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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Ponta: Nu ne-am înţeles cu FMI şi Comisia Europeană. Vor creşterea preţului la gaze şi 

restructurări în sectorul energetic pe bază de cărbune 

România nu a convenit o scrisoare de intenţie cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia 

Europeană (CE) din cauză că instituţiile financiare internaţionale au cerut liberalizarea preţurilor la 

gaze pentru populaţie şi restructurări masive în sectorul producţiei de energie pe bază de cărbune, 

a declarat premierul Victor Ponta, în cadrul unei conferinţe care a avut loc la Parlament. 

Victor Ponta: Principalele ţinte sunt deja atinse, respectiv creşterea economică, am făcut 

reducerea CAS fără să fie vreun dezastru, exporturile au trecut de 50 de miliarde de euro, vreau 

să subliniez performanţa Hidroelectrica - pe care am preluat-o cu pierderi, iar anul trecut a avut cel 

mai mare profit din istoria sa.  

În ceea ce priveşte discuţiile din această vizită, au rămas pe agendă două puncte asupra cărora 

nu avem încă un acord. În primul rând, continuarea agendei de liberalizare a preţului la gaze 

naturale pentru populaţie, care înseamnă, de fapt, creşterea preţului. Consumatorii industriali sunt 

deja de la 1 ianuarie în piaţa liberă, au mai rămas consumatori casnici, adică gospodăriile şi CET-

urile. FMI cerea o creştere de la 53 la 62 lei/MWh, pe care noi o considerăm nesustenabilă. Trebuie 

ca populaţia şi CET-urile să poată să plătească. Până la întâlnirea din aprilie vom veni cu o 

propunere de calendar sustenabilă.  

Al doilea punct asupra căruia nu ne-am înţeles, dar sper să ne înţelegem în interesul României, 

este viitorul industriei producătoare de energie electrică pe bază de cărbune - adică Complexul 

Energetic Hunedoara (CEH) şi Complexul nergetic Oltenia (CEO). Propunerile FMI erau 

restructurări masive şi radicale, care nu salvează industria şi locuirile de muncă, ci ne trimit într-o 

spirală negativă. Suntem de acord cu măsuri de eficientizare, dar nu cu măsuri care să ducă pe 

termen mediu şi pe termen lung la dispariţia acestui sector esenţial pentru siguranţa noastră 

energetică şi pentru partea socială.  

Ce vrea FMI si CE de la Romania, saracirea populatiei sau eliminarea subventiilor/spagilor? 

Pare socanta insistenta cu care delegatia Fondului Monetar si Comisiei Europene cere guvernului 

Ponta sa accelereze liberalizarea pretului gazelor pentru populatie, precum si restructurarea 

masiva a complexurilor energetice Oltenia si Hunedoara. Intr-o tara cu o putere de cumparare 

aflata printre cele mai scazute din Europa, dar cu resurse proprii, impunerea fortata a cresterii 

preturilor la utilitati poate parea un nonsens, cu atat mai mult cu cat putine tari din Uniunea 

Europeana au piete libere in domeniul energiei si gazelor asa cum are Romania, cu deosebire in 

randul consumatorilor non-casnici. Si totusi, motivul amanarii Acordului cu FMI sta tocmai in aceste 

doua probleme. Cum nimeni, la nivel guvernamental, nu vrea sa explice unde ne poticnim in 

negocieri vom incerca noi un raspuns. Nu inainte de a surprinde insa unele neclaritati in declaratiile 

oficiale, menite a ascunde probabil adevarul. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/zi-foc-negocierile-fmi-delegatia-intalneste-ponta-discutia-finala-1_54d8708d448e03c0fd6c8624/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/zi-foc-negocierile-fmi-delegatia-intalneste-ponta-discutia-finala-1_54d8708d448e03c0fd6c8624/index.html
http://energy-center.ro/actualitate-news/ce-vrea-fmi-si-ce-de-la-romania-saracirea-populatiei-sau-eliminarea-subventiilorspagilor/
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In acest articol ne vom ocupa de piata de gaze, respectiv de cerinta delegatiei FMI de a accelera 

procesul de liberalizare a pretului pentru consumatorii captivi din Romania. Una peste alta, oricum 

pretul gazelor a devenit o povara pentru populatie, in speta pentru cei care detin centrale termice 

de apartament si care au avut curajul sa dea cu “sutul” sistemului centralizat de incalzire. 

Suportabilitatea consumatorilor este o notiune utilizata de guvern in discutiile cu FMI si Comisia 

Europeana, doar atunci cand se pune de un nou acord. In rest, nimeni nu le are grija si valul. 

Premierul Victor Ponta declara ieri ca nu s-a ajuns la un acord cu FMI si CE, lasand sa se inteleaga 

ca acestia solicitau o crestere a pretului la gaze pentru populatie de la 53,3 lei/MWh la 62 lei/MWh, 

inca din luna aprilie. In aceeasi categorie intra si CET-urile care produc agent termic si care 

beneficiaza in momentul de fata de preturi reglementate precum populatia.  

