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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Fruntaşi la regenerabile 

Romania ocupă locul opt între statele membre ale Uniunii Europene (UE) după ponderea energiei 

obţinute din surse regenerabile în consumul final brut, în 2013, arată datele prezentate, marţi, de 

Oficiul european de Statistică (Eurostat). Reamintim, la începutul lunii martie 2014, Ministerul 

Energiei anunţa că ponderea electricității produse din surse regenerabile în consumul final brut de 

energie electrică al țării a fost, în 2013, de 41%, peste ținta de 38% asumată de România pentru 

anul 2020. Conform Transelectrica, la sfârşitul anului 2013, în România existau 483 producători 

din surse regenerabile de energie, capacitatea totală instalată fiind de 4.418 MW, din care 2.782 

MW în eoliene, 1.022 MW – fotovoltaice, 530 MW – microhidrocentrale (MHC), iar restul – pe 

biomasă. În 2013, aproape 6,3 TWh de energie electrică au fost produşi din surse regenerabile 

susţinute prin certificate verzi şi cote de consum. Hidroelectrica, cel mai mare producător de 

energie din surse regenerabile, dar care nu primeşte certificate verzi, a produs, în anul 2013, 14,8 

TWh. Astfel, întreaga producţie de energie din surse regenerabile a fost de 21,1 TWh. 

Cea mai mare pondere a energiei obţinute din surse regenerabile în consumul total în 2013 s-a 

înregistrat în Suedia (52,1%), Letonia (37,1%), Finlanda (36,8%), Austria (32,6%), Danemarca 

(27,2%), Portugalia (25,7%), Estonia (25,6%) şi România (23,9%), la polul opus situându-se 

Luxemburg (3,6%), Malta (3,8%), Olanda (4,5%) şi Marea Britanie (5,1%), în timp ce la nivelul UE 

procentul este de 15%, transmite Agerpres. 

Obiectivul UE este ca, până în anul, 2020 acest procentaj să ajungă la 20%. 

Surse regenerabile de energie sunt considerate, potrivit comunicatului Eurostat, cele solare, 

termale şi fotovoltaice, hidro, eoliene, geotermale şi biomasă. 

România aproape și-a atins ținta fixată pentru 2020 privind ponderea regenerabilelor în 

consumul de energie, dar e departe de cea privind eco-carburanții  

La finalul anului 2013, 23,9% din consumul final brut de energie electrică din România era asigurat 

din surse regenerabile, cifra fiind extrem de aproape de ținta națională privind ponderea 

regenerabilelor în mixul energetic românesc, fixată pentru 2020, de 24%. 

"Trei dintre cele 28 de state membre ale UE și-a atins deja țintele naționale pentru 2020 privind 

ponderea regenerabilelor în mixul energetic: Bulgaria, Estonia și Suedia. Mai mult, Lituania, 

România și Italia se află la mai puțin de 0,5 puncte procentuale de țintele lor naționale pentru 

2020", se arată într-un comunicat al Eurostat. 

La capătul celălalt al clasamentului european, țările cele mai îndepărtate de propriile lor ținte 

naționale pentru 2020 privind ponderea regenerabilelor în mixul energetic sunt Marea Britanie (la 

9,9 puncte procentuale), Olanda (9,5 puncte procentuale), Franța (8,8 puncte procentuale) și 

Irlanda (8,2 puncte procentuale). 

http://www.focus-energetic.ro/romania-locul-8-dupa-ponderea-energiei-din-regenerabile-in-consum-24548.html
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-energie-regenerabila/2013-stiri-energie-regenerabila/2013-energie-solara-eoliana/3739-romania-aproape-si-a-atins-tinta-fixata-pentru-2020-privind-ponderea-regenerabilelor-in-consumul-de-energie-dar-e-departe-de-cea-privind-eco-carburantii
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-energie-regenerabila/2013-stiri-energie-regenerabila/2013-energie-solara-eoliana/3739-romania-aproape-si-a-atins-tinta-fixata-pentru-2020-privind-ponderea-regenerabilelor-in-consumul-de-energie-dar-e-departe-de-cea-privind-eco-carburantii
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6734513/8-10032015-AP-EN.pdf/3a8c018d-3d9f-4f1d-95ad-832ed3a20a6b
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La nivelul întregii UE, ponderea regenerabilelor în consumul final brut de energie electrică era de 

15% la finalul anului 2013, față de 8,3% în 2004, primul an pentru care există date la nivel 

european. 

Obiectivul UE, care este diferit de cele naționale, este ca, până în anul 2020, acest procentaj să 

ajungă la 20%. Surse regenerabile de energie sunt considerate de Eurostat cele solare, termale și 

fotovoltaice, hidro, eoliene, geotermale și biomasă. 

