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Cum a ajuns România să polueze mai mult cu 800 de turbine eoliene instalate? 

După trei ani în care s-au investit mai bine de 3 mld. euro pentru a ridica aproape 2.000 de MW 

în parcuri eoliene, România a ajuns să polueze mai mult decât înainte de instalarea celor 800 de 

"mori de vânt". 

În lipsa unor investiţii în unităţi mici şi rapide, echilibrarea sistemului cade pe umerii 

termocentralelor pe cărbuni, dar şi a hidrocentralelor. Acest lucru înseamnă costuri mai mari şi 

emisii mai multe de CO2 pentru termocentrale. Mai mult, energia verde a dus la scăderea 

preţurilor pe bursa de electricitate, o veste proastă din nou pentru termocentralele care se 

confruntă cu costuri în creştere 

"Noi nu avem unităţi cu pornire rapidă capabile să echilibreze sistemul în faţa caracterului variabil 

al producţiei de energie verde. Nici măcar centrala nouă construită de Petrom la Brazi nu poate 

face acest lucru destul de rapid. Acum termocentralele funcţionează când sus, când jos, în 

funcţie de cum bate vântul, iar acest lucru înseamnă costuri mai mari, dar şi o cantitate de emisii 

de CO2 mai mare. Practic, în ciuda tuturor investiţiilor în energia verde, România a ajuns să 

polueze mai mult. Sunt costuri înregistrate pe nedrept de termocentrale pentru că până la urmă 

modul în care ele merg acum este o consecinţă a funcţionării sistemului", spune Carmencita 

Constantin, directorul departamentului de strategii energetice şi de mediu din cadrul Institutului 

pentru Studii şi Proiectări Energetice (ISPE). 

Declaraţiile reprezentantei ISPE sunt susţinute şi de datele transmise în timp real de către 

Transelectrica, transportatorul naţional de energie electrică. Astfel, de la o zi la alta, în funcţie de 

cum bate vântul, contribuţia termocentralelor sau a hidrocentralelor la producţia de energie 

electrică se modifică vizibil în funcţie de ponderea pe care o are energia eoliană luată cu 

prioritate în sistem. 

Taxa pentru dezvoltare 

Carmencita Constantin este de părere că o parte din sprijinul pus la dispoziţie de către statul 

român pentru investitorii în energia verde ar trebui să fie redirecţionată către investiţii în reţele de 

transport şi în unităţi flexibile, capabile să echilibreze sistemul rapid. 

"Reducerea schemei de sprijin se poate face odată cu introducerea unei taxe pentru a dezvolta 

această rezervă de capacitate. Impactul în factură ar fi acelaşi, dar ar beneficia şi sistemul. De ce 

trebuie să plătim atât de mult pentru regenerabile, în contextul în care energia verde şi la fel 

http://www.zfcorporate.ro/energie/cum-a-ajuns-romania-sa-polueze-mai-mult-cu-800-de-turbine-eoliene-instalate-10660784
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proiectele de eficienţă energetică pot fi susţinute şi prin fonduri europene?", spune Carmencita 

Constantin. 

Aceasta nu este însă singura problemă pentru termocentrale. 

Bucurie şi tristeţe cu ieftinirea energiei 

Datorită intrării la tranzacţionare a unor cantităţi semnificative de energie verde, care practic nu 

are niciun cost, preţul spot al energiei s-a redus substanţial. Dacă anul trecut preţul spot pe data 

de 12 martie era de 232 de lei pe MWh, ieri acelaşi MWh se vindea cu 183 de lei. 

Tendinţa de scădere a preţurilor la energie este vizibilă şi pe piaţa contractelor bilaterale unde 

tranzacţiile se închid la preţuri cu circa 10% mai mici faţă de perioada ianuarie-martie, 2012. În 

timp ce pentru marii consumatori acesta este un lucru cât se poate de bun, pentru 

termocentralele care oricum se confruntă cu costuri în creştere din cauza proiectelor eoliene 

vestea nu este chiar atât de bună. 

Iulian Iancu: „Suntem premianţi în privinţa independenţei energetice, pe locul trei în 

Europa“ 

Preşedintele Comisiei de Economie şi Industrie de la Camera Deputaţilor a afirmat luni că ţara 

noastră este clasată pe locul al treilea în Europa, în ce priveşte dependenţa faţă de materie 

primă energetică. „Este unul dintre puţinele domenii la care suntem premianţi“, a spus 

În ce priveşte România, e unul dintre puţinele domenii la care suntem premianţi, suntem pe locul 

trei în Europa . Pe locul întâi este  Danemarca, iar pe locul al doilea este Estonia. Avem o 

dependenţă de 20%, potrivit Eurostat, faţă de materie primă energetică. Ne asigurăm de 

reducerea acestei dependenţe, dar din păcate, va creşte. “, a declarat Iancu la Realitatea TV. 

Pe de altă parte, Iulian Iancu a ţinut să sublinieze că „dependenţa de Rusia se menţine şi va 

creşte dacă nu avem o sursă alternativă. Deocamdată, sursa alternativă o reprezintă tot 

zăcămintele noastre“. 

 Specialistul în domeniul energetic a vorbit şi despre afirmaţiile făcute de ministrul Energiei, 

Constantin Niţă şi a spus că afirmaţiile sale „nu sunt concretizate“.  

„Aş vrea să le spun investitorilor să stea liniştiţi. Dacă a fost o afirmaţie care nu a fost interpretată 

foarte corect din afirmaţiile făcute de domnul Niţă, eu pot să le spun să nu fie îngrijoraţi, să nu 

intre în panică.  

Eu aş vrea să clarific acest subiect. Astăzi, ne-am întâlnit cu 11 mari investitori în domeniul 

surselor regenerabile în România. Acest tip de îngrijorare a plecat ca urmare a modului în care s-

au făcut anumite interpretări, pe seama unor afirmaţii care nu sunt concretizate. Este posibil ca 

Niţă să fi avut discuţii cu mai mulţi factori de decizie. Eu am alternativă, fără să modificăm legea 

primară şi discutată împreună cu alţi operatori importanţi din domeniul resurselor energetic e, 

poţi să îi oferi o şansă şi producătorului de energie pe cărbune. Ce trebuie să înţelegem este că 

România trebuie să aibă un mix de tehnologii şi de energie în funcţie de resurse. Nu poţi să 

elimini o tehnologie pentru simplul motiv că ţii la altă tehnologie“, a explicat Iancu.   

