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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Care este necesarul adevarat al investitiilor in sectorul energetic, cat este mit si cat 

realitate? 

De douazeci de ani incoace se vorbeste despre sume colosale, intre 30 si 50 de miliarde de euro 

(inainte vorbeam despre dolari), pe o perioada care si ea variaza intre 20 si 30 de ani. Nimeni nu 

a invatat nimic din evolutiile acestor ultimi ani, dar mai ales din experienta altor tari mult mai 

avansate din punct de vedere economic si cu un consum mult mai mare de energie electrica prin 

comparatie cu Romania. Cine si-ar putea inchipui ca s-ar putea investi in urmatorii 20 de ani 30 de 

miliarde de euro in energetica romaneasca, astfel incat sa mentinem si mare parte din capacitatile 

de productie existente, dar sa adaugam si altele noi, se inseala amarnic. Dupa cum ne-am facut 

iluzia ca Romania va putea deveni un pool energetic regional, si nu s-a intamplat asta, continuam 

sa traim cu iluzia ca avem nevoie de capacitati energetice supradimensionate. 

Teoretic, Romania are o capacitate instalata de generare a energiei electrice de circa 20.000 MW, 

la un consum constant care poate asigura real o putere de 8.000-10.000 MW. Nici peste 20 de ani 

nu vom avea nevoie de mai mult, pentru simplu motiv ca tehnologiile noi pun baza pe eficienta si 

nu pe consum. Nu se intreaba nimeni de ce Germania si-a propus sa renunte la energia nucleara 

si, mai noi, la mare parte din centralele pe carbune? Or, Germania este o tara industrializata cu un 

consum incomparabil cu cel al Romaniei. Cand si noi vom ajunge sa avem o eficienta energetica 

cum au nemtii si cei 10.000 de MW functionali ar putea sa fie excedentari. Tarile din jurul nostru 

au investit si investesc si ele in capacitati energetice importante, motiv pentru care surplusul nostru 

de energie nu va mai putea fi exportat, decat in ideea in care energia romaneasca va fi mai ieftina. 

Din acest punct de vedere se impun intr-adevar investitii in performanta. Dar, putem vorbi in acest 

caz de 30-40 de miliarde de euro? 

Iata o intrebare la care strategia energetica ar trebui sa-i dea raspunsul. Cum asa ceva nu avem 

nu stim nici raspunsul la intrebarea de mai sus. Va propunem o prezentare elementara a 

capacitatilor de productie performante in momentul de fata din Romania si veti vedea ca la niste 

ajustari nu prea semnificative din punct de vedere financiar ne asiguram siguranta si securitatea 

energetica fara nici o problema. 

Start la campania AFEER pentru informarea consumatorilor 

Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER a lansat, în cadrul unei conferinţe 

de presă, campania pentru o corectă şi eficientă informare a consumatorilor de energie electrică, 

ce are deviza “Un consumator informat este un consumator protejat!”. 

Marea provocare pe piaţa de energie electrică va fi, în viitorul apropiat, consumatorul casnic. 

Considerăm că este responsabilitatea noastră să atragem atenţia că au început să apară oferte 

de energie electrică, ce cuprind tot felul de artificii, care par că scad factura, dar care sunt, de fapt, 

incorecte. Totodată, am dorit să venim în întâmpinarea consumatorilor cu informaţii ce le sunt utile, 

http://energy-center.ro/actualitate-news/care-este-necesarul-adevarat-al-investitiilor-in-sectorul-energetic-cat-este-mit-si-cat-realitate/
http://energy-center.ro/actualitate-news/care-este-necesarul-adevarat-al-investitiilor-in-sectorul-energetic-cat-este-mit-si-cat-realitate/
http://www.afeer.ro/?page=136


 

2 

 

dar mai ales necesare”, a declarat dl Ion Lungu, Preşedinte AFEER, referindu-se la acele oferte 

care nu cuprind taxa radio-tv, certificatele verzi sau taxa de cogenerare. Aceste componente apar 

în orice factură a furnizorilor «clasici» de energie electrică, a subliniat dl  Lungu. 

