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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Proiecte eoliene desfiinţate de schimbările legislative  

Schimbarea legislaţiei privind certificatele verzi, birocraţia autorizaţiilor, avizelor şi procesul lent 

de cumpărare sau concesionare a terenurilor i-au făcut pe mai mulţi investitori în proiecte eoliene 

să renunţe la afacere. 

Energy Report continuă să treacă în revistă proiectele de energie regenerabilă dizolvate, 

limitându-ne, la fel ca în articolele precedente, la proiectele desfiinţate recent, în ultimele 

săptămâni. 

Aşa cum s-a putut constata şi în cazurile precedente de dizolvări despre care am scris, cei mai 

mulţi investitori sunt străini, atât în cazul proiectelor fotovoltaice cât şi în cel al proiectelor eoliene. 

Unul dintre proiectele eoliene dizolvate recent este cel al spaniolilor de la Onfalos Renovables, 

asociat unic al proiectului Rayfer Windfarms. Spaniolii au luat decizia să renunţe la proiectul din 

România la sfârşitul lunii martie. 

Tot în această perioadă s-a dizolvat şi proiectul Eolian Tătaru din Mangalia, ai cărei asociaţi sunt 

nemţii de la Fortwengel Beteiligungs şi Jade Capital, precum şi firma românească Breeze din 

Mangalia. 

Compania spaniolă Tornado Zafir, asociat unic al Eolo Wind Farm, a decis de asemenea să 

renunţe la proiect, precizând că Eolo Wind Farm nu are nici datorii fiscale şi nici datorii către 

furnizori. 

Un alt proiect la care s-a renunţat recent, în aprilie, este Rediu Eolian. La acest proiect, asociaţii 

nu mai sunt străini ci trei investitori din Buzău. Proiectul face parte dintr-o serie de cinci 

potenţiale parcuri eoliene, pentru care consilierii locali din localitatea Rediu din Galaţi şi-au dat 

acordul de principiu încă din primăvara anului 2010. Acestea sunt Galaţi Eol Sud, Băleni Eolian, 

Suhurlui Eolian şi Cudalbi Eolian. 

Dacă până acum s-a vorbit mai ales despre proiectele eoliene care s-au bazat pe certificate 

verzi, obţinuţi pe măsură ce livrau energie, nu trebuie neglijate proiectele eoliene care au reuşit 

să ia toţi banii odată, încă de la început, prin fonduri europene. 

Taxa pe stalp, la valoarea reactoarelor, creste costul energiei nucleare cu 10 lei/MWh 

Energia nucleară este şi va rămâne o prioritate a politicii energetice a României, iar proiectul 

reactoarelor 3 şi 4 va fi finalizat, a declarat, miercuri, ministrul delegat pentru Energie, Răzvan 

Nicolescu, aflat în vizită la centrala nucleară de la Cernavodă. 

‘În contextul revizuirii strategiei energetice a României, unele dintre primele concluzii arată foarte 

clar că energia nucleară este şi va rămâne o prioritate a politicii energetice a României. Decizia 

http://energyreport.ro/index.php/2013-energie-regenerabila/2013-stiri-energie-regenerabila/2013-energie-solara-eoliana/2023-proiecte-eoliene-desfiintate-de-schimbarile-legislative
http://www.bizenergy.ro/nicolescu-energia-nucleara-este-si-va-ramane-o-prioritate-a-politicii-energetice-a-romaniei/
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privind realizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă este una luată deja, ne dorim să se 

finalizeze cât mai repede, să găsim parteneri pentru acest proiect’, a spus Nicolescu, într-o 

conferinţă de presă. 

El a adăugat că este nevoie ca Transelectrica să includă în planul său de dezvoltare pe următorii 

10 ani întărirea liniilor de transport de energie de la Cernavodă către restul ţării, astfel încât 

reţeaua să poată prelua şi energia produsă de reactoarele 3 şi 4. 

‘O parte din această capacitate este utilizată acum de energia eoliană din zona Dobrogei. Un 

calcul făcut de Nuclearelectrica arată că Transelectrica are nevoie de cel puţin 100 de milioane 

de euro pentru această investiţie’, a menţionat ministrul delegat. 

