

Consumatorii au plătit aproape 300 milioane lei pe bonusul pentru cogenerare  

Valoarea totală a contribuţiei la bonusul pentru cogenerarea de înaltă eficienţă facturată 

consumatorilor şi furnizorilor exportatori în trimestrul IV al anului trecut a fost de 283,7 milioane 

lei, potrivit unui raport al ANRE (reglementatorul pieţei de energie). Valoarea totală a bonusurilor 

datorată producătorilor beneficiari în perioada menţionată se ridică la 328,1 milioane lei. 

     Cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care a beneficiat de 

sprijin în ultimele trei luni ale anului trecut a fost de 1,68TWh, în scădere cu circa 9% faţă de 

perioada similară a anului 2012. 

     Potrivit ANRE, valorile bonusului, ale preţului energiei electrice şi ale preţului energiei termice 

sunt ajustate anual pe baza preţurilor medii anuale ale combustibililor, a preţului mediu anual al 

certificatului de CO2, a preţului mediu anual de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU şi a 

coeficientului de variaţie a inflaţiei, dacă acestea conduc la o variaţie a nivelului bonusului, 

preţurilor energiei termice sau electrice cu mai mult de 2,5%.  

     ANRE a realizat analiza de ante-supracompensare şi s-a constatat că pentru un număr de 

şase producători, în anul 2014, se estimează înregistrarea unei supracompensări a activităţii de 

producere a energiei electrice şi termice în cogenerare. Pentru aceşti producători, pentru anul 

2014, au fost aprobate bonusuri sub nivelul celor de referinţă. 

     Capacitatea electrică maxim instalată în centralele de cogenerare care beneficiază de 

schema de sprijin este de 4000 MW, pe durata de aplicare a schemei. După atingerea acestei 

limite, suplimentar celor aflate în schemă, se acordă sprijin numai pentru centralele de 

cogenerare de înaltă eficienţă care înlocuiesc centrale de cogenerare existente. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=229530&key=MjAxNC0wMi0xNyAxIGI5NDAwYTIwZDU0OTRlNGNkODA4OWVjMzc2NWIzNWY3
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=229530&key=MjAxNC0wMi0xNyAxIGI5NDAwYTIwZDU0OTRlNGNkODA4OWVjMzc2NWIzNWY3
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     Pentru anul 2013, preţul de referinţă a fost de 189,00 lei/MWh, exclusiv TVA, iar bonusurile 

de referinţă în trimestrul IV au variat între 180,72 lei/MWh şi 198,50 lei/MWh în func¬ţie de tipul 

de combustibil utilizat. 

     În ultimul trimestru al anului trecut, au accesat schema de sprijin doi producători noi, respectiv 

Amurco SRL şi Donau Chem SRL, func¬ţionând pe gaze naturale din reţeaua de transport. Prin 

decizie a preşedintelui ANRE, a fost aprobat, pentru cei doi producători, un bonus de 191,38 

lei/MWh, aferent anului I de funcţionare pe schema de sprijin, cu combustibil majoritar gaze 

naturale din reţeaua de transport.  

Interconectările pentru energie, gestionate direct de Guvern 

Executivul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care Transgaz şi Transelectrica trec în 

subordinea SGG 

Motivul invocat este faptul că cele două companii sunt implicate în proiecte de transport al 

energiei cu R. Moldova şi Turcia 

Un alt argument adus în favoarea adoptării ordonanţei priveşte intenţia Finanţelor de a promova 

o nouă lege de reglementare a redevenţelor 

Drepturile şi obligaţiile statului asupra Transelectrica şi Transgaz vor fi exercitate direct de 

Guvern, prin Secretariatul său General (SGG), conform unei ordonanţe de urgenţă adoptate de 

Executiv, scopul acesteia fiind facilitarea derulării marilor proiecte de interconectare cu R. 

Moldova şi Turcia. 

"Având în vedere că cele două companii menţionate sunt listate la bursă, fapt care obligă la 

respectarea unor înalte standarde de management şi transparenţă, se impune necesitatea 

monitorizării directe, la nivelul conducerii Guvernului, a evoluţiei acestora, în consonanţă cu 

obiectivul naţional al asigurării independenţei energetice a României, neadoptarea măsurilor 

propuse fiind de natură să producă efecte negative pe termen mediu şi lung în acest domeniu 

fundamental al economiei", a anunţat Executivul. 

Un alt argument adus în favoarea adoptării actului normativ îl constrituie faptul că, în perioada 

imediat următoare, Ministerul Finanţelor Publice va promova o nouă lege de reglementare a 

redevenţelor. "Precizăm că, în conformitate cu normele Uniunii Europene, instituţia care 

reglementează nivelul redevenţelor nu poate îndeplini şi funcţia de administrare a acestor 

companii", a informat Executivul. 

