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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Când legile lasă loc interpretărilor ANRE…piața de energie dă în clocot! Scutirea de la plata 

certificatelor verzi nu este retroactivă! 

Marii consumatori de energie și-au făcut degeaba speranțe: scutirea de la plata certificatelor verzi 

nu se aplică retroactiv! Anunțul vine din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul 

Energiei – ANRE, care printr-o interpretare – nu neapărat oficială – a legislației, încinge din nou 

spiritele pe piața de energie. Este o interpretare corectă, chiar dacă vine cu întârziere, care lovește 

în marii consumatori de energie care și-au făcut calculele să fie exceptați de la plata certificatelor 

verzi cu data de 1 ianuarie 2015, cu toate că acordurile le-au fost înmânate începând din vara 

anului trecut. ANRE consideră , pe bună dreptate, că acordurile de exceptare nu pot produce 

efecte retroactiv (înainte de data emiterii acordului), ci numai după data emiterii acestora. În 

România, potrivit art. 1 din Codul civil, „Legea dispune numai pentru viitor; ea nu are putere 

retroactivă”! 

Cu toate acestea, pe fondul unei legislații care lasă loc interpretărilor, se precizează că „exceptarea 

[…] se aplică la cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi care se aplică furnizorilor de 

energie, comunicată de ANRE, începând cu anul în care a fost obţinut acordul de exceptare’, fără 

a fi indicată o dată precisă de la care aceste acorduri intră în aplicabilitate. Cu acordul tacit al 

Ministerului Economiei, fără ca Ministerul Energiei sau ANRE să se grăbească să tranșeze 

lucrurile, beneficiarii scutirilor de la plata certificatelor verzi au pariat pe … aplicarea retroactivă a 

legii! ANRE vine însă, la începutul anului 2016, și își exprimă punctul de vedere, dar lasă în seama 

Guvernului emiterea unei interpretări oficiale a prevederii de la art. 3 alin. (1) din HG nr. 495/2014 

în ceea ce privește momentul aplicării acordurilor de exceptare emise pe parcursul anului 2015 – 

respectiv, începând cu 01 ianuarie 2015 sau începând cu data emiterii acordurilor de exceptare. 

În plus, cel care a adoptat norma civilă este competent să facă şi interpretarea ei oficială, susțin 

reprezentanții ANRE. 

Documentele privind Strategia Energetică vor fi revizuite până la 15 februarie 

Ministerul Energiei şi-a propus să actualizeze până la 15 februarie documentele publicate în 2014 

privind Strategia Energetică a României pentru următorii 20 de ani, potrivit noului site al instituţiei, 

lansat vineri. 

Strategia Energetică a României 2016-2035 a fost începută în 2014, când au fost publicate două 

documente preliminare: ”Analiza stadiului actual” şi ”Obligaţii naţionale şi internaţionale”. Aceste 

documente sunt, în prezent, în proces de actualizare şi restructurare. La secţiunea ”Strategia 

Energetică a României: 2016-2035, cu perspectiva anului 2050”, reprezentanţii ministerului 

menţionează: ”În prezent, are loc actualizarea şi restructurarea documentelor publicate în 2014, 

Analiza stadiului actual, respectiv Obligaţii naţionale şi internaţionale. Sunt incluse date oficiale 

actualizate şi sunt luate în consideraţie recentele evoluţii de ordin legislativ, politic şi tehnologic la 

http://www.investenergy.ro/cand-legile-lasa-loc-interpretarilor-anrepiata-de-energie-da-in-clocot-scutirea-de-la-plata-certificatelor-verzi-nu-este-retroactiva/
http://www.investenergy.ro/cand-legile-lasa-loc-interpretarilor-anrepiata-de-energie-da-in-clocot-scutirea-de-la-plata-certificatelor-verzi-nu-este-retroactiva/
http://www.capital.ro/documentele-privind-strategia-energetica-vor-fi-revizuite-pana-la-15-februarie.html
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nivel internaţional, european şi naţional. Termenul de publicare al documentelor revizuite este 15 

februarie 2016”. 

Termenul-limită estimativ de finalizare a întregului document privind Strategia Energetică a 

României este 15 septembrie 2016, mai precizează oficialii ministeriali, potrivit Agerpres. 