Potrivit acestuia, standardele de operare ale Unităţilor 1 şi 2 de la Cernavodă sunt foarte ridicate, 

iar publicaţia de profil Nuclear Engineering International a desemnat România prima în 

clasamentul mondial privind cel mai mare factor de utilizare al unei centrale nucleare. 

În lume există 73 de centrale nucleare, cu 404 reactoare. Unitatea 2 de la Cernavodă se află pe 

locul 5 în lume, iar reactorul 1 de la Cernavodă, pe locul 16, a subliniat Nicolescu. 

‘Am lansat acum 2 – 3 săptămâni o temă de discuţie la Bruxelles: să finanţăm din fonduri 

comunitare cercetarea în creşterea standardelor de operare în unităţile nucleare şi în ceea ce 

priveşte depozitarea combustibilului nuclear. Aşa cum se dau bani europeni pentru cercetare în 

regenerabile sau în reducerea emisiilor, e nevoie de cercetare nucleară şi de soluţii pe termen 

lung pentru depozitarea deşeurilor nucleare’, a arătat Nicolescu. 

Ministrul a precizat că va discuta cu Ministerul Finanţelor şi cu Autoritatea de Reglementare, 

astfel încât Nuclearelectrica să nu plătească impozitul de 1,5% pe clădiri la valoarea reactoarelor 

nucleare, caz în care costul pe MWh al energiei nucleare ar creşte cu 10 lei. 

‘Astfel, consumatorii vor trebui să scoată mai mulţi bani din buzunar’, a explicat ministrul. 

Nuclearelectrica ar urma să plătească la bugetul de stat circa 100 de milioane de lei în contul 

noului impozit de 1,5% pe clădiri, dacă în calcul se va lua valoarea reactoarelor nucleare şi nu a 

clădirilor care le acoperă, a spus, la rândul său, directorul general al Nuclearelectrica, Daniela 

Lulache, prezentă la conferinţa de presă 

KAROLY BORBELY:  

"Energia pe cărbune, loc important în viitoarea strategie energetică" 

 Producţia de cărbune va ocupa un loc important în strategia energetică a României, în condiţiile 

în care asigură, în prezent, circa 30% din producţia de energie electrică, a declarat, ieri, Karoly 

Borbely, secretar de stat în Departamentul pentru Energie. 

     Domnia sa a precizat că trebuie găsite soluţii ca acele companii care produc energie din 

cărbune să funcţioneze eficient. Minele care se vor închide primesc subvenţii pentru care 

Comisia Europeană şi-a dat acordul, potrivit Agerpres. 

     Potrivit secretarului de stat, investiţiile în acest sector trebuie să continue, altfel vor exista 

probleme de ordin social: "Trebuie să avem în vedere că 30% din mixul energetic este format din 

cărbune. Trebuie să găsim investiţii şi pentru cei care lucrează în acest sector, altfel vor fi 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=237357
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=237357
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probleme sociale. Nu trebuie să privim strategia energetică doar din punct de vedere economic, 

ci şi social, în condiţiile în care Guvernul are o strategie foarte clară de păstrare a locurilor de 

muncă". Borbely a mai spus că proiectul strategiei energetice a ţării va fi lansat în dezbatere 

publică până la finele lunii septembrie. 

     Oficialul Departamentului de Energie susţine: "În ultimul timp, au fost la noi foarte multe 

companii şi investitori care vor să participe la strategia energetică, vor să investească în acest 

sector. România trebuie să profite de această situaţie. Criza din Ucraina nu ne afectează negativ 

absolut deloc. Suntem o ţară aproape în totalitate independentă energetic. La nivelul UE, 

România este a treia ţară independentă energetic, după Danemarca şi Estonia, ceea ce ne 

conferă un cadru extrem de privilegiat. Avem 20.000-21.000 de MW de capacitate instalată şi 

consumăm 7.000 de MW, astfel că provocarea cea mai mare este interconectarea cu ţările 

vecine". 

     *  Calotă, ANRE: "Am rezerve că strategia energetică va pune ordine în sector" 

     Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), Emil Calotă, 

consideră că noua strategie energetică a ţării nu va rezolva problemele din sector, în condiţiile în 

care se pune un accent foarte mare pe elementele cantitative: "Am rezerve că un asemenea 

document va pune ordine în sectorul energetic. Păcatul originar al strategiilor de până acum este 

că suntem preocupaţi de producţia de energie, de elementele cantitative. Vorbim de noi 

reactoare, de noi capacităţi, tot adăugăm, fără a ne întreba ce facem cu ele". 