”Toţi membrii asociaţiei noastre vor să demonstreze că sunt parteneri corecţi, că avem grijă faţă 

de clienţii noştri, că ne dorim afaceri de durată, ne dorim transparenţă şi loialitate în relaţia cu 

clienţii, că suntem interesaţi şi de piaţa cu amănuntul, nu numai de piaţa angro. De aceea 

considerăm că informarea corectă este primul pas în stabilirea relaţiei furnizor-consumator, iar prin 

această campanie pe care o lansăm astăzi tocmai acest lucru ne dorim”, a mai spus dl Lungu. 

Pe lângă întâlniri cu reprezentanţii mass-media, reprezentanţii AFEER vor invita şi alte asociaţii 

din sectorul energetic şi nu numai alături în această campanie. În plus, pe site-ul AFEER, într-o 

secţiune dedicată  - Info consumatori, vor fi publicate informaţii, explicaţii, recomandări referitoare 

la factură, la procesul de schimbare a furnizorului, la oferte şi servicii, contracte, drepturi şi obligaţii 

ale consumatorilor, rolul furnizorilor şi distribuitorilor în relaţia cu consumatorii. 

Pe de altă parte, acesta a precizat că, într-o factură, preţul efectiv al energiei reprezintă sub o 

treime, restul fiind tarife de distribuţie, de transport, certificate verzi, TVA, accize etc. “Oferte cu 3 

– 4 maxim 5% mai mici pot apărea. Dacă discounturile oferite sunt mai mari, clienţii ar trebui să-şi 

pună întrebări“, a mai spus dl  Ion Lungu. 

Consumul de energie în economie scade vertiginos 

Deşi în primele 5 luni ale anului resursele de energie primară au crescut cu 3,1%, iar cele de 

energie electrică au crescut cu 3,7%, consumul final de energie electrică a scăzut cu 4,8% faţă de 

perioada similară din anul 2014, conform Institutului Naţional de Statistică (INS). Cel mai mult a 

scăzut consumul în economie, cu 1,2 miliarde kWh (-8%). Chiar dacă mulţi vor să ne convingă că 

asistăm la o „decuplare” a consumului de energie de mersul economiei şi chiar dacă multe 

companii au aplicat programe de reducere a consumului de energie, de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice, scăderea consumului în economie este absolut dezastruoasă! Arată că, în România, 

economia nu merge. 

Conform Statisticii, în perioada 1.I.-31.V.2015, resursele de energie primară au crescut cu 3,1%, 

iar cele de energie electrică au crescut, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 3,7%. 

Principalele resurse de energie primară în perioada 1.I.-31.V.2015 au totalizat 13,3 milionae tone 

echivalent petrol (tep), în creştere cu 403.400 tep faţă de perioada 1.I.-31.V.2014. Producţia 

internă a însumat 9,2 milioane tep, în creştere cu 251.400 tep faţă de aceeaşi perioadă a anului 

precedent (+2,8%), iar importul a fost de 4,1 milioane tep (+3,8%). 

Alarmant! Nu se mai tranzacționează certificate verzi pe PCCV – OPCOM 

A treia ședință consecutivă în 3 luni, zero tranzacții 

PATRES cere identificarea unui nivel al cotei de energie susținută prin certificate verzi care să fie 

sustenabil atât pentru consumatorul final, dar și pentru producătorii de energie din surse 

regenerabile 

Situație fără precedent! Este a treia oară consecutiv într-un interval de 3 luni când pe Piața 