”Obiectivul este ca documentul final să fie supus dezbaterii parlamentare şi asumat de către 

Parlamentul României prin act normativ, astfel încât să-şi poată realiza funcţia de ancoră a legilor, 

reglementărilor şi politicilor din domeniul energiei”, se mai arată pe noul site. 

Tot pe noul site se menţionează echipa care se ocupă de elaborarea strategiei, împărţită în trei 

organisme. Consiliul Director este format din 10 membri, printre care: ministrul Economiei, Costin 

Borc; ministrul Energiei, Victor Grigorescu; cei trei secretari de stat din Ministerul Energiei; Răzvan 

Nicolescu - consultant în cadrul Deloitte şi fost ministru, cel care a iniţiat revizuirea strategiei; 

Mihnea Constantinescu - ambasador cu însărcinări speciale de securitate energetică. 

Cota de certificate verzi: 12,15% în 2016. Guvernul dă lovitura de graţie pentru o mare parte 

dintre producători, avertizează asociațiile din sectorul regenerabilelor 

Guvernul a aprobat, în ultima sa ședință din acest an, cota obligatorie de energie electrică produsă 

din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi. În 

comunicatul transmis de Executiv se menționează că noua cotă a fost majorată de la 11,9% în 

2015 la 12,15% pentru anul viitor. 

„Pentru 2016, cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care 

beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, este de 12,15% din consumul final brut 

de energie electrică, potrivit unei Hotărâri adoptate astăzi de Guvern. Cota pentru anul viitor este 

mai mare decât cea pentru 2015, când a fost stabilită la nivelul de 11,9%”, se precizează în 

comunicat. Totodată se face mențiunea că acest nivel al cotei obligatorii pentru 2016 menţine 

impactul în factura consumatorului la nivelul utilizat în 2015, de circa 35 lei/MWh, netransferând 

costuri nejustificate în factură. „În cazul în care se iau în calcul şi acordurile pentru exceptare emise 

până la sfârşitul anului 2015 (circa 7000 GWh) şi ale anului 2016 (circa 1000 GWh, suplimentar 

faţă de anul 2015), impactul certificatelor verzi în factura consumatorilor finali de energie electrică 

neexceptaţi (populaţie şi IMM-uri) va înregistra o creştere de la 35 lei/MWh, la circa 43 lei/MWh”, 

se mai menționează în comunicatul Executivului. 

„O scumpete” de distribuţie veche, la curent 

Aproape toată lumea, toţi specialiştii, analiştii sunt de acord că o nouă Strategie energetică a 

României ar trebui să pună accent pe infrastructură, adică pe îmbunătăţirea sistemelor de transport 

şi distribuţie a electricităţii. Şi toţi au dreptate! Pentru că aproape tot ce ţine de distribuţiile de curent 

(liniile electrice, staţiile şi posturile de transformare, punctele de alimentare), dacă nu sunt vechi, 

sunt foarte vechi! Şi această situaţie se regăseşte la toţi distribuitorii, privatizaţi sau nu. În aceste 

condiţii, nu înţelegem de ce plătim atât de mult tariful de distribuţie! Pentru că, în ultimii 10 ani, 

tarifele aproape s-au dublat sau mai mult la majoritatea distribuitorilor, dar fără prea mari 

îmbunătăţiri pentru consumatori! 

Reamintim, prima privatizare a unor filiale Electrica a avut loc în anul 2004, când grupul italian Enel 

a plătit 36 de milioane de euro pentru pachetele de câte 24,6% din acţiunile Banat şi Dobrogea 

achiziţionate şi 76 de milioane de euro pentru titlurile nou emise, special pentru această tranzacţie, 

http://www.investenergy.ro/cota-de-certificate-verzi-1215-in-2016-guvernul-da-lovitura-de-gratie-pentru-o-mare-parte-dintre-producatori-avertizeaza-asociatiile-din-sectorul-regenerabilelor/
http://www.investenergy.ro/cota-de-certificate-verzi-1215-in-2016-guvernul-da-lovitura-de-gratie-pentru-o-mare-parte-dintre-producatori-avertizeaza-asociatiile-din-sectorul-regenerabilelor/
http://www.focus-energetic.ro/o-scumpete-de-distributie-veche-la-curent-30967.html
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astfel încât a ajuns la majoritatea de 51% în ambele filiale Electrica. În anul 2008, Enel a 