Ponta, la ședința de Guvern: România are nevoie de energie electrică produsă pe cărbune 

Premierul Victor Ponta a declarat marţi că România are nevoie în continuare de energie electrică 

produsă pe cărbune, dar a precizat că în acest domeniu sunt necesare măsuri de eficientizare şi 

investiţii în protecţia mediului. 

“România are nevoie de energie electrică produsă pe cărbune. Povestea asta cu “‘să închidem 

minele şi centralele pe cărbune” este o poveste veche. Cred că de prin anii ’96-’97 tot trebuie să 

închidem. Eu zic că nu trebuie să închidem. Eu zic că trebuie să avem energie şi hidro, şi nuclear, 

şi regenerabile, şi cărbune, dar cu restructurările, eficientizarea şi cu investiţiile în mediu 

necesare”, a declarat premierul în cadrul şedinţei de guvern. 

El a subliniat că România are un acord cu instituţiile financiare internaţionale, chestiunile rămase 

în discuţie cu finanţatorii externi fiind creşterea preţului la gazele naturale şi eficientizarea 

domeniului energetic, informeaza Agerpres. 

Victor Ponta a anunţat că ministrul Economiei, Andrei Gerea, va pregăti pentru luna aprilie un plan 

de propuneri concrete în zona producţiei de energie electrică. 

Ministrul Economiei a confirmat: “Sigur. Asta a fost propunerea pe care am făcut-o delegaţiei FMI 

şi Comisiei de a nu se lua nicio măsură până-n acest moment până nu se definitivează o analiză 

care trebuie să răspundă unor cerinţe evidente din partea acestui domeniu. Şi ne-am înţeles că 

avem la dispoziţie o lună în care noi să putem propune un plan viabil. 

Oficial Ministerul Energiei: Sistemul energetic se confruntă cu riscuri 

România ar trebui să înceapă construcţia unei centrale hidroenergetice cu acumulare de pompaj, 

o astfel de instalaţie fiind foarte necesară în condiţiile în care Sistemul Energetic Naţional /SEN/ 

se confruntă cu riscuri în privinţa siguranţei funcţionării, a declarat, joi, Adrian Marin, consilier în 

Ministerul Energiei, într-o conferinţă de specialitate. 

'Sistemul Energetic Naţional se confruntă cu riscuri în ceea ce priveşte siguranţa funcţionării, iar 

fenomenul este în curs de accentuare. România este singura ţară din UE care, deşi dispune de 

condiţii naturale deosebit de favorabile pentru construcţia şi operarea centralelor hidroenergetice 

cu acumulare de pompaj, nu deţine o astfel de centrală deosebit de necesară în condiţiile actuale 

ale SEN. În prezent, în Comunitatea Europeană sunt în funcţiune 170 de centrale de pompaj cu o 

putere instalată totală de 45.000 MW şi alte 60 sunt în diverse faze de construcţie. Considerăm că 

este necesară construcţia unei astfel de centrale pe pompaj în România', a spus Marin. 

http://www.bizenergy.ro/ponta-romania-are-nevoie-de-energie-electrica-produsa-pe-carbune/#.VNsexVJO7IU
http://www.capital.ro/oficial-ministerul-energiei-sistemul-energetic-se-confrunta-cu-riscuri.html
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Acesta a adăugat că plata certificatelor verzi de către consumatorii casnici nu reprezintă altceva 

decât o 'sponsorizare' nejustificată din partea acestora pentru energiile verzi. 

'Personal, nu văd de ce TVA-ul trebuie să fie plătit pe certificatele verzi, procedura fiind practic o 

sponsorizare din partea consumatorilor pentru energiile verzi. După ce că sunt şi aşa împovăraţi, 

mai trebuie să plătească şi TVA la aceste certificate. Nu am înţeles niciodată care este logica 

acestui TVA. Repet, este o opinie personală', a spus reprezentantul Ministerului Energiei. 

Dan Şova, audiat la DNA în dosarul Turceni şi Rovinari 

Dan Şova a venit la DNA, miercuri dimineaţă, surse judiciare spunând că fostul ministru al 

Transporturilor va fi audiat în dosarul în care este cercetat pentru complicitate la abuz în serviciu, 

în legătură cu contractele încheiate de firma sa de avocatură cu complexurile Turceni şi Rovinari. 

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că fostul ministru al Transporturilor Dan Şova a 

fost citat să se prezinte la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), pentru a da declaraţii în dosar. 