In Romania ar putea sa fie infiintate, incepand cu luna aprilie, una sau chiar doua burse a 

gazelor naturale, daca Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) va 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/iulian-iancu-suntem-premianti-privinta-independentei-energeticepe-locul-trei-europa-1_513e412c00f5182b85f6cd0a/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/iulian-iancu-suntem-premianti-privinta-independentei-energeticepe-locul-trei-europa-1_513e412c00f5182b85f6cd0a/index.html
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aproba documentele necesare. Contactat de HotNews.ro, presedintele ANRE, Niculae Havrilet, a 

spus ca pana la sfarsitul lunii martie, ar putea certifica OPCOM, administratorul pieţei de energie, 

sa organizeze platforme de tranzactionare a gazelor. Insa, nu doar OPCOM ar putea primi avizul 

necesar, ci si Bursa Romana de Marfuri (BRM), care si-a exprimat dorinta de a infiinta o astfel de 

burza. Interesant este ca singura companie obligata sa vanda transparent si centralizat va fi 

Romgaz. Ceilalti actori de pe piata vor tranzactiona in mod centralizat doar daca doresc. 

"Pana la sfarsitul lunii martie aprobam si certificam OPCOM ca operator de gaze. Mai avem o 

solicitare si din partea BRM. Certificarea este prima faza pentru  infiintarea platformelor de 

tranzactionare", a afirmat Havrilet. Acesta a precizat ca urmatorul pas este reglementarea pieţei 

centralizate de tranzacţionare a gazelor. Havrilet a precizat ca este posibil ca incepand din aprilie 

aceste platforme sa fie functionale.   

Insa, ramane de vazut cine vor fi participantii pe aceste piete, in conditiile in care operatorii 

privati nu sunt obligati sa vanda centralizat,  asa cum se intampla in cazul energiei electrice. 

Havrilet a afirmat ca Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale nu prevede aceasta  

obligativitate in cazul gazelor naturale. Legea prevede doar in cazul energiei electrica ca 

tranzactiile sa se desfasoare "pe piata concurentiala, in mod transparent, public, centralizat si 

nediscriminatoriu". Exceptie fac cantitatile livrate pe piata reglementata. 

Insa, Romgaz, fiind companie de stat, va trebui sa tranzactioneze transparent. Producatorii, altii 

decat Romgaz, si furnizorii vor participa pe aceste piete doar daca doresc. Este putin probabil ca 

GDF sau E.On sa participe benevol pe pietele centralizate. Potrivit unor surse din piata, 

reprezentantii acestor companii s-au opus inca de la inceput ideii de infiintare a unei burse a 

gazelor.  

ANRE lansase in dezbatere publica, in luna ianuarie, un proiect de ordin prin care producatorii de 

gaze ar fi fost obligati sa ofere spre vanzare prin  licitatie publica, conform prevederilor 

regulamentului privind tranzactiile pe piata concurentiala de gaze naturale, un procent de 45% 

din cantitatea de gaze  naturale produsa in cursul anului 2013. Ordinul viza, in principal, Romgaz 

si Petrom. Alti producatori mai sunt Amromco Ploiesti, Amromco New York, Aurelian  Oil&Gas, 

Lotus Petrol si Foraje Sonde. In cele din urma, ordinul nu a mai fost aplicat, motivul fiind ca nu 

pot fi obligate companiile private sa vanda prin  licitatii publice. 

Infiintarea platformelor de tranzactionare a gazelor este un angajament al Guvernului in fata 

organismelor internationale, FMI, Banca Mondiala si Comisia  Europeana. Dupa mai multe 

amanari, ultimul termen pentru organizareaa bursei gazelor a ramas 1 aprilie. OPCOM a 

transmis pe 1 febuarie, catre ANRE, toate  documentele necesare infiintarii unor astfel de 

platforme. ANRE trebuie doar sa-si dea avizul, OPCOM fiind pregatit sa puna platformele, 

oricand, in functiune. 

Enel a investit peste 650 mil. € în eoliene în ultimii trei ani 

Italienii de la Enel, care au devenit în urma proceselor de privatizare cel mai mare distribuitor 

privat de energie din România, au ajuns la investiţii de peste 650 mil. euro în parcuri eoliene pe 

piaţa locală, numai anul trecut proiectele companiei din acest sector fiind de peste 250 mil. euro. 

În total, Enel a ajuns la o capacitate instalată de aproape 500 MW, suficientă pentru a alimenta 

cu energie verde aproape 550.000 de gospodării timp de un an. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/enel-a-investit-peste-650-mil-in-eoliene-in-ultimii-trei-ani-10663142
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"Pe fondul instalării a peste 900 MW de capacitate, în linie cu obiectivele pe care ni le-am stabilit, 

capacitatea noastră totală depăşeşte în acest moment 8.000 MW. Ne-am consolidat prezenţa în 

pieţe majore precum Statele Unite, Canada şi România, dar şi în pieţe emergente precum Mexic 

sau Guatemala", a declarat Francesco Starace, directorul general executiv, CEO al Enel Green 

Power, divizia de energie regenerabilă a grupului Enel. În zona Italiei şi Europa, grupul a finalizat 

anul trecut montarea a 415 MW din care în România s-au ridicat parcuri eoliene de 229 MW. La 

finalul anului trecut compania a finalizat lucrările la trei parcuri eoliene, cu o capacitate totală de 

206 MW în care investiţiile s-au ridicat la 340 mil. euro. 

Italienii au devenit astfel al doilea cel mai mare investitor în parcuri eoliene în România, după 

cehii de la CEZ care anul trecut au finalizat un proiect de 600 MW în valoare de 1,1 miliarde de 

euro. Proiectul, făcut în două comune dobrogene, Fântânele şi Cogealac, a devenit anul trecut 

cel mai mare proiect eolian din Europa pe uscat. 

În total, sectorul eolian a atras în ultimii trei ani de zile investiţii de peste 3 mld. euro în România, 

fiind montaţi circa 2.000 MW, echivalentul a aproape 800 de turbine eoliene. De exemplu, anul 

trecut 80% din investiţiile străine atrase de România în primele nouă luni au fost făcute în 

energia verde, iar potrivit asociaţiilor de profil, investiţii de 4 miliarde de euro în regenerabile stau 

în acest moment la graniţele României. 

Tot acest boom a avut loc pe fondul schemei de sprijin pusă la dispoziţie de statul român. 

Problema este că această schemă de sprijin nu a fost condiţionată de anumite măsuri care să 

stimuleze industria locală, dar şi investiţiile în sistemul de transport şi în capacităţi de echilibrare. 

Consilier Ponta: Subventiie la energia verde vor tine cont de suportabilitatea 

consumatorilor  

Subventiile acordate investitorilor in energia regenerabila vor fi acordate in functie de gradul de 

suportabilitate a consumatorilor casnici si industriali, a declarat astazi Dan Gheorghiu, consilierul 

premierului Victor Ponta. 

„Premierul Ponta a spus ca sustine sectorul energiei regenerabile, dar subventiile vor tine cont 

de calculele pe care le facem acum in privinta gradului de suportabilitate atat la consumatorii 

casnici, cat si la cei industriali. 

Aceste calcule trebuiau facute acum trei ani, acum doi ani, acum un an, dar nimeni nu le-a facut 

pana acum”, a spus Gheorghiu. 

El a precizat ca modificarea schemei de sprijin ar putea intra in vigoare chiar din acest an. 