"Din 2004 încoace, ponderea regenerabilelor în consumul final brut de energie a crescut 

semnificativ în toate statele membre, 13 dintre acestea dublându-și această pondere în ultimii 10 

ani. Cu un procent de 52,1% atins în 2013, Suedia are de departe cea mai mare pondere a surselor 

regenerabile în mixul energetic național la nivelul UE, depășind Letonia (37,1%), Finlanda (36,8%) 

și Austria (32,6%)", se spune în comunicatul Eurostat. 

Contestarea deciziilor ANRE devine tot mai dificila 

Articolul de lege care stabileste ca ordinele si deciziile presedintelui ANRE pot fi atacate la Curtea 

de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial, incalca 

legea fundamentala, a stabili ieri Curtea Constitutionala. 

CC a constatat ca prevederile articolului 5 alineatul 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

numarul 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in 

domeniul Energiei (ANRE), prin care se stabileste un termen pentru atacarea in contencios 

administrativ a actelor administrative cu caracter normativ, emise de presedintele ANRE in 

exercitarea atributiilor sale, sunt neconstitutionale. 

Hotarârea a fost luata cu unanimitate de voturi de catre judecatorii de la Curtea Constitutionala 

(CC). 

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, 

Guvernului si Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. 

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata in cadrul unui proces de la Curtea de Apel 

Bucuresti, in cadrul caruia CET Govora cere anularea unui act emis in decembrie 2014 de 

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei 

Din acest an, românii pot să îşi schimbe furnizorul de energie electrică. Au de ales din peste 

80 de variante, dar există o PROBLEMĂ 

Românii pot opta, din acest an, pentru un alt furnizor de energie electrică. Teoretic, prin 

schimbarea furnizorului de energie electrică, un consumator casnic şi-ar putea reduce factura la 

curent electric. Practic însă, lucrurile nu stau chiar aşa. 

În prezent, furnizarea de energie electrică pentru persoanele fizice este făcută, în România, în 

general, de ENEL, Electrica, E.ON sau CEZ, însă, începând din acest an, românii îşi pot schimba 

compania care le dă curent. Concret, prin schimbarea furnizorului actual, gospodăriile ies de pe 

piaţa reglementată şi intră pe piaţa liberă. Adică nu vor mai avea un tarif stabilit de arbitrul pieţei - 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) -, care este în prezent de 

133 lei/MWh, ci îşi vor negocia individual un contract pe un an, de exemplu, un preţ care depinde 

de cerere şi ofertă. Pe piaţa concurenţială preţul variază mult, ajungând la 160-180 lei/MWh. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/contestarea-deciziilor-anre-devine-tot-mai-dificila/
http://www.gandul.info/financiar/din-acest-an-romanii-pot-sa-isi-schimbe-furnizorul-de-energie-electrica-au-de-ales-din-peste-80-de-variante-dar-exista-o-problema-13945254
http://www.gandul.info/financiar/din-acest-an-romanii-pot-sa-isi-schimbe-furnizorul-de-energie-electrica-au-de-ales-din-peste-80-de-variante-dar-exista-o-problema-13945254
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Cei interesaţi trebuie să ştie că, odată ce au optat pentru schimbarea furnizorului de energie 

electrică, nu se vor mai putea întoarce în sistemul reglementat.  

Până la începutul anului 2018, toţi consumatorii casnici vor trebui să îşi negocieze un contract cu 

un nou furnizor de curent electric, la un preţ de pe piaţa liberă. 

Lista furnizorilor de energie electrică dintre care românii îşi pot alege noul furnizor cuprinde 82 de 

firme, între care Grivco, Alro, Luxten sau Nuclearelectrica. Gândul a sunat la mai mulţi dintre ei, 

iar răspunsurile lor le puteţi afla în cele de mai jos. Una dintre companii solicită transmiterea cererii 

de schimbare a furnizorului strict prin fax. 

„Odată ieşiţi din segmentul reglementat, nu vă mai puteţi întoarce” 

ANRE a anunţat săptămâna trecută înfiinţarea unei linii telefonice gratuite la care persoanele 

interesate pot obţine detalii despre schimbarea furnizorului de energie electrică sau gaze naturale. 

Gândul a sunat joia trecută, imediat după anunţul ANRE, la 0800800410, unde ne-a răspuns o 

voce amabilă.  După ce ne-a explicat pe scurt paşii pentru "ieşirea din sistem", ne-a avertizat 

asupra riscurilor. 