Şova este urmărit penal pentru trei fapte de complicitate la abuz în serviciu, cu obţinere de foloase 

necuvenite pentru sine sau pentru altul, după ce în perioada 2007-2008 firma “Şova şi Asociaţii” a 

încheiat trei contracte de asistenţă juridică cu complexurile Turceni şi Rovinari, în urma cărora 

acestea ar fi fost prejudiciate cu aproape 3,5 milioane de lei. 

În acelaşi dosar sunt urmăriţi penal Dan Laurenţiu Ciurel, director de Investiţii la Complexul 

Energetic Rovinari la data faptelor, şi fostul director general al Complexului Energetic Turceni 

Dumitru Cristea, pentru abuz în serviciu 

Complexul Energetic Oltenia va renunţa la 3.000 de angajaţi din 19.000. Sindicatele anunţă 

noi proteste şi cer demiterea lui Laurenţiu Ciurel 

Conducerea Complexului Energetic Oltenia va renunţa la 3.000 de salariaţi, a anunţat Liviu Pop, 

ministrul pentru Dialog Social, după o întâlnire cu administraţia şi sindicaliştii, la finalul discuţiilor 

reprezentanţii angajaţilor anunţând că vor continua protestele 

Liviu Pop le-a transmis sindicaliştilor din Complexul Energetic Oltenia că Guvernul nu doreşte să 

închidă nici CE Oltenia, nici Complexul Energetic Hunedoara, se arată într-un comunicat transmis, 

miercuri, de ministrul delegat pentru Dialog Social. 

În acest context, ministrul s-a referit şi la solicitarea delegaţiei FMI şi CE privind restructurarea 

masivă a complexurilor energetice Hunedoara şi Oltenia. 

„După cum aţi putut vedea nu s-a ajuns la un acord în acest sens. Guvernul nu doreşte închiderea 

celor două companii, de asta vă pot asigura“, a spus ministrul Liviu Pop. 

Oficialul a adăugat că îşi doreşte ca producătorul de cărbune şi energie să revină pe profit, 

apreciind că sunt necesare anumite programe de eficientizare în acest sens. 

Sindicaliştii au reclamat conducerea CEO că a propus reduceri salariale şi disponibilizări de 

personal. Printre altele, aceştia i-au solicitat ministrului Liviu Pop modificarea Legii 62/2011 privind 

Dialogul Social şi deblocarea negocierilor pe noul contract colectiv de muncă. 

http://www.bizenergy.ro/dan-sova-audiat-la-dna-in-dosarul-privind-contractele-cu-complexurile-turceni-si-rovinari/#.VNseC1JO7IU
http://adevarul.ro/economie/afaceri/complexul-energetic-oltenia-renunta-3000-angajati-19000-sindicatele-anunta-proteste-cer-demiterea-laurentiu-ciurel-1_54db7f04448e03c0fd81a046/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/complexul-energetic-oltenia-renunta-3000-angajati-19000-sindicatele-anunta-proteste-cer-demiterea-laurentiu-ciurel-1_54db7f04448e03c0fd81a046/index.html
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„Soluţionarea problemelor nu se face în stradă, ci prin comunicare, printr-un dialog permanent între 

toţi actorii implicaţi“, a spus Liviu Pop, în contextul în care Primăria Târgu Jiu a avizat un nou miting 

de protest organizat de sindicatele din minerit şi energie. 

Salariile nu scad cu 40%,ci cu 2,3% 

Discuţiile au durat aproape patru ore, deşi acestea erau programate să se finalizeze după cel mult 

o oră. 

La finalul discuţiilor, managerul privat al CE Oltenia, Laurenţiu Ciurel, a declarat că unitatea nu va 

reduce salariile angajaţilor cu 40 la sută, aşa cum au declarat aceştia la mitingul organizat joia 

trecută la Târgu Jiu şi la care au participat peste 5.000 de oameni. 

Ciurel a mai spus că reducerea salarială programată pentru 2015 este de doar 2,3%, însă, 

începând cu 1 martie, urmează să fie disponibilizaţi aproximativ 3.000 de angajaţi. 

la rândul ei interesată de preluarea unor active din cele scoase de Enel la vânzare. 

Exportul salvează producătorii de energie 

În anul 2014, România a vândut la export 8.000.000 MWh, practic, aceasta fiind soluţia de salvare 

a producătorilor interni de energie electrică. Conform Institutului Naţional de Statistică (INS), anul 

trecut consumul final de electricitate a fost de 49,25 TWh, în timp ce în 2013 acesta a fost de 49,78 

TWh. Astfel, consumul intern a fost mai mic cu circa 500.000 MWh. Dacă n-ar fi crescut exportul, 

de la aproape 2,5 TWh, la 8,2 TWh, producătorii interni de energie ar fi fost „pe butuci”! 