Modificarea schemei-suport va trebui aprobata de Comisia Europeana, a mai spus consilierul 

premierului. 

Guvernul – la mijloc, intre populatie, industrie si investitori 

In urma cu doua saptamani, ministrul delegat pentru Energie, Constantin Nita, spunea ca 

Guvernul va reduce atat numarul certificatelor verzi acordate producatorilor, cat si pretul maxim 

al acestora, care acum este de 55 de euro pe certificat. 

Aceasta deoarece costul certificatelor verzi a majorat prea mult factura pentru populatie si pentru 

industria consumatoare de energie. 

http://www.energyonline.ro/2013/03/14/consilier-ponta-subventiile-la-energia-verde-vor-fi-acordate-in-functie-de-suportabilitatea-consumatorilor/
http://www.energyonline.ro/2013/03/14/consilier-ponta-subventiile-la-energia-verde-vor-fi-acordate-in-functie-de-suportabilitatea-consumatorilor/
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„Stiu ca nu e prea placut pentru cei din sectorul energiei verzi, dar nu putem distrige industria de 

dragul regenerabilelor”, a explicat Nita. 

„Noi suntem acum prinsi ca intr-o menghina intre consumatorii casnici, industrie si investitori. 

Trebuie sa recunoastem ca am gresit cu schema de sprijin de pana acum. Cei care investesc 

trebuie sa stie ca vor castiga mai putin”, a aratat Nita. 

Potrivit acestuia, efectul de multiplicare in economie a investitiilor in energia verde este zero. 

„Nu am vazut pe nimeni sa vina sa-mi propuna sa construim o fabria de turbine eoliene, nici sa 

investeasca la Tarnita. Ei vin aici si duc profitul acasa. Germania a pus piciorul pe pedala de 

frana, Spania la fel, peste tot sunt probleme”, a argumentat ministrul.  

Energie pe bani 

România este aproape gata cu transpunerea legislaţiei din Pachetul 3 Energie, aplicarea 

acesteia ridicând probleme numai din lipsă de bani. Autorităţile române fac şi ele ce pot şi 

încearcă să ţină preţul la curent şi gaze naturale în limite suportabile. În ultima perioadă, se 

constată o scădere semnificativă a preţului curentului electric cotat la bursă, în condiţiile în care 

se anunţă rate înalte ale inflaţiei, determinate şi de impactul energiei în preţuri. 

“Preţul la consumatorul casnic de energie electrică nu va creşte cu mai mult de 1-2% pe an în 

perioada de dereglementare, astfel că, la final, preţul curentului va fi mai mare cu 4-8% faţă de 

perioada actuală”, a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei, Nicolae Havrileţ (ANRE), marţi, în dezbaterea „Eficientizarea pieţei interne a energiei la 

nivelul Uniunii Europene”, organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene. “La terminarea 

perioadei de dereglementare, diferenţa dintre preţul plătit de populaţie şi cel plătit de industrie 

pentru energie electrică nu va fi mai mare de 10%”, a adăugat Havrileţ. 

Preşedintele ANRE a atras atenţia asupra evoluţiei preţului la energie pe bursa de profil, 

OPCOM. Potrivit acestuia, preţul energiei pe piaţa contractelor bilaterale a scăzut de la 245 

lei/MWh, anul trecut, la 200 lei/MWh în prezent. “Pe Piaţa Zilei Următoare (PZU) s-a ajuns de la 

230 lei/MWh, la 152 lei/MWh, cu 18-20% mai mic decât media UE”, a spus şeful ANRE. 

Potrivit acestuia, cea mai mare problemă o reprezintă definirea consumatorului vulnerabil, 

impusă Pachetul 3 Energie, dar stabilirea fondurilor necesare susţinerii plăţii facturilor de cei care 

au nevoie de protecţie socială. 

Fără infringement 

Nicolae Havrileţ consideră că în ceea ce priveşte preţul la gazele naturale “sarcinile ANRE sunt 

mai complicate”. El a anunţat că România este pe cale de a scăpa de o procedură de 

infringement, prin deschiderea conductei de gaze şi pe relaţia România-Ungaria (n.r. – în 

prezent, se pot face doar importuri, din Ungaria spre România). “Se finalizează şi 

interconectarea cu Bulgaria, iar cu Moldovasunt dicuţii pentru realizarea unei conexiuni”, a 

completat Havrileţ. 

Piaţă pentru România 

Oficialii prezenţi la dezbatere au precizat că un element foarte important chiar în scăderea 

preţurilor o reprezintă conectarea reţelelor de energie electrică. Potrivit lui Alexandru 

http://www.focus-energetic.ro/energie-pe-bani-10108.html
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Săndulescu, director general în Ministerul Economiei, România a încercat să creeze o bursă 

regională de energie, având în vedere că OPCOM era singura din sud-estul Europei. “Progresele 

nu au fost la nivelul aşteptărilor şi ne-am reorientat”, a spus Săndulescu, precizând că există 

deja un memorandul aprobat de Guvern prin care România să adere la “trilaterala” Cehia, 

Ungaria şi Slovacia. “Pasul doi va fi ca, până la sfârşitul lui 2014, noua structură să se cupleze 

cu celelalte pieţe”, a completat Alexandru Săndulescu. 

Piaţa unică de energie ne-ar putea aduce preţuri accesibile 

 Uniunea Europeană (UE) şi-a propus ca anul viitor să implementeze modelul de piaţă unică a 

energiei, care presupune conectarea tuturor burselor de energie existente într-una singură. Ţinta 

acestui proiect gigant şi deloc uşor de implementat este ca toţi consumatorii de energie din UE 

(cetăţeni şi companii) să aibă o referinţă unică de preţ, iar costurile cu electricitatea să fie cât mai 

accesibile. 

     Pentru ca tariful energiei să fie cât mai accesibil, trebuie agregate, pe o platformă unică de 

tranzacţionare, toate ofertele de vânzare şi de cumpărare a energiei de pe teritoriul UE. 

     Numai că preţul unic pentru energie ar putea fi un avantaj pentru unele state şi o povară 

pentru altele. Preţurile medii pentru electricitate diferă enorm de la o ţară la alta, în funcţie de 

sursele de producţie de care dis-pun şi de cât de dezvoltată este bursa locală de energie. Preţul 

mediu format pe bursa noastră de energie este printre cele mai mici din Europa. Avem un preţ 

mic la energie în comparaţie cu alte state pentru că ţara noas-tră dispune de o producţie 

generoasă de electricitate din surse diversificate, dar are şi una dintre cele mai dezvoltate pieţe 

din regiune. Aşa că avem motive de îngrijorare asupra faptului că preţul unic european ne-ar 

putea scumpi energia. Statele dezvoltate, dependente de importuri, au în prezent preţuri ridicate 

pentru energie. Pentru aceste ţări, preţul unic va fi un avantaj deoarece facturile vor scădea. 

