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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Tăiați la certificate verzi…după alegeri. Marii consumatori de energie, obligați la investiții în 

învățământ și eficiență energetică 

După 6 luni și două amânări, a fost fixat un nou termen – respectiv 1 Decembrie, dată la care marii 

consumatori industriali de energie electrică ar putea beneficia de mult așteptata reducere cu până 

la 85% a cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi. 

Ministerul Economiei este responsabilul cu identificarea marilor consumatori care pot beneficia de 

exceptări, în baza schemei de ajutor de stat, respectiv cei care îndeplinesc cumulativ, la data 

solicitării, criteriile de eligibilitate. Beneficiare vor fi companiile fără datorii restante la buget; care 

au auditare energetică, anterior și după realizarea măsurilor de eficiență energetică și care, pe 

durata a 10 ani de schemă, menţin activitatea și disponibilizările nu depăşesc 25% din numărul 

angajaţilor. 

Un câștig pentru învățământ, respectiv pentru tineri, este că marile companii vor trebui să încheie 

şi să desfăşoare parteneriate cu instituţii de învăţământ pentru realizarea de specializări în 

domeniul de activitate (şcoli profesionale, calificare la locul de muncă, burse de studii etc.), să 

finanțeze dotări de laboratoare din învăţământul liceal şi universitar, programe de pregătire 

profesională pentru elevi şi profesori, în vederea reducerii decalajului între teorie şi practică şi 

creşterii nivelului profesional şi atragerii de personal calificat. 

Fără auditul iniţial, care va reflecta stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică şi/sau 

planul de măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică rezultate din respectivul audit 

şi asumate de beneficiar, companiile nu au nici o șansă să beneficieze de exceptări. Potrivit 

legilsației, ulterior auditul energetic se va realiza la un interval de 4 ani, cu excepţia auditului 

energetic final care se realizează în ultimul an de valabilitate a schemei. 

Ministerul Economiei va gestiona cererile de la marii consumatori de energie 

După câteva luni, se propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei 

scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea 

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

regenerabile de energie. Schema de ajutor de stat instituită prin HG nr. 495/2014 se aplică pe o 

durată de 10 ani, începând de la 1 decembrie 2014. Exceptarea se realizează diferenţiat în funcţie 

de electro intensitatea operatorilor economici. Respectivele întreprinderi sunt exceptate în 

procente variind între 85% şi 40%, în funcţie de electro intensitate, de la plata certificatelor verzi. 

Avertisment de la fostul ministru al Economiei: Factura la energie electrică va creşte din 

luna decembrie a acestui an 

http://www.bizenergy.ro/taiati-la-certificate-verzidupa-alegeri-marii-consumatori-de-energie-obligati-la-investitii-in-invatamant-si-eficienta-energetica/#.VGMun1JO7IU
http://www.bizenergy.ro/taiati-la-certificate-verzidupa-alegeri-marii-consumatori-de-energie-obligati-la-investitii-in-invatamant-si-eficienta-energetica/#.VGMun1JO7IU
http://adevarul.ro/locale/zalau/avertisment-fostul-ministru-economiei-factura-energie-electrica-creste-luna-decembrie-acestui-an-1_5461f18d0d133766a8c09ebd/index.html
http://adevarul.ro/locale/zalau/avertisment-fostul-ministru-economiei-factura-energie-electrica-creste-luna-decembrie-acestui-an-1_5461f18d0d133766a8c09ebd/index.html
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Deputatul ACL Lucian Bode, fost ministru al Economiei în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu, 

avertizează că facturile la electricitate ar urma să crească, de la 1 decembrie 2014, în medie cu 1 

- 2 la sută. 

Potrivit deputatului, majorarea preţului electricităţii ar urma să aibă loc ca urmare a intrării în 

vigoare a Hotărârii de guvern nr.495 din 11 iunie 2014, care prevede instituirea unei scheme de 

ajutor de stat pentru industria energo - intensivă. Mai exact, marii consumatori de energie electrică 

sunt scutiţi, prin această schemă, pe o perioadă de 10 ani, de la plata certificatelor verzi, valoarea 

ajutorului acordat acestor mari companii ridicându-se la 750 de milioane de euro. 