Subvenţii mai mari la cărbune decât la regenerabile     

Sectorul cărbunelui a primit subvenţii în valoare de 3,76 miliarde de lei în perioada 2005-2013, 

de aproape patru ori mai mari decât producătorii de energie regenerabilă, potrivit unui studiu 

realizat de compania de consultanţă Condole Partners pentru organizaţia non-guvernamentală 

de mediu Greenpeace. 

 “Pornind de la statistici ale Ministerului Economiei, estimăm că subvenţiile pentru 2005-2013 

pentru industria cărbunelui se ridică la 3,76 miliarde de lei, comparativ cu doar 0,81 miliarde de 

lei pentru regenerabile“, a declarat Valentina Ivan, expert pe energie în cadrul Condole Partners, 

una dintre autorii studiului. 

Potrivit acesteia, din 1990 până acum, industria cărbunelui a primit subvenţii în valoare de 15 

miliarde de lei, ceea ce reprezintă 2,3% din PIB-ul ţării într-un an. 

 “Considerăm că producţia de energie din cărbune în condiţiile actuale din România nu este 

viabilă economic, întrucât preţurile de piaţă ale energiei depăşesc costul marginal al lignitului şi 

al huilei ale CE Oltenia şi CE Hunedoara doar câteva ore pe an. Drept urmare, aceşti producători 

ţin în funcţiune maximum o treime din capacitatea nominală şi au nevoie de subvenţii 

operaţionale pentru a rămâne în piaţă“, a mai arătat Valentina Ivan, transmite Agerpres. 

Ea a amintit că, în plus, sectorul cărbunelui a primit subvenţii şi sub forma certificatelor de emisii 

de dioxid de carbon alocate gratuit. 

 “Estimăm că, în perioada 2008-2012, companiile care fac parte din CE Oltenia au primit, prin 

alocarea de certificate gratuite de emisii, o sumă între 300 de milioane de euro şi două miliarde 

de euro, dacă luăm în calcul un preţ minim al dioxidului de carbon de 4 euro pe tonă şi un preţ 

maxim de 30 de euro pe tonă“, a susţinut Ivan. De remarcat, deşi certificatele de drepturi de 

http://www.focus-energetic.ro/subventii-mai-mari-la-carbune-decat-la-regenerabile-17143.html
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emisie se vând prin licitaţie, preţul acestora este, în prezent, de circa 5 euro/certificat, după ce, la 

începutul anului, ajusese la aproximativ 2,5 euro/certificat. 

Autorii studiului amintesc că industria cărbunelui primeşte şi bonusuri de cogenerare de înaltă 

eficienţă. 

Un nou studiu cu dedicatie: moarte carbunelui, traiasca regenerabilele 

Scriam in urma cu ceva vreme ca un studiu al unei renumite firme de consultanta, pe marginea 

impactului majorarii pretului la gaze asupra marilor consumatori industriali, a fost luat drept litera 

de lege de la beneficiarii acestuia si pana la autoritati. Datele prezentate in studiul respectiv 

dezvaluiau o realitate partiala si infatisau o perspectiva sumbra, tot partial, caci se referea 

exclsuiv la consumatorii care au platit de fapt studiul. Cum problema studiilor a redevenit de 

mare actualitate in economia romaneasca, evident ca si firmele de profil se inghesuie la 

realizarea lor. Caci, nimic nu-i gratis pe lumea asta, chiar daca manipulezi, sau spui adevarul 

doar pe jumatate. 

Citesc o stire a unei agentii de presa conform careia sectorul carbunelui din Romania ” a primit 

subventii in valoare de 3,76 miliarde de lei in perioada 2005-2013, de aproape patru ori mai mari 

decat producatorii de energie regenerabila”. Concluziile apartin, cum altfel, unei firme de 

consultanta, Condole Partners, cu dedicatie pentru pentru organizatia non-guvernamentala de 

mediu Greenpeace. Prin comparatie, sectorul regenerabilelor a primit doar 0,81 miliarde lei, mai 

spune studiul cu pricina. Concluzia este una de la sine inteleasa: “Consideram ca productia de 

energie din carbune in conditiile actuale din Romania nu este viabila economic, intrucat preturile 

de piata ale energiei depasesc costul marginal al lignitului si al huilei ale CE Oltenia si 

Hunedoara doar cateva ore pe an. Drept urmare, acesti producatori tin in functiune maximum o 

treime din capacitatea nominala si au nevoie de subventii operationale pentru a ramane in piata”, 

spune Valentina Ivan, expert pe energie in cadrul Condole Partners. 

