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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Reglementatorul din energie, sub asaltul intereselor politice  

Comitetul de reglementare din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

(ANRE) functioneaza de jumatate de an in formula restransa, cu doar patru membri din sapte cati 

ar trebui sa fie. Timp de sase luni, PSD si PNL s-au chinuit sa decida care din cei 16 care si-au 

depus candidaturile sunt persoanele cele mai potrivite sa ocupe trei posturi libere de reglementatori 

si o functie de vicepresedinte al ANRE. De ce? Din cauza ca nu a fost suficient de clar care 

persoana este mai bine sustinuta politic si care ar reprezenta mai bine anumite interese ale 

partidelor in domeniul energetic. Neoficial, au ales, insa doua dintre nume ridica semne de 

intrebare: unul nu are suficienta experienta in domeniul energetic, iar celalalt este cunoscut ca 

sustinator al unui tip de resursa energetica. In aceste conditii, in ce masura se mai poate spune ca 

este respectata independenta reglementatorului, asa cum prevede legea. 

Postul de vicepresedinte revine PSD, iar cel care va fi numit se va ocupa de domeniul energiei 

electrice. Pana in aprilie cand i-a expirat mandatul, cel care a ocupat functia a fost Claudiu-Sorin 

Dumbraveanu, sustinut tot de PSD. Este un personaj controversat, fiind acuzat de procurorii DNA 

pentru infractiunea de luare de mita in dosarul de coruptie ANRE-ENEL. A fost trimis in judecata 

in august 2014 alaturi de Florin Gugu, director in cadrul ENEL si Gheorghe Ciubotaru, asociat la 

SC Electro-Alfa International SRL. DNA i-a retinut in luna iunie 2014 pe cei trei, fiind acuzati ca ar 

fi distorsionat mecanismul de formare a pretului final al facturilor platite de consumatori. 

Acum, pe locul de vicepresedinte si unul dintre posturile din comitetul de reglementare, PSD vrea 

sa-l numeasca pe deputatul social-democrat Rodin Traicu. Numirea lui ar fi bucuria celor de la 

Complexul Energetic Oltenia care ar avea mult de castigat. Potrivit unor surse din domeniu, din 

pozitia de vicepresedinte al ANRE cu atributii pe zona de energie electrica, Rodin Traicu va 

favoriza cu siguranta aceasta companie, satisfacandu-le toate solicitarile neluate in seama pana 

acum de autoritatea de reglementare. Ca producator de energie pe baza de carbune, CE Oltenia 

doreste reglementari favorabile care sa le ofere prioritate atat in sistemul energetic national, cat si 

la export. CE Oltenia se bazeaza pe numirea lui Traicu, mai ales in conditiile in care acesta este 

sustinut de premierul Victor Ponta. Reamintim ca directorul general al CE Oltenia, Laurentiu Ciurel 

este un apropiat al premierului, fiind de altfel si el inculpat in dosarul Turceni-Rovinari. 

Dispute aprinse între CE Oltenia şi Hidroelectrica pe tema mixului energetic 

Remus Borza, administratorul judiciar al producătorului de energie hidro, nu este de acord cu 

realizarea mixului energetic, prin punerea în comun a hidrocentralelor din ţară cu termocentralele 

care funcţionează pe bază de cărbune 

Managerul privat al Complexului Energetic Oltenia, Laurenţiu Ciurel, a declarat că probabil 

Hidroelectrica are probleme, pentru că altfel nu ar fi ajuns în insolvenţă 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20486841-reglementatorul-din-energie-sub-asaltul-intereselor-politice.htm
http://www.curierulnational.ro/Actualitate/2015-10-13/Dispute+aprinse+intre+CE+Oltenia+si+Hidroelectrica+pe+tema+mixului+energetic&hl=energ&tip=toate
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Administratorul judiciar al Hidroelectrica, Remus Borza, nu este de acord cu realizarea mixului 

energetic, prin punerea în comun a hidrocentralelor din ţară cu termocentralele care funcţionează 

pe bază de cărbune. Reprezentantul Hidroelectrica este de părere că alăturarea capacităţilor hidro 

de producere a curentului electric cu grupurile energetice pe cărbune echivalează cu un măr stricat 

aşezat alături de alte mere bune. Remus Borza a declarat că mixul energetic nu poate fi realizat, 

întrucât Complexul Energetic Oltenia nu se poate compara ca performanţe cu Hidroelectrica şi 

alăturarea energiei pe cărbune cu cea hidro nu ar avea în vedere criteriul eficienţei şi ca rezultat 

performanţa. „Dacă facem acel mix de energie? Sigur e foarte discutat în agenda unor politicieni 

acest mix de energie, dar eu nu îl văd viabil. Aducând astăzi Termo alături de Hidroelectrica nu 

facem decât să compromitem definitiv Hidroelectrica. Dacă pui un singur măr putred într-o ladă cu 

mere bune, ăla putred reuşeşte să le strice pe toate“, a spus Remus Borza, prezent la sfârşitul 

săptămânii trecute în Defileul Jiului, unde au fost reluate lucrările la cele două hidrocentrale din 

Gorj şi din Hunedoara. 