”Îi solicit public primului-ministru, Victor Ponta, să răspundă românilor cine va plăti contravaloarea 

certificatelor verzi de care este scutită industria energo-intensivă pe o perioadă de 10 ani, începând 

cu luna decembrie a acestui an. Are curaj să le spună românilor că, din ianuarie 2015, facturile lor 

vor veni mărite?”, întreabă, retoric, fostul ministru al Economiei. 

Bode spune că în legislaţia actuală prevederile sunt foarte clare: toţi consumatorii de energie, 

casnici sau industriali, alţii decât fabricile care se califică pentru această schemă de ajutor de stat, 

vor achita certificatele verzi rămase neplătite. 

”Exista şi varianta unui ajutor de stat, dar pentru asta trebuia să fie notificată Comisia Europeană, 

ceea ce nu s-a întâmplat. În aceste condiţii, rămâne cealaltă variantă, şi anume ca această sumă 

să se regăsească pe facturile celorlalţi consumatori români, cu efecte ulterioare asupra tuturor 

produselor şi serviciilor”, explică deputatul. 

Potrivit lui Bode, creşterea facturii ar ajunge la 1 - 2 la sută, procent confirmat şi de preşedintele 

ANRE, Niculae Havrileţ, citat de presa centrală. 

Creşterile de tarif şi exporturile de energie au dublat profitul Transelectrica în T3 
 
Transelectrica (simbol bursier TEL) şi-a accelerat creşterea profitului în trimestrul al treilea, 
raportând un avans de 166%, până la 76,7 milioane de lei (17,4 mil. euro), susţinut de majorarea 
tarifelor de transport al energiei. Veniturile companiei au urcat cu 10% până la 634 milioane de lei 
(144 mil. euro) în trimestrul al treilea.  
Pe bursă, titlurile TEL au crescut cu 1,93% în şedinţa de vineri, după anunţarea rezultatelor 
financiare, până la cotaţia de 29,1 lei pe unitate. De la începutul anului, acţiunile Transelectrica s-
au apreciat cu 84%, cel mai mare avans anual din rândul acţiunilor lichide. Valoarea de piaţă a 
companiei a urcat cu 975 mil. lei. În prezent, capitalizarea companiei este de 2,1 miliarde de lei 
(477 mil. euro). 
Deşi volumul total de energie tarifat a scăzut cu 2% faţă de anul trecut, veniturile operaţionale ale 
Transelectrica au urcat cu 16%, la 1,95 miliarde de lei, iar profitul operaţional (EBITDA) a crescut 
cu 48%, la 607 milioane de lei, în primele nouă luni. 
Transportatorul de energie a anunţat un profit net de 303 milioane de lei (68 mil. euro), rezultat 
mai mult de dublu faţă de cel din perioada similară a anului trecut şi susţinut de două majorări 
succesive ale tarifului de transport. Acesta este format din două taxe – una este percepută pentru 
energia injectată în reţea de centralele electrice, cealaltă este încasată atunci când energia este 
extrasă din sistem de consumatori. Taxele au valori diferenţiate în funcţie de zona geografică de 
producţie sau consum, iar în final ambele componente se regăsesc în factura de electricitate. 
Tariful mediu de transport a fost majorat anul acesta de Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei (ANRE) în două etape: de la o medie de 21,16 lei/MWh pentru anul 2013 la 
22,16 lei/MWh de la 1 ianuarie şi apoi la 22,5 lei/MWh de la 1 iulie, echivalent cu o creştere totală 
de 6,3% faţă de anul anterior 
 

http://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/cresterile-de-tarif-si-exporturile-de-energie-au-dublat-profitul-transelectrica-in-t3-13570277
http://www.zf.ro/wikizf/compania-nationala-de-transport-al-energiei-electrice-transelectrica-s-a-8481419
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“Sbârnâie” piaţa de energie 