achiziţionat direct de la Electrica 50% din acţiunile Electrica Muntenia Sud, pentru 395 milioane 

euro, şi a subscris noi acţiuni la majorarea de capital social, cu suma de 425 milioane euro, 

ajungând să deţină 64,4% din titluri. Electrica Moldova a fost privatizată în anul 2005, când 

concernul german E.ON Energie a preluat 24,6% din acțiuni pentru 31,4 milioane euro și a majorat 

capitalul cu încă 68,6 milioane euro, pentru a ajunge la 51%. Tot în anul 2005, grupul ceh CEZ a 

plătit suma de 62,8 milioane de euro pentru achiziţia directă a 24,62% din capitalul Electrica 

Oltenia, iar, în urma unei majorări de capital de 103,6 milioane de euro, a ajuns la o participaţie de 

51%. Restul filialelor (Transilvania Nord şi Sud şi Muntenia Nord) este deţinut majoritar de 

compania Electrica, privatizată în anul 2014, dar la care statul român a rămas cel mai mare 

acţionar. 

Ieftinirea de 8% a energiei anunţată de Ministrul Energiei este falsă. Cu cât scad, în realitate, 

facturile de la 1 ianuarie  

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a anunţat o ieftinire a energiei electrice cu 8%, în această 

lună, fără a avea la mână un calcul complet. În realitate, ieftinirea este cu mult mai mică, doar 3,5 

- 3,6%, şi datorată exclusiv scăderii TVA. Tăierea, în decembrie, de către ANRE a tarifelor de 

distribuţie de electricitate a fost compensată de creşterea componentei de piaţa concurenţială în 

factură şi de creşterea ponderii certificatelor verzi -  subvenţia prin care toţi românii sunt obligaţi 

să ajute producătorii de energie eoliană şi fotovoltaică. Calculul lui Grigorescu a conţinut doar 

scăderea TVA şi a tarifelor de distribuţie, de unde şi rezultatul eronat la care a ajuns. 

De la 1 ianuarie 2016, preţul energiei electrice livrate populaţiei, s-a micşorat cu 3,5 – 3,7%. funcţie 

de furnizor, potrivit datelor trimise de Enel, CEZ, Electrica şi E.ON către ECONOMICA.NET. Cifrele 

sunt departe de ceea ce a anunţat, acum câteva zile, ministrul Energiei Victor Grigorescu, care 

vorbea de o scădere cu 8% a facturilor. „Monitorizăm care sunt efectele scăderii TVA, inclusiv pe 

piața de energie electrică, unde, după reducerile operate de reglementator, există estimări pentru 

o scădere de 8 procente, în medie”, a precizat Grigorescu, la Antena 3. 

Anunţată cu surle şi trâmbiţe, tăierea tarifelor de distribuţie cu 12%, în mediu, cu impact de 4% în 

preţul final, a fost compensată în totalitate de creşterea CPC(componenta de  piaţă concurenţială) 

în factură  la 60%, de la 50%, în ianuarie. Aceasta reprezintă de fapt cantitatea care se cumpără 

de pe piaţa liberă al energiei, al cărei preţ a crescut la 450 de lei/MWh, în această lună, în condiţiile 

în care cel reglementat este de 350 de lei/MWh. 

În plus, de la 1 ianuarie, a crescut ponderea certificatelor verzi în factură, de la 35 de lei/MWh la 

43 de lei/MWh. Aceste două elemente au anulat efectul scăderii tarifelor de distribuţie. Astfel, 

singurul impact pozitiv în factură a rămas cel al diminuării cotei TVA de la 24% la 20%, 

corespunzător unei reduceri de circa 3,3% în preţul final al energiei electrice pe care îl plătim cu 

toţii. 