Ciurel spune că Hidroelectrica are probleme 

Managerul privat al Complexului Energetic Oltenia, Laurenţiu Ciurel, a declarat că probabil 

Hidroelectrica are probleme, pentru că altfel nu ar fi ajuns în insolvenţă, însă este de părere că 

societatea este pe drumul cel bun. „Eu nu cred că Hidroelectrica este un măr stricat sau, dacă este 

stricat, este pe cale de a se îmbunătăţi. Borza ar putea să facă consideraţii de genul acesta când 

va conduce vreodată vreo mare companie. Deocamdată, dânsul, la ora aceasta, nu execută decât 

nişte ordine acolo, venite de la Fondul Proprietatea sau de la alţi interesaţi. Şi timpul va dovedi că 

am dreptate. Vreau să mai spun că toţi cei daţi afară de domnul Borza au trebuit reangajaţi în 

perioada când dânsul nu mai era la Hidroelectrica, când a revenit la stat Hidroelectrica şi au plătit 

despăgubiri de două miliarde de lei la cei restructuraţi. Norocul a fost că au avut banii, au avut de 

unde pentru că a plouat. 

 Rădulescu (ANRE): O familie din România alocă, în medie, 30% din buget pentru factura de 

energie 

Suma alocată de o familie din România pentru plata facturii de energie are o pondere, în medie, 

de 30% din bugetul total, în timp ce, în unele ţări, este considerat vulnerabil consumatorul care 

alocă peste 10% din buget pentru acelaşi tip de factură, a declarat, joi, directorul general al 

Departamentului de Eficienţă Energetică din Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Energie 

/ANRE/, Corneliu Rădulescu. 

“România se confruntă cu o problemă mare din punct de vedere al consumului de energie, care a 

scăzut dramatic în ultimii 5 ani. În România, industria a ajuns să fie în urma consumului populaţiei. 

Dacă acum 15 ani, industria avea o pondere de 38-40% în consumul naţional, acum ponderea 

este de 28-29%, iar în cazul populaţiei de 32-33%. În România, 42% din populaţie trăieşte în 

sărăcie, iar sărăcia energetică ajunge chiar şi la 50%. În bugetul unei familii, factura energetică 

este în jur de 28-30%, în medie. În unele ţări se consideră că aceia care depăşesc bugetul de 10% 

la factura energetică sunt vulnerabili. Sărăcia energetică este o mare problemă a României, atât 

din punct de vedere social, cât şi al modului în care consumatorii vulnerabili pot fi sprijiniţi. Pe 2 

noiembrie, va avea loc lansarea unui studiu privind sărăcia energetică şi eficienţa energetică, 

realizat de Academia Română, la comanda ANRE’, a spus Rădulescu, într-o conferinţă de 

specialitate, relateaza agerpres. 

http://www.bizenergy.ro/radulescu-anre-o-familie-din-romania-aloca-in-medie-30-din-buget-pentru-factura-de-energie/#.VhY_OG5PjY4
http://www.bizenergy.ro/radulescu-anre-o-familie-din-romania-aloca-in-medie-30-din-buget-pentru-factura-de-energie/#.VhY_OG5PjY4
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Potrivit reprezentantului ANRE, în România, mai sunt multe lucruri de rezolvat în domeniul 

energetic, în special în ceea ce priveşte eficienţa energetică a clădirilor, sistemele de încălzire 

centralizată sau comunităţile locale. 

“Tot timpul suntem acuzaţi că România are o intensitate energetică de două ori şi ceva mai mare 

decât media Uniunii Europene. Vorbim, însă, de cifre absolute, iar comparaţia unei ţări nu se poate 

face în cifre absolute, pentru că fiecare ţară are anumite caracteristici: structură economică, putere 

de cumpărare etc. Cine crede că, după 25 de ani, România continuă să fie o ţară atât de intensivă 

în urma destructurării şi restructurării economice, dă dovadă de naivitate. Este adevărat că mai 

sunt foarte multe lucruri de făcut în România, în sectoare unde există un potenţial mare, cum este 

cel al eficienţei clădirilor, sistemele de încălzire centralizată, comunităţile locale etc. Industria poate 

a făcut cel mai mult din punct de vedere al măsurilor privind eficienţa energetică. Nu trebuie să ne 

ferim că şi din cauza crizei consumurile au scăzut foarte mult. La ora actuală, consumul de energie 

primară al României este în jur de 30 de milioane tep’, a afirmat Corneliu Rădulescu. 