În prezent, toţi actorii din piaţa de energie (producători, distribuitori, furnizori şi, mai ales, 

consumatori) sunt nemulţumiţi de legislaţia ce se aplică, dar, mai ales, ce se va aplica în acest 

sector, începând chiar cu 1 ianuarie 2015. Se dă vina ba pe Guvern, ba pe Parlament, ba pe 

Opcom, ba pe ANRE. Totuşi, cei mai mulţi acuză Autoritatea de Reglementare că „e mai catolică 

decât Papa”! Şi majoritatea celor din piaţă acuză un singur om: un şef de serviciu din ANRE, 

Gheorghe Sbârnea. Conform actorilor din piaţă, noile reglementări, practic, blochează piaţa de 

electricitate. Iar noile reglementări au fost „impuse” de Gheorghe Sbârnea, pe motiv de „eradicare 

a corupţiei”. Altfel spus, pentru a elimina posibile înţelegeri în afara pieţei, precum celebrele 

contracte ale „băieţilor deştepţi”, au fost impuse numeroase restricţii în tranzacţiile pe bursa de 

energie Opcom, care împiedică buna desfăşurare a pieţei. Majoritatea „puse la cale” de angajatul 

ANRE. Deşi Comitetul de Reglementare este cel care hotărăşte, în final, asupra deciziilor pe care 

le ia ANRE, membrii Comitetului par timoraţi de ameninţările cu procurorii, DNA-ul, justiţia pe care 

un specialist le lansează asupra lor. Mai ales acum, când un vicepreşedinte este acuzat de 

corupţie! Sigur, trebuie eliminate (sau, măcar, limitate) posibilităţile de corupţie, dar fără a afecta 

piaţa! Nu trebuie, din cauza „drobului de sare”, să devină şi mai dificile tranzacţiile pe Opcom! Nu 

trebuie ca excepţiile să devină regulă! 

Toate problemele pe piaţa de energie par, în acest moment, lingvistice: cum se interpretează art. 

23 din Legea 123/2012 privind energia electrică şi gazele naturale: „tranzacţiile cu energie electrică 

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

Toată lumea pare de acord cu „centralizat”: înseamnă pe platformele administrate de către Opcom. 

Sigur, există nemulţumiri şi în acest sens: dacă toate tranzacţiile se realizează pe Opcom, atunci 

participanţii la piaţă trebuie să deţină o licenţă de producere, transport, distribuţie sau furnizare a 

energiei electrice. Licenţa de producător se poate obţine doar după ce funcţionează centrala 

electrică. Investiţiile în producerea de energie electrică sunt enorme! Minim un milion de euro 

pentru un megawatt. De exemplu, pentru hidrocentrala de la Tarniţa, cu o capacitate de 1.000 MW, 

ar fi necesar aproximativ 1,2 miliarde de euro, iar pentru Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă, care vor 

avea o capacitate instalată de 1.400 MW, conform studiului de fezabilitate realizat de Ernst & 

Young, costurile totale de investiţie se ridică la circa 6,45 de miliarde de euro (circa 4,6 milioane 

euro/MW). Dacă, pentru investiţiile în care este statul implicat se pot utiliza contractele pe diferenţă 

(aprobate recent de Comisia Europeană) şi scheme de ajutor de stat, pentru investiţiile private cea 

mai importantă sursă de finanţare rămâne creditul bancar. Dar, orice bancă „normală la cap” cere 

garanţii la acordarea unui împrumut. La un credit pentru construcţia unui grup energetic, cea mai 

utilizată formulă de garantare o reprezenta contractul de vânzare a energiei electrice ce urma să 

fie produsă. Legea 123/2012 interzice contractele directe între un vânzător şi un cumpărător de 

electricitate, singura variantă acceptată fiind „centralizat”, adică pe Opcom. Dar, pe Opcom, nu pot 

tranzacţiona decât producătorii licenţiaţi de către ANRE, care nu acordă licenţă decât dacă centrala 

este funcţională! Practic, ne învârtim într-un cerc vicios! De aceea nici nu mai sunt investiţii private 

în producerea de energie electrică, după ce s-au investit circa 5 miliarde de euro în aproximativ 

5.000 MW în energii regenerabile în doar 4 – 5 ani! 

Cât de publice ar trebui să fie tranzacţiile 

Totuşi, măcar s-a lămurit problema cu „centralizat” din art. 23 al Legii 123/2012. Mai rămân de 

lămurit „transparent, public şi nediscriminatoriu”. 

http://www.focus-energetic.ro/sbarnaie-piata-de-energie-21693.html
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Şi „public” se pare că s-a lămurit: înseamnă pe bursa de energie, cu oferte de vânzare şi cumpărare 

pe care să le vadă toată lumea. 

