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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Traian Băsescu: Am promulgat legea privind certificatele verzi, aştept ieftinirea energiei 

Preşedintele Traian Băsescu a declarat că a promulgat Legea de aprobare a ordonanţei de 

urgenţă 57/2013 privind certificatele verzi, menţionând că aşteaptă acum cu nerăbdare scăderea 

preţurilor la energie electrică. 

Ieri v-am anunţat că OUG a produs deja efecte pe piaţă. Înţeleg că preţul ridicat al energiei este 

pus pe seamă promulgării legii privind certificatele verzi. Astăzi am promulgat legea de aprobare 

a ordonanţei şi aştept cu nerăbdare ieftinirea preţului la energie elctrică. Cred că este şi un 

deziderat al populaţiei“, a afirmat preşedintele. 

El a spus că înţelege că Guvernul îşi asumă responsabilitatea pe acest subiect. 

De asemenea, el a spus că speră, după promulgare, ca sindicatele să nu mai aibă manifestaţii 

nici în faţa Curţii Constituţionale, nici să astepte ceva de la preşedinte, pentru că este problema 

Guvernului. 

„Am decis, pentru a elimina preşedintele din disputele sindicale, să promulg Legea de aprobare a 

OUG, deşi nu are avizul de la Comisia Europeană, cum ne cere Tratatul de aderare. Pot fi 

consecinţe, odată cu sosirea avizului, dar consider că Guvernul şi-a asdumat responsabilitatea 

de a repara consecinţele unui aviz care nu ar agrea conţinutul OUG“, a spus şeful statului. 

Sindicatele din industrie au protestat ieri în faţa Curţii Constituţionale şi azi în faţa Guvernului, 

după ce preşedintele Traian Băsescu a sesizat Curtea Constituţională cu privire la faptul că 

amânarea unei părţi din subvenţiile pentru energia regenerabilă sunt amânate până în 2017. 

Alro şi ArcelorMittal, probleme din cauza costurilor cu energia 

Alro, cel mai mare consumator de energie electrică din ţară, a anunţat săptămâna trecută că 

elaborează un plan pentru închiderea unor capacităţi de producţie, din cauza creşterii costurilor 

cu energia, ca urmare a impactului energiilor regenerabile. Sindicaliştii spun că Alro se 

pregăteşte să concedieze 500 de salariaţi din cei 700 ai combinatului Alum Tulcea. 

Concomitent, ArcelorMittal are acelaşi gen de probleme, dar la care se adaugă şi liberalizarea 

accelerată a preţului gazelor, care nu este altceva decât scumpirea producţiei interne până la 

preţurile de import, impuse de către intermediarii Gazprom. Fostul combinat Sidex de la Galaţi 

este al doilea consumator de energie electrică din ţară. Anul trecut, premierul Victor Ponta s-a 

întânit de două ori cu magnatul Lakshmi Mittal, care controlează grupul siderurgic ArcelorMittal. 

El i-a transmis premierului că grupul se va retrage din Europa în situaţia în care problema 

preţurilor la energie nu va fi rezolvată.  

Tarif fix la regenerabile 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/traian-basescu-promulgat-legea-privind-certificatele-verzi-astept-ieftinirea-energiei-1_5321e25f0d133766a8df2942/index.html
http://www.focus-energetic.ro/tarif-fix-la-regenerabile-15845.html
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Producătorii de electricitate din surse regenerabile care deţin centrale cu o putere de până la 1 

MW vor primi subvenţii sub forma unor tarife fixe la care electricitatea va fi preluată garantat în 

sistem şi care se vor situa între 69,4 lei şi 167 de euro pe MWh, au declarat surse oficiale din 

sectorul energetic. 

Micii producători vor primi aceste tarife fixe (feed-in tariffs) în locul certificatelor verzi, care 

reprezintă subvenţiile pentru producătorii de energie regenerabilă cu capacităţi mai mari de 1 

MW. Aceste tarife sunt în funcţie de tehnologia folosită. 

Astfel, potrivit unui document elaborat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie 

(ANRE) cel mai mic preţ îl vor primi cei care vor folosi pentru producerea energiei gazele de 

fermentare a deşeurilor, respectiv 69,4 euro pe MWh. 

Proiectele pe bază de culturi energetice şi deşeuri forestiere vor primi 134 de euro/MWh, iar cele 

pe biomasă – altele decât culturile energetice – vor beneficia de un preţ de 109 euro/MWh. 

Microhidrocentralele noi vor primi 141,9 euro/MWh, iar cele retehnologizate – 137,7 euro/MWh. 

Cel mai mare tarif fix va fi acordat proiectelor fotovoltaice – 167 de euro/MWh. 

