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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

In timp ce statul ia dividendele companiilor din electricitate, consumatorul suporta 

investitiile? 

A devenit evidenta tendinta statului de a-si completa veniturile bugetului prin taxarea la sange a 

profiturilor companiilor la care este actionar, in speta cele din domeniul energetic, ce inca mai 

reusesc sa lucreze in profit. Transgaz, Transelectrica, Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica si 

chiar Electrica sunt principalele companii de la care statul vrea sa obtina maxim de venit, in 

detrimentul investitiilor pe care aceste societati trebuie sa le faca urgent. Pe de alta parte, in 

domeniul distributiei de energie electrica si gaze naturale lucrurile sunt cat se poate de clare inca 

de la privatizarea acestora: in schimbul unei taxe de monopol, care garanteaza profiturile 

companiilor din domeniu, se realizeaza si investitiile necesare. Ceea ce putin consumatori stiu 

insa, aceste investitii sunt suportate direct de catre ei. 

60 de mineri au pornit intr-un mars de 320 de kilometri, de la Targu Jiu la Bucuresti, pentru 

a "salva" Complexul Energetic Oltenia 

Pentru salvarea Complexului Energetic Oltenia, 60 de sindicalisti din cadrul Federatiei Nationale 

Mine Energie au plecat in mars din fata Sucursalei Electrocentrale Rovinari, indreptandu-se catre 

Bucuresti. 

"Marsul disperarii", organizat de catre sindicatele din cadrul Federatiei Nationale Mine Energie, 

consta in parcurgerea de catre mineri si energeticieni pe jos distanta de la locul de munca la 

Bucuresti, pentru depunderea unui memorandum, sustinut de semnaturile celorlalti angajati, 

conform Mediafax. 

”Dorim sa atragem atentia asupra a ceea ce se intampla in piata de energie, asupra legislatiei 

primare si secundare din aceasta piata, legislatie care face ca noi, producatorii de energie pe lignit, 

sa scoatem lignitul, il procesam, il transportam, il transformam in termocentrale in energie electrica, 

il injectam in retea si luam 17 bani pe kilowatt-ora, acasa oamenii il platesc cu 60 de bani, aproape 

70% din pretul platit se duce in buzunarul baietilor destepti, ca sunt din distributie, ca sunt din 

transport.(...) Nu se poate ca niste baieti destepti sa ia populatiei atatia bani pe energia electrica, 

in timp ce noi, producatorii clasici, vindem foarte jos si cu preturi din ce in ce mai mici si ne ducem 

spre insolventa", a declarat, pentru MEDIAFAX, Dumitru Parvulescu, presedintele Federatiei 

Nationale Mine Energie, care participa la mars.  

Calotă (ANRE): Regimul de TVA pentru producătorii de energie regenerabilă ar trebui 

modificat 

Regimul de TVA pentru producătorii de energie din surse regenerabile ar trebui modificat, în 

condiţiile în care, în prezent, aceştia plătesc TVA pentru toate certificatele verzi primite, indiferent 

http://energy-center.ro/actualitate-news/in-timp-ce-statul-ia-dividendele-companiilor-din-electricitate-consumatorul-suporta-investitiile/
http://energy-center.ro/actualitate-news/in-timp-ce-statul-ia-dividendele-companiilor-din-electricitate-consumatorul-suporta-investitiile/
http://www.wall-street.ro/articol/Social/197182/60-de-mineri-au-pornit-intr-un-mars-de-320-de-kilometri-de-la-targu-jiu-la-bucuresti-pentru-a-salva-complexul-energetic-oltenia.html
http://www.wall-street.ro/articol/Social/197182/60-de-mineri-au-pornit-intr-un-mars-de-320-de-kilometri-de-la-targu-jiu-la-bucuresti-pentru-a-salva-complexul-energetic-oltenia.html
http://www.mediafax.ro/
http://www.bizenergy.ro/calota-anre-regimul-de-tva-pentru-producatorii-de-energie-regenerabila-ar-trebui-modificat/#.Vw31QDFPjY4
http://www.bizenergy.ro/calota-anre-regimul-de-tva-pentru-producatorii-de-energie-regenerabila-ar-trebui-modificat/#.Vw31QDFPjY4
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dacă acestea sunt sau nu vândute, a declarat, marţi, Emil Calotă, vicepreşedinte al Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE). 