 

EXPORTUL DE ENERGIE ELECTRICĂ A CRESCUT CU 114,7%, ÎN 2013 FAŢĂ DE 2012  

Specialişti: "Avem nevoie de consum şi exporturi mai mari de electricitate"  

Exportul de energie electrică a crescut, anul trecut, faţă de 2012, cu 114,7%, ajungând la 

aproape 2,5 miliarde KWh, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). 

     Specialiştii din piaţă speră ca şi în acest an ţara noastră să înregistreze creşteri, atât la 

exportul de electricitate, cât şi în ceea ce priveşte consumul în domeniu. 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2014-02-17/Interconectarile+pentru+energie%2C+gestionate+direct+de+Guvern&hl=energ&tip=toate
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=229111&key=MjAxNC0wMi0xMiAxIDU5Zjk3OWM3ODY0NzFmZDZjZTQzNTMxODc3MGFkYzVj
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     "Având în vedere că avem o uşoară supra-capacitate a energiei produsă din surse eoliene, 

avem nevoie de un consum mai mare şi de exporturi ridicate", ne-au spus sursele citate. 

     Anul trecut comparativ cu 2012, resursele de energie primară au scăzut cu 9,2%, iar cele de 

energie electrică au fost mai mici cu 3,2%, arată INS.  

     Principalele resurse de energie primară, în anul 2013, au totalizat 30,95 milioane tone 

echivalent petrol (tep), în scădere cu mai mult de 3 milioane tep faţă de anul 2012.  

     Producţia internă a însumat 21,34 milioane tep, în scădere cu 6,2%, iar importul a fost de 9,6 

milioane tep, în scădere cu 15,3%. 

     Resursele de energie electrică au fost de 58,9 miliarde KWh, în scădere cu 3,2%. 

    Reducerea resursei de energie electrică s-a datorat, în principal, scăderii producţiei, cu peste 

1 miliard KWh (-1,7%).  

     Producţia din termocentrale s-a ridicat, anul trecut, la circa 27 miliarde KWh, în scădere cu 

aproximativ 6 miliarde KWh (-18,5%). În acelaşi timp, producţia din hidrocentrale s-a cifrat la 15 

miliarde KWh, în creştere cu 2,9 miliarde KWh (+23,9%), iar cea din centralele nuclearo-electrice 

a fost de 11,6 miliarde KWh, în creştere cu 152,2 milioane KWh, (+1,3%).  

     Centralele electrice eoliene au produs aproape 4,7 miliarde KWh, în creştere cu 2 miliarde 

KWh.  

     Specialiştii din piaţă ne-au spus că motorul producţiei de energie îl reprezintă consumul. 

     Anul trecut, consumul final de energie electrică a fost de 49,78 miliarde KWh, cu 6% mai mic 

faţă de cel din 2012. Iluminatul public a înregistrat o scădere cu 12,6%, iar consumul populaţiei a 

scăzut cu 1,3%. 

     Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii s-a ridicat la 6,68 miliarde KWh, în scădere cu 

87,2 milioane KWh, respectiv cu 1,3%.   

Transelectrica anunţă că centralele electrice eoliene din Dobrogea ar putea fi oprite, în 

urma unor componente furate de pe stâlpi 

Funcţionarea centralelor electrice eoliene din Dobrogea poate fi restricţionată în perioada imediat 

următoare, a anunţat Transelectrica SA, după ce unele elemente de la trei stâlpi de înaltă 

tensiune din zona judeţului Tulcea au fost furate. 

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ), Daniela Condrea, a declarat 

pentru AGERPRES că în perioada 12 decembrie 2013-9 februarie 2014 au fost sustrase mai 

multe elemente de ancorare de la stâlpi, în urma furturilor şi a vântului puternic fiind afectată 

inclusiv alimentarea cu energie electrică a populaţiei. 

'Cazul este anchetat în prezent de Secţia de Poliţie Rurală Baia, cercetările efectuate până în 

prezent relevând că de la trei stâlpi de înaltă tensiune aflaţi între localităţile Panduru şi Ceamurlia 

de Sus au fost furate şufele de ancorare', a menţionat reprezentanta IPJ Tulcea. 