În anul 2014, resursele de energie primară au crescut cu 2,4%, iar cele de energie electrică cu 

7,8%, faţă de anul 2013, se arată într-un comunicat al INS. Principalele resurse de energie primară 

în anul 2014, au totalizat 32,17 milioane tone echivalent petrol  (tep), în creştere cu 744.000 tep 

faţă de anul 2013. Producţia internă a însumat 21,92 milioane tep, în creştere cu 0,7% faţă de anul 

2013, iar importul a fost de 10,25 milioane tep, în creştere cu 6,1%. 

Potrivit Statisticii, producţia internă de petrol a scăzut în 2014 faţă de 2013 cu 3%, în timp ce 

importul a crescut cu 27%. Pe de altă parte, importul de produse petroliere s-a diminuat cu 3%. În 

privinţa gazelor naturale, producţia a fost cvasi-constantă (+0,9%), în timp e importul a scăzut 

dramatic: – 61,5%. 

În anul 2014, resursele de energie electrică au fost de 63,98 miliarde kWh (63,98 TWh), în creştere 

cu 4,62 TWh (+7,8%) faţă de anul 2013. Creşterea resursei de energie electrică s-a datorat, în 

principal creşterii producţiei, cu 4,37 TWh (+7,4%). 

ANRE, anunț oficial: Producătorii nu au dreptul legal să exporte energie. Hidroelectrica și 

CE Oltenia nu se pot folosi de reprezentanțele din străinătate și firmele proprii de trading 

Pot sau nu producătorii să exporte energie? Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul 

Energiei – ANRE face lumină pe această temă, venind cu o interpretare a legislației. Vestea nu e 

bună pentru Hidroelectrica și CE Oltenia, care și-au înființat – anu trecut – reprezentanțe în 

străinătate și firme de trading. 

Toată energia electrică disponibilă trebuie ofertată transparent, public, nediscriminatoriu și 

centralizat pe platformele Opcom SA destinate pieței concurențiale de energie electrică, iar un 

http://www.focus-energetic.ro/exportul-salveaza-producatorii-de-energie-23874.html
http://www.bizenergy.ro/anre-interzice-producatorilor-sa-exporte-energie-hidroelectrica-si-ce-oltenia-nu-se-pot-folosi-de-reprezentantele-din-strainatate-si-firmele-proprii-de-trading/#.VOGuoVJO7IU
http://www.bizenergy.ro/anre-interzice-producatorilor-sa-exporte-energie-hidroelectrica-si-ce-oltenia-nu-se-pot-folosi-de-reprezentantele-din-strainatate-si-firmele-proprii-de-trading/#.VOGuoVJO7IU


 

5 

 

producător nu se poate sustrage acestei obligații prin deținerea unei licențe de furnizare, prin 

înființarea unei reprezentanțe în altă țară sau prin înființarea unei firme de trading în altă țară, este 

interpretarea oficială a ANRE. 

Reprezentanții Autorității au tras această concluzie în urma corelării a două articole, respectiv 

art.28 al Legii energiei electrice și gazelor naturale, nr. 123/2012 – producătorii au, în principal, 

următoarele obligaţii:… lit. c) să oferteze public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială întreaga 

energie electrică disponibilă. Totodată, art. 23 (1) al legii prevede: Tranzacţiile cu energie electrică 

se desfăşoară pe piaţa concurenţială, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu, 

interpretarea ANRE privind caracterul centralizat fiind aceea că toate tranzacțiile de pe piața 

concurențială angro 

trebuie să se desfășoare doar pe platformele Opcom SA, deoarece acesta deține licența pentru 

administrarea piețelor centralizate, iar conform art. 10 alin. (2) lit. f), se acordă o singură licenţă 

pentru operatorul pieţei de energie electrică. 

Opinia ANRE este aceea că un producător își poate înființa o firmă de trading în România sau în 

altă țară, dar această firmă nu poate intra în posesia energiei electrice produse de producătorul 

respectiv decât dacă, în urma participării la una din modalitățile de tranzacționare administrate de 

Opcom SA la care participă și producătorul respectiv, adjudecă oferta acestuia sau/și una similară, 

la prețul cel mai bun sau la prețul de închidere a licitației, după caz, concurând cu toți ceilalți 

participanți interesați, se precizează într-un comunicat al Autorității. 

Fiind o singură entitate juridico-economică, o reprezentanță a producătorului deschisă în altă țară 

nu asigură condițiile necesare participării la tranzacționare atât pe parte de cumpărare, cât și pe 

parte de vânzare, deci producătorul nu poate transfera, cu respectarea legii, energia electrică spre 

reprezentanța sa, clarifică ANRE. 

Planurile ambițioase de export ale Hidroelectrica și CE Oltenia, date peste cap de ANRE 

România a înregistrat vânzări record de energie electrică pe piețele externe – peste 6,3 TWh în 

primele 10 luni ale anului 2014, în creştere cu 4,8 TWh. Cel mai mult s-a exportat energie din surse 

regenerabile – circa 5 TWh, noutatea fiind că și producătorii au reușit să vândă, în 2014, la export 

peste 1 TWh. 