     În perspectivă, lucrurile nu stau chiar atât de rău având în vedere că ne aşteaptă oricum 

scumpiri ale energiei, pe fondul liberalizării pieţei. Creşterea va fi accelerată pentru companii, 

pentru care procesul de liberalizare se va încheia la finele anului viitor. Pentru populaţie, 

liberalizarea va fi completă în 2018-2019. 

     În această perspectivă, consumatorii vor fi feriţi de fluctuaţiile conjuncturale ale tarifelor pe 

viitoarea piaţă unică europeană.  

     În plus, siguranţa în alimentare va spori în perioade de iarnă grea şi de secetă hidrologică. 

Experienţa ultimilor ani a demonstrat că seceta hidrologică a condus la o escaladare a preţurilor 

energiei la un nivel pe care industria l-a suportat greu. Şi în perioadele grele de iarnă au fost 

majorări semnificative ale preţului, dar şi probleme în asigurarea siguranţei sis-temului.  

     Ieri, reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti a organizat o dezbatere pe tema pieţei 

unice europene, în care Tudor Constantinescu, consilier principal în cadrul Comisiei Europene, a 

arătat că sectorul energetic european trebuie să implementeze acest ambiţios proiect pe fondul 

provocărilor legate de dependenţa mare de importuri, de preţurile în creştere pentru energie şi de 

obligaţiile de mediu (reducerea emisiilor, eficienţa energetică şi suportul acordat energiei 

regenerabile). Domnia sa a subliniat că economia UE este afectată de criză şi că se pune 

problema competitivităţii companiilor în contextul subvenţiilor acordate energiei verzi şi în 

contextul cheltuielilor mari cu reducerea emisiilor. Tudor Constantinescu a arătat că piaţa unică 

este o soluţie viabilă pentru consumatori în condiţiile în care contribuie la creşterea economică, 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=200845
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la crearea de noi locuri de muncă, la siguranţa în aprovizionare şi la obţinerea unor preţuri 

accesibile pentru energie. 

     Nicolae Havrileţ, preşedintele ANRE (reglementatorul pieţei noas-tre de energie), a declarat 

că diferenţa dintre preţul reglementat al electricităţii şi cel mediu de tranzacţionare pe piaţa liberă 

este de circa 10%, astfel că procesul de liberalizare va fi unul lin. Domnia sa a spus că au 

început să se vadă diferenţe mari de preţuri de la un producător la altul şi de la o perioadă la 

alta. Dacă anul trecut, pe OPCOM (operatorul pieţei noastre de energie), pe piaţa contractelor 

bilaterale, preţul era de 245 lei/MWh, acum acesta a coborât sub 200 lei/MWh. Pe piaţa spot 

(PZU), s-a ajuns de la 230 lei/MWh la 152 lei/MWh în perioada menţionată, a subliniat şeful 

ANRE. 

 

Nuclearelectrica: Pierdem contracte pentru că energia verde a redus preţul spot al 

electricităţii 

Nuclearelectrica, al doilea cel mai ieftin producător de energie din România, este confruntată cu 

cereri de reziliere a unor contracte pe termen lung, cumpărătorii fiind mai tentaţi de piaţa spot a 

electricităţii acolo unde preţurile sunt în scădere datorită efectului energiei eoliene. 

Nuclearelectrica este un producător de energie în bandă, adică are un regim de producţie 

constant, motiv pentru care la celălalt capăt are nevoie de un consumator de energie de talie 

mare caracterizat tot printr-un consum constant. De anul acesta Nuclearelectrica, companie care 

în mod normal îşi vindea 70% din producţie pe segmentul reglementat în coşul destinat 

populaţiei, poate să-şi vândă 50% din producţie pe piaţa liberă. Problema este că în acest 

moment şi consumul este în scădere. Mai mult, în contextul în care Nuclearelectrica încearcă să 

se listeze anul acesta la bursă şi caută investitori pentru reactoarele 3 şi 4, proiect care se ridică 

la 6,5 miliarde de euro, scăderea preţurilor la energie, dar şi a consumului nu sunt veşti deloc 

bune. 

"Unul dintre motivele care au dus la scăderea preţului la energie este scăderea consumului. 

Parţial acest lucru se explică prin condiţiile meteo care sunt mai blânde faţă de cele de anul 

trecut. Prima explicaţie însă pentru scăderea consumului este starea industriei. Explicaţia mai 

specifică este legată de influenţa energiilor regenerabile", a declarat Mircea Meteş, inginer-şef în 

cadrul departamentului de tranzacţii cu energie electrică din Nuclearelectrica. 

Meteş explică faptul că în timp ce pe piaţa contractelor bilaterale a bursei de energie OPCOM 

preţurile în general sunt mai ridicate, pe platforma spot de tranzacţionare energie verde a dus la 

scăderea semnificativă a preţurilor. Având un caracter puternic variabil, energia verde nu intră la 

tranzacţionare pe contractele pe termen lung, dar asta nu înseamnă că nu influenţează oricum 

piaţa. 

De exemplu, dacă în 13 martie 2012 un megawatt-oră de energie costa 265 de lei pe piaţa spot, 

preţul de vânzare pentru azi este de 172 de lei pe MWh. Mai departe, pe piaţa contractelor 

bilaterale, de la preţuri de 185-191 de lei pe MWh, ultima tranzacţie s-a încheiat la 169 de lei pe 

MWh. "La vânzare megawattul-oră eolian intră cu un leu pentru piaţa pentru ziua următoare. Cei 

care au cumpărat pe contracte pe termen lung cu 230 lei denunţă contractele şi se îndreaptă 

spre piaţa pentru ziua următoare. Perspectiva de a se renunţa la contracte nu este bună pentru 

http://www.zfcorporate.ro/energie/nuclearelectrica-pierdem-contracte-pentru-ca-energia-verde-a-redus-pretul-spot-al-electricitatii-10663121
http://www.zfcorporate.ro/energie/nuclearelectrica-pierdem-contracte-pentru-ca-energia-verde-a-redus-pretul-spot-al-electricitatii-10663121
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nimeni. Noi în luna februarie am reziliat contracte din cauza cumpărătorilor care nu au mai fost 

de acord cu preţul." 

Au fost furnizori concurenţiali care au spus că se duc pe piaţa spot pe motiv că ei au consumatori 

la care au contracte cu preţuri relativ mari şi că la acei consumatori deja bat la poartă alţi furnizori 

care propun deja preţuri mai mici", a explicat Meteş. 

Cea mai mare tranzacţie cu energie electrică de pe bursa de energie de anul acesta a fost 

realizată între Nuclearelectrica şi ArcelorMittal Galaţi, al doilea cel mai mare consumator de 

electricitate din România. Cele două părţi au semnat un contract în valoare totală de circa 77 de 

milioane de euro la un preţ de 181 de lei pe MWh. 

Scăderea preţurilor la energie are şi un alt efect pentru Nuclearelectrica. 