Sustragerea elementelor de la cei trei stâlpi a cauzat căderea acestora şi avarierea altor patru, 

societatea Transelectrica SA semnalând că au fost deteriorate conductoarele active, de protecţie 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/transelectrica-anunta-ca-centralele-electrice-eoliene-din-dobrogea-ar-putea-fi-oprite-in-urma-unor-componente-furate-de-pe-stalpi-661049.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/transelectrica-anunta-ca-centralele-electrice-eoliene-din-dobrogea-ar-putea-fi-oprite-in-urma-unor-componente-furate-de-pe-stalpi-661049.html
javascript:;
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şi alte elemente ale liniei electrice aeriene 400kV Tulcea Vest-Tariverde pe o lungime de trei 

kilometri. 

'Până la remedierea defectului şi disponibilizarea liniei electrice aeriene 400 kV Tulcea Vest - 

Tariverde, pentru a păstra siguranţa în funcţionarea Sistemului Energetic Naţional, la nevoie ar 

putea fi restricţionată funcţionarea centralelor electrice eoliene din zona Dobrogea, în măsura 

nevoii de limitare a producţiei de energie electrică în aceste centrale. Nivelul estimat al acestor 

restricţii este unul moderat faţă de programul de producţie notificat de către centralele eoliene', 

se arată în comunicatul Transelectrica SA. 

Potrivit sursei citate, se fac eforturi pentru repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp a liniei 

electrice aeriene afectată. 

Constantin Nita anunta un viitor ajutor de stat: Putem sa reducem cu 85% numarul de 

certificate verzi pentru marii consumatori din energie  

Premierul Victor Ponta s-a declarat, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri, multumit de 

faptul ca Parlamentul a respins cererea de reexaminare a presedintelui in cazul Legii privind 

reesalonarea acordarii de certificate verzi catre producatorii de energie regenerabila. In acest 

context, ministrul delegat pentru energie, Constantin Nita, a anuntat un ajutor de stat pentru marii 

consumatori de energie. "Putem, pe baza aceste legi, sa reducem cu 85% numarul de certificate 

verzi pentru marii consumatori din energie, conform ultimei aprobari a Comisiei Europene, de la 

sfarsitul anului", spus Nita. 

Trebuie precizat ca Parlamentul a respins zilele trecute cererea presedintelui de reexaminare a 

Legii privind certificatele verzi. Vezi documentul atasat. 

"Domnul, nu mai ii dau numele, ne-a retrimis legea inapoi la Parlament ca sa creasca preturile la 

oameni si eventual, nu stiu, sa-i scoata in strada. Parlamentul a revotat o lege europeana, o lege 

buna, o lege in folosul consumatorilor din Romania si in maxim 10 zile deci aveti legea si putem 

sa pastram preturile la energie competitive", a declarat Ponta, la inceputul sedintei de Guvern. 

Dupa ce a intervenit Nita spunand ca va fi redus cu 85% numarul de certificate verzi pentru marii 

consumatori, Ponta a afirmat ca este o veste extrem de buna. 

Despre ce este vorba? Legea in cauza prevede ca marii consumatori vor fi exceptati de la plata 

certificatelor verzi pentru un procent din cantitatea de energie electrica achizitionata, insa doar 

dupa notificarea Comisiei Europene si dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea 

acesteia. Potrivit legii, conditiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum si 

cantitatea exceptata, ar urma sa fie aprobate prin Hotarare de Guvern. In conditiile in care 

Parlamentul a respins zilele trecute cererea de reexaminare a presedintelui, Legea va fi retrimisa 

la promulgare. De data aceasta, presedintele Traian Basescu este obligat sa semneze legea, 

insa mai are si varianta sesizarii Curtii Constitutionale. Legea transmisa spre promulgare este de 

aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea si completarea 

Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie. 

Marii consumatori de energie, precum ArcelorMittal si Alro, fac de mai multa vreme presiuni 

pentru scutirea lor de la plata certificatelor verzi. Guvernul a cedat acestor presiuni si s-a gandit 

sa le acorde un astfel de ajutor de stat inca din vara anului trecut cand a fost elaborata 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16597283-constantin-nita-anunta-viitor-ajutor-stat-putem-reducem-85-numarul-certificate-verzi-pentru-marii-consumatori-din-energie.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16597283-constantin-nita-anunta-viitor-ajutor-stat-putem-reducem-85-numarul-certificate-verzi-pentru-marii-consumatori-din-energie.htm
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Ordonanata de Urgenta aprobata acum de Parlament prin lege. Proiectul de Ordonanta de 

Urgenta de anul trecut prevedea ca marii consumatori, cu un consum anual mai mare de 