Dunăre mică, energie multă 

Debitul Dunării la intrarea în țară este unul dintre cele mai mici din ultimii ani, la 45% din media 

multianuală, primul afectat fiind traficul fluvial. La un debit de sub 2.300 mc/s astă vară, autoritățile 

erau îngrijorate din cauza secetei. Chiar și așa, producția de energie electrică din surse hidro este 

mare, pentru că și consumul a ajuns la cote de 9.000 MWh, demult nemaivăzute la noi. 

http://www.economica.net/pret-energie-electrica-2016-ieftinire-factura-2016-ministrul-energiei-victor-grigorescu_113024.html
http://www.economica.net/pret-energie-electrica-2016-ieftinire-factura-2016-ministrul-energiei-victor-grigorescu_113024.html
http://www.focus-energetic.ro/dunare-mica-energie-multa-30926.html
http://www.focus-energetic.ro/dunare-mica-energie-multa-30926.html
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Datele zilnice prezentate de Administrația Națională ”Apele Române” arată că debitul la intrarea 

în ţară, secţiunea Baziaş, în intervalul 04 – 05.01.2016, a fost a fost de 2.250 mc/s, sub media 

multianuală a lunii ianuarie, de 4.950 mc/s. Pentru perioada următoare, se preconizează ca debitul 

la intrarea în ţară să fie staţionar, iar în aval de Porţile de Fier debitele să fie în scădere. 

În aceste condiții, barjele care circulă pe Dunăre în dreptul Portului Giurgiu practică o încărcătură 

aproape la jumătate din capacitate în condiţiile în care cotele apelor Dunării sunt de minus 45 de 

centimetri şi au în continuare tendinţa de scădere cu încă şase centimetri, potrivit datelor furnizate 

de Dispeceratul Portului Giurgiu. Conform acestuia, cotele apelor Dunării la Giurgiu sunt cele mai 

mici din ultimii zece ani de zile în această perioadă a anului. În aceste condiții, s-au impus restricții 

de navigație, fiind permise pe Dunăre nave cu pescaj ce nu trebuie să depăşească 1,8-1,9 metri; 

practic barjele trebuie încărcate proape la jumătate din capacitate, conform Dispeceratului Portului, 

precizează Agerpres. 

România produce energie 

Vremea rece din această perioadă a dus la creșterea consumului de energie electrică la 9.000 

MWh, cote care nu au mai fost întâlnite demult. De altfel, producția de energie a depășit 10.000 

MWh, marți, 5 ianuarie, în condițiile în care restul de peste1.000 MWh a fost exportat; s-a ajuns și 

la exporturi de 1.280 MWh în anumite momente din zi, după cum arată datele Transelectrica. Cu 

toată Dunărea scăzută, Hidroelectrica a asigurat 22% din producție, ponderea producției hidro 

scăzând spre seară. De altfel, cum era de așteptat, producția de energie pe bază de cărbune a 

deținut supremația, cu un aport de 28%, urmată de cea pe bază de hidrocarburi, adică gaz, cu o 

pondere sensibil egală cu energia hidro, pentru ca energia nucleară să asigure aproape 14% din 

producție, funcționând la capacitate, cu cele două reactoare. Energia regenerabilă a reprezentant 

aproximativ 12% din producție, în condițiile în care vântul nu a prea bătut. 

Dacian Ciolos: Sper ca strategia energetica nationala sa fie finalizata in acest an  

Premierul Dacian Ciolos a declarat, joi, ca spera ca strategia energetica nationala va fi finalizata 

in acest an, in perspectiva discutiilor la care Romania trebuie sa participe in plan european, 

transmite Agerpres. 

Seful executivului s-a intalnit, la sediul Ministerului Energiei, cu ministrul Victor Grigorescu pentru 

a discuta aplicarea planurilor de masuri sectoriale. 

"Am trecut in revista principalele teme. Am discutat in primul rand despre pregatirea si, sper eu, 

finalizarea in cursul acestui an a strategiei energetice a Romaniei, o strategie la care a inceput 

deja sa lucreze guvernul precedent. S-a ajuns la un anumit stadiu si obiectivul ar fi sa finalizam 

aceasta strategie, pentru ca Romania sa poata sa stie cum sta, care sunt perspectivele care si le 

pregateste si sa poata sa participe activ la discutiile pe care si le pregateste, inclusiv la constituirea 

uniunii energetice la nivel european", a afirmat Ciolos la finalul intalnirii. 