Centralizată a Certificatelor Verzi – PCCV, administrată de OPCOM, nu s-a tranzacționat niciun 

certificat verde, fapt unic pentru bursele de profil din Uniunea Europeană. Potrivit datelor OPCOM, 

http://www.focus-energetic.ro/consumul-de-energie-in-economie-scade-vertiginos-27559.html
http://www.investenergy.ro/alarmant-nu-se-mai-tranzactioneaza-certificate-verzi-pe-pccv-opcom/
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la ședința de tranzacționare din data de 16 iulie 2015, au fost depuse 98 oferte de vânzare, însă 

nu a existat nicio ofertă de cumpărare pe PCCV. Prima dată pe PCCV când nu s-a tranzacționat 

niciun certificat verde a fost la sesiunea din data de 14 mai 2015, numărul ofertelor de vânzare 

ridicându-se la 111. A a două oară, la interval de o lună, s-a înregistrat o situaţie similară pePCCV: 

zero tranzacţii, 91 oferte de vânzare, în şedinţa din data de 16 iunie.  

După a treia ședință fără tranzacții pe PCCV, reprezentanții Organizației Patronale a Producătorilor 

de Energie din Surse Regenerabile din România –PATRES atrag, din nou, atenția asupra situației 

deosebit de gravă.”Lipsa tranzaționării de certificate verzi pe piața centralizată pentru o perioadă 

atât de îndelungată trebuie sa fie un semnal de alarmă pentru autorități, care împreună cu toți 

actorii din piață să identifice acel nivel al cotei de energie susținută prin certificate verzi care să fie 

sustenabil atât pentru consumatorul final, dar și pentru producătorii de energie din surse 

regenerabile, care se îndreaptă cu pași repezi către faliment”, susține PATRES. 

Iată că, din păcate, temerile PATRES se dovedesc a fi justificate: piaţa de certificate verzi este în 

colaps total din cauza reducerii majore a cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din 

surse regenerabile de energie: în 2014 – la 11.1% față de 15% și, în 2015 – la 11.9% față de 16% 

cât era stabilit în Legea 220.  

Mai mult, ANRE a stabilit cota care beneficiază de sistemul de promovare cu certificate pentru 

2016, de 12,15% față de 17% cât era initial, aceasta fiind reclamată, la unison. de asociațiile ce 

reprezintă industria energiei regenerabile. Menţinerea cotei la un nivel foarte mic pentru al treilea 

an la rând este lovitura de graţie pentru o mare parte dintre producătorii de energie din surse 

regenerabile, susțin reprezentanții a 5 asociații – RWEA, PATRES, RPIA, ARBIO, ARmHE. 

România a semnat Memorandumul privind interconectarea cu gaze în Europa Centrală şi 

de Sud-Est 

Oficialii români au semnat recent un Memorandum de Cooperare privind interconectarea cu gaze 

în Europa Centrală şi de Sud-Est, în cadrul întâlnirii care a avut loc săptămâna trecută la 

Dubrovnik, Croaţia, în cadrul celei de-a doua reuniuni ministeriale la nivel înalt în cadrul Central 

East South Europe Gas Connectivity (HLG CESEC), fiind aprobat şi „un Plan de Acţiune menit să 

accelereze realizarea proiectelor regionale identificate în sectorul de gaze”.  

Pe lista de priorităţi a CESEC au fost introduse mai multe proiecte, printre care consolidarea 

sistemului românesc pentru a permite utilizarea interconexiunilor existente şi a celor în curs de 

dezvoltare. Au fost cuprinse interconectorul Bulgaria - România (proiect care urmează să fie 

realizat), extinderea interconectorului România - Republica Moldova (Iaşi-Ungheni) şi realizarea 

fluxului invers România - Ucraina (la punctul de interconectare Isaccea). Se are în vedere ca o 

parte din finanţare să fie asigurată prin instituţii financiare internaţionale precum Banca Europeană 

de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

"Planul de acţiune cuprinde mai multe proiecte strategice pentru România în asigurarea unui flux 

de gaze care să permită o independenţă energetică. 