În condițiile în care legea nu le-a permis, marii producători de energie au găsit soluții de ieșire din 

impas, înființându-și proprii traderi de energie. Totodată, au operat schimbări în strategiile pe 

termen mediu și lung privind tranzacționarea energiei, exportul fiind obiectiv prioritar pentru 

producătorii clasici de energie. 

La finele lui 2014, Hidroelectrica a încheiat contracte de livrare a energiei pe piaţa din Ungaria pe 

parcursul întregului an 2015. Informația a fost furnizată astăzi, în cadrul unui seminar, de Ştefan 

Alexandru Frangulea, director al Departamentului de strategie şi cooperare internaţională din 

cadrul societății. 

Reprezentanții companiei au înființat o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Belgrad, 

Serbia, cu activitate principală – comerțul cu energie electrică. Practic, prin această firmă, 

Hidroelectrica având posibilitatea să facă exporturi directe în Serbia! Cel puțin așa au crezut cei 

de la Hidroelectrica. Totodată, va vinde energie electrică prin intermediul unei reprezentanțe/case 

de trading, inaugurată în decembrie în Budapesta, Ungaria. Potrivit strategiei companiei, se are în 
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vedere tranzacționarea pe piețele externe a unor cantități cuprinse între 250.000 MWh și 800.000 

MWh în 2015. 

Și Complexul Energetic Oltenia urma să iasă pe piețele externe prin intermediul firmei sale de 

vânzare energie electrică – CEO Trading, care a început să funcționeze din ianuarie 2015. CEO – 

TRADING SRL a fost înființată în 2014, având ca asociat unic Societatea Complexul Energetic 

Oltenia S.A., pentru vânzarea de energie engros, în special la export, actualele prevederi 

legislative (Legea Energiei nr.123/2012) nepermițând CE Oltenia să exporte energie, deși are 

capacitatea de producție necesară, argumentează reprezentanții companiei. 

Hidroelectrica a încheiat contracte pentru livrarea de energie în Ungaria pe parcursul 

acestui an 

Compania de stat Hidroelectrica a încheiat la sfârşitul anului trecut contracte de livrare a energiei 

pe piaţa din Ungaria pe parcursul întregului an 2015 şi vrea să vândă în acest an 80-90 de 

microhidrocentrale, evaluate la circa 30 milioane de euro 

"Primele contracte au fost încheiate în octombrie anul trecut şi acoperă întregul an 2015", a 

declarat joi Ştefan Alexandru Frangulea, director al Departamentului de strategie şi cooperare 

internaţională din cadrul Hidroelectrica, la un seminar privind energia hidro. 

Compania de stat a deschis anul trecut o reprezentanţă în Budapesta pentru a putea comercializa 

direct energie în statul vecin. 

Totodată, Hidroelectrica vrea să vândă în acest an 80-90 de microhidrocentrale, evaluate la circa 

30 milioane de euro. 

Microhidrocentralele sunt capacităţi de producţie din surse regenerabile care au la o putere 

instalată de până la 10 MW şi sunt beneficiare ale schemei de sprijin prin certificate verzi. 

Hidroelectrica mai are în portofoliu 128 de microhidrocentrale, din care intenţionează să păstreze 

23 de unităţi pe care ar urma să le retehnologizeze. 

Primele 33 de microhidrocentrale ar urma să fie scoase la licitaţie în cursul lunii februrie la preţul 

de pornire de 84,7 milioane lei (18,8 milioane euro). Hidroelectrica a vândut în perioada 2008-2010 

peste 100 de unităţi, iar cea mai recentă tranzacţie s-a derulat în septembrie 2014, când compania 

a cedat câteva unităţi. 

Hidroelectrica este controlată de stat, prin Ministerul Energiei. Compania a intrat în însolvenţă în 

luna februarie a anului 2014, pentru a doua oară în mai puţin un an, prima procedură fiind deschisă 

în perioada iunie 2012 - iunie 2013. 

EWEA: energia eoliană a devansat anul trecut cărbunele şi gazul natural în UE 

Anul trecut în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au fost conectate la reţea capacităţi 

de producţie a energie eoliene de 11,8 gigawaţi, aproximativ jumătate din totalul noilor capacităţi 

de producţie a energiei electrice instalate în 2014, a anunţat marţi Asociaţia europeană pentru 

energie eoliană (EWEA), transmite Bloomberg. 