"Dacă vrem să chemăm investitori, deja profitul o să fie mai mic şi o să fie nişte semne de 

întrebare şi asta se referă şi la investitorii mici pentru listarea la bursă, cât şi la investitorii mari 

pentru 3 şi 4", a mai precizat Meteş. 

  

Statul a anunţat că doreşte să listeze un pachet de 10% din acţiunile Nuclearelectrica pe Bursa 

de Valori. Compania este implicată alături de italienii de la Enel şi de ArcelorMittal România în 

construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, un proiect de 6,5 miliarde de euro. Acum statul 

încearcă să mai atragă investitori în acest proiect, fără niciun succes în ultimii doi ani de zile. 

Declaraţiile au fost făcute în cadrul ZF Power Summit'13. 

Esecul reformei in energie analizat de specialisti 

In afara celor cateva povesti de succes, Intre care, Incheierea negocierilor cu UE si descoperirea 

pretului real al energiei, principalele tinte ale reformei au fost ratate. Factura energiei este 

nesuportabila pentru o mare parte a populatiei si agentilor economici, si nu s-au realizat 

investitiile asteptate In tehnologia noua. Vom detalia cauzele promisiunilor neonorate cu 

speranta ca exemplificarile din fapte traite nu vor fi luate drept o pledoarie pro-domo. 

Reglementare neindependenta 

Pentru infiintarea autoritatii de reglementare, care sa instituie prima legislatie secundara a pietei 

energiei, a fost numit un universitar nefamiliarizat cu cerintele reformei. Cum timp de 6 luni 

acesta nu reusise nici propria angajare, am fost rugat tot eu sa pregatesc proiectul de Ordonanta 

a reglementarii si sa ma ocup de infiintarea institutiei. in acest prim mandat, am fost lasat in pace 

si am conlucrat bine cu domnul Staiculescu, secretar de stat. Au venit sa lucreze in general cei 

care puteau intelege functionalitatea sistemului de energie electrica 

Pentru a dezvolta reglementari ale energiei electrice, nu e suficient sa fi familiarizat numai cu 

legile si cu analizele economic – financiare. La reintoarcerea dupa 4 ani, in al doilea mandat, era 

evident ca se renuntase la aceasta cerinta si ca reglementarile nu erau mai bune, cum ar fi fost 

firesc. Dimpotriva, pretul reglementat al hidroenergiei ajunsese la valoarea ridicola de $5/MWh si 

se subventiona masiv o capacitate termo inutila de peste 7000 MW. Cei familiarizati cu 

functionarea sistemului electroenergetic stiu ca pretul pietei e un cost marginal, atat pentru 

http://energy-center.ro/actualitate/esecul-reformei-in-energie-analizat-de-specialisti/
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energie, cat si pentru serviciul de transport. De aceea, se introdusese reglementarea bazata pe 

simularea functionarii sistemului, pe care o efectua Transelectrica cu software-ul Powersym. 

Din neintelegere sau din obedienta, ANRE a abandonat-o, desi Transelectrica acordase tot 

sprijinul, inclusiv prin discutiile saptamanale din Comitetul de piata, pe care-l constituise ad-hoc 

cu participanti din tot sectorul. ANRE nu a monitorizat si controlat sistematic nici cheltuielile si nici 

calitatea serviciilor din distributia energiei. Numai in perioada 2001 – 2004, costul mentenantei in 

distributie crescuse de 2,5 ori in termeni reali. 

in 2005, abia-si incepuse mandatul legal si presedintele ANRE e inlocuit cu cel care, la 

Hidroelectrica, pregatise contractele cu energie ieftina. De fapt, la ANRE au fost concediati 

tocmai cei care identificasera un matrapazlic cu fonduri Phare, cunoscut atat de Curtea de 

Conturi cat si de Parchet. Dupa 2005, controlul politic s-a exercitat pe fata, iar institutia avea sa-

si piarda si specialistii, si bruma de credibilitate pe care o capatase candva. 

Piata emergenta de energie nesustinuta de reforma guvernantei corporatiste de stat 

La lansarea publica a programului de reforma (Conferinta energiei de la Neptun din 1998), 

atrageam atentia asupra riscului innoirilor de ocazie si a schimbarii neoneste a mangerilor. si 

totusi, in fruntea Conel, noua companie ce contractualiza relatia dintre producatori si distribuitori 

– furnizori, ca prima etapa a unbundling-ului, au fost numiti cei care asistasera pasiv, sau chiar 

se opusesera. 

Iată cum se umflă factura la curent 

Dacă vă uitaţi din când în când la ce conţine factura de electricitate, ştiţi deja că sunt taxate cel 

puţin două lucruri pe care nu le-aţi văzut vreodată livrate: “certificate verzi” şi “contribuţie pentru 

cogenerare”. Dacă v-aţi uitat recent, aţi constatat că aceste două taxe se apropie deja de 20% 

din valoarea facturii. 

Vecinii bulgarii s-au uitat deja, au ieşit cu facturile în stradă şi au răsturnat un guvern. 

Dar ce sunt aceste taxe şi de ce le plătim? 

Ambele sunt directive europene relativ recente, adoptate într-o formă sau alta de toate ţările 

membre. România a ales însă formele cele mai dure şi a negociat cel mai puţin avantajele pe 

care le avea deja. De ce? Pentru ca “băieţii deştepţi” să poată călări în continuare sistemul 

energetic. 

Certificate Verzi (RES – renewable energy support). 

Este o formulă prin care distribuitorii de energie (deci, în final, consumatorii) subvenţionează 

investiţiile în surse de energie regenerabilă – eolian, solar, hidro, biomasă. 

În total, în următorii 10 ani ar trebui ca 10 miliarde de euro să iasă din buzunarele consumatorilor 

şi să intre în ale producătorilor de energie verde. Metoda prin care se întâmplă acest transfer 

este următoarea: fiecare MWh regenerabil produs primeşte un număr de “certificate” – 6 pentru 

solar, 3 pentru hidro, 3 pentru biomasă, 2 pentru eolian. Ele pot fi vândute pe bursa dedicată, nu 

mai scump de 55 de euro fiecare şi nu mai ieftin de 27 de euro fiecare. Distribuitorii sunt obligaţi 

să cumpere un număr de certificate, proporţional cu ţinta. Aşa se face că în februarie certificatele 

http://www.riscograma.ro/7576/iata-cum-se-umfla-factura-la-curent/
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au adăugat 12,5% la factură, adică pentru fiecare 8 kWh consumaţi românii au plătit încă unul. 

Iar cifra va tot creşte, odată cu ponderea regenerabilelor. 

Scopul este ca, până în 2020, 24% din energie să provină din surse “verzi” (deşi ţinta la nivel 

european este de numai 20%). Pentru asta, România oferă cea mai generoasă schemă de 

compensare şi impune cele mai mari penalităţi pentru cei care nu se conformează. 