150.000 MWh, urmau sa plateasca certificate verzi pentru 50% din energia achizitionata. In 

conditiile in care era vorba de ajutor de stat, pana la urma s-a renuntat la acest articol, 

prevederea fiind inlocuita cu cea prin care un procent din energia livrata consumatorilor finali 

este exceptata de la prevederile legale, dupa avizul Comisiei Europene. Spre deosebire de anul 

trecut, intentiile Guvernului de acum sunt mult mai generoase. Daca anul trecut, s-a pus in 

discutie o exceptie de la plata pentru 50% din energia achizitionata, anul acesta Nita vorbeste 

despre o reducere de 85% a numarului de certificate verzi pentru marii consumatori. Aceasta 

generozitate vine dupa o solicitare a marilor consumatori industrali de energie din luna 

noiembrie. Acestia au cerut autoritatilor din Romania sa implementeze o politica de sustinere a 

afacerilor lor prin scutirea de la plata a 80-85% din certificatele verzi. 

Daniela Lulache: Nuclearelectrica va participa la hidrocentrala de la Tarniţa şi cablul 

submarin cu Turcia pentru că sunt proiecte strategice 

Nuclearelectrica va participa la realizarea hidrocentralei de acumulare prin pompaj de la Tarniţa 

şi a cablului submarin care ne va conecta la sistemul energetic din Turcia deoarece compania 

vrea să se diversifice, iar aceste proiecte sunt prioritare şi strategice, a declarat, pentru 

„Adevărul“, Daniela Lulache, directorul general al companiei 

Nuclearelectrica va participa cu câte 2 milioane de euro la constituirea companiilor de proiect 

pentru cele două proiecte. Informaţiile apar în convocatorul Adunării Generale a Acţionarilor 

(AGA), care va avea loc pe 11 martie. În cadrul Hidro Tarniţa vor mai fi acţionari şi Hidroelectrica, 

Complexul Energetic Oltenia, Complexul Energetic Hunedoara, Romgaz şi Electrica. Statul 

român poartă negocieri pentru atragerea chinezilor de la Sinohydro în proiectul de 1,2 miliarde 

de euro. La realizarea cablului submarin spre Turcia, urmează să se implice toate acestea, dar şi 

Transelectrica şi Departamentul pentru Energie. Costul acestuia era estimat acum câţiva ani la 

600 de milioane de euro. 

Întrebată cum a ajuns Nuclearelectrica la concluzia că proiectul de la Tarniţa este fezabil şi 

profitabil, astfel încât să participe la constituirea companiei de proiect, Lulache a transmis, într-un 

răspuns transmis pentru "Adevărul", că primul criteriu luat în considerare este necesitatea 

finalizării proiectului, având în vedere importanţa hidrocentralei în reglajul frecvenţă-putere, 

gândit din perspectiva intrării în functiune a Reactoarelor 3 şi 4, care urmează să se construiască 

la Cernavodă. 

„Sistemul energetic românesc are nevoie de proiectul Tarniţa pentru a susţine alte proiecte 

majore. Aceste investiţii trebuie corelate şi demarate înainte de a ne confrunta cu probleme 

majore de sistem. Nu ne putem permite să ignorăm aceste necesităţi şi cred că proiectul Tarniţa 

va avea un randament adecvat.  

Nuclearelectrica a purtat, evident, discuţii cu reprezentanţii companiei de proiect Hidro Tarniţa, 

am analizat studiul de fezabilitate şi modelul financiar realizate pe datele aferente anului 2011. 

Acest studiu de fezabilitate va fi actualizat şi trimis spre analiza acţionarilor în primul trimestru din 

2014. Mi se pare absolut firesc ca acest studiu să fie reactualizat pentru o imagine realistă a 

costurilor, iar proiectul în sine este o necesitate majoră.  

http://adevarul.ro/economie/afaceri/daniela-lulache-nuclearelectrica-tarnita-electrica-1_52fcfd65c7b855ff5650d261/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/daniela-lulache-nuclearelectrica-tarnita-electrica-1_52fcfd65c7b855ff5650d261/index.html
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Şi Tarniţa şi Cablul submarin sunt proiecte prioritare şi strategice. Ca producător cu intenţia clară 

şi asumată de a-şi mări producţia, Nuclearelectrica este direct interesată în dezvoltarea acelor 

proiecte care vin să îi susţină propriile investiţii“, a afirmat Lulache. 

În privinţa Cablului submarin cu Turcia, Lulache a afirmat că „Dezvoltarea potenţialului de export 

al României este o prioritate. Nuclearelectrica are un interes direct în acest sens prin creşterea 

atractivităţii proiectului Unităţilor 3 şi 4 şi posibilitatea exportului către Turcia şi, implicit, creşterea 

producţiei“.  