În ceea ce priveşte producţia de energie în cogenerare (energie electrică şi termică simultan) de 

înaltă eficienţă, producătorii care au centrale pe biomasă sub 2 MW vor primi un tarif de 154 de 

euro pe MWh, dacă folosesc culturile energetice sau deşeurile forestiere, şi 134,3 euro pentru 

altfel de biomasă. 

Producătorii de electricitate în cogenerare pe bază de gaze de fermentare a deşeurilor vor 

beneficia de un preţ reglementat de 90,6 euro pe MWh. 

Valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţionala 

a României pentru luna decembrie a anului precedent. De asemenea, tarifele se indexează 

anual de către ANRE cu indicelui mediu anual de inflaţie pentru anul precedent, calculat la 

nivelul zonei euro din Uniunea Europeana (UE), comunicat oficial de către Eurostat, la 15 zile de 

la comunicarea Oficiului de statistică al UE. 

Aceste noi tarife trebuie aprobate, însă, de Comisia Europeană, întrucât reprezintă un ajutor de 

stat acordat sectorului producţiei de energie electrică din surse regenerabile 

 

OPCOM ar putea da în judecată Comisia Europeană şi ANRE din cauza amenzii de un 

milion de euro 

Bursa de energie OPCOM ar putea da în judecată Comisia Europeană (CE) şi Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) pentru amenda de un milion de euro primită 

pentru discriminarea traderilor de energie, a declarat, azi, Victor Ionescu, directorul general al 

companiei. 

Decizia amendării OPCOM şi Transelectrica a fost injustă. Analizăm, la nivel corporativ, să dăm 

în judecată CE la Curtea Europeană de Justiţie şi ANRE, care, în calitate de reglementator, 

reglementează toată activitatea OPCOM“, a spus Ionescu într-o întâlnire cu presa. 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/opcom-putea-judecata-comisia-europeana-anre-cauza-amenzii-milion-euro-1_531dd2690d133766a8c6b4a8/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/opcom-putea-judecata-comisia-europeana-anre-cauza-amenzii-milion-euro-1_531dd2690d133766a8c6b4a8/index.html
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CE a anunţat săptămâna trecută că a amendat OPCOM şi Transelectrica, proprietarul bursei de 

electricitate, cu un milion de euro pentru că au abuzat de poziţia dominantă pe piaţa românească 

a tranzaciilor spot cu energie, încălcând normele europene în materie de concurenţă. Ancheta 

CE a început în decembrie 2012. 

Autorităţile de concurneţă de la Bruxelles au precizat că între 2008 şi 2013 OPCOM a impus ca 

membrii pieţelor spot de energie electrică să se înregistreze în România, refuzând să accepte 

comercianţii care erau deja înregistraţi în alte state membre ale Uniunii Europene. 

Ca urmare a cerinţei OPCOM, comercianţii de energie din UE nu puteau intra pe piaţa angro de 

energie electrică din România decât prin înfiinţarea unui sediu permanent în România. 

Potrivit Mediafax, surse din sistemul energetic susţin că iniţial amenda CE fusese stabilită la 70 

milioane de euro. Transelectrica este controlată de Secretariatul General al Guvernului. 

Decizie injustă contra OPCOM 

Decizia Comisiei Europene de a amenda OPCOM este injustă, întrucât activitatea operatorului 

pieţei de energie este complet reglementată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în 

domeniul Energiei (ANRE), a declarat Victor Ionescu, directorul general al OPCOM. Pe de altă 

parte, se analizează posibilitatea contestării deciziei la Curtea Europeană de Justiţie, dar şi 

iniţierea unei acţiuni în instanţele naţioanle împotriva ANRE. 

Reamintim, Comisia Europeană (CE) a anunţat, săptămâna trecută, că a aplicat o amendă de 

peste 1 milion de euro societăţii SC OPCOM SA pentru că a abuzat de poziţia sa dominantă pe 

piaţa românească a facilitării tranzacţiilor de energie electrică pe piaţa spot, încălcând normele 

UE în materie de concurenţă. 

“Decizia Comisiei este injustă. Analizăm la nivelul corporaţiei (Transelectrica – n.r.) posibilitatea 

să contestăm această decizie la Curtea Europeană de Justiţie. De asemenea, analizăm şi 

posibilitatea să ne îndreptăm împotriva celor de la ANRE, care reglementează activitatea 

OPCOM”, a precizat Ionescu. 

El a ţinut să sublinieze că tranzacţiile din piaţă nu au fost cu nimic afectate. 

De asemenea, administratorii companiei Transelectrica analizează exercitarea căilor de atac ce 

se impun în urma sancţiunii aplicate de către Comisia Europeană pentru abuzul de poziţie 

dominantă, având în vedere şi faptul că presupusa acţiune de discriminare ar fi putut fi reţinută 

doar în sarcina OPCOM SA, în calitatea sa de unic operator al celor două pieţe de energie 

electrică, potrivit unui comunicat al Transelectrica, emis la finele săptămânii trecute. 