Colac peste pupăză, România a acceptat să scoată de la numărătoare hidrocentralele de peste 

10MW putere instalată, care asigură deja 30% din consumul total şi ar fi arătat că ţinta a fost 

respectată dintotdeauna. Ideea Comisiei Europene a fost ca toată lumea să facă un efort, chiar 

dacă pleacă de pe o poziţie bună. Însă alte ţări au ştiut să-şi negocieze mult mai bine efortul. 

Polonia, puternic dependentă de combustibilii fosili, şi-a asumat o ţintă de numai 15%, pe care a 

preferat să o neglijeze. Suedia, singura ţară UE care depăşeşte România la pondere hidro, are o 

ţintă foarte ambiţioasă, comparabilă cu a României, dar speră să o atingă pe cale naturală. 

Schema de subvenţie a fost mult mai modestă (şi a fost închisă pentru investiţiile de după 2009) 

iar penalităţile – suficient de mici încât cei mai mulţi distribuitori să aleagă să le plătească. 

Contribuţia pentru cogenerare (CHP – combined heat and power). 

Este o formulă prin care distribuitorii de energie (deci, din nou, consumatorii) subvenţionează 

producţia simultană de electricitate şi căldură, mai exact “cogenerare de înaltă eficienţă”. Costul 

pe 12 ani este de 4,7 miliarde de euro. 

Şi asta este o schemă pe care România a mai experimentat-o şi la care stă “bine”, este vorba de 

tradiţionalele CET-uri care în afară de curent produc şi căldură pentru RADET-uri, care vine pe 

ţeavă şi încinge caloriferele la preţuri ameţitoare. 

Întrebarea firească este dacă eficienţa e aşa înaltă, de ce mai trebuie subvenţie. Iar legiuitorul 

explică printr-un nonsens rar: “In aceste conditii, mentinerea in piata a centralelor de cogenerare, 

ce realizeaza economii de combustibil fata de producerea separata, dar inregistreaza costuri de 

producere semnificativ mai mari, nu poate fi realizata fara acordarea unui sprijin”. Deci fac 

economii atât de mari că nu rezistă pe piaţă, da? 

Ideea din spatele schemei este foarte corectă şi generoasă din punctul de vedere al fizicii, însă 

are probleme economice – motivul pentru care CET-urile comuniste au eşuat (spre deosebire de 

hidrocentrale, care sunt doar căpuşate). O centrală pe combustibili fosili, să zicem gaze, are un 

randament relativ redus – 30-40% (care ar urma să ajungă la 60% în regimul de “înaltă 

eficienţă”). Restul reprezintă căldură reziduală, a cărei temperatură nu e destul de mare să 

învârtă vreo turbină, dar care teoretic poate fi folosită cu succes pentru încălzire. Numai că pe 

parcurs intervin mai mulţi factori care pot transforma câştigul în pagubă. 

Romgaz, obligat să liciteze gazul disponibil pentru piaţa liberă  

Romgaz este singura companie producătoare obligată să liciteze cantităţile de gaze disponibile 

pentru marii consumatori, ne-a declarat Nicolae Havrileţ, preşedintele ANRE (reglementatorul 

pieţei de energie). Petrom, celălalt mare producător de gaze din ţara noastră, nu este obligat să-

şi transparentizeze tranzacţiile, ne-a precizat domnia sa subliniind: "La Romgaz sunt necesare 

licitaţiile pentru că societatea nu a avut, în anii trecuţi, preocupări în a obţine un preţ cât mai 

mare pentru cantităţile comercializate". 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=200981&key=MjAxMy0wMy0xNCAxIDllNTQwNDY4NmE3NGQ1Y2EzZDY4MmMzZDAzZjlmODgw
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     Noua lege a energiei stipulează obligativitatea tranzacţionării pe pieţele OPCOM a 

electricităţii nu şi a gazelor naturale. În schimb, conform programului de guvernare şi a acordului 

cu instituţiile financiare internaţionale, tranzacţiile cu gaze naturale urmează să fie 

transparentizate din aprilie, prin crearea unei burse a gazelor. OPCOM a şi trans-mis spre 

aprobarea ANRE, pe 1 februarie, regulamentul de funcţionare a pieţei centralizate a gazelor. 

     Preşedintele ANRE ne-a explicat că participarea operatorilor la tranzacţii pe o bursă a gazelor 

este voluntară şi că legea nu stipulează licenţierea unui singur operator, care să administreze 

platforma bursieră: "Pot exista două burse. Şi Bursa Română de Mărfuri doreşte să găzduiască 

astfel de tranzacţii. Deocamdată nu este gata regulamentul de licenţiere". 

     Conducerea ACUE (Asociaţia Companiilor de Utilităţi) a informat, recent, autorităţile că se 

grăbesc cu implementarea, întrucât ANRE mai are multe reglementări de adoptat pentru a 

fluidiza piaţa gazelor, res-pectiv cele privind organizarea unei pieţe spot şi a unei pieţe de 

echilibrare. ACUE solicită o amânare a implementării bursei gazelor până la clarificarea legislaţiei 

din domeniu. 

     La finele lunii ianuarie, ANRE a propus, spre dezbatere, un regulament privind tranzacţiile cu 

gaze de pe piaţa concurenţială. ANRE arată, în proiectul de regulament, că producătorii de gaze 

au obligaţia de a oferi spre vânzare prin licitaţie publică un procent de 45% din cantitatea de 

gaze naturale produsă în cursul anului 2013.     Documentul prevede ca ofertanţii de gaze 

naturale să organizeze licitaţii publice, pe care sunt obligaţi să le facă cunoscute prin informare 

atât pe web-site-ul producătorului respectiv, cât şi pe site-ul ANRE. Până la apariţia platformei de 

tranzacţionare a gazelor naturale, cantităţile de gaze naturale din producţia internă destinate 

pieţei concurenţiale se comercializează doar prin intermediul licitaţiilor publice.  

ANRE: Strategia energetica e prea focusata pe productie. Trebuie sa mai transferam 

obligatii si distribuitorilor 

Furnizorii de energie trebuie sa aiba o atitudine mai flexibila fata de consumatori si sa preia, 

impreuna cu distribuitorii din domeniu, o parte din obligatiile privind eficienta energetica de la 

producatori, a declarat Emil Calota, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Energie. 

Strategia energetica a Romaniei se concentreaza prea mult pe sectorul productiei, ar trebui sa 

vedem daca nu cumva avem deja suficienta capacitate de generare a energiei. Sa incercam sa 

transferam de pe producatori un pic de obligatie si pe distribuitori si furnizori. Interfata cu 

consumatorul este furnizorul, nu producatorul. Ar fi bine (ca furnizorii - n.r.) sa aiba o atitudine 

mai flexibila si mai atenta fata de consumatori", a afirmat joi Calota, intr-o conferinta de presa pe 

tema infiintarii Asociatiei Romane pentru Promovarea Eficientei Energetice (ARPEE), relateaza 

Mediafax. 