Întrebată dacă ar putea exista probleme cu legislaţia europeană privind separarea activităţilor de 

transport de cele de producţie a energiei, managerul Nuclearelectrica a opinat că acest cablu nu 

va fi parte a reţelei naţionale de transport, iar până la intrarea Turciei în UE, nu va fi nici parte a 

reţelei de transport a UE. „Cablul se face pentru a susţine exportul de energie, deci prin acest 

obiectiv, nu îşi poate propune să restricţioneze accesul la cablu al producătorilor de energie care 

vor să exporte“, a mai spus Lulache. 

Piaţa tip OTC a bursei de energie, funcţională din 3 martie 

OPCOM, administratorul bursei noastre de energie, a anunţat, vineri, că va pune în funcţiune 

piaţa tip OTC (cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale) în data de 3 martie 2014. 

Noul său sistem de tranzacţionare este realizat împreună cu Trayport. Sistemul va oferi 

posibilitatea ofertării în mod anonim pentru încheierea de tranzacţii pentru produsele pentru 

livrarea fizică a energiei electrice definite în procedura aprobată de ANRE (reglementatorul pieţei 

de energie) în luna august a anului trecut, arată un comunicat al OPCOM. 

     Produsele ce vor fi supuse zilnic tranzacţionării sunt pentru livrarea energiei electrice în 

bandă, în orele de vârf sau orele de gol de sarcină, pentru perioade standard de livrare de o zi, 

un week-end, o săptămână, o lună, un trimestru, un semestru şi un an. Tranzacţiile se încheie 

numai cu contrapărţile eligibile stabilite de fiecare participant, mai precizează OPCOM. 

     Participarea la sesiunile zilnice de tranzacţionare se va putea realiza numai de către 

operatorii care depun la OPCOM atât listele de eligibilitate care cuprind partenerii cu care aceştia 

sunt dispuşi să încheie tranzacţii, distinct pentru vânzare, respectiv pentru cumpărare, pentru 

fiecare produs cât, şi contractele de vânzare/cumpărare agreate şi semnate în cazul contractelor 

de tip de tip EFET, cu fiecare dintre participanţii la OTC, înscrişi în listele de eligibilitate. 

     Pentru acordarea dreptului de tranzacţionare, lista de eligibilitate va cuprinde un număr minim 

de patru parteneri eligibili cu limita de creditare pentru tranzacţionare diferită de zero.  

UPDATE Ordonanta privind transferul Transelectrica si Transgaz si-a atins un prim scop: 

Au inceput schimbarile la nivel de management  

Nici nu au fost transferate bine companiile Transelectrica si Transgaz de la Ministerul Finantelor 

la Secretariatul General al Guvernului, ca au si inceput schimbarile la nivel de management. 

HotNews.ro a informat inca de vineri ca dupa acest transfer controversat vor fi schimbati 

managerii numiti in baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa. Transelectrica 

informeaza actionarii si investitorii de pe bursa ca in data de 14 februarie, Consiliul de 

Supraveghere a decis revocarea lui Florin Mihaita Boangiu din functia de membru al 

directoratului. Anuntul a fost facut de Transelectrica dupa trei zile de la schimbare.  

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=229529
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16626656-ordonanta-privind-transferul-transelectrica-transgaz-atins-prim-scop-inceput-schimbarile-nivel-management.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16626656-ordonanta-privind-transferul-transelectrica-transgaz-atins-prim-scop-inceput-schimbarile-nivel-management.htm
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Tot dupa trei zile, actionarii si investitorii de pe bursa au fost anuntati de aprobarea Ordonantei 

de Urgenta 6/2014 privind transferul celor doua companii de la Ministerul Finantelor la SGG, 

adica de sub controlul PNL sub controlul PSD.  

Precizam ca pe 14 februarie a mai avut loc o schimbare. Un membru al Consiliului de 

Supraveghere de la Transelectrica, Danut Leonard Sandu, a fost inlocuit cu Remus Vulpescu, 

sef de cabinet al ministrului demisionar al Finantelor, Daniel Chitoiu.  

UPDATE Ordonanta privind transferul Transelectrica si Transgaz de la Ministerul Finantelor la 

SGG contine o greseala. La semnaturi este trecut Constantin Nita ca ministru delegat pentru 

buget, in loc de ministru delegat pentru energie. Actul normativ a fost initiat si semnat dupa ce 

Daniel Chitoiu si-a dat demisia din functia de ministru al finantelor. Exact intr-un moment in care 

situatia este neclara la Ministerul Finantelor.  Astfel, la sedinta de miercuri, Chitoiu nu a fost la 

sedinta de Guvern, in locul lui fiind prezent un secretar de stat. In aceste conditii, Ordonanta de 

Urgenta este semnata de premier, de secretarul general al Guvernului, Ion Moraru, seful 

Cancelariei primului-ministru, de ministrul delegat pentru buget (sic!), Constantin Nita, secretarul 

de stat in Ministerul Finantelor, Dan Manolescu si ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea. 