Comisia a sancţionat Transelectrica şi OPCOM cu o amendă de 1.031.000 de euro, cele două 

societăţi răspunzând în solidar de achitarea întregii amenzii. 

Conform unui comunicat remis Bursei de Valori Bucureşti de Transelectrica, acţionarul majoritar 

al Opcom, sancţiunea pecuniară se situează la un nivel al cărui cuantum este la limita inferioară 

a amenzilor aplicabile în astfel de situaţii. 

Comisia Europeană susţine că a constatat că, timp de peste cinci ani, OPCOM i-a discriminat pe 

comercianţii de energie electrică din afara României cu sediul în UE. 

http://www.focus-energetic.ro/decizie-injusta-contra-opcom-15763.html
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“Bursele de energie sunt indispensabile pentru funcţionarea eficientă a pieţelor de energie 

electrică în interesul consumatorilor. Comportamentul abuziv al OPCOM a împiedicat 

comercianţii din UE să participe pe pieţele spot din cadrul bursei de energie electrică din 

România, creând astfel o barieră artificială la intrare, ceea ce constituie o încălcare a normelor 

UE în materie de concurenţă. Barierele naţionale de acest tip nu numai că împiedică finalizarea 

unei pieţe unice a energiei, ci împiedică şi dezvoltarea de pieţe eficiente, lichide’, a declarat 

comisarul european pentru concurenţă, Joaquín Almunia, citat în comunicatul Comisiei. 

 

Niţă: România are un excedent de energie 

România are un excedent de energie, iar exportul este esenţial pentru valorificarea acestei 

resurse, în acest sens fiind necesară continuarea programului de dezvoltare a interconectărilor, 

potrivit ministrului Economiei, Constantin Niţă. 

Acesta a efectuat, în perioada 10 - 11 martie, o vizită oficială în Muntenegru, din delegaţie 

făcând parte directorul Complexului Energetic Oltenia, Laurenţiu Ciurel, şi directorul general al 

Hidroelectrica, Mihail Stănculescu. 

'Cooperarea în domeniul energiei este prioritară în relaţia dintre cele două state. România are un 

excedent de energie, companiile noastre pot avea preţuri competitive la nivel regional, fapt 

pentru care exportul este esenţial pentru valorificarea acestei resurse. În plus, Muntenegru are 

nevoie de cantităţi de energie pentru a susţine funcţionarea grupurilor industriale de pe teritoriul 

său. Am încredere că prezenţa companiilor româneşti pe piaţa regională de energie va fi din ce 

în ce mai activă, în acest sens fiind necesară continuarea programului de dezvoltare a 

interconectărilor şi stabilirea unor contacte strategice la nivelul regiunii', a adăugat Constantin 

Niţă. 

Ponta şi Băsescu se duelează printre eoliene 

Preşedintele şi premierul se acuză reciproc de dezinformare  

     * Între timp, factura ne arde la buzunar 

       Preşedintele Traian Băsescu şi premierul Victor Ponta au dus războiul politic pe culmile 

înalte ale eolienelor, reuşind să pună gaz pe foc într-un domeniu în care oricum toţi actorii se 

războiesc între ei, de mai bine de un an de zile. 

     Ieri, premierul Ponta l-a acuzat pe preşedinte fie că face jocuri politice, fie că are interese 

pentru că a decis să atace la Curtea Constituţională legea care modifică schema de sprijin 

pentru energia verde. Domnia sa a explicat: "Legea adoptată de Parlament prevedea, pe lângă 

amânarea tranzacţionării certificatelor verzi, şi menţinerea cotei obligatorii a energiei 

regenerabile la un nivel de circa 11% din consum. Amânarea promulgării acestei legi presupune 

aplicarea unei cote de 15% din consum în 2014, ceea ce majorează cu 50% costurile cu 

certificatele verzi ale tuturor consumatorilor. Preşedintele ştie foarte bine că nu este nimic 

neconstituţional în lege şi doar trage de timp să vină data de 1 aprilie şi să nu mai putem să 

modificăm cota". Primul ministru a anunţat că Guvernul va emite, în această lună, o nouă 

ordonanţă privind reducerea cotei de certificate verzi, dacă preşedintele Traian Băsescu refuză 

în continuare să promulge Legea privind diminuarea sprijinului pentru energia regenerabilă. 

     Victor Ponta a subliniat că Guvernul va sprijini sectorul energiei regenerabile în continuare 

http://www.capital.ro/-nita-romania-are-un-excedent-de-energie.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=231762
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într-un mod sustenabil pentru economie şi pentru populaţie, declarându-se solidar cu marii 

consumatori: "Ţinta asumată de România în conformitate cu Directiva 2009 privind ponderea 

energiei din surse regenerabile în consumul final la nivelul anului 2020 este de 24%.  