Totuşi, traderii şi multinaţionalele au unele probleme: lucrând şi pe alte pieţe, nu numai în România, 

afacerile le pot fi afectate. Cum toate tranzacţiile sunt publice (cantitate, preţ, perioadă, companie 

etc), dacă pe piaţa din România vând energia cu 1 leu, iar în Germania sau India vând cu 10 lei, 

s-ar putea ca şi clienţii din aceste ţări să ceară acelaşi preţ. Deşi condiţiile pe acele pieţe pot fi 

diferite faţă de cele din România, pe un consumator nu-l interesează acest lucru; el vrea acelaşi 

preţ. E aceeaşi situaţie ca la creditele bancare: clienţii din România cer de la bănci aceleaşi 

dobânzi şi comisioane la credite ca şi cele pe care aceleaşi bănci le practică în Italia, Spania, 

Germania, chiar dacă pe piaţa locală condiţiile şi riscurile sunt altele decât pe pieţele externe. 

Majorările de preţuri şi tarife au umflat profiturile Romgaz şi Transgaz 

Profitul Romgaz a crescut cu 40% în primele nouă luni, până la 1,1 miliarde de lei, iar vânzările au 

urcat cu 27%, până la 3,29 miliarde de lei, în vreme ce profitul Transgaz a urcat cu 131%, până la 

474 de milioane de lei în aceeaşi perioadă, în timp ce veniturile au crescut cu 15%, până la 1,23 

miliarde, datorită creşterii preţurilor şi tarifelor, potrivit raportărilor bursiere făcute de cele două 

companii. 

În cazul Romgaz, veniturile din vânzarea gazelor din producţia internă, cu cea mai mare pondere 

în cifra de afaceri, au crescut cu 38,5%, la 2,58 miliarde de lei. 

Din vânzarea gazelor de import, Romgaz a obţinut venituri de doar 104,1 milioane de lei (22,8 

milioane de euro), în scădere de peste trei ori de la 354 milioane de lei în aceeaşi prioadă anul 

trecut. 

Majorarea veniturilor din vânzarea gazelor exploatate în România a rezultat atât din creşterea 

cantităţii vândute, dar mai ales din majorarea preţului. 

Astfel, creşterea producţiei vândute cu 7,65% a dus la înregistrarea unor venituri din vânzarea 

gazelor din producţia internă mai mari cu 142,76 milioane de lei. Depăşirea cantităţii livrate de 

gaze naturale a fost generată de creşterea solicitărilor beneficiarilor în scopul consumului sau 

comercializării pe piaţa de gaze, se arată în raportul Romgaz. 

Impactul creşterii preţului în venituri a fost de 575,2 milioane de lei, ca urmare a vânzării gazelor 

din producţia internă la un preţ mediu mai mare cu 28,6% faţă de cel realizat anul trecut. 

Tranzacţionarea după regulile pieţei regionale de energie a pornit cu dreptul 

Tranzacţionarea electricităţii după regulile pieţei regionale a pornit cu dreptul, potrivit OPCOM, 

operatorul pieţei naţionale de energie. Prima zi de tranzacţionare conform noilor reguli a fost 11 

noiembrie, precizează operatorul într-un anunţ. 

     Proiectul de constituire a bursei regionale de energie, formată din operatorii pieţelor din 

România, Cehia, Slovacia şi Ungaria va deveni funcţional din 19 noiembrie 2014 în loc de 11 

noiembrie, din motive tehnice, care nu ţin de ţara noastră. 