România luminează regiunea  

Energie de 122 mil. € a fost exportată în Bulgaria, Ungaria şi Serbia 

Aproape 12% din producţia de energie a României a trecut graniţele în primele şase luni ale anului, 

cea mai „avidă“ piaţă de electricitate locală fiind Bulgaria, ţară unde s-au dus jumătate din 

exporturile de energie românească. Potrivit datelor publicate de ENTSO-E (Reţeaua Europeană a 

Transportatorilor de Energie) în primele şase luni ale anului România a exportat 3,7 TWh de 

energie dintr-o producţie totală de circa 30,4 TWh de electricitate. Ca volum, exporturile s-au 

menţinut la un nivel similar faţă de prima jumătate a anului trecut.  

Datele de pe bursa de energie OPCOM arată că preţul mediu spot al energiei în primul semestru 

a fost de circa 32,6 euro pe MWh, similar cu cel de anul trecut, astfel că valoarea energiei exportate 

de România în perioada analizată este de circa 122 de milioane de euro. Cu un consum care-şi 

revine destul de încet, exportul de energie este o oportunitate de afaceri pentru producătorii locali. 

Exportul de energie se realizează însă prin companii de trading în contextul în care toţi producătorii 

de energie sunt obligaţi să vină cu producţia pe OPCOM. 

Ţinând cont de evoluţia pieţei din primele şase luni ale anului, 2015 se profilează ca având 

potenţialul de a fi chiar mai bun decât 2014, un an record pentru industria energetică locală. 

Producţia de energie electrică a ajuns anul trecut la cel mai mare nivel din 2003 încoace, ultimul 

an pentru care există statistici europene pentru România, energia regenerabilă ajungând la o 

pondere record de 13% din total. Aceste evoluţii nu s-au legat din păcate de o revenire a cererii 

de energie pe plan local, ci de un context favorabil în afara graniţelor României, lucru care a mai 

generat un record, cel al exporturilor de energie. La preţurile medii de anul trecut, România a 

produs energie de peste 2 miliarde de euro şi a dus peste graniţe curent de aproape 300 de 

milioane de euro  

Exportul, iluminatul public si populatia, motoarele principale ale cresterii consumului 

energetic in Romania 

Pentru prima data in ultimii ani, consumul de energie electrica se afla pe o panta ascendenta 

constatnta, in conditiile in care pretul final la consumator nu cunoaste cresteri semnificative. Se 

vede treaba ca politicile guvernului de stimulare a consumului populatiei isi face simtite efectele si 

http://www.zfcorporate.ro/energie/energie-de-122-mil-a-fost-exportata-in-bulgaria-ungaria-si-serbia-14814255
http://www.zfcorporate.ro/energie/energie-de-122-mil-a-fost-exportata-in-bulgaria-ungaria-si-serbia-14814255
http://energy-center.ro/actualitate-news/eportul-iluminatul-public-si-populatia-motoarele-principale-ale-cresterii-consumului-energetic-in-romania/
http://energy-center.ro/actualitate-news/eportul-iluminatul-public-si-populatia-motoarele-principale-ale-cresterii-consumului-energetic-in-romania/
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in sectorul energetic, a carui productie a crescut, in ultimele opt luni, cu 4,4% fata de perioada 

similara a anului trecut, la 43,33 miliarde KWh., in timp ce consumul final de energie electricc a 

urcat cu 6,2%, la 34,98 miliarde KWh. Trebuie remarcat insa ca aceasta crestere se datoreaza 

exclusiv perioadei de vara, caci in primele patru luni ale anului 2015, consumul final de energie 

electrica a fost de 16,287 miliarde KWh, in scadere cu 3,9% fata de aceeasi perioada a anului 

2014. Dupa cum vom explica mai jos, cresterea economica a Romaniei nu prea are insa nici o 

legatura cu cresterea consumului energetic, caci acesta se datoreaza in cea mai mare masura 

exportului de energie, iluminatului public si cresterii consumului populatiei. 

ANRE cere eliminarea consumului estimat din facturile la utilităţi 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cere eliminarea consumului 

estimat din facturile la energie electrică şi gaze naturale, mijloc prin care companiile de utilităţi 

încasează în avans sume de la consumatori. 