Asa a aparut in Monitorul Oficial, varianta electronica. 

Reamintim ca Executivul a trecut prin sedinta de miercuri, 12 februarie, o ordonanta de urgenta 

privind transferul a doua companii foarte importante, listate pe bursa, Transelectrica si Transgaz, 

de la Ministerul Finantelor la Secretariatul General al Guvernului, institutie afla in subordinea 

primului-ministru. Anuntul privind acest transfer a fost facut vineri, 14 februarie, la doua zile de la 

adoptare, luand prin surprindere toti actorii de pe piata energetica, in conditiile in care opinia 

publica nu a fost informata, asa cum ar fi fost normal, de aceasta intentie a Guvernului. Tot prin 

surprindere au fost luati si investitorii de pe bursa. Potrivit informatiilor HotNews.ro, textul 

ordonantei a fost elaborat cu doar o zi inainte de aprobarea sa de catre Guvern.  

Ordonanta de Urgenta a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Aceasta mai prevede ca 

actiunile Transelectrica detinute la OPCOM, bursa energiei electrice si gazelor naturale, si la 

Formenerg, societate de formare a energeticienilor, vor fi trecute la Departamentul pentru 

Energie. Astfel, compania Transelectrica a ramas fara doua din societatile la care era actionara, 

urmand ca acestea sa fie administrate de departamentul condus de Constantin Nita. Acesta ar fi 

incercat si anul trecut sa preia cele doua societati. 

Practic, Ordonanta de Urgenta goleste de continut cele doua companii, mai ales ca prevede si 

faptul ca Dispeceratul Energetic National si Dispeceratul National de Gaze Naturale vor fi in 

coordonarea metodologica si functionala a ministrului delegat pentru Energie. Adica, ministrul va 

putea sa controleze cu totul cele doua companii chiar daca nu se afla in subordinea sa. Insa 

acest lucru ar putea sa ridice probleme legate de respectarea legislatiei europene. Normele 

europene nu permit ca un actionar la companiile producatoare din domeniul energetic sa 

controleze direct sau indirect transportatorii de energie. Practic, Romania poate pierde un proces 

aflat pe rolul Curtii Europene de Justitie din aceasta cauza, riscand amenzi de zeci de mii de 

euro pe zi.  

Comisia Europeana a actionat anul trecut in judecata Romania pentru transpunerea incompleta a 

normelor UE privind piata interna a energiei  electrice si a gazelor naturale, iar dosarele au ajuns 

pe rolul Curtii Europene de Justitie. Sunt doua cauze, una pe energie electrica si cealalata pe 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-15558804-comisia-europeana-romania-autoritatile-romane-fost-actionate-judecata-pentru-nu-respectat-directivele-europene-privind-piata-energiei-procesul-afla-rolul-curtii-europene-iar-amenda-care-risca-romania-.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-15558804-comisia-europeana-romania-autoritatile-romane-fost-actionate-judecata-pentru-nu-respectat-directivele-europene-privind-piata-energiei-procesul-afla-rolul-curtii-europene-iar-amenda-care-risca-romania-.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-15558804-comisia-europeana-romania-autoritatile-romane-fost-actionate-judecata-pentru-nu-respectat-directivele-europene-privind-piata-energiei-procesul-afla-rolul-curtii-europene-iar-amenda-care-risca-romania-.htm
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gaze naturale, iar actiunile au fost introduse la data de 17 iulie 2013. Comisia propune o amenda 

de 60.000 de euro pentru Romania.  

Intrebat vineri de ce nu au existat niciun fel de consultare publica si un anunt in prealabil pentru 

adoptarea acestei ordonante de Urgenta, premierul Victor Ponta e refuzat sa dea refuzat sa dea 

un raspuns clar. In schimb, a vorbit despre motivele adoptarii sale. Pe scurt, a spus ca 

Transelectrica si Transgaz sunt transportatori si nu pot sa fie, conform legislatiei europene, la 

Ministerul Energiei unde se afla si producatorii. A mai spus ca tot legislatia europeana nu permite 

ca aceste companii sa se afle la Ministerul Finantelor deoarece ar fi si reglementator in domeniul 

redeventelor, si administrator. 