“România şi-a propus drept ţintă pentru anul 2020 ca 24% din consumul final de energie să provină 

din surse regenerabile şi a atins această ţintă în 2014. La fel, în ceea ce priveşte energia electrică, 

ţinta de 38% în consumul final pe care am avut-o pentru 2020 a fost depăşită în 2014. O 

reconsiderare a schemei de sprijin trebuie făcută cu mare atenţie, fără să inducem condiţii prin 

care sectorul de energie regenerabilă să intre în dificultate. Obiectivul final contează, adică ceea 

ce va fi în 2020, nu ţintele intermediare”, a spus Calotă, în cadrul unei conferinţe pe teme 

energetice, scrie agerpres. 

El a susţinut că orice modificare adusă în prezent schemei de sprijin poate fi aplicată doar cu 

acordul Consiliului Concurenţei şi al Comisiei Europene. 

“În acest moment este clar că piaţa de certificate verzi este distorsionată. Pentru a remedia situaţia, 

luăm în calcul diverse variante, însă niciuna nu va elimina preţul minim, pentru că acest lucru ar 

duce practic la desfiinţarea schemei de sprijin. Nu se poate elimina nici preţul minim, nici cel 

maxim”, a răspuns Calotă, întrebat dacă ANRE are în vedere eliminarea preţului minim de 

tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa de profil. 

Venituri lunare de peste 30.000 de euro pentru „greii“ din energie: bonusurile trec şi de 

400.000 de euro 

Bogatele firme din energie şi-au răsplătit anul trecut şefii cu bonusuri şi indemnizaţii pe măsura 

importanţei lor strategice. 

Campionul salariilor din sectorul energetic rămâne şi anul acesta Petru Văduva, omul care de la 

conducerea tuturor afacerilor deţinute de Ion Ţiriac a preluat funcţia de director general al 

Transgaz. 

Compania care deţine monopolul transportului de gaze naturale lucrează la marje nete şi 

operaţionale de invidiat, reuşind anul trecut să-şi păstreze rezultatele chiar şi într-un mediu 

caracterizat de scăderea cererii de gaze naturale. Astfel, la venituri de 1,69 miliarde de lei, profitul 

net al Transgaz s-a ridicat la 487,7 mil. lei, iar compania a lucrat la o uluitoare marjă a profitului 

operaţional (EBITDA – n. red.) de aproape 46%. 

„Remuneraţia fixă lunară pentru directorul general (Petru Văduva – n. red.) este de 24.224 lei brut“, 

se arată în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare pentru administratorii şi 

directorul general al Transgaz. Practic, contul lui Petru Văduva este alimentat lunar cu circa 18.000 

de lei. 

Dar nu de aici vin marile câştiguri pentru şefii companiilor din energie, ci din bonusurile pe care le 

primesc dacă îndeplinesc anumite criterii de performanţă. În total, veniturile brute fixe obţinute de 

Petru Văduva au fost rotunjite de un bonus pentru EBITDA, în contextul în care profitul operaţional 

al Transgaz de anul trecut a fost cu 26% mai mare faţă de cel asumat prin planul de administrare, 

şi printr-un bonus care premiază economiile făcute de companie. Din păcate, Petru Văduva a ratat 

bonusul de performanţă pentru investiţii pentru că firma a investit mai puţin decât şi-a asumat prin 

planul de administrare. Astfel, ţinând cont de aceste bonusuri, Văduva ar fi trebuit să primească 

anul trecut circa 3,12 mil. lei peste veniturile lunare fixe, dar plata se va face în limita a 1,49 mil. 