Astfel, ANRE a transmis o notificare companiei de distribuţiei de energiei electrice CEZ şi a cerut 

acesteia să renunţe la practicile de folosire a acestor facturi cu plata în avans, facturi care 

monitorizează atât consumul curent, cât şi consumul estimat e energie electricî pe două luni în 

avans, potrivit Digi24. Neregulile privind includerea consumului estimat în facturile la utilităţi au fost 

semnalate marţi de reporterii Digi24. Compania CEZ riscă să fie amendată cu sume cuprinse între 

8.000 şi 250.000 de lei dacă nu renunţă la acest sistem de facturare. Cei 1,4 milioane de clienţi ai 

distribuitorului, din zona Olteniei, ar putea fi duşi în eroare de acest sistem de facturare şi ar putea 

să plătească sume mult mai mari. Şi GDF Suez, compania de distribuţie a gazelor naturakle din 

zona de sud a ţării, aplică un sistem de facturare similar, numai că în acest caz este vorba despre 

un proiect-pilot şi nu au fost trimise astfel de facturi tuturor clienţilor. Şi în acest caz, ANRE a cerut 

distribuitorului eliminarea acestor facturi. Şi premierul Victor Ponta a cerut, în cadrul şedinţei de 

Guvern de miercuri, verificarea şi remedierea acestor nereguli semnalate de digi24. „Să solictaţi 

celor de la ANRE, nu sunt în subordinea noastră, ci a Parlamentului, să verifice - există niste 

informaţii privind facturarea în avans a consumului de gaze. Cred că nu e corect să ceri bani înainte 

de la oameni, ci după ce consumă cantitatea respectivă, să vedem dacă se încadrează în 

prevederile legale şi în practica europeană”, a spus premierul Victor Ponta în şedinţa de Guvern 

 

19 companii, exceptate de la plata unui număr de certificate verzi din cota obligatorie 

Un număr de 19 companii energo-intensive au primit, marţi, Acordurile pentru exceptare de la plata 

unei părţi din numărul de certificate verzi aferent cotei obligatorii, facilitate care, în opinia mediului 

de afaceri, reprezintă un ajutor economic ce permite păstrarea competitivităţii pe o piaţă 

concurenţială, informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT). 

Companiile care au primit aceste acorduri de exceptare activează în domeniile: producerea de 

îngrăşăminte chimice, reciclarea deşeurilor, industria siderurgica, industria cimentului, a hârtiei şi 

cartonului etc.  

Potrivit sursei citate, secretarul de stat în MECT Maricel Popa a subliniat că înmânarea Acordurilor 

pentru exceptare reliefează susţinerea economiei naţionale cu prioritate de către Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Turismului.  

Totodată, acesta şi-a exprimat speranţa că operatorii economici, susţinuţi prin acest demers, vor 

păstra locurile de muncă, vor investi în modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor de 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/anre-cere-eliminarea-consumului-estimat-facturile-utilitati-1_561e490ff5eaafab2ca5fe09/index.html
http://www.capital.ro/19-companii-exceptate-de-la-plata-unui-numar-de-certificate-verzi-din-cota-obligatorie.html
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producţie, vor promova forţa de muncă tânără şi îşi vor aduce contribuţia la creşterea eficienţei 

energetice, reducerea decalajelor tehnologice faţă de firmele concurente din Uniunea Europeană 

şi diminuarea efectelor nocive asupra mediului înconjurător.  

Oficialul MECT a adăugat că aceste exceptări la plata certificatelor care au valabilitate de 10 ani 

vor fi monitorizate anual, în 2016 urmând să se facă o primă verificare a menţinerii criteriilor de 

eligibilitate a companiilor beneficiare a facilităţii. Bugetul alocat programului în această perioadă 

de 10 ani este estimat la 750 milioane de euro.    

Facturile la curent şi gaze, modificate radical. Cum ne păcălesc companiile de gaze 

Din 2016, toţi consumatorii vor avea facturi unice pe ţară, atât la gaze, cât şi la curent. Guvernul şi 

ANRE cer companiilor de gaze să oprească practica de a cere consumatorilor bani în avans. 

Premierul Ponta a cerut, miercuri, în şedinţa de guvern, să se verifice facturile la gaze, subliniind 

că nu e corect să ceri banii înainte oamenilor, doar ce consumă. 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cere companiilor GDF Suez, 

de gaze naturale, şi CEZ, de energie electrică, să scoată imediat estimările privind consumul 

fiecărui abonat din facturi. Decizia vine ca urmare a ştirii Digi24 care arăta că sumele de plată 

afişate în facturi îi induc în eroare pe consumatori pentru că distribuitorii de gaze şi electricitate fac 

estimări de consum pentru două luni în avans. 