“Mai întâi trebuie să vă uitaţi pe site-ul ANRE, unde găsiţi lista cu toţi furnizorii, şi să le cereţi oferte. 

Trebuie să fiţi atent nu numai la preţ, ci şi la durata contractului, la condiţiile rezilierii contractului”, 

ni s-a explicat la linia telefonică. 

“Să vă gândiţi bine. Odată ieşiţi din segmentul reglementat (unde preţul se stabileşte de autoritatea 

de reglementare, ANRE, n.n.), nu vă mai puteţi întoarce înapoi. Nu te poţi muta de colo-colo. Legea 

are nişte limitări”, ne avertizează vocea de la call center-ul înfiinţat joi de ANRE. 

Apoi adaugă: “În domeniul reglementat, este un preţ fix, pe piaţa liberă preţul nu este fix. Dar dacă 

negociaţi bine, puteţi să obţineţi un preţ mai mic decât cel pe care îl aveţi acum. Însă nimeni nu vă 

obligă să plecaţi din sistemul reglementat”. 

La mai puţin de 24 de ore de la înfiinţare, linia telefonică a ANRE nu mai funcţiona 

Aflăm că ne putem alege "orice furnizor de energie electrică din lista de pe site-ul ANRE". "Nu 

contează zona. Furnizorul are obligaţia să furnizeze energie oriunde, potrivit licenţei de autorizare 

de la ANRE (…). Nu este nevoie de schimbări de cabluri, de nimic. Singurul lucru care se schimbă 

este că pe factură, în dreptul numelui furnizorului, nu va mai scrie Ionescu, ci va scrie Popescu”, 

ne lămureşte vocea de la call center-ul ANRE. 

La mai puţin de 24 de ore, linia telefonică înfiinţată de ANRE nu mai funcţiona: “Ne pare rău, 

numărul apelat nu este activ”, era mesajul oferit în cursul zilei de vineri la 0800800410. Nici 

duminică şi nici luni linia nu a redevenit activă. 

Până în 2018, toţi consumatorii casnici trebuie să îşi aleagă alt furnizor 

Interesul pentru posibilitatea de a schimba furnizorul este scăzut. 

Pe de-o parte, firmele de furnizare nu sunt interesate să atragă clienţi casnici, care au un consum 

lunar redus şi pot implica costuri suplimentare pentru furnizor dacă sunt în alt oraş – legate de 

citirea contoarelor, trimiterea facturilor etc. 



 

4 

 

La rândul lor, nici persoanele fizice nu sunt interesate să îşi schimbe furnizorul de energie electrică. 

Acest pas ar însemna, în primul rând, ieşirea de pe piaţa reglementată, unde acum preţul este 133 

lei/MWh şi intrarea pe piaţa liberă de energie, unde preţul este dictat de cerere şi ofertă, şi ajunge 

şi la aproape 160-180 200 lei/MWh. Odată ieşiţi de pe piaţa reglementată şi intrarea pe piaţa liberă, 

revenirea la un preţ reglementat nu mai este posibilă, potrivit informaţiilor furnizare de ANRE prin 

linia telefonică gratuită dedicată. Cu toate acestea, până la sfârşitul anului 2017 întreaga piaţă de 

energie electrică va fi liberalizată, astfel încât toţi consumatorii casnici vor trebui să îşi negocieze 

alte contracte. 

Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), a 

confirmat pentru gândul interesul scăzut pentru schimbarea furnizorului de energie electrică. 

„Interesul pentru schimbarea furnizorului de energie este unul redus. Sunt unii furnizori, companii 

private mai mici, care au făcut oferte pentru consumatori casnici, încercând să stragă clienţi. Au 

încheiat contracte mai ales cu unii dintre angajaţii lor”, spune Ion Lungu, preşedinte Asociaţia 

Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER). 

O parte din energia electrică ce se livrează în prezent consumatorilor casnici, mai exact 60%, 

provine din sistemul reglementat – energie hidro şi nucleară, mai ieftină. Restul provine din piaţa 

liberă. Ponderea creşte cu 10% o dată la şase luni. La 1 iulie, proporţia va fi 50% de pe piaţa 

reglementată şi 50% de pe piaţa liberă, astfel că, la 1 ianuarie 2018, toţi consumatorii casnici vor 

lua energie din piaţa liberă. 

Asociaţiile de proprietari, negociatori cu furnizorii de energie electrică 

Pentru a avea o putere de negociere mai mare cu un furnizor de electricitate, mai mulţi consumatori 

casnici s-ar putea uni, spune Sorin Mierlea, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România (ANPCPPSR). La rândul 

lui, Ion Lungu, de la Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), este de 

acord că ideea este una bună, însă greu de aplicat, pentru că legislaţia prevede că toate 

contractele trebuie încheiate individual. 