lei.  

http://www.zfcorporate.ro/energie/venituri-lunare-de-peste-30-000-de-euro-pentru-greii-din-energie-bonusurile-trec-si-de-400-000-de-euro-15241835
http://www.zfcorporate.ro/energie/venituri-lunare-de-peste-30-000-de-euro-pentru-greii-din-energie-bonusurile-trec-si-de-400-000-de-euro-15241835
http://www.zfcorporate.ro/energie/venituri-lunare-de-peste-30-000-de-euro-pentru-greii-din-energie-bonusurile-trec-si-de-400-000-de-euro-15241835
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„Lumina” s-ar putea ieftini din iulie 

Bonusul pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, plătit de toţi consumatorii din România prin 

facturile finale, ar putea scădea cu 9% în semestrul al doilea al acestui an, de la 15,82 de lei pe 

MWh, la 14,39 lei pe MWh, potrivit unui document al Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

domeniul Energiei (ANRE). Ceea ce înseamnă că şi factura la energie s-ar putea diminua. 

Autoritatea a recalculat sumele plătite producătorilor de energie în cogenerare de înaltă eficienţă 

(energie electrică şi termică produse simultan, cu eficienţă de peste 70%) pentru anul trecut şi a 

rezultat faptul că, „în urma calificării anuale pentru anul 2015, CNTEE Transelectrica SA are de 

plătit producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare suma de 27.847.102 lei, 

reprezentând diferenţa dintre valoarea bonusului neacordat şi a celui necuvenit”. 

Totodată, „în urma realizării analizei de supracompensare pe perioada de evaluare 01.01.2015-

31.12.2015, CNTEE Transelectrica SA, în raport cu producătorii în cogenerare are de plătit suma 

de 7.409.020 lei, reprezentând cuantumul de regularizare a antesupracompensării; are de încasat 

suma de 119.654.840 lei, reprezentând cuantumul de supracompensare”. 

În concluzie, Transelectrica are de încasat de la producătorii în cogenerare care au accesat 

schema de sprijin suma de 84,39 milioane lei pentru anul 2015, explică reprezentanţii ANRE. 

Vești bune pentru români. ANRE anunță scăderea bonusului pentru cogenerare cu 9% 

ANRE vine cu vești bune pentru români. Bonusul pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, plătit de 

toţi consumatorii în facturile finale, va scădea cu 9% în semestrul al doilea al acestui an, de la 

15,82 de lei pe MWh, la 14,39 lei pe MWh, se precizează într-un document al Autorităţii Naţionale 

de Reglementare în domeniul Energiei. 

Transelectrica are de încasat de la producătorii în cogenerare care au accesat schema de sprijin 

suma de 84,39 milioane lei pentru anul 2015, explică reprezentanţii ANRE. Sumele plătite 

producătorilor de energie în cogenerare de înaltă eficienţă (energie electrică şi termică simultan, 

cu eficienţă de peste 70%) pentru anul trecut au fost recalculate de specialiștii de la ANRE, 

rezultând că „în urma calificării anuale pentru anul 2015, CNTEE Transelectrica SA are de plătit 

producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare suma de 27.847.102 lei, reprezentând 

diferenţa dintre valoarea bonusului neacordat şi a celui necuvenit”. „În urma realizării analizei de 

supracompensare pe perioada de evaluare 01.01.2015-31.12.2015, CNTEE Transelectrica SA, în 

raport cu producătorii în cogenerare: are de plătit suma de 7.409.020 lei, reprezentând cuantumul 

de regularizare a antesupracompensării; are de încasat suma de 119.654.840 lei, reprezentând 

cuantumul de supracompensare”. 

Virgil Metea, Romgaz: gazul intern de pe piata libera este suprataxat, in timp ce gazele din 

import, nu. 