Comparativ, în cazul cărbunelui au fost adăugate noi capacităţi în valoare de 3,3 gigawaţi iar gazul 

natural a adăugat capacităţi în valoare de 2,3 gigawaţi. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/hidroelectrica-a-incheiat-contracte-pentru-livrarea-de-energie-in-ungaria-pe-parcursul-acestui-an-13817604
http://www.zfcorporate.ro/energie/hidroelectrica-a-incheiat-contracte-pentru-livrarea-de-energie-in-ungaria-pe-parcursul-acestui-an-13817604
http://www.bizenergy.ro/ewea-energia-eoliana-a-devansat-anul-trecut-carbunele-si-gazul-natural-in-ue/#.VNsenFJO7IU
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Germania a fost de departe cea mai mare piaţă pentru energia eoliană, instalând capacităţi în 

valoare de 5,2 gigwaţi, aproape jumătate din totalul din UE, urmată de Marea Britanie cu 1,736 

gigawaţi, Suedia, 1,05 gigawaţi, Franţa cu 1,04 gigawaţi, Polonia cu 444 megawaţi, Austria cu 411 

megawaţi şi România cu 354 megawaţi, scrie Agerpres. 

Directorul EWEA, Thomas Becker, a apreciat că energia eoliană devine o oportunitate de investiţie 

din ce în ce mai atractivă. ‘Europa este la un punct de cotitură pentru investiţiile în energiile 

regenerabile în special în eoliene’, a apreciat Thomas Becker. Acesta a avertizat însă că energia 

eoliană în Europa de Est şi de Sud va continua să se confrunte cu dificultăţi ca urmare a 

‘modificărilor haotice şi brutale’ efectuate în politicile din domeniul energiilor regenerabile. 

În România, în 2013, Guvernul a decis să reducă ajutoarele acordate pentru energiile regenerabile. 

Conform actului normativ, recuperarea certificatelor verzi se va face începând cu 31 martie 2017 

pentru centralele hidro şi solare, respectiv începând cu 1 ianuarie 2018 pentru centralele eoliene. 

Mesajul președintelui AFEER către factorii decidenți: Să se definească o viziune realistă în 

cadrul strategiei energetice! 

“Este necesară o viziune a factorilor decidenți asupra sistemului energetic. Să se definească o 

viziune în cadrul strategiei energetice, iar aceasta să fie una realistă. Ne lipsește capacitatea de a 

transforma viziunea în realitate. Lipsește stabilitatea, predictibilitatea legislativă. Schimbările în 

piață atrag după sine modificări legislative, dar în același timp trebuie să se creeze o încredere în 

sistemul legislativ”, a declarat dl. Ion Lungu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie 

Electrică din România – AFEER, la o dezbatere cu tema “Perspective de dezvoltare a companiilor 

din energie”, organizată sub patronajul Comisiei de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților. 

Domnia sa a semnalat că, din anul 2000, în toate discuțiile/dezbaterile s-a vorbit despre proiecte 

majore – ale Nuclearelectrica, Tarnița, grup nou pe cărbune în zona Oltenia, cablu submarin, însă 

în practică nu s-a făcut mai nimic. Astfel, România a ajuns campioană la proiecte propuse și 

codașă la realizări! 

Referindu-se la REMIT, provocarea anului 2015, reprezentantul AFEER a subliniat importanța 

acestuia pentru creșterea încrederii în piața de energie subliniind că raportările sunt complexe, 

necesită bani și timp din partea companiilor. În aceste condiții, AFEER solicită ANRE și OPCOM 

să definească formate pentru alte raportări specifice astfel încât raportările să fie aceleași. 

Totodată, dl. Lungu a insistat asupra colaborării între INS și ANRE în privința corelării datelor 

privind energia, dând exemplu pe cele referitoare la consum. 

Președintele AFEER a mai evidențiat evoluțiile pozitive în piață și creerea de noi platforme de 

tranzacționare după ce Legea energiei electrice a eliminat contractele bilaterale negociate direct, 

dar a venit și cu o critică privind inutilitatea unor  platforme dedicate anumitor categorii de 

participanți pe OPCOM. De exemplu, platforma pentru marii consumatori de energie electrică, 

inaugurată din 2013, pe care nu s-a realizat nicio tranzacție. Noua platformă pentru serviciul 

universal va avea probabil aceeași soartă, a apreciat dl. Lungu. 

Exprimând intersul membrilor AFEER pentru a coopera în vederea integrării piețelor la nivel 

regional, dl. Ion Lungu a solicitat, ca la 6 luni/un an, să se prezinte un raport din care să reiasă 

care a fost influența cuplării piețelor, inclusiv în preț. 

http://www.afeer.ro/?page=118
http://www.afeer.ro/?page=118
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Referitor la prețul energiei, paradoxul este că în timp ce acesta a scăzut simțitor pe piața engros, 

ajungându-se la  35-37 euro/MWh în ultimii 2 ani, de la 55-60 euro/MWh, factura la consumatorii 

finali, a crescut. Președintele AFEER susține că trebuie să se facă ceva în privința taxelor, care 

apasă foarte mult – TVA, taxă cogenerare, certificate verzi, taxa pe stâlp – în condițiile în care se 

obișnuiește să se tot pună taxe acolo unde se plătește! 