Bravos natiune si aviz celor ce lucreaza la strategia energetica sa nu cumva sa ignore un studiu 

de o asemenea profunzime.  

Publicatia Energy-Center nu s-a situat niciodata radical de partea sau impotriva unei forme sau 

alta de energie. Am spus ori de cate ori am avut ocazia ca Romania trebuie sa tina seama in 

politica sa energetica de tendintele mondiale si mai ales europene, de resursele pe care le are, 

de suportabilitatea consumatorilor si de siguranta energetica. De asemenea, nu am ratat nici o 

ocazie in a surprinde jocurile adesea incorecte ale producatorilor si protectia din partea statului 

pentru anumite societati, doar de dragul de a mai mentine niste locuri de munca sau de a nu lasa 

sa dispara unitati neviabile din punct de vedere economic. Cele mai recente analizae pe astfel de 

teme au fost cele dedicate Complexului Energetic Oltenia, unde carbunele incurca planurile 

energeticienilor. De aici insa si pana a trage concluzia ca o industrie este masiv subventionata, 

iara alta aproape deloc, este cale lunga. 

Producţii record la Hidroelectrica   

Producătorul de energie Hidroelectrica a generat, în luna mai, peste 70.000 de MWh pe zi, nivel 

care nu a mai fost atins din 2005, când producţia de energie a companiei a fost una record, 

potrivit unui comunicat al Hidroelectrica. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/producatori/un-nou-studiu-cu-dedicatie-moarte-carbunelui-traiasca-regenerabilele/
http://www.focus-energetic.ro/productii-record-la-hidroelectrica-17171.html
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 “Pe fondul disponibilităţii ridicate a echipamentelor hidroenergetice şi a necesităţilor Sistemului 

Energetic Naţional, Hidroelectrica a înregistrat în luna mai valori ale producţiilor zilnice mai mari 

de 70.000 MWh. Depăşiri ale valorii de 70.000 MWh/zi nu au mai existat din anul 2005, când 

Hidroelectrica a înregistrat un record al producţiei, de 20,1 TWh. Cantitatea cea mai mare de 

energie electrică a fost produsă şi livrată în sistem în perioada 13-15.05.2014. În dimineaţa zilei 

de 15 mai 2014, Hidroelectrica a asigurat peste 60% din consumul energetic naţional“, se arată 

în comunicat. 

În ziua de 15 mai 2014, în bazinul mijlociu şi inferior al râului Olt au fost tranzitate şi atenuate 

corespunzător de către lacurile de acumulare ale Hidroelectrica debite foarte mari, care au 

înregistrat chiar 2.100 mc/s, comparabile cu debitul Dunării în unele luni de vară, mai spun 

oficialii Hidroelectrica. 

 “Începând cu data de 18 mai 2014, pe Dunăre se vor înregistra debite de peste 14.000 mc/s, 

comparabile cu cele din anul 2006, şi creşteri de debit prognozate de peste 6.000 mc/s în cinci 

zile. Debitul maxim înregistrat pe Dunăre a fost consemnat la 16.04.2006, respectiv 15.800 mc/s. 

Având în vedere faptul că digurile de apărare care se află în aval de amenajarea Porţile de Fier II 

şi care nu se află în administrarea Hidroelectrica au fost puternic solicitate la viitură din anul 

2006, s-au luat toate măsurile de care dispunem pentru tranzitarea viiturii în condiţiile 

regulamentului comun de exploatare româno-sârb“, se mai precizează în comunicat. 

De remarcat, Unitatea 1 a Centralei NuclearoElectrice (CNE) Cernavodă a intrat în programul de 

oprire planificată, începând din 9 mai 2014, iar desincronizarea de la Sistemul Energetic Naţional 

a avut loc pe 10 mai 2014. Opririle planificate ale Unităţilor 1 şi 2 CNE Cernavodă fac parte din 

programul de mentenanţă şi sunt realizate o dată la fiecare doi ani pentru fiecare unitate. 