Piata de gaze din Romania inregistreaza o evolutie pe care putini ar fi putut-o anticipa in urma cu 

cativa ani. De la panica pornita in urma studiilor ce prognozau o epuizare a rezervelor si implicit o 

crestere alarmanta a dependentei de importuri si pana la cresterea preturilor la un nivel aproape 

de nesuportat pentru consumatori, am trecut in ultimii doi ani in extrema cealalta. Fara a creste 

productia interna, dar pe fondul reducerii consumului, Romania a ajuns sa isi asigure aproape 

integral consumul de gaze, iar perspectiva exploatarii gazelor din Marea Neagra ne-ar aduce chiar 

in postura de exportatori. Pana atunci sa nu uitam insa ca exportul de gaze ramane o optiune chiar 

http://www.focus-energetic.ro/lumina-s-ar-putea-ieftini-din-iulie-33265.html
http://www.focus-energetic.ro/lumina-s-ar-putea-ieftini-din-iulie-33265.html
http://www.investenergy.ro/vesti-bune-pentru-romani-anre-anunta-scaderea-bonusului-pentru-cogenerare-cu-9/
http://energy-center.ro/actualitate-news/virgil-metea-romgaz-gazul-intern-de-pe-piata-libera-este-suprataxat-in-timp-ce-gazele-din-import-nu/
http://energy-center.ro/actualitate-news/virgil-metea-romgaz-gazul-intern-de-pe-piata-libera-este-suprataxat-in-timp-ce-gazele-din-import-nu/
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si in actuala conjunctura, conditionat insa de dezvoltarea unor magistrale pe relatia Vest. Piata din 

Romania este dominata de doi mari producatori (Romgaz si Petrom), in timp ce pe segmentul de 

distributie si furnizare au inceput sa apara primele forme ale concurentei de piata. Avem si doua 

platforme de tranzactionare, cu perspectiva de a deveni burse, dar, in acelasi timp avem si un 

segment considerabil de consumatori aflati in regim reglementat. Si pentru ca preturile 

internationale la gaze incep sa concureze preturile din productia interna a aparut si ideea unei 

liberalizari timpurii a pietei de gaze, astfel incat consumatorii sa beneficieze de cele mai 

competitive oferte. Lucrurile nu sunt insa deloc simple, atunci cand analizam posibilitatea unei 

accelerari a procesului de liberalizare. 

 
Activitatea Complexului Energetic Hunedoara, in impas: Ministerul Finantelor a respins 

administratorul judiciar actual, fara sa vina cu o noua propunere  

Ministerul Finantelor si ANAF au respins joi confirmarea firmei de insolventa GMC SPRL in calitate 

de administrator judiciar al Complexului Energetic Hunedoara, informeaza publicatia locala 

Cronica Vaii Jiului. Pe de alta parte, Ministerul Finantelor si ANAF, in calitate de principali creditori, 

nu au venit cu o noua propunere, fapt care ar putea duce la blocarea activitatii companiei, potrivit 

informatiilor obtinute de HotNews.ro. In plus, nu a fost numit nici un comitet al creditorilor, care ar 

trebui sa fie format din cinci persoane, deoarece ANAF si Ministerul Finantelor ar fi propus doar 

reprezentanti de-ai lor. Ministerul Finantelor si ANAf vor emite un punct de vedere in cursul zilei 

de vineri. 