Printre membrii fondatori ai ARPEE se numara companiile Energobit Group, GDF Suez 

Romania, Lafarge Romania, OMV Petrom, PwC Romania, ABB, Alstom, Dalkia Romania si 

Elcomex IEA. Din asociatie nu face parte nicio companie de stat.  

Romania consuma de 2,5 ori mai multa energie pentru producerea unei unitati de Produs Intern 

Brut (PIB) fata de media Uniunii Europene. Alaturi de alte state europene, Romania s-a obligat 

sa scada cu 20% consumul final de energie in 2020, fata de 2005.  

http://www.wall-street.ro/articol/Companii/145719/anre-strategia-energetica-e-prea-focusata-pe-productie-trebuie-sa-mai-transferam-obligatii-si-distribuitorilor.html
http://www.wall-street.ro/articol/Companii/145719/anre-strategia-energetica-e-prea-focusata-pe-productie-trebuie-sa-mai-transferam-obligatii-si-distribuitorilor.html
http://www.mediafax.ro/
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Potrivit asociatiei, Romania ar putea sa creasca eficienta energetica, pana in 2020, cu 24%, deci 

peste nivelul asumat fata de UE, insa pentru acest rezultat ar fi nevoie de investitii semnificative. 

"Din studiile ARPEE reiese ca eficienta energetica se poate imbunatati cu pana la 24% pana in 

2020, Romania fiind capabila sa sustina o crestere economica de 4% pana la 6% anual, fara a 

consuma mai multa energie decat in prezent", potrivit unui comunicat al ARPEE. 

Energy-Center lanseaza provocarea: ce inseamna piata unica europeana de energie si 

gaze? 

Mai sunt cateva luni pana cand piata europeana de energie si gaze ar trebui liberalizata, astfel 

incat tranzactiile cu electricitate sa nu mai fie apanajul strict al unei tari sau alta. Conform 

pachetului legislativ pentru energie (al treilea), tranzactiile transfrontaliere, implicit 

interconectarile dintre tari, trebuie sa duca la o piata unica in care energia electrica si gazele 

naturale sa poata fi vandute si cumparate de oriunde in Europa. In acest context nu vom mai 

putea vorbi depre preturi diferentiate prea mult de la o tara la alta, iar consumatorii vor putea 

alege furnizorii dupa criterii economice si concurentiale, pretul reglementat urmand sa dispara 

complet. 

Suna bine, nu-i asa? In realitate insa, piata unica europeana de energie si gaze va ramane inca 

ceva vreme un vis frumos, iar pachetul trei de directive europene va fi completat cu siguranta de 

alte pachete, pana cand statele europene vor gasi un numitor comun adecvat acestei piete 

unice.Sa nu ne inchipuim, totusi, ca din cauze problemelor dificile pe care le ridica acest proiect 

lucrurile vor bate pasul pe loc. Dimpotriva, primele semne de schimbare incep sa-si faca deja 

simtite efectele, mai ales ca la nivelul productiei si consumului se remarca o stagnare, sau chiar 

regres, ingrijoratoare deopotriva. 

Romania, cu toate ca a adoptat in legislatia nationala prevederile pachetului trei, bate pasul pe 

loc. Nu prea stie in ce directie s-o ia si cum sa-si mentina inca preturile reglementate, astfel incat 

consumatorii sa se bucure de o asa zisa protectie pe seama producatorilor, mai mult sau mai 

putin eficienti. Ne vom lua dupa val, dar vom face ca noi. Aceasta este in momentul de fata 

conceptia autoritatilor de la Bucuresti, inspaimantate de piata unica a energiei si gazelor si de 

posibilele efecte devastatoare ale preturilor asupra consumatorilor interni, indeosebi a celor 

industriali. 

Subiectul este unul extrem de delicat, iar parerile specialistilor sunt inca foarte divergente in 

privinta obiectivului Comisiei Europene de a avea o piata unica de energie si gaze naturale. 

Tocmai de aceea, Energy-Center va realiza o serie de analize pe aceasta tema, la care invitam 

si specialistii din domeniul energetic, alaturi de reprezentanti ai autoritatii de reglementare si ai 

operatorilor din piata. Pana atunci insa, se impune sa aducem cateva lamuriri asupra conceptului 

de piata unica, neinteles deplin nu numai pe malurile Dambovitei, ci si in alte parti ale Uniunii 

Europene. 

* Eliminarea monopolului de stat, prezent inca in foarte multe tari europene si aparitia 

concurentei este primul mare obiectiv. Amintim in acest sens ca prezenta statului in actionariatul 

celor mai mari companii europene de generare energie, distributie si transport este puternica, 

chiar dominanta in multe tari. 

Scaderea consumului ridica probleme tot mai mari sistemului energetic 

http://energy-center.ro/actualitate/energy-center-lanseaza-provocarea-ce-inseamna-piata-unica-europeana-de-energie-si-gaze/
http://energy-center.ro/actualitate/energy-center-lanseaza-provocarea-ce-inseamna-piata-unica-europeana-de-energie-si-gaze/
http://energy-center.ro/actualitate/stiri/scaderea-consumului-ridica-probleme-tot-mai-mari-sistemului-energetic/
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Sistemul energetic national se confrunta cu problema scaderii consumului, acesta ajungand la 

valori mai mici de 5.000 MW in weekend, a declarat directorul general al Institutului pentru Studii 

si Proiectari Energetice, Dan Gheorghiu, vineri, la o conferinta privind solutiile integrate de 

management al carbonului. 

“Ne aflam intr-un moment dificil pentru sistemul energetic national. A scazut extrem de mult 

consumul si sunt momente cand in weekend nu se inregistreaza nici macar un consum de 5.000 

MW, in anumite perioade. Avem multa energie nucleara, eoliana, in co-generare, iar pentru 

carbune si hidro aproape ca nu mai este loc”, a afirmat Dan Gheorghiu. 

Acesta a precizat ca ISPE a solicitat un studiu care sa arate daca o parte din investitiile in 

energie se mai pot autosustine. 

“Noi am tras un semnal de alarma de acum 4 ani. Am solicitat un studiu pentru sistemul 

energetic pentru a determina daca energiile regenerabile reprezinta o ofensiva pe aceasta piata. 

Am solicitat descrierea unor scenarii pentru a determina daca anumite investitii se mai auto-

sustin sau nu”, a adaugat Dan Gheorghiu. 

De asemenea, aceasta a precizat ca sustinerea sectorului energiei regenerabile prin ajutoare de 

stat sau bonusuri a condus la ingreunarea dezvoltarii programelor de captare si stocare a 

dioxidului de carbon. 

“Tot ce este ajutor de stat sau bonusuri pentru co-generare a dus la o scadere a costului 

certificatelor de CO2, ceea ce a condus la faptul ca nu mai putem dezvolta proiecte pentru 

eficienta in captarea si stocarea dioxidului de carbon”, a adaugat reprezentantul ISPE. 