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

a declarat, ieri, că traderii de pe piaţa noastră sunt pregătiţi să tranzacţioneze pe noua platformă: 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/majorarile-preturi-tarife-umflat-profiturile-romgaz-transgaz-1_5464706b0d133766a8d107bd/index.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=253747&key=MjAxNC0xMS0xNCAxIDY4MzFlZGYwY2M2ODI3ZmRkNDA5YTlkOTI1MTkzNDU3
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"PZU poate funcţiona şi decuplat de bursa regională. Apreciez că piaţa s-a obişnuit cu noile reguli, 

iar cuplarea preţurilor se va face atunci când bursa regională va deveni funcţională". 

     Potrivit OPCOM, pe 11 noiembrie, numărul participanţilor care au introdus oferte a fost de 150, 

volumul tranzacţionat a fost de 126.185,1 MWh, respectiv o medie orară de 2.628,9 MWh/h. Preţul 

mediu de tranzacţionare a fost de 198,47 lei/MWh (44,82 euro/MWh).  

     Conducerea OPCOM apreciază în mod deosebit interesul manifestat de participanţii la piaţă, 

precum şi contribuţia lor la implementarea noilor reguli, ceea ce a determinat ca tranzacţionarea 

să se desfăşoare în bune condiţii, în urma aplicării noilor reguli. 

     Înfiinţarea bursei regionale de energie de către România, Ungaria, Cehia şi Slovacia presupune 

ca aceste patru ţări să aibă un preţ unic al electricităţii tranzacţionate pe pieţele spot. Cum România 

beneficiază, de doi ani, de cele mai mici tarife pentru electricitate din regiune, există riscul scumpirii 

energiei în urma tranzacţionării regionale a cantităţilor disponibile din cele patru state. 

     Niculae Havrileţ, preşedintele ANRE (reglementatorul pieţei de energie), a declarat, recent, 

pentru ziarul BURSA: "Din estimările noastre, după înfiinţarea bursei regionale, preţul electricităţii 

din România ar putea fluctua cu +/- 4% faţă de media actuală a pieţei noastre zilnice de 

tranzacţionare. Deci, nu prognozăm o scumpire semnificativă". 

          Bursa regională de energie va fi, de asemenea, şansa producătorilor din ţara noastră să-şi 

valorifice mai bine producţia la export. Ţara noastră se confruntă, de doi ani, cu o supra-producţie 

de electricitate, pe fondul unei scăderi semnificative a consumului.  

Transelectrica a obţinut un profit net de aproape 304 milioane de lei în primele nouă luni ale 

anului 

Transportatorul naţional de electricitate Transelectrica a obţinut un profit net de 302,98 milioane 

de lei în primele nouă luni ale anului, în creştere cu 130% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, 

potrivit unui raport al companiei. 

În trimestrul al treilea, compania a obţinut un profit net de 77 milioane de lei, în creştere cu 166% 

faţă de perioada similară a anului anterior. 

Veniturile companiei au fost de 1,95 miliarde de lei, în primele nouă luni din 2014, în creştere cu 

16%. EBITDA a crescut cu aproximativ 48%, ajungând la 607 milioane lei, în primele trei trimestre. 

Acţionarul principal al Transelectrica este statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, 

cu 58,6882% din acţiuni. 

Pierderile rușilor de la Alro au crescut de peste 5 ori, la 115 milioane lei, din cauza triplării 

costurilor cu certificatele verzi  

Producătorul de aluminiu Alro Slatina, cel mai mare consumator de energie electrică din România, 

controlat de rușii de la Vimetco, a înregistrat o pierdere netă ajustată de 115 milioane lei în primele 

9 luni ale acestui an, de peste 5 ori mai mare decât cea consemnată în perioada similară din 2013, 

în principal ca urmare a triplării costurilor cu achiziționarea de certificate verzi destinate 

subvenționării producătorilor de energie regenerabilă, de la 34 la 90 milioane lei, dar și 

supraproducției de aluminiu de pe piețele internaționale, care a dus la scăderea prețurilor de 

vânzare. 