Astfel, estimările despre consumul fiecărui abonat vor fi eliminate din factură deoarece 

consumatorii creditează gratuit companiile de utilităţi sume în avans. Pe noile facturi, care vor fi 

emise din 2016, vom regăsi cantitatea consumată, modul în care se formează preţul şi suma finală 

de plată, conform Digi24. 

Sunt vizate facturile a 1,4 milioane de consumatori din Oltenia. Asta în timp ce doar 1% dintre 

consumatorii de energie electrică trimit la companie consumul real pentru facturarea corectă a 

cantităţii consumate. 

ANRE controlează GDF Suez pentru facturarea în avans a gazelor 

 Facturarea în avans a gazelor naturale nu este conforma cu reglementările în vigoare, ne-a 

declarat, ieri, Marius Vladu, director de comunicare la ANRE (reglementatorul pieţei de energie). 

     Domnia sa ne-a explicat: "GDF Suez Energy România are în derulare un proiect pilot şi doar o 

mică parte din clienţii săi au primit formatul facturii cu plata în avans a gazelor. Pe această speţă, 

ANRE derulează o acţiune de control. Introducerea estimărilor de consum în factura lunară de 

gaze ca sumă totală de plată nu este în concordanţă cu prevederile stabilite în reglementările 

emise de ANRE". 

     Reprezentantul ANRE ne-a menţionat că autoritatea elaborează un modelul standard de 

factură, care va fi unic la nivel naţional, astfel încât acest gen de practici să fie prevenite. Noul 

model standard de factură va fi implementat începând cu primul trimestru al anului viitor. 

     Potrivit prevederilor legale în domeniul energiei electrice (Legea 123/2012- Titlul 1), încălcarea 

dispoziţiilor reglementărilor în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi 

cuprinse între 8.000 lei şi 250.000 lei, iar în domeniul gazelor naturale (Legea 123/2012 - Titlul II), 

http://www.puterea.ro/social/facturile-la-curent-si-gaze-modificate-radical-cum-ne-pacalesc-companiile-de-gaze-123402.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/ANRE+scoate+estimarile+din+facturi
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=280799&key=MjAxNS0xMC0xNSAxIDUxM2M2ZTA4MTNiN2E0MmM1YTZhNTBiNWRmNTYwNDNh
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acestea se sancţionează cu amenzi cuprinse între 15.000 lei şi 25.000 lei, a ţinut să precizeze 

Marius Vladu. 

     Premierul Victor Ponta a cerut, ieri, să se solicite ANRE verificarea informaţiilor potrivit cărora 

anumiţi furnizori de gaze procedează la facturarea în avans.  

     Domnia sa a declarat, citat de Agerpres: "Vreau să vă rog să solicitaţi celor de la ANRE - nu 

sunt în subordinea noastră, ci a Parlamentului - să verifice informaţiile privind facturarea în avans 

a consumului de gaze. Cred că nu e corect să ceri bani înainte de la oameni, ci după ce consumă 

cantitatea respectivă".  

     Şeful Executivului susţine că trebuie verificat dacă facturarea în avans se încadrează în 

prevederile legale şi în practica europeană.  

19 companii, exceptate de la plata unui număr de certificate verzi din cota obligatorie 

Un număr de 19 companii energo-intensive au primit, marţi, Acordurile pentru exceptare de la plata 

unei părţi din numărul de certificate verzi aferent cotei obligatorii, facilitate care, în opinia mediului 

de afaceri, reprezintă un ajutor economic ce permite păstrarea competitivităţii pe o piaţă 

concurenţială, informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT). 

Companiile care au primit aceste acorduri de exceptare activează în domeniile: producerea de 

îngrăşăminte chimice, reciclarea deşeurilor, industria siderurgica, industria cimentului, a hârtiei şi 

cartonului etc.  

Potrivit sursei citate, secretarul de stat în MECT Maricel Popa a subliniat că înmânarea Acordurilor 

pentru exceptare reliefează susţinerea economiei naţionale cu prioritate de către Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Turismului.  

Totodată, acesta şi-a exprimat speranţa că operatorii economici, susţinuţi prin acest demers, vor 

păstra locurile de muncă, vor investi în modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor de 

producţie, vor promova forţa de muncă tânără şi îşi vor aduce contribuţia la creşterea eficienţei 

energetice, reducerea decalajelor tehnologice faţă de firmele concurente din Uniunea Europeană 

şi diminuarea efectelor nocive asupra mediului înconjurător.  