“Consumatorii casnici au posiblitatea de a-şi schimba furnizorul de energie electrică, dar practic 

este acest lucru este inoperabil. În Bucureşti, este absurd să plec de la un furnizor şi să mă duc la 

altul, care nu este obligat să ţină preţul reglementat. Nu au puterea de a negocia, pentru că vorbim 

de consumuri mici în cazul consumatorilor casnici. O posibilitate ar fi ca prin asociaţia de proprietari 

un cvartal de bloc sau o scară de bloc să încerce să negocieze cu un furnizor să încerce să obţină 

un preţ mai mic decât cel reglementat pe care îl au acum”, a declarat pentru gândul Sorin Mierlea, 

preşedinte (ANPCPPSR). 

Deputaţii au luat suflul marilor parcuri eoliene 

Plenul Camerei Deputaţilor de ieri a întors la Comisia de Industrii un proiect de lege care ar fi 

sprijinit marile parcuri eoliene, prin emiterea unor noi decizii de acreditare temporară, până la 

autorizarea lor de către Comisia Europeană. În lipsa acreditării, parcurile nu primesc certificate 

verzi. 

     Ţara noastră are instituit prin lege un sistem de sprijin al producţiei de energie regenerabilă prin 

cote obligatorii de certificate verzi încă din 2008. Consumatorii sunt obligaţi să plătească aceste 

certificate, iar producătorii de energie curată le primesc pentru fiecare MWh livrat în reţea. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=263839
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     În 2011, legislaţia a fost amendată, impunând parcurilor cu o capacitate mai mare de 125 MW 

instalaţi să fie autorizate individual de Comisia Europeană, ca să primească certificate verzi, 

conform schemei de sprijin, pentru electricitatea livrată în sistem. Până la autorizarea de către 

Comisie, autorităţile noastre au permis funcţionarea parcurilor mari în baza unor acreditări 

temporare, cu valabilitate de 2 ani. 

     Cum Comisia nu a autorizat nici până acum aceste mari parcuri, acreditările unor proiecte 

existente au expirat, iar ale altora se apropie de final. 

     Acesta este contextul în care parlamentarii au primit spre analiză, la finele anului trecut, un 

proiect de lege care propune ca ANRE (reglementatorul pieţei de energie) să le poată da o nouă 

decizie de acreditare temporară, întrucât autorităţile consideră că nu este vina investitorilor că cei 

de la Comisia Europeană nu i-au autorizat până acum ca să poată primi toate certificatele care li 

se cuvin. 

     Prin piaţă se vorbeşte că autorizarea întârzie pentru că s-a suprapus peste decizia luată de 

Guvern, care a amânat acordarea unei părţi importante a certificatelor verzi în 2013, fără să notifice 

măsura la Bruxelles. 

     În nota de fundamentare a actului normativ se arată: "Sistarea aplicării măsurii de sprijin prin 

certificate verzi pentru operatorii acreditaţi temporar după expirarea termenului de 24 de luni, pe 

lângă aspectul nediscriminatoriu, are consecinţe financiare importante pentru operatorii economici. 

Astfel, ca urmare a analizelor financiare pentru anul 2014 privind centralele electrice din surse 

eoliene, în cazul expirării acreditării temporare, se produc pierderi lunare ale veniturilor estimate 

prin bugetul de proiect de peste 65%. În această situaţie, având în vedere proiecţia de rentabilitate 

a acestor proiecte de circa 10%, operatorii economici sunt expuşi intrării în insolvenţă şi, în scurt 

timp, falimentului, veniturile realizate de circa 30-35% din cele preconizate nefiind suficiente pentru 

acoperirea cheltuielilor şi rambursării creditelor". 

     Autorităţile susţin că operatorii care riscă să rămână fără certificate verzi reprezintă circa 30% 

din capacităţile eoliene instalate la finalul anului 2013 şi că ieşirea din stare operaţională a acestor 

investiţii ar însemna un semnal deosebit de grav pentru investitori. 

     Lucian Bode, deputat PNL şi fost ministru al Economiei, a declarat: "Amânarea dezbaterilor 

asupra proiectului de lege şi întoarcerea lui la Comisia de Industrii reprezintă o gravă eroare. Ne 

batem joc de o piaţă de 7 miliarde de euro. Guvernul a modificat de 11 ori legislaţia care prevede 

sprijinirea producţiei de energie curată. Se putea interveni mai puţin brutal în domeniu pentru 

diminuarea sprijinului acordat operatorilor". 