Centrala nucleară de la Cernavodă funcţionează cu două reactoare a câte 700 de MW fiecare şi 

generează aproape 20% din producţia naţională de electricitate. Odată cu intrarea, pentru o lună 

de zile, a reactorului 1 în oprire planificată, energia electrică produsă de acesta trebuie suplinită 

de către alţi producători. Cum nici vântul n-a bătut (energia eoliană asigurând maxim 10% din 

electricitatea necesară în ţară), cea mai ieftină energie care a intrat în piaţă a fost cea hidro, în 

condiţiile în care trebuia asigurată şi protecţia împotriva inundaţiilor. Un alt posibil “câştigător“ al 

opririi U1 de la Cernavodă este şi Complexul Energetic Oltenia, care ar putea livra mai multă 

energie în sistem decât în mod obişnuit. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 
Lei-CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 
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 Preţuri şi volume 14.05 
 

15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05  

Preţ mediu [Lei/MWh] 73,19 
 

121,33 123,75 124,44 97,34 184,33 175,13 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

523,19 
 

571,33 573,75 571,44 547,34 634,33 625,13 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

72.605  70.339 65.732 59.648 51.596 60.828 60.045 

 
 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

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

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
Consum/Productie  

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

14.05 6479 7522 1993 434 3101 709 -1043 1186 48 52 

15.05 6364 7368 2002 452 3342 700 -1004 723 91 58 

16.05 6234 7147 1977 517 3376 708 -913 397 113 58 

17.05 5737 6607 1792 516 3152 708 -870 257 125 57 

18.05 5108 5925 1527 421 2851 704 -817 210 156 57 

19.05 5862 6824 1917 591 3221 700 -963 156 182 57 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 1007 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEE AEOLUS 1, INTERNATIONAL WIND BOTOSANI 

 1008 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEF SARULESTI, SHAULA 

 1009 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, SOLAR REMUS 

 1010 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA FZ EE, RWE ENERGIE 

 1011 / 2014-04-29 

MODIF AI 420 CEE BAIA 3, BLUE PLANET INVESTMENT 

Ultimele 5 ordine 

 24 / 2014-03-28 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum 

 25 / 2014-03-28 

Ordin - pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi aprobat prin Ordinul 
57/2013 

 16 / 2014-03-19 

Ordin - privind completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de producere a 
energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus, 
aprobata prin Ord. 84/2013 

 15 / 2014-03-12 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie 

http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
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 14 / 2014-03-05 

Ordin - privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde 
neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 

 
 

 

http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
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Prognoza debitelor si nivelurilor 
în intervalul 19.05.2014, ora 07.00 – 26.05.2014, ora 07.00 

  

            Debitul la intrarea în tara  (sectiunea Bazias) va fi în crestere în primele cinci zile ale intervalului pâna la valoarea de 
13500 m3/s, apoi în scadere pâna la valoarea 13000 m3/s, situându-se peste media multianuala a lunii mai (7250 m3/s). 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi în crestere, iar nivelurile se vor situa peste COTELE DE APARARE pe toata durata 
intervalului de prognoza, exceptând statiile hidrometrice Vadu Oii si Galati, unde, în prima zi a intervalului se vor situa sub aceste 
cote. 

NOTA: 

  

           Prognoza debitelor maxime pe Dunare la intrarea în tara prezinta înca un grad ridicat de incertitudine datorita 
severitatii exceptionale a fenomenelor hidrometeorologice periculase care se înregistreaza în Serbia si Bosnia – 
Hertegovina, mai ales cele înregistrate în bazinele hidrografice ale afluentilor principali ai Dunarii de pe acest sector 
(Sava si Morava). 

            Mentionam ca ploile torentiale deosebit de însemnate cantitativ care s-au înregistrat în bazinele hidrografice din 
Serbia si din Bosnia - Hertegovina au generat viituri exceptionale care în multe bazine hidrografice au atins sau chiar au 
depasit valorile maxime istorice, ca urmare a acestor fenomene periculoase deosebit de severe fiind instituita în Serbia 
si Bosnia - Hertegovina, la nivel national, starea de alerta. 
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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 