Ministerul Energiei vrea să reînvie investiţiile în energia verde cu proiecte „mici, dar multe” 

După ce investiţiile în proiectele mari de producere a energiei din surse regenerabile s-au 

prăbuşit,  Ministerul Energiei vrea să încurajeze proiectele „mici dar multe”. 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2015-07-13/Romania+a+semnat+Memorandumul+privind+interconectarea+cu+gaze+in+Europa+Centrala+si+de+Sud-Est&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2015-07-13/Romania+a+semnat+Memorandumul+privind+interconectarea+cu+gaze+in+Europa+Centrala+si+de+Sud-Est&hl=energ&tip=toate
http://www.zfcorporate.ro/energie/ministerul-energiei-vrea-sa-reinvie-investitiile-in-energia-verde-cu-proiecte-mici-dar-multe-14583926
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„Vrem să dăm drumul din nou investiţiilor în energia regenerabilă. Pe scurt, vrem investiţii de 

dimensiuni mici , dar multe, în energie verde, care să ajute la echilibrarea sistemului”, spune 

Bogdan Badea, secretar de stat în Ministerul Energiei. 

Energia verde a fost singurul domeniu care a înregistrat un boom în perioada crizei, în perioada 

2009-2014 fiind realizate investiţii de circa 7 miliarde de euro în acest domeniu, mai ales în parcuri 

eoliene şi solare. 

Statul a decis însă în 2013 să reducă sprijinul pentru energia regenerabilă, după ce mari 

consumatori de electricitate precum Alro Saltina sau ArcelorMittal Galaţi s-au plâns că plătesc prea 

mult pentru energia verde. După ce Guvernul a limitat sprijinul acordat prin schema certificatelor 

verzi, investiţiile în sector s-au prăbuşit. Multe companii producătoare de energie alternativă spun 

că până la sfârşitul acestui an e posibil că vor intra în insolvenţă sau faliment dacă lucrurile nu se 

îmbunătăţesc. 

Badea spune că pentru a sprijini proiectele mici de energie verde statul „se gândeşte” ca în acest 

an să simplifice procedurile necesare unor astfel de investiţii, inslusiv prin introducerea unor 

prevederi specifice în Codul Fiscal. 

De asemenea, statul ia în calcul să introducă mecanismul feed-in tariff (preţuri reglemtate), un 

sistem de recompensare a producătorilor de energie verde paralel cu cel al certificatelor verzi. 

Acest sistem se va aplica însă doar producătorilor cu unităţi mici, de până la 0,5 MW. 

„Feed-in tariff va fi sprijinit pe o schemă separată de cea a certificatelor verzi, probabil cu limită de 

capacitate la nivel naţional. A fost deja constituit un grup de lucru unde specialiştii din minister, 

împreună cu cei din ANRE caută cele mai bune soluţii pentru încurajarea acestui gen de investiţii,” 

afirmă Badea. 

În prezent, fiecare producător primeşte gratuit de la Transelectrica un anumit număr de certificate 

verzi pentru energia pe care o produce şi o livrează în reţea. Mai departe, producătorii vând 

certificatele către furnizori, care sunt obligaţi prin lege să le cumpere, scopul fiind ca o anumită 

parte din consumul final de energie să fie asigurată de sursele regenerabile. Furnizorii îşi 

recuperează costurile cu achiziţia certificatelor verzi prin includerea în tarife a acestor cheltuieli. 

Comparator de oferte energie, în lucru de la ANRE 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pregăteşte un comparator 

de oferte al diferiţilor furnizori, a anunţat dl Marian Cernat, director general în cadrul autorităţii, în 

cadrul conferinţei de lansare a campaniei AFEER de informare a clienţilor, “Un consumator 

informat este un consumator protejat!”. 