Intr-adevar, legislatia europeana transportatorii de energie electrica si gaze naturale prevede ca 

nu pot avea acelasi actionar care exista si la producatori. Este asa-numitul principiu al 

unbundling-ului, adica separarea activitatilor de productie, transport, distributie si furnizare în 

entitati distincte. Pana anul trecut in martie, atat transportatorii, cat si producatorii se aflau la 

Ministerul Economiei. In urma presiunilor venite din partea Comisiei Europene si unui proces de 

infringement care a adus Romania intr-un proces la Curtea Europeana de Justitie, Guvernul a 

aprobat in martie 2013 transferul companiilor Transelectrica si Transgaz din administrarea 

Ministerului Economiei in administrarea Ministerului Finantelor. Aceasta ca sa nu mai existe 

acelasi actionar si la producatori, si la furnizori. Nimeni nu a avut atunci obiectii in privinta acestui 

transfer, ci dimpotriva a fost o solutie agreata de institutiile internationale. 

Producătorii şi consumatorii din energie cer ajutorul autorităţilor 

Agenţii economici din energie cer autorităţilor să rezolve rapid situaţia din energia electrică şi 

gazele naturale, ţara noastră riscând, în caz contrar, pierderea investitorilor străini, conform unei 

scrisori deschise trimise astăzi redacţiei şi intitulate: "România trebuie să îşi refacă politicile de 

energie electrică şi de gaze naturale sau se va confrunta cu dezindustrializarea". 

     "Dacă România nu va implementa rapid măsuri substanţiale pentru rezolvarea situaţiei din 

domeniile de energie electrică şi de gaze naturale, riscul relocării se transformă în realitate, în 

scurt timp. Povara costurilor uriaşe şi artificiale care ameninţă industriile producătoare are, de 

asemenea, consecinţe potenţial ireparabile asupra economiei naţionale", se arată în comunicat. 

     Semnatarii sut de părere că, în ciuda "aşa-zisei strategii publice de axare pe industria 

naţională", ca motor al creşterii economice, ţara noastră se află "într-o situaţie disperată", întrucât 

distorsiunile provenite de la politicile privind electricitatea şi gazul natural (care au continuat în 

ultimul an) au avut un impact negativ semnificativ asupra competitivităţii industriilor energo-

intensive din România şi, în cele din urmă, asupra sustenabilităţii şi a viitorului acestor industrii. 

     Mai mult decât atât, creşterea artificială a preţului la gazul natural, "ca rezultat al aşa-zisei 

liberalizări a pieţei", duce la costuri de operare pentru companiile industriale autohtone "la 

niveluri incomparabile cu ale oricăruia dintre competitorii noştri". 

     "Vă atragem, respectuos, atenţia că liberalizarea pieţei gazelor naturale este exclusiv un 

proiect teoretic, deoarece îi lipseşte prima cerinţă pentru o asemenea piaţă: posibilitatea reală de 

a alege furnizorul. În realitate, acest proiect nu face decât să alinieze preţul gazului din producţia 

internă la cel de import, fără să ofere consumatorilor posibilitatea alegerii furnizorului. În schimb, 

conduce la o creştere de circa 160% a preţului gazului din producţia internă, ceea ce înseamnă o 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=229481
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majorare a facturii de peste 70%, în mai puţin de doi ani. Nicio companie nu poate suporta o 

asemenea scumpire", transmit agenţii economici din energie. 

     *  Importanţa independenţei energetic 

     Semnatarii susţin că, în prezent, nu avem altă soluţie decât să cumpărăm gazul de la un 

singur furnizor principal pentru Europa de Est, dat fiind faptul că nu a fost creată o infrastructură 

pentru a putea alege, iar "consecinţa este că vom fi obligaţi să achităm un preţ mult mai mare la 

gaz decât cel plătit de competitorii noştri din regiunea Mării Negre. În plus, preţul gazului de 

import este mai mare decât cel înregistrat pe principalele pieţe europene, transformând România 

dintr-o ţară competitivă, într-una care are cele mai mari costuri". 

     Autorii scrisorii deschise subliniază că ţara noastră are nevoie de o perioadă de tranziţie (în 

conformitate cu reglementările Uniunii Europene) până când vor fi întrunite condiţiile pentru o 

piaţă liberă şi competitivă. 

     "O asemenea perioadă va putea fi folosită pentru dezvoltarea atât a unor surse alternative de 

gaze naturale, care să elimine dependenţa energetică, cât şi a unui cadru de reglementări 

operaţional.Piaţa gazelor naturale, aşa cum este ea acum, nu numai că nu favorizează 

competiţia, dar ne pune într-o situaţie critică. În plus, procesul subvenţionării energiei 

regenerabile, care a crescut exploziv într-o perioadă scurtă de timp, nu este implementat şi 

administrat într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor, făcând ca industria din 

România să devină tot mai puţin competitivă", potrivit comunicatului. 