Potrivit premierului, discutiile s-au referit si la securitatea de aprovizionare energetica a Romaniei, 

la piata energetica nationala, precum si la aplicarea Ordonantei 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, respectiv aplicarea criteriilor de integritate in companiile 

energetice cu capital de stat sau majoritar de stat. 

"Trebuie sa lucram in cursul acestui an pentru a asigura securitatea de aprovizionare pentru acest 

an si pentru anul viitor si pentru ca sa intram in iarna acestui an, la sfarsitul acestui an cu cateva 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20728641-dacian-ciolos-sper-strategia-energetica-nationala-fie-finalizata-acest.htm
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chestiuni clarificate, sa vedem cum putem avansa pe partea de interconectari. Apoi, am discutat 

despre piata energetica nationale, despre constituirea acestei piete, despre energie si mediu, 

despre energie regenerabila, dar si despre ce mai putem face pe acest domeniu, reducerea 

emisiilor etc. si buna guvernare, aplicare Ordonantei 109, chestiunile de integritate in companiile 

energetice cu capital de stat. Aici vrem mai multa transparenta, mai multa integritate, un mandat 

clar pentru cei care reprezinta statul acolo", a explicat premierul Ciolos. 

Producatorii de energie verde spun ca au pierdut peste 2 miliarde de lei in 2014 din cauza 

autoritatilor 

Reducerea treptata a sprijinului acordat de autoritati productiei de energiei din surse regenerabile 

a cauzat in 2014 pierderi de 2,1 miliarde lei companiilor. 

Reducerea treptata a sprijinului acordat de autoritati productiei de energiei din surse regenerabile 

a cauzat in 2014 pierderi de 2,1 miliarde de lei companiilor din acest sector, in conditiile in care ele 

au investit 8 miliarde de euro in Romania. Asociatiile companiilor din aceasta industrie considera 

ca decizia Guvernului de a pastra in 2016, pentru al treilea an consecutiv, cota obligatorie de 

energie verde in consum la valori mai mici fata de cele promise in urma cu patru ani, va crea „haos” 

si va duce la un „faliment in masa” in randul companiilor. 

In acest an, cota obligatorie de energie regenerabila in consumul final de energie va fi de 12,5% 

fata de nivelul de 17% prevazut in legislatia din 2008, cea care a favorizat investitiile in acest 

domeniu in Romania. 

„Aceasta decizie este profund gresita, bazata pe calcule neactualizate si ea va arunca in haos 

industria energiei regenerabile”, spun reprezentanti ai asociatiilor care reprezinta jucatorii din 

aceasta industrie. In opinia lor, stabilirea acestui nivel al cotei obligatorii denota „nepasare, chiar 

rea vointa”, avand in vedere ca ea acopera abia jumatate din certificatele verzi care vor fi in piata. 

Energia, un sector care încă se învârte în gol 

Un an dificil pentru sectorul energetic tocmai s-a încheiat. Am intrat în 2016, un an cu multe 

provocări atât pentru marii jucători din domeniu, indiferent că sunt de stat sau privați, cât și pentru 

consumatori. Investițiile majore se vor afla sub semnul întrebării pe tot parcursul anului. 

Pentru sectorul energetic, 2015 a fost un an extrem de greu. Căderea bruscă a cotației 

internaționale a țițeiului a tăiat drastic din bugetele de investiții ale companiilor petroliere, în special 

în zona de producție. Nici măcar șoferii nu s-au putut bucura pe deplin de scăderea prețurilor, 

întrucât mai bine de jumătate din prețurile carburanților este reprezentat de taxe și impozite, iar 

litrul de benzină și motorină a oscilat în jurul a 5 lei. Abia acum, după ce TVA a scăzut la 20% de 

la 1 ianuarie, prețul la sortimentele mai ieftine a scăzut sub nivelul de 5 lei. Noul an nu vine cu vești 

bune din punct de vedere al investițiilor. În lipsa unei actualizări a sistemului de redevențe, fostul 

și actualul Guvern au decis să mai prelungească facilitățile acordate sectorului petrolier la 

privatizarea Petrom din 2004. Doar că se va introduce un nou impozit de 35% pe profitul înregistrat 

de companiile de petrol și gaze strict din activitățile upstream. Potrivit unor surse guvernamentale, 

noul impozit va fi introdus abia din 2017, iar odată cu el vor fi acordate și unele facilități, în 

detrimentul altora care vor fi eliminate. 