De la 1 iulie, conform angajamentelor asumate, piaţa energiei electrice pentru consumatorii casnici 

s-a liberalizat în proporţie de 50%, ceea ce face ca şi această piaţă să devină atrăgătoare pentru 

furnizori. Până acum, deşi aveau posibilitatea să devină clienţi eligibili, adică să negocieze 

contracte şi preţuri, românii au preferat să rămână clienţi ai furnizorilor clasici. “Anul trecut, din 8,5 

milioane de consumatori casnici, doar 1.300 au uzat de dreptul de eligibilitate“, a anunţat dl Marian 

Cernat. 

http://www.afeer.ro/?id_media=82
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Totuşi, o dată cu deschiderea pieţei şi, mai ales, în perspectiva liberalizării complete, care se va 

realiza la 1 ianuarie 2018, probabil vor fi din ce în ce mai mulţi cei care vor dori să-şi schimbe 

furnizorul actual. 

“Conform legislaţiei în vigoare, orice consumator, casnic sau industrial, îşi poate schimba furnizorul 

în 21 de zile. De aceea, nicio clauză din contract nu poate împiedica clientul să poată pleca de la 

un furnizor, chiar dacă are facturi restante“, a precizat reprezentantul ANRE. 

Totuşi, acesta crede că puţini beneficiari vor renunţa la serviciul universal. Serviciul universal de 

furnizare a energiei electrice este garantat clienţilor casnici şi micilor clienţi noncasnici, la preţuri 

rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii. Asigurarea acestui serviciu se face 

de către furnizorii de ultimă instanţă. Aceste companii au obligaţia de a furniza energie electrică 

clienţilor finali ai căror furnizori se află în situaţia de a li se retrage licenţa, iar clienţii nu au asigurată 

furnizarea de energie din nicio altă sursă. 

“ANRE a aprobat contractele cadru, cu o clauză legată de selectarea pe criterii competitive a 

furnizorilor de ultimă instanţă. În prezent, autoritatea are în lucru o procedură de selectare a 

furnizorilor de ultimă instanţă, astfel încât, din ianuarie 2018, să facem selecţia acestora pe criterii 

competitive“, a mai spus dl Cernat. 

Pe de altă parte, pentru că, în prezent, există 59 de companii ce deţin licenţă de furnizare pe piaţa 

cu amănuntul, dar este posibil ca numărul acestora să crească, ANRE pregăteşte un comparator 

de preţuri şi oferte, pentru a veni în ajutorul consumatorilor. “Lucrăm la un astfel de comparator. 

Vom anunţa public când se va finaliza acest proiect“, a anunţat directorul Cernat. 

De remarcat, din ce în ce mai des, apar o multitudine de noi oferte. Aceste oferte sunt tot mai 

complexe, nu numai pentru că includ termeni tehnici, ci şi pentru că pun „la pachet” mai multe 

servicii, cantităţi fixe şi variabile, bonusuri, opţiuni etc. ANRE doreşte să ajute consumatorii să ia 

cele mai bune decizii privind achiziţia de energie electrică, prin posibilitatea de a compara diferitele 

oferte existente pe piaţă înainte de a alege un anume furnizor sau o anume ofertă. 

PROIECT ANRE  

Noi proceduri privind despăgubirile pentru electrocasnicele deteriorate din culpa 

distribuitorilor de energie 

 Reglementatorul pieţei noastre de energie (ANRE) a elaborat şi supus dezbaterii publice noi 

proceduri privind despăgubirile pentru electrocasnicele deteriorate din culpa distribuitorilor de 

energie. Documentul prezintă condiţiile de acordare a despăgubirilor pentru deteriorarea unor 

obiecte electrocasnice, cu excepţia lămpilor şi receptoarelor electrotermice care nu conţin 

componente electronice, ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului 

de reţea, precum şi etapele privind preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea cuantumurilor şi 

a modului de soluţionare a cererilor de acordare a despăgubirilor. 