     În 2010, România avea deja o pondere de 23,6%. Deci noi, înainte cu 10 ani de îndeplinirea 

planului, aveam energie regenerabilă. Evident că Guvernul şi România în baza strategiei 

europene va sprijini în continuare energia regenerabilă, însă, aşa cum se întâmplă pe plan 

european şi cum au decis alte ţări, Spania, Polonia,Italia, trebuie să facem acest sprijin şi ajutor 

de stat pentru energia regenerabilă într-un mod sustenabil pentru economie şi pentru populaţie". 

     În replică, Traian Băsescu a declarat, aseară: "Înţeleg că premierul a mai lansat o trăsnaie. 

Am aflat că blochez ordonanţe de urgenţă. Pe bună dreptate, Guvernul a considerat că numărul 

de certificate acordate este mare, mai ales pentru perioada actuală, şi a emis această ordonanţă, 

care este în vigoare. Ceea ce spune premierul - că este blocată - este ori minciună ori proba 

incompetenţei, ori ambele. Ordonanţa a produs şi produce efecte şi orice ziarist ştie că 

preşedintele nu poate bloca o ordonanţă, ci doar Avocatul Poporului". 

     Domnia sa susţine că nu are nicio problemă cu conţinutul ordonanţei, ci cu faptul că 

modificarea sprijinului pentru energia regenerabilă nu a fost notificată în prealabil la Comisia 

Europeană: "Am trimis înapoi legea la Parlament pentru că s-a încălcat art. 148 din Constituţie, 

care spune că Parlamentul, preşedintele, guvernul şi justitia sunt obligate să respecte tratatele 

UE. Prin tratatul de aderare, înainte de emiterea ordonanţei, era obligatorie notificarea Comisiei 

Europene, lucru care nu s-a întâmplat. După ce am trimis legea de aprobare a OUG în 

Parlament, înapoi, a început şi guvernul procesul de a intra în contact cu CE. Procesul a fost 

finalizat în 24 februarie". 

     Referitor la scutirea marilor consumatori de plata certificatelor verzi preşedintele Băsescu a 

afirmat că Alro cere, de fapt, ajutor de stat şi subvenţionarea energiei pentru că a scăzut foarte 

mult preţul aluminiului pe piaţa internaţională. 

     * Cota, bat-o vina! 

     Surse din piaţa de energie, care nu sunt implicate în producţia de energie regenerabilă, ne-au 

declarat că toată problema de suportabilitate a consumatorilor porneşte de la cotele obligatorii 

stabilite în 2008: "În 2008, cotele anuale au fost stabilite pe o prognoză de consum în creştere. 

Criza a modificat consumul, iar anul trecut am avut o diminuare drastică. Autorităţile trebuiau, pur 

şi simplu, să adapteze cota la consum şi realităţile economice actuale. Cine a gândit aceste cote 

în 2008 a stabilit, pur şi simplu, ţinte imposibil de atins. De exemplu, după boom-ul eolian din 

2013, doar 11% din consum a fost acoperit de energia verde, iar cota obligatorie era de 14%. 

Amânarea certificatelor verzi nu i-a ajutat prea mult pe consumatori din cauza scăderii cererii de 

energie". 

     Sunt şi voci în piaţă care susţin că factorii politici se prefac că dezbat o problemă atât de 

gravă, care arde buzunarele tuturor: "Pe principiul «timpul trece, leafa merge», am lălăit-o cu 

modificarea schemei de sprijin anul trecut şi cu aprobarea prin lege a ordonanţei. Cel mai simplu 

era să modifici legislaţia secundară nu legea de bază, dar probabil că nu s-a dorit. Nu s-au 

notificat corect modificarea sprijinului, iar autorităţile au dat apă la moară investitorilor şi 

preşedintelui Băsescu. Acum Ponta se face de râs vrând să aprobe o nouă lege". 
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     * David, RWEA: "Autorităţile n-au notificat, nici până la această dată, diminuarea sprijinului" 

     Ionel David, directorul executiv al Asociaţiei RWEA din industria eolienelor, ne-a declarat: 

"Este de neînţeles cum o situaţie care îşi are rezolvarea în cadrul instituţional existent să fie 

folosită pentru elaborarea unei noi ordonanţe. Este păcat că subiectul energiei regenerabile este 

politizat. Din păcate, Guvernul persistă în eroarea fatală de a-şi asuma măsuri neagreate de 

Uniunea Europeană. Autorităţile au făcut demersurile pentru pre-notificare după adoptarea 

ordonanţei, când ar fi trebuit să le facă înainte". 