Cum s-au petrecut lucrurile 

In cursul zilei de joi a avut loc o sedinta a creditorilor, avand pe ordinea de zi confirmarea 

administratorului judiciar si numirea unui comitet al creditorilor. Ministerul Finantelor si ANAF, care 

detin impreuna o pondere a creantelor de peste 75%, au trimis un reprezentant cu mandat clar: sa 

respinga confirmarea firmei din Craiova GMC SPRL. Insa, reprezentantul ANAF si Ministerului 

Finantelor nu a propus un alt administrator, deoarece nu avea in mandat acest lucru. Potrivit 

deciziei Tribunalui Hunedoara din ianuarie 2016, de intrare a CE Hundoara in insolventa, GMC 

SPRL este doar administrator judiciar provizoriu. Reprezentantul principalilor creditori a sustinut 

ca nu poate face o alta propunere, pentru ca ANAF trebuie sa respecte anumite proceduri de 

selectie a unui administrator judiciar. Aceste proceduri de selectie pot dura si sase luni, au spus 

pentru HotNews.ro surse apropiate situatiei. 

Au investit 800 de milioane de euro, dar trec la deprecieri. Portughezii de la EDPR au tăiat 

peste 20 mil. euro din valoarea eolienelor din România 

Cea mai mare parte a deprecierilor de 22 de milioane de euro pe care portughezii de la Energias 

de Portugal Renovaveis (EDPR) le-au avut anul trecut au fost înregistrate în România. 

După ce au investit 800 de milioane de euro în eoliene şi solare pe plan local, portughezii se uită 

acum la România, fostul El Dorado al energiei verzi, cu ochi „conservatori“. 

„În 2015, deprecierile au avut un impact negativ de 22 de milioane de euro în EBIT (profitul înainte 

de dobânzi şi impozite – n. red.) mai ales ca urmare a faptului că grupul şi-a asumat o perspectivă 

conservatoare asupra activelor din România pe o perioadă mai lungă“, se arată în raportul pentru 

anul 2015 publicat de EDPR. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20937651-activitatea-complexului-energetic-hunedoara-impas-ministerul-finantelor-respins-administratorul-judiciar-actual-fara-vina-noua-propunere.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20937651-activitatea-complexului-energetic-hunedoara-impas-ministerul-finantelor-respins-administratorul-judiciar-actual-fara-vina-noua-propunere.htm
http://cronicavj.ro/wp/?p=48340
http://www.zfcorporate.ro/energie/au-investit-800-de-milioane-de-euro-dar-trec-la-deprecieri-portughezii-de-la-edpr-au-taiat-peste-20-mil-euro-din-valoarea-eolienelor-din-romania-15218412
http://www.zfcorporate.ro/energie/au-investit-800-de-milioane-de-euro-dar-trec-la-deprecieri-portughezii-de-la-edpr-au-taiat-peste-20-mil-euro-din-valoarea-eolienelor-din-romania-15218412
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EDPR, divizia de energie verde a grupului spaniol Energias de Portugal, este al treilea cel mai 

puternic investitor în sectorul energiei regenerabile din România, după cehii de la CEZ şi italienii 

de la Enel. 

EDP Renovaveis a investit, potrivit calculelor ZF, aproape 800 de milioane de euro în România, 

într-un parc de proiecte de energie regenerabilă de 521 MW, din care 471 MW sunt proiecte 

eoliene, restul fiind solare. 

Cel mai puternic investitor în acest domeniu este grupul ceh CEZ, care a pariat 1,1 miliarde de 

euro pe proiectul eolian Fântânele-Cogelac, un „monstru“ cu o capacitate de 600 MW, cel mai 

mare proiect eolian pe uscat din România şi la nivel european. Italienii de la Enel au lăsat şi ei 

aproape 800 mil. euro în turbine şi solare în România, având acum proiecte de 534 MW. 

Statul a găsit soluţia pentru Valea Jiului: Se va accesa un ajutor de stat pentru închiderea 

minelor, dar activitatea poate continua dacă este returnat 

Accesarea unui ajutor de stat pentru închiderea minelor necompetitive din Valea Jiului este o 

soluţie identificată de Comitetul pentru activitatea minieră stabilit de Ministerul Energiei, membrii 

acestuia subliniind că activitatea poate continua şi după 2018, în condiţiile returnării banilor. 

Complexul Energetic Hunedoara, care extrage huilă din Valea Jiului, a intrat în insolvenţă la 

începutul acestui an. 