Oficialul MECT a adăugat că aceste exceptări la plata certificatelor care au valabilitate de 10 ani 

vor fi monitorizate anual, în 2016 urmând să se facă o primă verificare a menţinerii criteriilor de 

eligibilitate a companiilor beneficiare a facilităţii. Bugetul alocat programului în această perioadă 

de 10 ani este estimat la 750 milioane de euro.    

Un sfert din energia globala va fi obtinuta din surse regenerabile in urmatorii 5 ani 

Un sfert din energia globala va fi obtinuta din surse regenerabile in urmatorii cinci ani, arata un 

raport al Agentiei Internationale a Energiei (IEA), aproximativ 700 GW urmand sa fie adaugati 

capacitate totale globale pana in 2020, scrie presa internationala. 

Concret, acest lucru ar insemna din totalul cantitatii de energie instalata la nivel global 26% va fi 

reprezentat de surse regenerabile. 

http://www.capital.ro/19-companii-exceptate-de-la-plata-unui-numar-de-certificate-verzi-din-cota-obligatorie.html
http://www.wall-street.ro/articol/International/189980/un-sfert-din-energia-globala-va-fi-obtinuta-din-surse-regenerabile-in-urmatorii-5-ani.html
http://www.globalconstructionreview.com/news/quarter-world-en8er8gy-come-renewable-sources-2020/
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“Pana in 2020, cantitatea de electricitate instalata si care va proveni din surse regenerabile va fi 

mai mare decat intreaga cantitate de energie electrica de pe piata din China, India si Brazilia la un 

loc”, lucru pe care reprezentantii IEA il numesc “o remarcabila schimbare intr-un timp foarte scurt”. 

La jumatatea acestui an o document oficial facut public arata ca daca tarile din zona Euro ar urma 

sa isi pastreze parcursul jumatate din electricitatea de pe continent ar urma sa fie generata din 

surse regenerabile pana in 2030. 

Gazprom va oferi Europei o cantitate mai mare de gaze naturale la preţuri spot, via Nord 

Stream II 

Grupul rus Gazprom se pregăteşte să ofere Europei o cantitate mai mare de gaze naturale la 

preţuri spot, pentru a se asigura că firmele europene vor sprijini planul grupului rus de a extinde 

un gazoduct care va ocoli Ucraina, au declarat pentru Reuters o serie de surse din industria 

energetică. 

Luna trecută, Gazprom şi cinci companii energetice europene au semnat un acord de principiu 

pentru dublarea capacităţii gazoductului Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania 

via Marea Baltică până la 110 miliarde meri cubi pe an, începând din 2019.  

În paralel, însă, Gazprom este presat de Uniunea Europeană să-şi modifice sistemul de vânzare 

de gaze naturale pe baza contractelor pe termen lung legate de preţul petrolului, sistem care 

potrivit Comisiei Europene duce la creşterea preţurilor percepute consumatorilor.  

Potrivit surselor citate de Reuters, cele cinci firme europene ( E.ON, BASF, OMV, ENGIE şi Royal 

Dutch Shell) care au semnat acordul cu Gazprom pentru construirea Nord Stream II au făcut acest 

lucru în speranţa că grupul rusesc îşi va modifica politica de preţuri. 'Există unele acorduri între 

partenerii europeni şi Gazprom potrivit cărora o cantitate mai mare de gaze va fi vândută la preţuri 

spot dacă ei sprijină Nord Stream II. O politică de preţuri mai flexibilă va fi introdusă şi fără condiţia 

'take-or-pay', a declarat o sursă din interiorul Gazprom. Potrivit clauzelor contractuale de tip "take-

or-pay", clienţii Gazprom sunt obligaţi să plătească pentru o anumită cantitate de gaze naturale 

chiar dacă în realitate au achiziţionat o cantitate mai mică.  

Noi reglementări privind promovarea cogenerării 

Guvernul a aprobat, ieri, printr-o Hotărâre, o serie de reglementări prin care se armonizează 

legislaţia naţională cu Directiva 2012/27/UE a Parlamentului Europei şi a Consiliului din 25 

octombrie 2012 privind eficienţa energetică. 

În acest sens, actul normativ adoptat de Guvern introduce o serie de modificări, printre care faptul 

că valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată a energiei electrice şi 

termice se vor stabili prin legislaţia naţională de punere în aplicare  a deciziei CE, actul normativ 

urmând să se actualizeze periodic; valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea 

separată de energie electrică şi termică constau într-o matrice de valori diferenţiate prin factori 

relevanţi, printre care anul construcţiei şi tipurile de combustibil, şi trebuie să se bazeze pe o 

analiză care să ia în considerare, printre altele, datele de exploatare în condiţii realiste, combinaţia 

de combustibili şi condiţiile climatice, precum şi tehnologiile de cogenerare aplicate. 