     Domnia sa susţine că, anul trecut, industria a avut un spor de 7%, ceea ce arată că 

certificatele verzi nu sunt o cheltuială ruinătoare: "Acest lucru arată că acea parte a industriei 

care este eficientă şi viabilă nu a fost deranjată de energia verde. Statisticile europene arată că 

România are unul din cele mai mici preţuri la energie, cu tot cu certificate verzi şi alte eco-taxe". 

     Întrebat cum se face că cei 4.300 MW instalaţi în unităţi de producţie regenerabile la finele 

anului trecut au reuşit să acopere doar 11% din consum, Ionel David ne-a explicat că o parte 

importantă din aceste unităţi a fost dată în folosinţă spre finalul anului. 

     Şi industria fotovoltaică a reacţionat ieri, arătând, prin asociaţia de profil RPIA, că Victor Ponta 

se află într-o gravă eroare, iar declaraţiile acestuia nu corespund realităţii. 

     Asociaţia arată, într-un comunicat: "Certificatele verzi au fost reduse prin Hotărârea de 

Guvern nr. 994/2013, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2014. Pe cale de consecinţă, de 

aproximativ trei luni, proiectele solare, eoliene şi hidro intrate în sistem beneficiază deja de un 

număr redus de certificate verzi (3 pentru energia solara, 1,5 pentru energia eoliană şi 2,3 

certificate verzi pentru energia hidro). Preţul energiei electrice a scăzut constant pe pieţele 

OPCOM datorită energiei regenerabile". 

     Reprezentanţii RPIA mai spun că legea de aprobare a fost trimisă de Preşedinte la Curtea 

Constituţională, în conformitate cu atribuţiile oferite de lege şi că motivul pentru care legea a fost 

contestată este faptul că autorităţile nu au procedat în conformitate cu tratatele constitutive ale 

Uniunii Europene, fapt ce ar expune România la proceduri de infringement. Legea contestată nu 

are nicio legătură cu reducerea numărului de certificate verzi, conform sursei citate.   

     BOGDAN CHIRIŢOIU, CONSILIUL CONCURENŢEI: 

     * "Pregătim pre-notificarea scutirii industriei de plata certificatelor verzi" 

     Consiliul Concurenţei pregăteşte pre-notificarea pentru Comisia Europeană a măsurii de 

scutire a marilor consumatori de energie de la plata certificatelor verzi, ne-a declarat preşedintele 

instituţiei, Bogdan Chiriţoiu.  

     "Pre-notificarea solicitată recent de Departamentul pentru Energie se va face în baza draftului 

de instrucţiuni dat de Comisia Europeană", ne-a precizat domnia sa. 

     Draftul Comisiei prevede că marii consumatori pot fi exceptaţi de la plata a 85% din 

certificatele verzi până la 31 decembrie 2017, respectiv 80% după această dată. Bogdan 

Chiriţoiu ne-a precizat că scutirea efectivă se va aplica după ce Comisia Europeană îşi va da 

avizul. 

     Marii consumatori de energie din ţara noastră au semnalat, încă de anul trecut, că multe ţări 

europene au luat măsuri pentru protejarea industriei, prin scutirea de la plata subvenţiilor pentru 
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energia verde. Ei au acuzat autorităţile noastre că întârzie adoptarea unor astfel de măsuri şi că 

plata certificatelor verzi îi ruinează. 

     Conducerea producătorului de aluminiu Alro Slatina a declarat, recent, că implementarea 

exceptării marilor consumatori de la plata a 85% a certificatelor verzi ar conduce la o scădere a 

costurilor cu energia verde cu 46% pentru ceilalţi consumatori întrucât certificatele se 

tranzacţionează pe o piaţă liberă şi orice surplus de ofertă peste cerere conduce la scăderea 

preţurilor. 

     Anul trecut, reprezentanţii Comisiei Europene au transmis autorităţilor noastre că scutirea 

consumatorilor de la plata certificatelor se face numai cu notificarea prealabilă şi avizul forurilor 

europene. (A.T.) 

"Scumpirea îi afectează mai mult pe marii consumatori"  

Premierul Victor Ponta a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că facturile la energia 

electrică ar putea creşte cu 50% şi îl acuză pe şeful statului că vrea reducerea subvenţiilor 

pentru producătorii de electricitate şi că a  "a dezinformat", totodată, opinia publică cu privire la 

problema Legii energiei. Premierul a declarat că în cazul în care Traian Băsescu va refuza să 

promulge legea, privind reducerea cotei de certificate verzi, atunci Guvernul va emite o 

Ordonanţă de Urgenţă până la 1 aprilie. 