     Domnul Bode afirmă că acest proiect de lege este o promisiune dată de Guvern pentru premierul 

Cehiei, întrucât grupul ceh CEZ a dezvoltat un parc de 600 MW instalaţi în Dobrogea şi se află în 

situaţia în care nu mai poate primi certificate verzi. 

Gerea a discutat cu viceministrul economiei din Moldova despre interconectarea reţelelor 

de gaze naturale şi energie electrică 

Ministrul Energiei, Andrei Gerea, şi Valeriu Triboi, viceministru al economiei în Republica Moldova, 

coordonator al sectorului energetic au discutat, marţi, despre realizarea proiectelor necesare 

interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova, 

potrivit datelor ministerului. 

http://www.capital.ro/-gerea-a-discutat-cu-viceministrul-economiei-din-moldova-despre-interconectarea-retelelor-de-gaze-naturale-si-energie-electrica.html
http://www.capital.ro/-gerea-a-discutat-cu-viceministrul-economiei-din-moldova-despre-interconectarea-retelelor-de-gaze-naturale-si-energie-electrica.html
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”România susţine parcursul european al Republicii Moldova şi sprijină întărirea securităţii 

energetice a acestui stat. Realizarea proiectelor de interconectare a reţelelor de gaze naturale şi 

energie electrică, susţinute şi de Comisia Europeană, constituie paşi importanţi pe linia integrării 

ţării vecine în piaţa energetică a Uniunii Europene”, a declarat Andrei Gerea. 

Au fost convenite măsuri pentru intensificarea comunicării între specialiştii celor două state, pentru 

identificarea şi depăşirea eventualelor bariere în realizarea proiectelor, precum şi pentru finalizarea 

textului unui Memorandum de Înţelegere, care să aibă rolul de a stimula colaborarea bilaterală 

pentru promovarea şi realizarea proiectelor energetice de interconectare. 

”Conform datelor statistice oficiale, în anul 2014, România a devenit principala piaţă de 

aprovizionare cu produse pentru economia şi populaţia Republicii Moldova, dar si prima ţară de 

destinaţie a mărfurilor produse de noi. Exemplul ar putea fi urmat şi de cooperarea în domeniul 

energetic”, a declarat demnitarul de la Chişinău. 

Viceministrul Valeriu Triboi a fost însoţit de Iurie Reniţă, ambasadorul Republicii Moldova în 

România, precum şi de specialişti în domeniul energetic. La întâlnirea de lucru au participat 

Bogdan Nicolae Badea şi Mihai Albulescu, secretari de stat în MEIMMA, precum şi conducerile 

companiilor Transgaz şi Transelectrica. 

Ministerul Energiei asigură fondurile necesare pentru cărbunele necesar RAAN până la 1 

septembrie 2015 

Potrivit unei prevederi incluse în Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri va asigura 

din bugetul de stat contravaloarea cantităţilor de cărbune necesare Regiei Autonome pentru 

Activităţi Nucleare Drobeta Turnu-Severin (RAAN) până la 1 septembrie 2015 

Măsura luată de Guvern are în vedere oprirea controlată şi în condiţii de siguranţă a producţiei de 

apă grea. De asemenea, potrivit actului normativ, vor fi asigurate fondurile necesare pentru 

restituirea împrumuturilor acordate RAAN. 

În acest sens, în 2015, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pot fi alocate 

fonduri suplimentare pentru Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de 

Afaceri. 

Totodată, Ordonanţa de Urgenţă amintită stipulează că Ministerului Afacerilor Interne îi pot fi 

alocate fonduri suplimentare pentru constituirea stocurilor rezervă de stat de apă grea, mai 

stabileşte Ordonanţa de Urgenţă. 

Urmare a acestei prevederi, tot astăzi a fost aprobată o Hotărâre de Guvern care prevede 

suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015, cu suma de 30 de milioane 

de lei, pentru achiziţia de apă grea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale (ANRSPS). 