Cele patru mine viabile de huilă sunt Livezeni, Lonea, Vulcan şi Lupeni. Rezerva totală de cărbune 

existentă în prezent în Valea Jiului este de 53,2 milioane tone, cea mai mare cantitate găsindu-se 

la exploatarea minieră de la Livezeni (17,5 milioane de tone), iar cea mai mică (7 milioane de tone) 

la exploatarea minieră Lonea. „Cea mai mare problemă identificată de membrii Comitetului pentru 

activitatea minieră este lipsa acută a investiţiilor din ultimii 20 de ani, lipsa retehnologizării şi 

modernizării metodelor de extracţie. După Revoluţie, nivelul investiţiilor în minerit a scăzut la 5% 

din valoarea celor de dinainte de 1989, iar după anul 2007 nu a mai fost demarată nicio investiţie. 

Complexurile mecanizate asigură, potrivit specialiştilor din Comitet, productivitate dublă faţă de 

metodele clasice de exploatare, folosite în mare parte dintre minele actuale. Costurile de 

achiziţionare a unui astfel de complex mecanizate sunt evaluate de circa 11 — 12 milioane de 

euro. Potrivit calculelor făcute de membrii Comitetului, cheltuielile de retehnologizare a minei 

Livezeni ajung la 127 de milioane de lei“, se menţionează într-un comunicat postat pe site-ul 

Ministerului Energiei. 

Situatie tensionata la CE Oltenia. Ministerul Energiei acuza conducerea companiei ca nu a 

prezentat informatii complete pentru intocmirea unui plan de actiune in sectorul lignitului  

Circa 150 de mineri de la Complexul Energetic Oltenia au ajuns luni in Bucuresti, dupa o 

saptamana de mers pe jos de la Rovinari, traseu ce depaseste 300 de kilometri. In acest fel, minerii 

protesteaza fata de viitoarele disponibilizari, care ar urma sa aiba loc in vara. In acest timp, 

ministerul de resort incearca sa intocmeasca un plan de actiune in sectorul lignitului, insa demersul 

este ingreunat de lipsa unor informatii. Ministerul Energiei acuza conducerea companiei ca nu a 

furnizat informatii complete cu privire la elementele de fundamentare a planului de actiune in 

sectorul lignitului. De asemenea, ii atrage atentia directorului general interimar, Laurentiu 

Ciobotarica, ca are o responsabilitate directa in ceea ce priveste buna administrare a societatii. 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/statul-gasit-solutia-valea-jiului-accesa-ajutor-stat-inchiderea-minelor-activitatea-continua-returnat-1_570e06685ab6550cb8efd117/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/statul-gasit-solutia-valea-jiului-accesa-ajutor-stat-inchiderea-minelor-activitatea-continua-returnat-1_570e06685ab6550cb8efd117/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20943448-situatie-tensionata-oltenia-ministerul-energiei-acuza-conducerea-companiei-nu-prezentat-informatii-complete-pentru-intocmirea-unui-plan-actiune-sectorul-lignitului.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20943448-situatie-tensionata-oltenia-ministerul-energiei-acuza-conducerea-companiei-nu-prezentat-informatii-complete-pentru-intocmirea-unui-plan-actiune-sectorul-lignitului.htm
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CE Oltenia este o companie cu peste 15.000 de angajati, aflata intr-o situatie extrem de dificila, 

dupa multi ani de control politic si dupa pierderi de aproape 1 miliard de lei in 2015 si 700 de 

milioane de lei in 2014.  Incepand cu iulie 2016 ar urma sa fie disponibilizati circa 2.000 de angajati, 

din cei 15.000 cat sunt in prezent.  