     *  Energia verde nu duce la scăderea facturii 

     Semnatarii mai sunt de părere că presupunerea conform căreia energia verde ar duce la o 

scădere a preţurilor energiei s-a dovedit falsă, luând în considerare că preţul mediu de piaţă 

pentru un MWh este mai mare comparativ cu anul trecut, faţă de cel al competitorilor noştri, atât 

din Uniunea Europeană, cât şi din regiunea Mării Negre. Consumatorii industriali au plătit, în 

2013, cu 21% mai mult pentru fiecare MWh, comparativ cu 2010. În plus, companiile autohtone 

au un cost mediu al energiei electrice de 80 de dolari/MWh, în vreme ce competitorii lor plătesc 

aproximativ 50 de dolari/MWh în Germania, 60 de dolari/MWh în Franţa sau mai puţin de 40 de 

dolari/MWh în Statele Unite ale Americii. În ţara noastră, peste 30 de dolari/MWh din preţul 

energiei electrice reprezinţă exclusiv subvenţii, precum eco-taxele pentru energia regenerabilă şi 

pentru cogenerare, tarife de transport şi de infrastructură. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (sept-nov 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 186,96 Lei-
CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 
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 Preţuri şi volume 12.02 
 

13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02  

Preţ mediu [Lei/MWh] 111,20 
 

130,46 173,42 151,08 71,36 140,10 180,02 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

561,20 
 

580,46 623,42 601,08 521,36 590,10 630,02 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

65.436  59.013 49.913 42.205 42.713 50.627 51.858 

 
 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
Consum/Productie  

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

11.02 7246 7705 2345 1594 1744 1419 -459 484 62 57 

12.02 7203 8067 2244 1759 1944 1411 -864 606 48 63 

13.02 7208 7767 2087 1625 1681 1414 -560 850 54 68 

14.02 7152 7167 2154 1629 1765 1418 -14 87 66 48 

15.02 6654 6655 1698 1594 1733 1423 -2 83 69 66 

16.02 6096 6120 1587 1330 1313 1422 -24 332 65 91 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 4028 / 2013-12-30 

Acordare ai CEF PETROTEL LUKOIL, LUKOIL ENERGY AND GAS ROMANIA 

 4029 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, AGRO BIO CODRU 

 4030 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, ALLIANSO ENERGIZE PROJECT TWO 

 4031 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, ALLIANSO SOLAR FUN 

 4032 / 2013-12-30 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, ALLIANSO ENERGY SOALRTRINGS ONE 

 
Ultimele 5 ordine 

 6 / 2014-02-05 

Ordin - privind MODIFICAREA SI COMPLETAREA Ord. 95/2013 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti 
percepute de ANRE 

 7 / 2014-02-05 

Ordin - privind modificarea anexei la Ord. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorului pietei 
de energie electrica 

 4 / 2014-01-22 

Ordin - privind modificarea si completarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, 
executa si verifica instalatii electrice, aprobat prin Ord. 23/2013 

 5 / 2014-01-22 

Ordin - pentru aprobarea continutului – cadru al certificatelor de racordare 

http://www.anre.ro/decizie.php?id=20004
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20004
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20005
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20005
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20006
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20006
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20007
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20007
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20008
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20008
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1163
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1163
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1163
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1164
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1164
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1164
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1162
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1162
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 122 / 2013-12-30 

Ordin - privind aprobarea contractului cadru de vanzare-cumparare a energiei termice produse de operatori economici 
aflati in competenta de reglementare a ANRE 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 
 

 

 

Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 17.02.2014, ora 07.00 – 24.02.2014, ora 07.00 
  

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

pâna la valoarea de 6200 m3/s, apoi în scadere pâna la valoarea de 5800 m3/s, situându-se peste media 

multianuala a lunii februarie (5300 m3/s). 

http://www.anre.ro/ordin.php?id=1157
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1157
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1157
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În aval de Portile de Fier debitele vor fi în primele trei zile ale intervalului, în general, în crestere, în 

urmatoarele doua zile vor fi în scadere pe sectorul Gruia – Calafat si în crestere pe sectorul Bechet – 

Tulcea, iar în ultimele doua zile ale intervalului vor fi în scadere pe sectorul Gruia – Tr. Magurele si în 

crestere pe sectorul Zimnicea – Tulcea 

 

 
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 