Suplimentarea se va face din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Conform 

prevederilor legale privind constituirea rezervelor de apă grea destinate unităţilor 1-4 de la Centrala 

nuclearo-electrică de la Cernavodă, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Problemelor 

Speciale (ANRSPS) preia de la RAAN cantităţile necesare de apă grea. 

http://adevarul.ro/locale/turnu-severin/ministerul-energiei-asigura-fondurile-necesare-carbunele-necesar-raan-1-septembrie-2015-1_55005bc1448e03c0fd7576f9/index.html
http://adevarul.ro/locale/turnu-severin/ministerul-energiei-asigura-fondurile-necesare-carbunele-necesar-raan-1-septembrie-2015-1_55005bc1448e03c0fd7576f9/index.html
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Cum te fura la factura? Acesta este costul real al energiei! Restul sunt subventii pentru 

ineficienta si baietii destepti 

"Te fura la factura" este campania inedita a Expert Forum prin care atrage atentia despre 

subventiile ascunse din facturile de gaze si de energie electrica pe care romanii le platesc de 10 

ani. Practic, factura fiecarui consumator a fost umflata ani la rand pentru a plati ineficienta 

companiilor de stat si coruptia "baietilor destepti". Cu banii pierduti astfel, statul ar fi putut construi 

de 5 ori autostrada Pitesti-Sibiu sau celebra autostrada Comarnic-Brasov 

WALL-STREET.RO sustine campanie Expert Forum si va incurajeaza sa semnati petitia publica 

pentru o subventionare corecta a consumului de energie. Semnatarii petitiei solicita ca: 

Guvernul sa publice nivelul ajutoarelor totale din ultimii 15 ani, ajutoare primite de primii 10 mari 

consumatori de energie electrica si traderi, precum si de primii 10 mari consumatori de gaze si 

traderi, sub forma de preturi mici la energie, reduceri acordate de companiile de stat, precum si 

prin alte facilitati directe sau indirecte 

Guvernul sa publice pâna la mijlocul lui 2015 o analiza a modului cum au folosit cei subventionati 

ajutorul primit si a beneficiilor sociale rezultate in ultimii ani 

“Contre” pe Transelectrica 

Consiliul Concurenţei recomanda, într-o investigaţie sectorială recentă, modificarea mecanismului 

de tarifare al transportului energiei electrice. La rândul ei, Banca Comercială Română (BCR), într-

o analiză proprie, arăta că tarifele de distribuţie şi furnizare a electricităţii reprezintă 49% în preţul 

final la consumatori casnici, la care se adaugă 5% tariful de transport, în timp ce la companii 

ponderea distribuţiei şi furnizării reprezintă 22%, iar transportul – 8%. Reprezentanţii Asociaţiei 

Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) îşi exprimă “uimirea şi îngrijorarea“, într-

un punct de vedere publicat pe site-ul propriu, privind rezultatele financiare excepţionale 

înregistrate de Transelectrica în 2014. Ca un răspuns la această “avalanşă“ de referiri la 

transportatorul intern de energie, Transelectrica arată, într-un comunicat de presă, că exportul a 

reprezentat “motorul“ de creştere a rezultatelor înregistrate de companie. 

CNTEE Transelectrica a anunțat, recent, rezultate financiare excepționale pentru anul 2014. 

Conform Raportului anual preliminar 2014, profitul din exploatare al companiei a crescut cu circa 

82% (de la 249 milioane lei în anul 2013, la 454 milioane lei în 2014), profitul net s-a majorat de la 

200 milioane lei în 2013, la 374 milioane lei în 2014 (circa 85%), iar profitul pe acţiune a ajuns la 

5,05 lei (de la 2,74 lei în 2013, reprezentând un avans de 84%). 

“Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) îşi exprimă uimirea, dar şi 

îngrijorarea faţă de această situație, de excepție, înregistrată de către CNTEE Transelectrica. 

Pentru orice societate, astfel de rezultate sunt demne de toată lauda, însă, în cazul Transelectrica 

– o companie a cărei activitate este reglementată de Autoritatea de Reglementare în domeniul 

Energiei -, o creștere a profitului, într-un singur an, cu peste 80% nu face decât să ridice semne 

de întrebare din partea participanților la piață“, se arată într-un punct de vedere al AFEER. 

“Este greu de înțeles cum a explodat profitul Transelectrica, în condițiile unei scăderi a consumului 

de energie pe piaţa internă (conform datelor furnizate de INS, consumul final de energie electrică 

http://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/181004/cum-te-fura-la-factura-acesta-este-costul-real-al-energiei.html
http://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/181004/cum-te-fura-la-factura-acesta-este-costul-real-al-energiei.html
http://tefuralafactura.ro/
http://expertforum.ro/en/expert-forum/
http://tefuralafactura.ro/semneaza-petitia/
http://tefuralafactura.ro/semneaza-petitia/
http://www.focus-energetic.ro/contre-pe-transelectrica-24743.html
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a fost de 49,25 TWh în anul 2014, faţă de 49,78 TWh în 2013), precum și a eliminării, începând cu 

luna august 2013, a tarifului corespunzător componentei de injecţie şi extracţie a energiei (atât 

pentru import, cât şi pentru export). Pe de altă parte, ANRE a aprobat, la 1 ianuarie 2014, creşterea 

tarifului mediu de transport pentru Transelectrica cu 1 leu/MWh şi, începând cu 1 iulie, cu încă 