"Dacă legea votată de Parlament nu este promulgată până la 1 aprilie, preţurile vor creşte cu 

50%. Guvernul va emite o nouă ordonanţă privind reducerea cotei de certificate verzi dacă 

preşedintele Traian Băsescu refuză în continuare să promulge Legea de aprobare a unei 

ordonanţe similare aflată demult în Parlament", a anunţat premierul Victor Ponta. 

Potrivit celor declarate de premier, reconsiderarea cotei din 2014 se va raporta la valoarea 

realizată în 2013, de 11, 1% din producţia totală de energie, ceea ce va asigura păstrarea 

preţului actual.  

"Proiectul de lege pe care Guvernul l-a trimis în Parlament a fost votat de două ori, se menţine 

cota de piaţă pentru 2014, de 11,1% la care se adaugă certificatele verzi", a mai menţionat 

premierul.  

În caz contrar,  dacă legea votată de Parlament nu va fi promulgată până la 1 aprilie, Victor 

Ponta a declarat că certificatele verzi vor fi asigurate pentru 15% din producţia de energie din 

România.  

Totodată, premierul a precizat că au fost realizate toate procedurile de prenotificare şi notificare 

a Comisiei Europene, privind Legea certificatelor verzi, contrar a ceea ce preşedintele Traian 

Băsescu declarase cu o zi înainte.   

Energia verde rămâne atractivă pentru investitori 

În ciuda modificărilor aduse legislației în domeniu, interesul pentru proiectele de electricitate din 

surse regenerabile a fost semnificativ, anul trecut fiind instalați în energie verde circa 1.500 MW. 

La nivel global s-a înregistrat o scădere cu 11% a investițiilor în energie regenerabilă, însă 

semnalele rămân optimiste, conform celui mai recent raport al Ernst&Young cu privire la acest 

sector. România chiar a urcat o poziție în clasament, fiind acum pe locul 32. „Menţinerea 

http://www.curierulnational.ro/Politic/2014-03-13/%22Scumpirea+ii+afecteaza+mai+mult+pe+marii+consumatori%22+&hl=energ&tip=toate
http://www.capital.ro/energia-verde-ramane-atractiva-pentru-investitori.html
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interesului investitorilor pentru România, în urcare de pe locul 33 pe locul 32 la nivel global, arată 

că în ciuda unei legislaţii în reaşezare, sectorul energiei regenerabile rămâne în continuare 

atractiv în comparaţie cu alte state din sud-estul Europei. Indicele RECAI include atât 

componente legate de tipurile de tehnologii (eolian, solar, altele), cât şi componente legate de 

factori macro şi microeconomici, zone unde România se află în urma altor state din regiune“, 

spune Andrei Benghea-Mălăieş, director executiv în cadrul Departamentului de Asistenţă în 

Afaceri, EY România. 

„Anul Soarelui“ 

2013 poate fi considerat anul fotovoltaic, zeci de proiecte fiind instalate pe întreg teritoriul țării. 

Conform datelor Transelectrica, anul trecut au fost puse în funcțiune zeci de proiecte care 

însumează peste 800 MW instalați în fotovoltaic. Panourile fotovoltaice au consemnat acest salt 

spectaculos întrucât numărul certificatelor verzi primite de producători era cel mai mare dintre 

regenerabile, respectiv şase certificate (CV) pe MWh livrat în reţea. Investitorii în panourile solare 

s-au grăbit să instaleze cât mai multe proiecte în 2013, pentru că, de la 1 ianuarie 2014, ei mai 

primesc 3 CV. Totodată, capacitatea proiectelor eoliene a crescut la 2.503 de MW, faţă de 1.822 

de MW, la finele anului 2012. 

Exportul – singurul care ajută electricitatea 

Institutul Naţional de Statistică (INS) anunţă lucruri ceva mai îmbucurătoare: în prima lună a 

anului, consumul de energie electrică a început să crească. Pe seama exportului. Pe de o parte, 

este o veste bună (cresc vânzările de electricitate în afara ţării), dar, pe de altă parte, este o 

veste rea: consumul intern de energie continuă să scadă. De altfel, tot Statistica anunţă că, în 

economie, consumul de electricitate a ajuns la 57,9%. O scădere enormă! Pe întreg anul trecut, 

economia a reprezentat 63,7% din totalul consumului de electricitate din ţară. Este adevărat, INS 

anunţă şi că a crescut producţia industrială în prima lună din 2014. Ceea ce înseamnă că 

industriile energo-intensive îşi continuă declinul, dar se dezvoltă cele cu consum mai mic de 

energie. Din păcate, industriile energo-intensive asigură o mare parte a locurilor de muncă din 

România, iar restrângerea activităţilor în aceste companii nu poate avea decât un singur efect: 

concedierea angajaţilor şi creşterea şomajului. 