Conducerea ministerului Energiei s-a intalnit duminica, in sedinta, pentru a analiza evolutia 

lucrarilor Comitetului de Coordonare pentru activitatea miniera. In cadrul intalnirii au existat discutii 

punctuale cu privire la evolutia Complexului Energetic Oltenia, in conditiile in care, in sedinta de 

marti, 12 aprilie, membrii Grupul de lucru Lignit din cadrul Comitetului, din care face parte si 

conducerea CEO, au prezentat un raport sumar, incomplet, informeaza Ministerul Energiei printr-

un comunicat de presa. 

Potrivit acestuia, membrii Comisiei nu au putut furniza informatii complete cu privire la elementele 

de fundamentare a planului de actiune in sectorul lignitului si nici masurile necesare pentru a se 

atinge strategia de dezvoltare pe viitor. 

Energia eoliană asigură, vineri, aproape un sfert din producţia de electricitate a ţării 

Energia eoliană acoperă, vineri, 23% din producţia de energie electrică al României, fiind a doua 

sursă ca importanţă, după cea hidro, potrivit datelor privind starea sistemului energetic naţional 

prezentate în timp real pe site-ul Transelectrica. 

Astfel, producţia de energie în centralele eoliene era vineri, la ora 14,00, de 1.941 MW, 

reprezentând 23,21% din producţia naţională. Energia hidro este singura care o depăşeşte, cu o 

producţie de 2.192 MW (26% din total). 

Producţia de energie eoliană este extrem de fluctuantă, depinzând în totalitate de intensificările 

vântului. Spre exemplu, pe 12 aprilie, energia eoliană reprezenta 41% din producţia naţională, 

scrie agerpres. 

De regulă, pe primul loc este energia produsă din cărbune, cu peste 30%, urmată de cea hidro 

(25-30%) şi de cea nucleară (20%). 

De ce moare cu zile si cu stiinta autoritatilor Complexul Energetic Oltenia? 

In plina criza a producatorilor de energie electrica pe baza de carbune, Romania importa energie, 

de circa doua luni de zile, din Ucraina, Cehia si Slovacia, prin intermediul unei firme prezente pe 

piata din Romania in toate segmentele de activitate. Cantitati care depasesc 500 de MW pe interval 

orar intra in Romania, circa 80% din aceasta energie fiind directionata prin linia Mukachevo-

Rosiori, a carei capacitate nominala nu depaseste nivelul de 500 MW, in timp ce alocarile 

comerciale ale Transelectrica (cota lunara si cota anuala) nu depasesc un total de 100 MW. In 

concluzie, balanta energetica a tarii noastre este pe deficit in lunile februarie, martie, necesarul de 

consum fiind acoperit din import. In tot acest timp, Complexul Energetic Oltenia, cel mai mare 

producator de energie electrica din Romania pe baza de carbune este obligat de catre Dispecerul 

Energetic National sa produca la limita de avarie, adica in jur de 1200-1400 MWh. 

 

 

 

 

http://www.bizenergy.ro/energia-eoliana-asigura-vineri-aproape-un-sfert-din-productia-de-electricitate-a-tarii/#.VxSQGDFPjY4
http://energy-center.ro/actualitate-news/de-ce-moare-cu-zile-si-cu-stiinta-autoritatilor-complexul-energetic-oltenia/
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2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04 

Preţ mediu [Lei/MWh] 118,20 102,40 83,12 126,73 143,89 130,42 124,18 127,70 116,83 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

568,20 552,40 533,12 576,73 593,89 580,42 574,18 577,70 566,83 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

75.927 77.630 68.461 79.263 75.684 79.177 78.640 78.428 69.334 

 

Preţuri şi volume 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 

Preţ mediu [Lei/MWh] 104,72 128,20 143,00 145,17 130,75 108,14 99,62 102,71 152,86 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

         

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

67.152 67.061 69.994 64.865 66.636 79.059 65.398 60.712 68.146 

 

Preţuri şi volume 19.04 

Preţ mediu [Lei/MWh] 133,72 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

583,72 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

65.738 

 
 

 
 

 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  

Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