0,34 lei/MWh. Evoluţia pozitivă a indicatorilor financiari ai Transelectrica ar putea însemna o 

influenţă directă, dar în sens negativ, reprezentând majorarea preţului la consumatorii finali de 

energie electrică. Ne dorim ca poziția AFEER față de rezultatele excepționale ale Transelectrica 

în anul 2014 să fie înțeleasă ca o preocupare a furnizorilor față de consumatori, exprimându-ne, 

totodată, speranța într-o reglementare echitabilă pentru toţi participanţii la piaţă“, arată AFEER. 

Rezultatele Transelectrica nu influenţează negativ factura consumatorilor 

“Pe fondul unei conjuncturi favorabile, CNTEE Transelectrica SA a anunțat rezultate financiare 

peste aşteptări anul trecut. Creşterea semnificativă a exportului de energie electrică (fluxuri anuale 

comerciale de export de circa 8,2 TWh în 2014, faţă de circa 2,5 TWh în 2013) a generat o creştere 

substanţială a veniturilor din transport (obţinute prin aplicarea tarifului la injecţia energiei electrice 

în reţele). Un alt factor care a contribuit la rezultatele financiare excepţionale a fost creşterea cererii 

de capacitate de interconexiune transfrontalieră din partea traderilor de energie, situaţie ce a 

condus la venituri semnificativ mărite din alocarea capacităţii. Spre deosebire de anul 2013, când 

gradul de utilizare a capacităţii de interconexiune pe graniţe a fost sub 50 %, cererea de alocare 

de capacitate în anul 2014 a fost cu mult peste acest nivel“, se arată într-un comunicat al 

Transelectrica. 

A fost aprobat Planul de Acţiune pentru Eficienţă Energetică 

Se deschide o piaţă de minim 5 miliarde de euro 

     *  Ministerul Finanţelor trebuie să identifice sursele de finanţare 

       Executivul a aprobat, în sfârşit, Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice, 

care a şi fost publicat în Monitorul Oficial de ieri. Documentul ar fi trebuit avizat de la finele anului 

trecut, dar a intervenit schimbarea de Guvern din decembrie. 

     Planul reprezintă un instrument de lucru în atingerea ţintelor pe care ţara noastră şi le-a asumat 

pentru reducerea consumului de energie. 

     Implementarea directivei europene privind eficienţa energetică în ţara noastră va crea o piaţă 

de minim 5 miliarde de euro în următorii zece ani, ne-au declarat, recent, mai mulţi specialişti din 

domeniu, luând în calcul şi necesarul de reabilitare termică a locuinţei. 

     Emil Calotă, vicepreşedintele ANRE (reglementatorul pieţei noastre de energie), ne-a declarat: 

"Acum, ministere implicate în atingerea ţintelor trebuie să-şi realizeze planurile proprii de 

implementare. Mă refer la Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor. De 

asemenea, Ministerul Finanţelor trebuie să decidă care vor fi sursele de finanţare a măsurilor de 

eficienţă energetică. ANRE are atribuţii de monitorizare a implementării şi de întocmire a 

rapoartelor de progres". 

     Eficientizarea în domeniul energetic presupune reducerea pierderilor din reţelele de transport 

şi distribuţie, eficientizarea producţiei de electricitate, dar şi a sistemului centralizat de încălzire. În 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=263926
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Domeniul Transporturilor, trebuie reduse consumurile cu carburanţii, iar Ministerul Dezvoltării 

trebuie să coordoneze şi să implementeze programele de reabilitare termică a imobilelor publice. 

     Domnia sa ne-a spus că luni va avea loc o întâlnire cu toate ministerele implicate şi cu 

reprezentanţii Ministerului Finanţelor, pentru a stabili sursele de finanţare a Fondului Naţional de 

Eficienţă Energetică. Înfiinţarea acestui fond este prevăzută în legea eficienţei energetice, 

adoptată anul trecut. 

     Vicepreşedintele ANRE ne-a menţionat: "Autoritatea a sugerat că, în afară de resursele 

bugetare care pot alimenta acest fond, pot fi implementate parteneriate public-private sau pot fi 

adoptate diverse facilităţi, care să stimuleze dezvoltarea companiilor tip ESCO. Aceste companii 

pot sprijini sectorul public în atingerea ţintelor, inclusiv prin asigurarea finanţării şi implementarea 

programelor. Ca să putem dezvolta o asemenea piaţă, este nevoie de avizarea unor contracte de 

performanţă energetică, pe care entităţile publice să le poată încheia cu aceste societăţi". 