     Astfel, termenul de depunere de către clientul casnic a cererii de despăgubire este de 10 zile 

lucrătoare de la producerea evenimentului care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrocasnice 

sau de la data luării la cunoştinţă asupra producerii evenimentului, iar termenul de finalizare a 

investigaţiei operatorului de reţea privind acordarea despăgubirilor este de maximum 30 de zile 

lucrătoare de la data depunerii cererii de despăgubire. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=273971
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=273971
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=273971
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     Termenul de realizare a verificării la locul de consum de către distribuitorul de energie nu trebuie 

să depăşească 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii clienţilor, în timp ce documentele 

justificative privind dreptul de proprietate a aparatelor electrocasnice deteriorate în vederea 

verificării acestora de către operatorul de reţea şi stabilirea contravalorii despăgubirii se transmit 

furnizorului de către clientul casnic în termen de 35 de zile de la primirea confirmării că evenimentul 

care a avut loc în reţeaua electrică a deteriorat receptoarele electrice. 

     Termenul de acordare a despăgubirii este de maxim 2 zile lucrătoare de la stabilirea îndeplinirii 

tuturor condiţiilor, conform documentului postat pe site-ul ANRE. 

     În lipsa documentelor care atestă valoarea de achiziţie a aparaturii, dacă durata efectivă de 

utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mică sau egală cu durata medie de 

utilizare, atunci valoarea despăgubirii este egală cu valoarea de piaţă a unui receptor nou cu 

aceleaşi caracteristici tehnice, proporţional cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata 

efectivă de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea receptorului nou.  

consilier onorific al premierului Ponta pe domeniul energiei. Intamplator sau nu, Gheorghiu a 

devenit si mai apropiat de premierul Victor Ponta: vecin de apartament. 

O sucursală a Hidroelectrica din Curtea de Argeş şi Centrala Hidroenergetică CHE Noapteş, 

vizate de percheziţii DNA 

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, miercuri, într-un comunicat de presă, că procurorii DNA 

Piteşti efectuează percheziţii în judeţul Argeş, într-un dosar privind fapte de corupţie care ar fi fost 

săvârşite în perioada 2011-2012. Printre instituţiile vizate de acţiunea procurorilor se numără o 

sucursală a Hidroelectrica din Curtea de Argeş şi Centrala Hidroenergetică CHE Noapteş. 

Potrivit DNA, se fac cercetări într-o cauză penală ce vizează "suspiciuni privind săvârşirea unor 

infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie comise în perioada  2011-2012". 

DNA a arătat că procurorii desfăşoară percheziţii în judeţul Argeş, la sediile unor societăţi 

comerciale şi la domiciliile unor persoane vizate în anchetă. 

Surse judiciare, citate de Mediafax, au afirmat, că „percheziţiile au loc la Sucursala Hidrocentrale 

Curtea de Argeş din cadrul Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale 

Hidroelectrica SA, la SC Filiala pentru Reparaţii şi Servicii Hidroserv Curtea de Argeş SA şi la 

Centrala Hidroenergetică CHE Noapteş, situată în Curtea de Argeş”. 

Sursa citată mai menţionează că descinderile au loc şi la locuinţa lui Octavian Florian Oprea, 

director adjunct al Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş în perioada martie - iulie 2011, şi a 

mamei acestuia, Filoftia Oprea. 

De asemenea, vizat de percheziţiile procurorilor DNA este şi Ştefan Vulparu, inginer în cadrul 

Serviciului Tehnic al Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş la data faptelor şi asociat în cadrul 

SC Asnet Telecom SRL. 

Complexul Energetic Hunedoara a primit prima tranşă din ajutorul de salvare 

Complexul Energetic Hunedoara a primit joi prima tranşă din ajutorul de stat individual de salvare, 

în valoare de 98,4 milioane de lei, bani care vor fi utilizaţi pentru cheltuielile curente şi pentru 

http://www.puterea.ro/eveniment/o-sucursala-a-hidroelectrica-din-curtea-de-arges-si-centrala-hidroenergetica-che-noaptes-vizate-de-perchezitii-dna-117307.html
http://www.puterea.ro/eveniment/o-sucursala-a-hidroelectrica-din-curtea-de-arges-si-centrala-hidroenergetica-che-noaptes-vizate-de-perchezitii-dna-117307.html
http://www.capital.ro/complexul-energetic-hunedoara-a-primit-prima-transa-din-ajutorul-de-salvare.html
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achiziţionarea deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, a anunţat, joi, Ministerul 

Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA). 