http://www.bizenergy.ro/transelectrica-a-obtinut-un-profit-net-de-aproape-304-milioane-de-lei-in-primele-noua-luni-ale-anului/#.VGXKIFJO5Ms
http://www.bizenergy.ro/transelectrica-a-obtinut-un-profit-net-de-aproape-304-milioane-de-lei-in-primele-noua-luni-ale-anului/#.VGXKIFJO5Ms
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-electricitate/2013-stiri-electricitate/2013-energie-electrica/3155-pierderile-rusilor-de-la-alro-au-crescut-de-peste-5-ori-la-115-milioane-lei-din-cauza-triplarii-costurilor-cu-certificatele-verzi
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-electricitate/2013-stiri-electricitate/2013-energie-electrica/3155-pierderile-rusilor-de-la-alro-au-crescut-de-peste-5-ori-la-115-milioane-lei-din-cauza-triplarii-costurilor-cu-certificatele-verzi
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Alro și-a crescut nivelul vânzărilor de aluminiu procesat, dar din cauza unor factori pe care nu i-a 

putut controla, cum ar fi piața internațională a aluminiului și taxele legate de energie, compania a 

continuat să înregistreze pierderi, se arată într-un comunicat al Alro. 

“Al treilea trimestru al acestui an a fost unul dificil, marcat de scăderea cererii, în special în luna 

august, și de o creștere competiţională într-o piaţă care se confruntă cu supraproducţie. În ciuda 

costurilor ridicate, care nu au fost sub controlul nostru, am decis să continuăm și chiar să creștem 

investițiile pentru îmbunătățirea eficienței energetice, încercând astfel să contracarăm parțial 

condițiile dificile din piață”, a declarat președintele Consiliului de Administrație al Alro, Marian 

Năstase. 

Vânzările cantitative de produse de aluminiu au înregistrat un ușor avans de, 1% față de perioada 

similară a anului 2013, cu o creștere de 7% a vânzărilor de aluminiu procesat, în timp ce vânzările 

de produse de aluminiu primar s-au redus cu aproximativ 3%. 

Certificate verzi și creanțe TVA 

"Cu toate acestea, factorii externi au continuat să aibă un impact semnificativ asupra rezultatelor 

companiei: prețul scăzut al aluminiului pe piața internațională (media aferentă perioadei ianuarie – 

septembrie 2014 la Bursa de Metale din Londra a fost de 1.833 de dolari/tonă, în vreme ce în 

perioada similară a anului 2013 a fost de 1.871 de dolari/tonă), precum și costurile mari cu eco-

taxele. Conducerea companiei a continuat implementarea de măsuri care să asigure 

sustenabilitatea operațiunilor, cum ar fi printre altele diversificarea riscului privind achiziția de 

energie și continuarea investițiilor pentru dezvoltarea activității operaționale", se mai arată în 

comunicat. 

Astfel, doar în 2014, Alro a plătit aproximativ 90 de milioane de lei pentru cota de certificate verzi 

aferentă anului 2013, în vreme ce în perioada similară din 2013 a plătit aproximativ 34 de milioane 

de lei pentru cota de certificate verzi aferentă anului 2012. 

 

România, cuplată la bursa regională de energie. Atenție la noile reguli de tranzacționare! 

 

Atenție participanți la piață! Lansarea 4M Market Coupling – 4M MC este programată pentru 19 

noiembrie pentru ziua de livrare 20 noiembrie a.c. România aderă astfel la piețele cuplate din 

Cehia, Slovacia și Ungaria, un proces complex ce implică alinierea pieței de energie electrică 

pentru ziua următoare la cerințele mecanismului de cuplare adoptat de țările implicate, respectiv 

preluarea modificărilor legislative. Noi reguli devin operaționale pe bursa OPCOM urmare a 

implementării cuplării unice prin preț a Pieței pentru Ziua Următoare – PZU din Cehia, Slovacia, 

Ungaria și România. 