Dezastrul restructurarii sectorului energetic ameninta cu falimentul CE Oltenia si 

Hunedoara 

Daca urmarim in timp procesul de restructurare a sectorului energetic, impus din afara fara ca noi 

sa avem o pozitie ferma, putem intelege foarte usor de ce Complexul Energetic Hunedoara este 

in pragul falimentului, iar Complexul Energetic Oltenia in cel al insolventei. Odata cu ele, mineritul 

din Romania risca sa devina o amintire, in ciuda faptului ca s-au pompat in acest sector peste 7 

miliarde de euro in ultimii 25 de ani sub forma de ajutor de stat. Fara sa recunoasca situatia 

dezastruoasa din punct de vedere economic a celor doua mari societati, guvernul continua sa 

afiseze politici populiste, o asa zisa “fermitate” in fata Fondului Monetar International si Comisiei 

Europene, dar si o lipsa totala de solutii. 

Sa ne fie clar, organismele financiare internationale nu ne-au cerut sa lichidam cele doua mari 

societati, ci sa le eficientizam, iar in cazul in care nu reusim atunci falimentul este ultima varianta. 

Daca guvernul si ministerul Economiei nu au solutii, in calitatea de actionari majoritari, cu atat mai 

putin pot avea managerii desemnati prin concurs, sau mai bine zis pe spranceana. S-a dovedit ca 

energia electrica produsa in cele doua complexuri energetice nu poate salva activitatea de minerit, 

atata vreme cat in acest din urma domeniu se lucreaza cu randamente din anii `70, iar piata 

energetica suporta greu socul energiilor regenerabile. Noi incercam sa sustinem mineritul pe baza 

productiei de energie electrica ingropandu-le pe amandoua. 

Unde ne sunt specialistii care sa vina cu solutii in aceasta conjunctura? De ce nimeni nu remarca 

faptul ca tari mari producatoare de carbune energetic, ca Germania si Polonia, au ajuns sa importe 

carbune din Statele Unite pentru ca este mai ieftin, inclusiv daca tinem seama de transport? Cum 

reusesc aceste tari sa reformeze productia de energie electrica pe baza de carbune in asa fel incat 

centralele sa poata concura pe piata energiei electrice, iar noi ne vaicarim ca in povestea drobului 

de sare? 

Avem pretentia unui mix energetic infailibil in aceasta parte a Europei, dar daca ne uitam in 

structura acestui mix observam ca in afara de energia hidro toate celelalte forme de generare sunt 

la limita supravietuirii. Nicaieri in Europa, centralele pe carbune nu au fost lasate singure in piata, 

tocmai mixul energetic fiind atuul care le-a ajutat sa supravietuiasca. La noi insa, daca am incerca 

o asemenea combinatie totul s-ar traduce intr-o subventie incrucisata si in furturi de milioane de 

euro, asa cum s-a intamplat cu cativa ani in urma. Pentru a intra insa intr-o combinatie cu energia 

hidro, nucleara sau chiar regenerabila, cele doua complexuri energetice au nevoie evidenta de 

restructurare, de eficientizare. 

Energia regenerabilă la mila taxelor 

Taxele şi inconsecvenţa legislativă afectează cel mai mult producţia de energie hidro, susţin 

experţii prezenţi la conferinţa “Romanian HydroPower”, organizată de Govnet. Lista începe cu taxa 

pe apa uzinată, continuă cu costurile generate de închirierea albiei râurilor şi cu taxa pe stâlp, fiind 

încheiată de evoluţia legislativă privind sistemul de sprijin a energiei din surse regenerabile prin 

http://energy-center.ro/actualitate-news/dezastrul-restructurarii-sectorului-energetic-ameninta-cu-falimentul-ce-oltenia-si-hunedoara/
http://energy-center.ro/actualitate-news/dezastrul-restructurarii-sectorului-energetic-ameninta-cu-falimentul-ce-oltenia-si-hunedoara/
http://www.focus-energetic.ro/energia-regenerabila-la-mila-taxelor-23925.html
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intermediul certificatelor verzi. Deputatul Rodin Traicu, membru al Comisiei pentru industrii şi 

servicii, a recomandat ca “investiţiile să fie făcute cu faţa spre consumator”, pentru că el este cel 

care va cumpăra marfa. 

“Ceea ce s-a întâmplat, referitor la piaţa certificatelor verzi, e tipic acelei zicale pe care cu toţii o 

ştim: Marile dezamăgiri provin din marile iluzii”, a declarat Rodin Traicu. Potrivit acestuia, s-a făcut 

o schemă de sprijin nerealistă, care a dus la un puseu investiţional în regenerabile de tip speculativ 

în piaţă, nu fundamentat economic şi nu fundamentat tehnic. “Rezultatul a fost că acest lucru s-a 

întors împotriva sistemului de regenerabile din partea celui mai important actor din acest fenomen: 

consumatorul. El s-a văzut în situaţia de a nu putea suporta schemele de sprijin, nu costurile cu 

producţia a energiei în zona respectivă. De asemenea, această schemă s-a întors ca un bumerang 

împotriva legislatorului, care a fost acuzat de incompetenţă, ca să nu zicem altceva”, a afirmat 

Traicu. 