Resursele de energie primară s-au diminuat nesemnificativ, în ianuarie 2014, cu 0,1% faţă de 

aceeaşi perioadă din anul anterior, în timp ce consumul final de energie electrică a fost mai mare 

cu 3,1%, arată datele provizorii ale INS. 

În perioada 1-31 ianuarie 2014, resursele de energie primară au scăzut cu 0,1%, până la un total 

de 27 milioane tone echivalent petrol (tep), iar cele de energie electrică au crescut faţă de 

aceeaşi perioadă a anului precedent cu 10,4%, până la 5,9 miliarde kWh (5,9 TWh). Creşterea 

resursei de energie electrică s-a datorat în principal creşterii producţiei, cu 6,1 TWh (+11,7%). 

Energia subvenţionată şi gazul "liberalizat" pun pe butuci industria românească 

Patronatele din industrie, împreună cu sindicatele din domeniu, spun că slujbele a 500.000 de 

români sunt în pericol din cauza subvenţiilor pentru energia verde şi a preţului gazelor româneşti 

care este adus la nivelul celor de import. 

Astăzi, sindicaliştii din metalurgie afiliaţi la CNS Cartel Alfa pichetează sediul Curţii 

Constituţionale, instituţia la care se află blocată iniţiativa Guvernului de a amâna până în 2018 

http://www.focus-energetic.ro/exportul-singurul-care-ajuta-electricitatea-15796.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/energia-subventionata-si-gazul-liberalizat-pun-pe-butuci-industria-romaneasca-1086608.html
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creşterile de preţuri la energie prin acordarea de certificate verzi pentru producătorii de energie 

regenerabilă. Ordonanţa de guvern a fost emisă în vara anului trecut, aprobată de parlament, 

respinsă la promulgare de preşedinte, trimisă înapoi în Parlament, retrimisă la Preşedinţie, apoi 

ajunsă în atenţia Curţii Constituţionale. 

Industriaşii ameninţă că pleacă  

"În România, preţul energiei consumate de unităţile industriale este deja cu 60 la sută mai mare 

decât media din Uniunea Europeană. În plus, consumatorii industriali înregistrează deja pierderi 

uriaşe, de zeci de milioane de euro, din cauza majorărilor din ultimii ani. De exemplu, doar 

Arcelor Mittal a ajuns să plătească pentru certificate verzi 15 milioane de euro în 2013, de la 

360.000 de euro în 2009. Dacă se menţin costurile actuale, în termen de doar câteva luni, vom 

avea unităţi care se vor închide şi investitori care-şi vor reloca producţia", spune liderul 

sindicatului Siderurgistul Hunedoara, Petre Vaidoş. 

Într-o scrisoare deschisă semnată de patronate şi sindicate din industrie se arată că nu este 

normal să neglijezi locurile de muncă a sute de mii de români pentru a favoriza un domeniu al 

energiei regenerabile în care lucrează doar vreo 4.000 de oameni. 

Război de 6 mld. euro între „palate“ şi industriaşi pe tema energiei regenerabile. În spatele 

perdelei de declaraţii acide stă legea. Ce spune ea? 

Sectorul energiilor regenerabile, domeniu care a atras din 2010 şi până acum investiţii de peste 6 

mld. euro şi care ar mai putea atrage alte 2,5 mld. euro în 2014, este de la începutul acestei 

săptămâni sub „asediul“ declaraţiilor venite de la cel mai înalt nivel politic. Pe lângă politicieni, 

marii consumatori de energie sunt în stradă, după ce au ameninţat cu restrângerea activităţilor 

din cauza creşterii facturilor. În tot acest „zgomot“ declarativ, ce spune legea? 

Sistemul de sprijin pentru energie verde funcţionează în România pe baza cotelor obligatorii pe 

care furnizorii le au de îndeplinit şi a certificatelor verzi. În mare, fiecare producător de energie 

verde primeşte un anumit număr de certificate verzi pe fiecare megawatt-oră injectat în sistem. 

Mai departe aceste certificate, al căror preţ poate varia conform legii între 27 şi 55 de euro, sunt 

cumpărate de către furnizorii de energie, obligaţi ca în coşul livrat clienţilor să aibă o anumită 

cotă de energie regenerabilă. Aceste certificate sunt însă nişte costuri suplimentare pe care 

furnizorii le duc mai departe în facturi, facturi care sunt pătite de populaţie şi de companii. 

Problema cu această schemă de sprijin a fost că, odată cu venirea crizei, s-a dovedit imposibil 

de suportat de nişte consumatori afectaţi puternic de criză. 