Crede si nu cerceta: Ministerul Energiei anunta investitii majore in energie 

http://www.capital.ro/gazprom-va-oferi-europei-o-cantitate-mai-mare-de-gaze-naturale-la-preturi-spot-via-nord-stream-ii.html
http://www.capital.ro/gazprom-va-oferi-europei-o-cantitate-mai-mare-de-gaze-naturale-la-preturi-spot-via-nord-stream-ii.html
http://www.curierulnational.ro/Economie/2015-10-08/Noi+reglementari+privind+promovarea+cogenerarii&hl=energ&tip=toate
http://energy-center.ro/actualitate-news/crede-si-nu-cerceta-ministerul-energiei-anunta-investitii-majore-in-energie/


 

8 

 

Memorandumul de intentie pentru Unitatile 3 şi 4 de la Cernavoda va fi semnat in noiembrie, a 

anuntat ministrul Energiei, Andrei Gerea. „De curand s-a votat, inclusiv in Consiliul de 

Supraveghere a Complexului Energetic Oltenia, infiintarea noii societati care va duce la cea mai 

mare investitie de dupa revolutie, anume un grup nou de 600 de MW la Rovinari. Se lucreaza 

intens, vom avea luna viitoare bucuria sa asistam la semnarea Memorandumului de Intelegere 

pentru Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavoda. Totodata, continua procedurile pentru desemnarea 

unui caştigator la Tarnita, centrala de pompaj care este atat de necesara unei noi viziuni de 

dezvoltare mai ales in zona regenerabilelor, o centrala care trebuie sa asigure back-up-ul 

sistemului atunci cand te duci cu atata energie in zona de regenerabile”, a afirmat ministrul. 

Potrivit acestuia, se vor face investitii in continuare, la fel ca in fiecare an. 

„Investitii se fac şi se vor face. In fiecare an se fac investitii, nu foarte mari, dar se fac in aşa fel 

incat sa ne putem pastra pe deplin capacitatea de producere a energiei electrice”, a explicat Gerea. 

Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea Unitatilor 3 şi 4 de la Cernavoda stabileşte 

directiile viitoarei cooperari intre Nuclearelectrica (SNN) şi China General Nuclear Power 

Corporation (CGN) in vederea dezvoltarii şi implementarii proiectului. Dupa semnarea 

Memorandumului de catre ambele parti, SNN şi CGN vor intra in procesul de negociere aferent 

initierii şi finalizarii ultimelor etape ale strategiei: negocierea Acordului Investitorilor şi Actului 

Constitutiv ale noii companii de proiect, formarea noii companii de proiect (un joint-venture – JVCo) 

in care CGN va detine cel putin 51% din capitalul social), viitoarea guvernanta corporativa a JVCo 

şi structurarea finantarii pentru dezvoltarea proiectului. 

GEREA:  

"Vom transpune principalii piloni ai Uniunii Energetice în viitoarea strategie energetică" 

 Ministerul Energiei va transpune principalii piloni ai Uniunii Energetice în viitoarea strategie 

energetică a ţării noastre, a declarat ieri ministrul de resort Andrei Gerea. 

     Ultimii ani a adus schimbări majore în piaţa de energie, iar proiecte care erau fezabile în urmă 

cu cinci ani nu mai sunt valabile acum , a continuat domnia sa, subliniind: "Noile provocări 

geopolitice şi schimbările din piaţă fac dificilă sarcina ministerului de a elabora strategia. La 

începutul anului unii prognozau că va creşte consumul cu până în 1%, iar acum avem deja o cerere 

mai mare cu 3%, în timp ce în anii trecuţi ne-am confruntat şi cu scăderi. În viitorul document, 

securitatea aprovizionării va fi un pilon central, alături de un mix energetic echilibrat. Încurajăm 

aplicarea de noi tehnologii, dar suntem preocupaţi ca preţul energiei să fie unul suportabil pentru 

toţi consumatorii, atât industriali, cât şi casnici". 