'Astăzi am făcut încă un pas important pe drumul către salvarea Complexului Energetic 

Hunedoara. Este un demers pe care ni l-am asumat şi pe care îl facem pentru un actor strategic 

al Sistemului Energetic Naţional. Ne dorim să salvăm complexul, care are un rol incontestabil în 

asigurarea securităţii energetice. De asemenea, nu pierdem din vedere nici impactul social şi 

economic avut de deciziile referitoare la soarta CEH asupra Văii Jiului', a declarat Bogdan Badea, 

secretar de stat în Ministerul Energiei.  

Potrivit unui comunicat, Ministerul Energiei împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Complexul 

Energetic Hunedoara (CEH) au semnat convenţia privind acordarea către CEH a primei tranşe - 

în valoare de 98,4 milioane de lei, din ajutorul de stat individual de salvare. Suma aferentă tranşei 

întâi urmează a fi utilizată pentru cheltuielile curente şi pentru achiziţionarea deficitului de 

certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel încât CEH să răspundă cerinţelor HG nr. 

780/2006.  

De asemenea, cea de-a doua tranşă, în valoare de 68,5 milioane de lei, va completa sumele de 

care complexul are nevoie pentru efectuarea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţilor 

pentru o perioadă de 6 luni de la acordare.  

Ministerul Energiei precizează că pentru a beneficia de ajutorul de stat individual de salvare, 

Complexul Energetic Hunedoara urmează să prezinte un program de restructurare care trebuie 

avizat şi de Comisia Europeană. Sumele primite nu pot fi însă utilizate în sectorul cărbunelui, 

compania asumându-şi obligaţia de a separa legal activitatea de minerit de restul activităţilor 

desfăşurate.  

Miercuri, preşedintele Sindicatului 'Muntele' de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH), Petre 

Nica, a avertizat că în situaţia în care compania nu va primi ajutorul de salvare aprobat în luna 

iunie, prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, societatea şi-ar putea înceta activitatea în 

aproximativ două luni.  

Ce nereguli a constatat ANRE pe piața de energie. Sesizări la Consiliul Concurenței, curg 

sancțiunile, dar și procesele 

Amenzile pentru Romgaz, CE Oltenia, Axpo Energy România și Opcom, contestate în instanță. 

Toate plângerile contravenţionale soluţionate în 2014 au fost favorabile ANRE, susțin 

reprezentanții instituției. 

Cum se comportă participanții la piața de energie, respectă sau nu prevederile legale cu privire la 

funcţionarea în condiţii de transparenţă, concurenţă şi nediscriminare a pieţei? Activitatea 

participanților la piața de energie electrică, a operatorului de transport și sistem – Transelectrica și 

a operatorului pieței de energie – OPCOM este monitorizată, în permanență, de Autoritatea 

Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, după cum susțin reprezentanții 

instituției.  

Un Audit de performanță privind piaţa de energie electrică în perioada 2010-2013, prelungită şi 

pentru anul 2014, este în curs de finalizare, ANRE colaborând cu inspectorii Curții de Conturi în 

acest sens. 

http://www.investenergy.ro/ce-nereguli-a-constatat-anre-pe-piata-de-energie-sesizari-la-consiliul-concurentei-curg-sanctiunile-dar-si-procesele/
http://www.investenergy.ro/ce-nereguli-a-constatat-anre-pe-piata-de-energie-sesizari-la-consiliul-concurentei-curg-sanctiunile-dar-si-procesele/
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Pe parcursul anului 2014, au fost constatate o serie de nereguli pe piața de energie electrică, 

potrivit Raportului anual al ANRE. Urmare a verificărilor efectuate, ANRE a transmis o sesizare 

către Consiliul Concurenţei privind elemente care sugerează existenţa unor înţelegeri prealabile 