Participanții la piață au fost atenționați, printr-un mesaj operativ, transmis în data de 14 noiembrie, 

prin platforma PZU, asupra actualizării, respectiv modificării substanțiale a regulilor de 

tranzacționare. Pe lângă cuplarea unică prin preț a PZU, cu modificările specifice, se 

implementează și o nouă metodă de alocare a capacității. După lansarea cuplării piețelor, licitația 

explicită zilnică de capacități va fi eliminată, tranzacțiile zilnice bilaterale pe frontiera HU-RO vor fi 

eliminate. Numai capacitățile de transport transfrontalier alocate pe termen lung și intrazilnic vor fi 

http://www.alro.ro/article/alro-%C3%AEnregistrat-o-pierdere-net%C4%83-ajustat%C4%83-de-115-milioane-de-lei-%C3%AEn-primele-nou%C4%83-luni-ale-an
http://www.bizenergy.ro/romania-cuplata-la-bursa-regionala-de-energie-atentie-la-noile-reguli-de-tranzactionare/#.VGm-71JO5Mt
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disponibile pentru tranzacții bilaterale. Cuplarea României înseamnă lichiditate mai mare prin 

intermediul unei noi frontiere (HU-RO) implicată într-o procedură de alocare mai eficientă, susțin 

autoritățile. 

Pe parcursul lunii septembrie, au fost organizate ateliere de lucru în cadrul cărora au fost stabilite 

detaliile proceselor operative zilnice ale 4M MC. Se va acorda, în continuare, asistență celor care 

solicită, ne spune un furnizor de energie activ pe bursă. 

“Cuplarea piețelor este o oportunitate ,vine în sprijinul producătorilor. Aceștia vor putea participa 

pe PZU cu oferte bloc. Vor avea şansa să-şi valorifice mai bine producţia la export, în condițiile 

date: supra-producție de energie, pe fondul scăderii accentuate a consumului”, a declarat, recent, 

Niculae Havrileț, președintele ANRE. 

Din 11 noiembrie, tranzacționarea pe PZU se realizează în ora Europei Centrale 

Începând cu data de 11 noiembrie, procesul de tranzacţionare pe Piața pentru Ziua Următoare – 

PZU administrată de OPCOM se realizează în ore CET (ora Europei Centrale), iar participanţii la 

piaţă beneficiază de posibilitatea de a accesa facilităţi suplimentare, sistemul de tranzacţionare 

fiind adaptat în acest moment noilor reguli de tranzacţionare. Au fost implementate prevederile 

Ordinului ANRE nr. 82/2014 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei 

pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a 

pieţelor, realizându-se armonizarea prevăzută, potrivit unei informări OPCOM. 

 

Pisc, BNS: Viitorul Complexului Energetic Oltenia poate fi sumbru 
Viitorul Complexului Energetic Oltenia poate fi sumbru, cu implicări grave asupra personalului – 

aproximativ 18.000 salariaţi, iar România riscă închiderea producătorilor de energie pe combustibil 

solid, deşi mai are resurse de lignit şi huilă pentru zeci de ani, spune Ion Pisc, prim-vicepreşedinte 

BNS. Potrivit acestuia, consumul scăzut de energie (aproximativ 7.000 de MW), plăţile foarte mari 

pentru certificatele pentru gaze cu efect de seră fac imposibilă intrarea pe piaţă a producătorilor 

de energie pe combustibil solid. 

“Consumul final de energie în România este în scădere, iar exportul de energie este destul de 

redus din cauza lipsei de investiţii în liniile de transport. Scăderea consumului de energie este 

consecinţa mersului economic din ţara noastră. Multe unităţi îşi reduc producţia, închid capacităţi, 

neputând penetra piaţa internă şi externă. Actualmente, plătim tributul managementului 

neperformant din ultimii 15 ani”, afirmă Pisc, citat de Agerpres. 

În opinia sa, consumul scăzut de energie cu 7,2% în industrie şi construcţii demonstrează faptul 

că este vizibilă scăderea drastică din industrie şi construcţii gen Hidroconstrucţia – 

Energoconstrucţia, dar şi reduceri masive pe piaţa imobiliară, vorbim de reduceri de activitate în 

majoritatea unităţilor indiferent de forma de proprietate – stat sau privat. 