     Domnul Calotă a adăugat că Ministerul Dezvoltării are în lucru, cu sprijinul BERD, un proiect 

de redactare a unui contract-tip de performanţă energetică. 

Complexul Oltenia cere reorganizarea producătorilor de energie 

Conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) a solicitat, la finele săptămânii trecute, 

reorganizarea producătorilor de energie astfel încât fiecare să aibă un mix de resurse. În prezent, 

producătorii controlaţi de stat sunt organizaţi în baza unei surse unice de generare a energiei 

(Nuclearelectrica - energie nucleară, Hidroelectrica - energie hidro, Complexul Oltenia - lignit, 

Complexul Hunedoara - huilă). 

     Conducerea CEO arată, într-un comunicat: "Cerem reorganizarea producătorilor pe modelul 

marilor companii europene, deoarece în actuala organizare nu există o piaţă concurenţială reală, 

spre deosebire de restul ţărilor, unde există numai mix de resurse pentru generarea electricităţii. 

Dorim stabilirea unor valori maxime pentru capacităţile parcurilor solare şi eoliene, în funcţie de 

consum şi siguranţa a sistemului energetic naţional (SEN), precum şi stabilirea unor noi reguli de 

calcul a taxelor pentru cotele obligatorii de certificate verzi şi pentru tarifele de transport şi 

distribuţie, care să aducă ieftinirea imediată a energiei electrice la consumator, reindustrializarea 

ţării şi creşterea consumului de energie". 

     Printre doleanţele companiei se numără şi un alt sistem de rezervare a capacităţii pentru 

echilibrarea sistemului, care să avantajeze unităţile pe cărbune, dar şi deblocarea capacităţii de 

transfer la graniţa cu Ungaria, care să impulsioneze tranzacţiile pe bursa regională de energie. 

     "Toate acţiunile care decurg din aplicarea actualei legislaţii din domeniul energetic, inclusiv 

legislaţiei secundare aferente, sunt în spiritul reducerii cotei de piaţă a cărbunelui şi renunţării la 

producătorii de energie convenţională", consideră oficialii CEO, care susţin că dificultăţile cu care 

se confruntă acum compania nu li se datorează lor, ci condiţiilor de piaţă în care activează. 

     Potrivit datelor avansate de CEO, consumul industrial de energie electrică a scăzut cu 6% în 

perioada 2012- 2014, iar cota de piaţă a CEO a scăzut de la 30,4% în 2012 la 21% în 2014, ca 

urmare a creşterii nejustificate a cotei energiilor regenerabile raportat la necesarul de electricitate 

din sistem. În prezent, în ţara noastră există aproximativ 24.400 MW instalaţi în centrale electrice, 

din care peste 5.000 MW reprezintă sursele regenerabile, în condiţiile în care consumul naţional 

ajunge, în medie, la doar 7.000 MW, afirmă conducerea CEO. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=264073
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     Preţul pe bursă al unui MWh a scăzut cu 25,7%, de la 223,7 lei/MWh în 2012 la 166,16 lei/MWh 

în 2014, ca urmare a ofertelor producătorilor din surse regenerabile, puternic subvenţionaţi prin 

cotele obligatorii de certificate verzi, conform sursei citate. 

     CEO susţine că, în ţara noastră, consumatorii plătesc o subvenţie de 11 euro/MWh, în timp ce 

consumatorii din Italia plătesc 1,6 euro/MWh, cei di Germania - 0,5 euro/MWh, iar cei din Franţa - 

0,22 euro/MWh. Compania menţionează că preţul certificatelor de emisii pe care este obligată să 

le cumpere a crescut cu 55,5%, de la 4,5 euro/certificat în 2012 la 7 euro/certificat în 2014. Numărul 

de certificate de emisii ce trebuie achiziţionate de CEO a crescut la 12,5 milioane în 2014. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi 
volume 

01.03 02.03 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

168,47 185,29 167,20 187,16 159,77 124,16 47,81 59,07 159,47 187,18 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

618,47 635,29 617,20 637,16 609,77 574,16 497,81 509,07 609,47 637,18 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

56.938 69.894 71.386 71.196 76.468 80.395 

 

67.573 59.362 70.382 72.899 

 
Preţuri şi 
volume 

11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

188,97 185,23 168,20 150,20 56,33 151,01 150,67 152,08 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

638,97 635,23 618,20 600,20 506,33 601,01 600,67 602,08 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

73.550 72.290 

 

67.827 64.281 57.950 71.322 73.753 72.793 
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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 