între anumiţi furnizori de energie electrică şi producători din surse regenerabile, în vederea preluării 

integrale a cantităţii de energie electrică produsă pe PCCB, concomitent cu tranzacționarea 

certificatelor verzi, se menționează în documentul consultat de InvesTenergy. O altă sesizare 

înaintată Consiliului Concurenţei a avut drept subiect suspiciunea de comportament discriminatoriu 

în modul de ofertare pe PCCB practicat de un producător termo, care în unele oferte iniţiate pe 

această piaţă a introdus informaţii care induc semnale de preţ distorsionate, precum şi clauze 

contractuale de condiţionare a vânzării de realizarea unui export de energie electrică, pentru care 

au fost întocmite și note de sesizare. 

Fuziunea RADET – ELCEN nu mai este posibilă. Cum explică ministrul Energiei, Andrei 

Gerea, această decizie 

Ministrul Energiei, Andrei Gerea, a declarat în timpul unei conferinţe de presă de la Galaţi că 

fuziunea RADET – ELCEN nu mai este posibilă. Ministrul a explicat că o posibilă soluţie ar fi 

transformarea RADET-ului într-o societate comercială şi intrarea acesteia într-o asociere cu 

ELCEN 

Acum fac trimitere la un capitol care sigur va intra probabil şi în dezbatere publică, şi anume situaţia 

şi de la Bucureşti, unde Radet, de exemplu, înregistrează datorii foarte mari către Elcen şi unde s-

a pus problema unei fuziuni între Elcen şi Radet, dar sub forma în care Elcen ar fi trecut la Radet, 

adică cel care avea de încasat era înghiţit de către cel care avea de dat. Acest lucru nu s-a putut 

face, pentru că există şi o decizie a Curţii Constituţionale din decembrie anul trecut, deşi la un 

moment am avut intenţia de a face acest lucru. 

Nu mai este posibil, nu mai este posibil transferul cu titlu gratuit al unor astfel de active, soluţia 

fiind ori astfel de asocieri, ori adică, spre exemplu, transformarea Radet în societate comercială şi 

intrarea într-o asociere cu Elcen, ori în cazul lor, probabil, insolvenţă sau faliment…mă rog în cazul 

lor sunt alte probleme acolo. 

În cazul Galaţiului asta e soluţia posibilă şi care va pune municipalitatea în postură de acţionar 

majoritar şi care speram noi va reuşi să gestioneze această nouă asociere, problematică extrem 

de dificilă la nivelul municipiului, acolo unde se înregistrează datorii foarte mari la plată de către 

cei care primesc aceste serviciii şi trebuie ca toţi să conştientizăm că fără plata acestor servicii 

nimeni nu va primi gratis apa caldă sau căldură“, a precizat ministrul, potrivit Mediafax. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi 
volume 

01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 

http://adevarul.ro/news/bucuresti/fuziunea-radet--elcen-nu-mai-posibila-explica-ministrul-energiei-andrei-gereaaceasta-decizie-1_55a7d20ff5eaafab2ca1d8be/index.html
http://adevarul.ro/news/bucuresti/fuziunea-radet--elcen-nu-mai-posibila-explica-ministrul-energiei-andrei-gereaaceasta-decizie-1_55a7d20ff5eaafab2ca1d8be/index.html
http://www.mediafax.ro/
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Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

162,41 161,72 141,77 131,98 140,04 205,18 212,30 187,20 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

612,41 611,72 591,77 581,98 590,04 655,18 662,30 637,20 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

55.974 56.824 56.277 53.344 50.451 55.422 59.619 58.889 

Preţuri şi 
volume 

10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

187,24 189,43 165,01 184,41 200,97 211,87 196,29 182,07 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

637,24 639,43 615,01 634,41 650,97 661,87 646,29 632,07 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

60.327 53.430 49.792 54.737 

 

56.641 58.380 55.406 

 

55.558 

 

 
 

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 