     Ministrul Gerea susţine că mixul de energie va cuprinde atât surse nucleare, cât şi cărbune, 

unde trebuie aplicate tehnologii moderne de producţie, cu emisii reduse: "Această vară ne-a arătat 

că avem nevoie de cărbune când este secetă hidrologică şi când nu bate vântul. Trebuie să avem 

planuri de back-up şi un sistem mai bun de echilibrare. Suntem preocupaţi şi de protejarea mediului 

şi eficienţă energetică. Foarte important este să şi îmbunătăţim interconexiunile cu statele vecine 

şi să ne diversificăm sursele de aprovizionare". 

     Strategia energetică a ţării noastre nu va fi gata în această toamnă, dar ministerul a reuşit să 

aducă aproape de finalizare încă două capitole, ce vor fi puse în dezbatere publică, în perioada 

următoare, a subliniat demnitarul. Ministerul a reuşit să finalizeze caietul de sarcini pentru 

http://www.bursa.ro/?s=politica&articol=280921
http://www.bursa.ro/?s=politica&articol=280921
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atragerea consultantului, care să redacteze direcţiile strategice, conform lui Andrei Gerea, care a 

spus că dorinţa sa este să fie un material de calitate, studiat. 

     Ţara noastră are asigurate stocurile de gaze pentru această iarnă şi, în plus, va continua 

investiţiile în capacitatea de stocare, dar şi de utilizare a acestui tip de combustibil, a mai declarat 

Andrei Gerea, ţinând să precizeze că, în mod normal, lucrurile ar trebui să fie în regulă şi să 

traversăm cu bine şi această iarnă.  

Pedepsiți de minister, șefii de la Transelectrica se luptă pentru indemnizațiile și bonusurile 

„cuvenite”: “cu măsură”, dar să fie! 

Consiliul de Supraveghere cere aprobarea acționarilor pentru: indemnizație fixă – 3.900 lei 

brut/lună pe membru, 4.000 lei/lună pentru președinte; remunerație variabilă – max.12 indemnizații 

fixe pe an, cu îndeplinirea cumulativă a indicatorilor de performanță; bonus de performanță în 

funcție de rentabilitatea acțiunilor Transelectrica 

După scandalul bonusurilor șefilor de la Transelectrica din primavara acestui an, care a făcut și 

subiectul unor dezbateri aprinse în Parlament, reprezentanții Ministerului Economiei au decis 

limitarea remunerațiilor ca urmare a neatingerii țintelor de performanță. Bonusurile financiare, care 

ar fi trebuit acordate membrilor conducerii Transelectrica pentru anul 2014, sunt sistate de Guvern, 

a anunțat la vremea respectivă ministrul Mihai Tudose, declarându-se nemulțumit de realizările 

companiei pe linie de investiții. Potrivit dezvăluirilor din presă, șefii Transelectrica erau 

recompensați cu bonusuri anuale record de zeci până la sute de mii de euro, în baza creșterii 

profitului operațional al companiei. Vremea câștigurilor mult prea generoase a apus la 

Transelectrica, la propunerea Ministerului Economiei, membrii Consiliului de Supraveghere și ai 

Directoratului având parte de remunerații limitate. După câteva luni de conformare la regulile 

impuse de acționarul majoritar, membrii Consiliului de Supraveghere propun spre aprobare AGA 

din 9 noiembrie modificări la propriile contractele de mandat referitoare la indemnizații, remunerații, 

bonus. Aceștia își cer dreptul cuvenit la indemnizația fixă lunară și la o componentă variabilă, 

precum și la un bonus de performanță.  

 
 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 

Preţ mediu [Lei/MWh] 157,40 185,30 173,07 159,10 199,49 223,82 166,22 167,46 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

607,40 635,30 623,07 609,10 649,49 673,82 616,22 617,46 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

51.766 50.609 51.543 53.417 56.225 58.502 55.587 56.713 

 

Preţuri şi volume 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 

Preţ mediu [Lei/MWh] 209,18 178,99 117,31 104,24 156,06 218,66 195,32 189,81 

http://www.investenergy.ro/pedepsiti-de-minister-sefii-de-la-transelectrica-se-lupta-pentru-indemnizatiile-si-bonusurile-cuvenite-cu-masura-dar-sa-fie/
http://www.investenergy.ro/pedepsiti-de-minister-sefii-de-la-transelectrica-se-lupta-pentru-indemnizatiile-si-bonusurile-cuvenite-cu-masura-dar-sa-fie/
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Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

659,18 628,99 567,31 554,24 606,06 668,66 645,32 639,81 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

56.447 62.103 57.612 65.653 56.026 53.513 55.165 54.406 

 

Preţuri şi volume 17.10 18.10 19.10 

Preţ mediu [Lei/MWh] 173,70 152,98 180,84 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

623,70 602,98 630,84 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

52.994 53.403 54.883 

 
 
 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 
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