Statisticile europene arată că în România costul final al energiei electrice pentru consumatorii 

industriali a crescut cu 40% între 2008 şi 2013, dar cea mai drastică scumpire a venit în ultimul 

an, când factura industriei s-a mărit cu 30% din cauza costului schemelor de sprijin pentru 

energia regenerabilă şi pentru producţia de energie în cogenerare. Astfel factura unui industriaş  

din România este cu 30% mai mare decât în Franţa şi cu 50% mai mare decât în Bulgaria, dar 

cu 30% mai mică decât suma plătită de o companie din Germania pentru acelaşi consum, arată 

datele Eurostat. Factura plătită de industria din România pentru electricitate a crescut de la 73,4 

euro pe megawatt-oră, în primul semestru din 2008, la 101,8 euro pe megawatt-oră, în prima 

jumătate din 2013, potrivit statisticilor europene. 

Ce s-a întâmplat până acum? 

http://www.zfcorporate.ro/energie/razboi-de-6-mld-euro-intre-palate-si-industriasi-pe-tema-energiei-regenerabile-in-spatele-perdelei-de-declaratii-acide-sta-legea-ce-spune-ea-12260498
http://www.zfcorporate.ro/energie/razboi-de-6-mld-euro-intre-palate-si-industriasi-pe-tema-energiei-regenerabile-in-spatele-perdelei-de-declaratii-acide-sta-legea-ce-spune-ea-12260498
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Confruntat cu această creştere a facturilor şi sufocat de presiunea marilor consumatori, cei mai 

aprigi contestatari ai schemei de sprijin fiind Alro şi ArcelorMittal România, guvernul a luat decizia 

în iulie, anul trecut, să amâne temporar acordarea unui anumit număr de certificate verzi în 

funcţie de tehnologie, recuperarea acestor certificate urmând să vină în perioada 2017-2020. 

De exemplu, producătorii eolieni primeau un certificat în loc de două, centralele solare primeau 4 

unităţi în loc de 6, în timp ce micile hidrocentrale erau recompensate cu două certificate în loc de 

trei. Aceste modificări au fost introduse odată cu publicarea OUG 57/2013. 

 

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 (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 
Lei-CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 12.03 
 

13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03  

Preţ mediu [Lei/MWh] 115,43 
 

138,92 152,43 65,74 40,33 106,71 150,88 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

565,43 
 

588,92 602,43 515,74 480,33 556,71 600,88 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

79.750  63.804 56.868 60.512 58.884 61.438 60.185 

 
 

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. 

11.03 6909 7927 2035 1050 1615 1426 -1018 1630 108 63 

12.03 6794 7903 2008 1072 1408 1421 -1109 1811 122 61 

13.03 6730 7395 2206 1390 1631 1416 -664 560 137 56 

14.03 6597 6963 2061 1249 1633 1420 -365 400 145 55 

15.03 6123 6597 1484 929 1364 1427 -474 1215 124 54 

16.03 5747 6357 1357 820 1197 1425 -611 1431 74 53 

 
ANRE 
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Ultimele 5 decizii 

 340 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CEF TEIUS 2, GAMMA SOLAR 

 341 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CEF JILAVA, ENNERGIES CONS 

 342 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CEF SMARDIOASA, R T GREEN ENERGY 

 343 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CHEMP VISTEA, HIDRO ESTE 

 344 / 2014-02-12 
ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, DEAL PROPERTIES 

 
Ultimele 5 ordine 
 
 

 14 / 2014-03-05 

Ordin - privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde 
neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014 

  12 / 2014-02-26 

Ordin - privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013 

 11 / 2014-02-21 

Ordin - pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reelele electrice de interes 
public 

 8 / 2014-02-12 

Ordin - privind aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 

 9 / 2014-02-12 

Ordin - pentru aprobarea procedurii privind prognoza si facturarea abaterilor consumului de energie electrica pentru 
locurile de consum cu putere aprobata mai mare sau egala cu 1 MVA si abrogarea alin. (13) și (14) ale art. 26 din 
Metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor la clientii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate, aprobata prin Ord 
82/2013 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 

 

http://www.anre.ro/decizie.php?id=20192
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20192
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20193
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20193
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20194
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20194
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20195
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20195
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20196
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20196
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1168
http://anre.ro/ordin.php?id=1168
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1165
http://anre.ro/ordin.php?id=1165
http://anre.ro/ordin.php?id=1166
http://anre.ro/ordin.php?id=1166
http://anre.ro/ordin.php?id=1166
http://anre.ro/ordin.php?id=1166
http://anre.ro/ordin.php?id=1166
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Prognoza debitelor si nivelurilor 
în intervalul 17.03.2014, ora 07.00 – 24.03.2014, ora 07.00 

 

            Debitul la intrarea în tara  (sectiunea Bazias)  va fi în scadere pâna la valoarea de  4600 
m3/s, situându-se sub media multianuala a lunii martie (6700 m3/s). 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi, în general, în scadere 
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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 