Secretarul de stat in Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Elena Dumitru, a subliniat 

necesitatea implicarii tuturor factorilor, de la cei decizionali pana la mediu privat, in gestionarea 

managementului carbonului. 

“Toti factorii trebuie sa se implice in gestionarea managementului carbonului. Toti trebuie sa 

contribuim cu o parte, sa avem obiective clare si un calendar de masuri, astfel incat 

managementului carbonului sa fie integrat si in Romania”, a precizat Elena Dumitru. 

Se reaprinde scandalul în Bulgaria: CEZ ar putea rămâne fără licență 

După ce protestele din luna februarie au dus la căderea Guvernului Borisov, ieri procurorul 

general al Bulgariei, Sotir Ţaţarov, a cerut sâmbătă anularea licenţei acordate societăţii cehe de 

distribuţie a energiei electrice CEZ, furnizor exclusiv de electricitate în zona de vest a ţării, 

notează AFP. 

'O anchetă a parchetului administrativ suprem a constatat numeroase încălcări ale perioadei de 

facturare (...) Parchetul a cerut Comisiei de stat de reglementare în domeniul energiei şi apei 

(DKEVR) să demareze procedura de anulare a licenţei acordate CEZ', a declarat Ţaţarov la 

postul de televiziune bTV. 

Procurorul a cerut, de asemenea, impunerea unei amenzi pentru fiecare caz în parte. El a 

reproşat comisiei că nu şi-a respectat atribuţiile ca autoritate în domeniul reglementării, 

'aprobând fără probleme numeroase cheltuieli' ale CEZ. 

 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/se-reaprinde-scandalul-in-bulgaria-cez-ar-putea-ramane-fara-licenta-179569.html
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ANRE 

 
TEL: Raport Operativ Privind functionarea Sistemului Energetic National * 

ANRE: Propunere de modificare a Ord. 6 /2012 - Metodologie de monitorizare a sistemului de 

promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi 

ANRE:  Raport privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică în luna 

octombrie 2012 

 
Ultimele 5 ordine 
 

- 8 / 2013-02-27 

Ordin -privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul 2012 

 
- 1 / 2013-01-23 

Ordin-privind modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrica 

si termica produsa si livrata din centrale de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, 

respectiv a bonusului pentru cogenerarea de inalta eficienta, aprobata prin Ord. 3/2010 

 
- 2 / 2013-01-23 

Ordin - privind aprobarea Regulamentului de autorizare a furnizorilor de energie electrica si gaze 

naturale in vederea accesului la licitatiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, pe 

platforma comuna conform Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 

 
- 55 / 2012-12-21 

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice 

pentru clientii finali mari 
 

- 46 / 2012-12-19 

Ordin pentru aprobarea tarifelor si contributiilor banesti pecepute de ANRE in 2013 

 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(decembrie 2012-februarie 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 241,49 Lei/CV 
» 

 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 12.03 
 

13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 

Preţ mediu [Lei/MWh] 183,96 
 

172,07 143,61 110,03 93,81 81,65 122,05 131.17 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

35.306  36.891 44.206 48.743 35.206 31.137 42.204 43.329 

 
 

 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2012-2013 [lei/MWh] 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

ROPEX_FM_2012 217,82 210,23 216,25 216,44 214,36 215,45 215,19 212,94 217,15 220,40 222,46 223,00 223,13 

ROPEX_FM_2013 223,08 232,39 230,82 224,97 222,11 221,32 221,52 222,07 222,00 221,18 220,03 219,77 219,84 

http://www.transelectrica.ro/Uploads/Transparenta/RO/stare_sistem.pdf
http://www.anre.ro/
http://www.anre.ro/documente.php?id=937#doc4964
http://www.anre.ro/documente.php?id=937#doc4964
http://www.anre.ro/
http://www.anre.ro/
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1045
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1045
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1037
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1037
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1037
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1037
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1038
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1038
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1038
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1038
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1035
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1035
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1035
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1025
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1025
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TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

Medii zilnice Consum Productie Carbune Gaze Ape Nucleara Sold extern Eoliana Foto 

11.03 6660 6669 2132 1123 1873 1401 -9 140 0 

12.03 6875 6880 2349 1176 1826 1414 -5 115 0 

13.03 6882 6914 2235 1093 1904 1415 -31 266 1 

14.03 6998 7359 2194 839 1989 1401 -362 936 0 

15.03 6981 7475 1762 836 2082 1412 -493 1381 1 

16.03 6559 6636 1770 1008 1995 1418 -77 445 1 

17.03 5992 5769 1742 782 1635 1420 222 189 1 

18.03 6551 6538 1998 785 1697 1401 13 656 0 

 
ecem 
br 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 
 

 

 

In ziua de Joi 14.03.2013 Joi   15.03.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 7042 7359 

Maxim 8119 8422 

Export/Import 355(export) 233(import) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 7397 7125 

Din care: 

Carbune 
2193 3266 

Hidrocarburi 847 1073 

Nuclear 1399 1413 

Eoliene 889 439 

Hidro 2069 925 



 

16 

 

Raport Operativ 
Privind functionarea Sistemului Energetic National * 
 

Grafice, Harta  
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Diagnoza si prognoza hidrologica pentru Dunare la intrarea in tara si pe tot sectorul 
romanesc  

Situatia debitelor si nivelurilor 

in intervalul 16.03.2013, ora 07.00 – 17.03.2013, ora 07.00 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) a fost in crestere, avand valoarea de 10300 m3/s, peste 

media multianuala a lunii martie (6700 m3/s). 

 

Prognoza debitelor si nivelurilor 

in intervalul 17.03.2013, ora 07.00 –24.03.2013, ora 07.00 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere in primele doua zile ale intervalului de 

prognoza pana la valoarea de 11000 m3/s, stationar in urmatoarea zi, apoi in scadere pana la valoarea de 

10700 m3/s, situandu-se peste media multianuala a lunii martie (6700 mc/s). 
 

 
  

 

     30 martie 2013 - 28.04.2013 Oprire totala   CCCC Brazi Petrom   
 

     

Centrala 
Tip 

tehnologie        

Putere 

diponibila 

bruta  

[MW] 

Tip 

retragere 
Motivul retragerii 

Programat  
  

Petrom Brazi Gaz 285.00 

30-03-2013 

00:00 - 28-

04-2013 

23:59 

Plan. 

Revizie tehnica in 

perioada 

 de garantie. 

Petrom Brazi Gaz 285.00 

30-03-2013 

00:00 - 05-

05-2013 

23:59 

Plan. 

Revizie tehnica in 

perioada 

 de garantie. 

Petrom Brazi Gaz 315.00 

30-03-2013 

00:00 - 28-

04-2013 

23:59 

Plan. 

Revizie tehnica in 

perioada 

 de garantie. 

 

 

.  

 

 
 

   

   



 

18 

 

   

Informatiile sunt destinate clientilor EFT Romania si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Romania 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 Romania pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