Martin Zmelik, CEZ: Este un lux să muţi investiţii către contoare inteligente în loc să le duci 

spre diminuarea întreruperilor de curent 

http://www.wall-street.ro/articol/Economie/193199/producatorii-de-energie-verde-spun-ca-au-pierdut-peste-2-miliarde-de-lei-in-2014.html
http://www.wall-street.ro/articol/Economie/193199/producatorii-de-energie-verde-spun-ca-au-pierdut-peste-2-miliarde-de-lei-in-2014.html
http://www.capital.ro/energia-un-sector-care-inca-se-invarte-in-gol.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/martin-zmelik-cez-este-un-lux-sa-muti-investitii-catre-contoare-inteligente-in-loc-sa-le-duci-spre-diminuarea-intreruperilor-de-curent-14963223
http://www.zfcorporate.ro/energie/martin-zmelik-cez-este-un-lux-sa-muti-investitii-catre-contoare-inteligente-in-loc-sa-le-duci-spre-diminuarea-intreruperilor-de-curent-14963223
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Planul de 700 de milioane de euro care presupune ca 80% din consumatorii din România să fie 

monitorizaţi până în 2020 prin intermediul unui contor inteligent ar putea fi considerat un lux în 

condiţiile în care, în funcţie de regiune, românii petrec anual între 4 şi 9 ore în beznă. 

Din moment ce investiţiile realizate în reţelele de distribuţie se regăsesc în facturile plătite de 

consumatori prin tarife reglementate, există un anumit grad de suportabilitate în faţa scumpirilor, 

motiv pentru care destinaţia fondurilor trebuie atent monitorizată, crede Martin Zmelik, directorul 

general al CEZ România, companie care aprinde becul pentru 1,4 milioane de consumatori din 

zona Olteniei. 

Fiecare contor inteligent are un preţ de până într-o sută de euro, iar montarea acestuia într-o casă 

obişnuită de exemplu i-ar permite consumatorului să-şi direcţioneze consumul în perioadele în 

care preţul energeiei este cel mai avantajos. 

De partea cealaltă, pentru o companie de distribuţie un astfel de dispozitiv poate transmite date în 

timp real, ceea ce, de exemplu, în cazul unor avarii ar putea face intervenţia mult mai uşoară. 

Deşi avantajele acestei tehnologii pot fi importante în cazul unor consumatori de talie mare şi chiar 

la nivel de consumator casnic care deţine o locuinţă bine utilată, există o categorie importantă de 

consumatori, tot din zona casnică, pentru care un astfel de dispozitiv nu ar aduce nicio schimbare 

reală. 

RADET şi Primăria Bucureşti au dat în judecată ANRE 

ACTUALIZARE 9:46 Dacian Cioloş: "Am cerut ministrului Energiei să medieze disputele care apar" 

     Premierul Dacian Cioloş a declarat, joi, că i-a cerut ministrului Energiei, Victor Grigorescu, să-

şi folosească poziţia şi să medieze disputele care apar în cazul RADET-ELCEN, pentru a evita ca 

acestea să se răsfrângă asupra cetăţenilor.  

     ''Când am discutat despre pregătirile de iarnă în decembrie, inclusiv cu domnul ministru, cu 

domnul vicepremier Borc, cu domnul ministru de Interne, i-am cerut şi domnului ministru (al 

Energiei - Victor Grigorescu-n.r.), cunoscând situaţia de la RADET-ELCEN, l-am rugat pe domnul 

ministru să-şi folosească întru totul poziţia pe care o are ca să medieze, acolo unde este cazul, 

disputele care apar între diferitele companii şi care până la urmă se răsfrâng asupra cetăţenilor şi 

lucrul acesta trebuie evitat. Guvernul nu poate să facă totul pentru că nu este responsabilitatea 

sută la sută a Guvernului, dar Guvernul are o responsabilitate finală şi o asumăm întru totul'', a 

precizat Dacian Cioloş.  