Acesta a adăugat, totodată, că îndreptarea în mod exclusiv către schemele de sprijin cu certificate 

verzi s-a dovedit utopică, iar amânarea de acordare până în 2017 a cotei de certificate verzi a 

bulversat planuri de afaceri aflate în derulare. 

Profitul Nuclearelectrica a scăzut cu 67% anul trecut. Compania a dat 89 mil. lei pe "taxa pe 

stâlp" 

Profitul producătorului de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) s-a redus cu 67% anul 

trecut, la 137 milioane de lei, faţă de 423,4 milioane de lei realizat în 2013, deşi veniturile din 

vânzarea energiei au scăzut cu doar 8% comparativ cu anul precedent. 

Cantitatea de energie electrică vândută a scăzut cu 1,3%, la 10,8 TWh, însă încasările din 

vânzarea electricităţii s-au redus mai puternic, în condiţiile în care preţul mediu obţinut pe piaţa 

liberă a fost de doar 158 lei/MWh, faţă de 188 lei/MWh realizat în anul 2013. 

Taxa pe construcţii speciale, introdusă la finalul anului 2013, a avut un impact de 89,4 milioane de 

lei în rezultatul companiei, arată rezultatele preliminare transmise Bursei. 

Transelectrica raportat un profit de 370 milioane de lei anul trecut, în urcare cu 84% 

Transelectrica a încheiat anul trecut cu un profit net de 370 milioane lei, cu 84,15% mai mare faţă 

de câştigul din anul anterior, la venituri în creştere cu aproape 14%, la 2,82 miliarde lei. 

În 2013, compania a consemnat un profit net de 200,92 milioane lei şi venituri de 2,47 miliarde lei, 

potrivit rezultatelor preliminarii comunicate luni de Transelectrica. 

Cea mai mare parte a veniturilor, respectiv 1,3 miliarde lei, a provenit din serviciul de transport, 

activitatea de bază a companiei. În 2013, compania a înregistrat din această activitate 1,15 miliarde 

lei. 

Încasările din servicii de sistem au crescut anul trecut cu 19,3%, la 750,9 milioane lei, în timp ce 

veniturile de pe piaţa de echilibrare au avansat cu 11,3%, la 703,3 milioane lei. 

Profitul operaţional înainte de amortizare a urcat cu 34,8%, de la 584,16 milioane lei în 2013 la 

787,36 milioane lei, în timp ce rezultatul operaţional după amortizare a crescut cu 83,3%, la 456,5 

milioane lei. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/profitul-nuclearelectrica-a-scazut-cu-67-anul-trecut-compania-a-dat-89-mil-lei-pe-taxa-pe-stalp-13830578
http://www.zfcorporate.ro/energie/profitul-nuclearelectrica-a-scazut-cu-67-anul-trecut-compania-a-dat-89-mil-lei-pe-taxa-pe-stalp-13830578
http://adevarul.ro/economie/afaceri/transelectrica-raportat-profit-301-milioane-lei-anul-trecut-urcare-543-1_54e22c6d448e03c0fdad2dc4/index.html
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Situaţiile financiare pentru 2014 sunt preliminare, neconsolidate şi întocmite în conformitate cu 

standardele internaţionale de raportare financiară . 

La sfârşitul anului trecut, compania avea datorii totale în valoare de 2,64 miliarde de lei, cu 3,9% 

mai mari comparativ cu 2,54 miliarde de lei în 2013. Transelectrica este controlată de stat, care 

deţine 58,68% din acţiuni. 

Acţiunile companiei au încheiat şedinţa bursieră de luni în scădere cu 0,16%, la 31,64 lei pe 

unitate. La această cotaţie, capitalizarea companiei se ridică la 2,28 miliarde lei. 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 132,77 185,42 192,28 143,76 193,11 98,29 129,06 85,95 145,77 
Pret Piata de 

Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

582,77 635,42 642,28 593,76 643,11 548,29 579,06 535,95 595,77 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

55.601 73.881 72.321 68.567 67.088 71.837 62.877 57.722 72.241 

 

Preţuri şi volume 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 178,59 138,85 171,93 198,74 204,98 184,34 174,24 149,95 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

628,59 588,85 621,93 648,74 654,98 634,34 624,24 599,95 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

73.920 74.720 70.650 72.806 64.623 57.089 72.400 73.181 

 
 

 
 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  

 



 

11 

 

 

 
 



 

12 

 

 

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 