“Complexul Energetic Oltenia, deşi a investit în modernizarea grupurilor energetice şi în 

exploatările miniere, deşi are o putere instalată de 3.570 MW în cele 12 grupuri energetice, nu are 

acces în piaţă, chiar dacă costurile de producţie sunt accesibile pieţei, iar mare parte dintre cei 

18.000 de salariaţi riscă să îşi piardă locurile de muncă din lipsă de venituri”, a adăugat liderul 

sindical. 

http://www.focus-energetic.ro/pisc-bns-viitorul-complexului-energetic-oltenia-poate-fi-sumbru-21748.html
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Energia electrică, domeniul de 13 miliarde de euro în care numărul de firme a crescut de 4,4 

ori în perioada crizei datorită regenerabilelor 

Energia electrică este domeniul din cele mai importante 20 de sectoare de activitate locale în care 

s-a înregistrat cea mai mare creştere a numărului de firme în perioada 2008-2013, după cum arată 

statisticile furnizate de Registrul Comerţului. 

De la 861 de firme câte activau în acest sector în 2008, la finalul anului trecut numărul acestora 

ajunsese la peste 3.800. În ciuda creşterii semnificative a numărului de jucători, cifra de afaceri 

totală a domeniului a avut o evoluţie relativ stabilă, de la circa 50,3 miliarde de lei în 2008 la 

aproape 55,6 miliarde de lei anul trecut. Care sunt explicaţiile? 

În primul rând, datele trimise de Registrul Comerţului includ toate firmele care activează în 

domeniul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. 

În acest domeniu intră mai multe subdomenii cum sunt producţia, transportul, distribuţia şi co-

mercializarea energiei electrice, dar şi producţia, distribuţia şi comercilizarea gazelor. 

Unul dintre factorii care pot explica creşterea accelerată a numărului de firme din domeniu este 

boom-ul prin care a trecut producţia de energie verde în perioada 2008-2013. 

Potrivit datelor publicate de Transelectrica, operatorul sistemului naţional de transport al energiei 

electrice, în 2008 numai 23 de companii se calificau pentru schema de sprijin prin certificate verzi 

acordate de statul român în vederea susţinerii producţiei de energie regenerabilă. Tot în acel an, 

numai 47 MW, majoritatea în mici hidrocentrale, produceau energie regenerabilă. 

După primele opt luni ale acestui an, datele Transelectrica arată că 615 companii se calificau 

pentru schema de sprijin pentru energia regenerabilă, capacitatea operată de acestea fiind de 

peste 4.600 MW. 

Cea mai mare parte din această capacitate, aproape 2.800 MW, reprezintă proiectele eoliene. 

Chiar dacă numărul de firme a crescut semnificativ în perioada 2008-2013, cifra de afaceri totală 

din sector a înregistrat o evoluţie relativ stabilă, crescând de la 50,3 miliarde de lei în 2008 la 55,6 

miliarde de euro anul trecut. 

Sunt mai multe explicaţii care au stat la baza acestei evoluţii. În această perioadă, producţia de 

energie a scăzut cu aproape 13%, potrivit datelor ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare 

în domeniul Energiei), iar consumul s-a redus cu 9%. În acelaşi timp, preţul mediu spot pe bursa 

de energie OPCOM a ajuns anul trecut la 35,3 euro/MWh cu 31% mai redus comparativ cu 2008. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

http://www.zfcorporate.ro/energie/energia-electrica-domeniul-de-13-miliarde-de-euro-in-care-numarul-de-firme-a-crescut-de-4-4-ori-in-perioada-crizei-datorita-regenerabilelor-13582268
http://www.zfcorporate.ro/energie/energia-electrica-domeniul-de-13-miliarde-de-euro-in-care-numarul-de-firme-a-crescut-de-4-4-ori-in-perioada-crizei-datorita-regenerabilelor-13582268
http://www.zf.ro/wikizf/compania-nationala-de-transport-al-energiei-electrice-transelectrica-s-a-8481419
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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 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 

Preţ mediu [Lei/MWh] 164,90 232,03 161,92 191,72 168,79 183,25 189,92 
Pret Piata de Echilibrare          

(450 Lei +pret PZU) 
614,90 682,03 611,92 641,72 618,79 633,25 639,92 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

60.583 65.601 60.876 56.361 50.287 61.604 67.055 

 
 

 
 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  
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