     Premierul a făcut această declaraţie după întâlnirea pe care a avut-o la Ministerul Energiei cu 

ministrul Victor Grigorescu.  

     Dacian Cioloş a spus că are încredere că ministrul Energiei va rezolva această problemă.  

     Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a afirmat, la rândul său, că va continua să medieze 

această situaţie de la RADET - ELCEN şi va cere tuturor să-şi asume responsabilitatea.  

     "Vom continua să punem toţi factorii responsabili împreună astfel încât acţiunea să fie 

coordonată. Nu este singurul Ministerul Energiei, ci şi Guvernul este cel care contribuie la 

funcţionarea corectă a sistemului, este vorba de furnizori, de transportatori. Tot ceea ce a ţinut de 

noi am făcut, facem şi mai mult în sensul în care ne folosim şi calitatea de mediatori, dar voi folosi 

şi eu, personal, influenţa de care dispun pentru a cere tuturor să-şi asume responsabilitatea, să 

http://www.zf.ro/wikizf/CEZ-romania-s-a-13041274
http://www.bursa.ro/radet-si-primaria-bucuresti-au-dat-in-judecata-anre-287844&s=companii_afaceri&articol=287844.html
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lucrăm împreună pentru acelaşi obiectiv şi, în cazul în care apar probleme, lucruri neprevăzute, să 

lucrăm cu toţii în aceeaşi direcţie'', a spus Victor Grigorescu.  

     RADET şi Primăria Bucureşti au intentat Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei (ANRE) două procese, la începutul acestui an, pentru anularea unor acte administrative. 

     Pe 4 ianuarie, RADET şi Primăria au cerut anularea Ordinul preşedintelui ANRE nr. 15/2015 

privind aprobarea "Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi 

termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv 

a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă". 

     Pe 11 ianuarie, cele două instituţii au cerut anularea deciziei ANRE din noiembrie 2015 de 

stabilire a preţului reglementat pentru energia termică livrată în anul 2016 de centralele ELCEN 

CET Sud, CET Vest, CET Progresu şi CET Grozăveşti. 

O lectie si pentru Romania: investitiile in regenerabile au depasit nivelul de 329 miliarde 

dolari in 2015 

Prabusirea pretului petrolului a dat nastere la probleme si reduceri de costuri in industria energetica 

traditionala dar nu a afectat energiile regenerabile, care au beneficiat anul trecut de investitii record 

de 329,3 miliarde de dolari, in crestere cu 4% comparativ cu 2014, potrivit raportului Bloomberg 

New Energy Finance publicat joi. 

China a ramas cea mai mare piata pentru regenerabile, majorand investitiile cu 17% pana la 100,5 

miliarde de dolari. Este o cifra dubla comparativ cu cele 56 miliarde de dolari investiti in SUA. In 

India finantarea pentru energiile regenerabile a crescut cu 23% pana la 10,9 miliarde de dolari, iar 

o serie de noi piete precum Mexic, Chile si Africa de Sud au atras si ele investitii in valoare de mai 

multe zeci de miliarde de dolari. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 

Preţuri şi volume 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 08.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 165,15 156,11 160,46 204,99 225,60 194,50 178,68 192,56 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

615,15 606,11 610,46 654,99 675,60 644,50 628,68 642,56 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

60.280 61.420 64.250 68.478 73.381 80.141 84.144 82.654 

 

Preţuri şi volume 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 190,50 172,70 174,67 183,28 176,32 173,52 173,91 153,45 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

640,50 622,70 624,67 633,28 626,32 625,32 623,91 603,45 

Volum total zilnic 74.826 69.807 79.289 81.333 79.423 80.461 84.049 74.583 

http://energy-center.ro/actualitate-news/o-lectie-si-pentru-romania-investitiile-in-regenerabile-au-depasit-nivelul-de-329-miliarde-dolari-in-2015/
http://energy-center.ro/actualitate-news/o-lectie-si-pentru-romania-investitiile-in-regenerabile-au-depasit-nivelul-de-329-miliarde-dolari-in-2015/
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tranzacţionat PZU 

 

Preţuri şi volume 17.01 18.01 19.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 48,36 153,26 180,08 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

498,36 603,26 630,08 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

74.581 80.821 80.963 
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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 


