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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Cărbunii, la cea mai mică pondere în producţia de energie din ultimul deceniu. Piaţa aproape 

a îngheţat în T1, doar importurile au fost pe plus 

Peisajul energetic din primele trei luni ale anului a fost complet amorţit, cu producţie, exporturi şi 

preţuri în scădere, cu un consum aproape neclintit de energie, dar cu importuri cu 38% mai mari. 

Mai mult, în luna martie, ponderea producţiei de energie pe bază de cărbune a scăzut pentru prima 

dată în ultimii zece ani sub pragul de 20%, pătrunderea în forţă a energiei verzi şi a gazului 

schimbând raportul de forţe din generarea de electricitate. 

În primele trei luni ale anului producţia de energie pe plan local a fost cu 5% mai mică decât în 

perioada similară a anului trecut, alimentând un consum intern aproape nemodificat faţă de primul 

trimestru din 2015, arată cele mai recente rapoarte publicate de Autoritatea Naţională de Regle-

mentare în domeniul Energiei (ANRE). 

Mai mult, datele de pe bursa de energie OPCOM arată că în perioada analizată preţul spot al 

energiei, principala referinţă de preţ, a fost de 31 de euro pe MWh, cu 14% mai mic decât cel din 

perioada similară a anului trecut. 

Dinamica sectorului nu este deloc o veste bună pentru producători. 

 

Ce se întâmplă cu facturile la gaze şi electricitate ale românilor după liberalizarea piețelor 

Pieţele de electricitate şi gaze pentru consumatorii casnici sunt în plin proces de liberalizare, adică 

de renunţare la preţurile reglementate de către stat în favoarea celor dictate strict de piaţă. 

Piaţa de electricitate este deja în proporţie de 70% liberalizată, urmând să fie liberalizată complet 

până la sfârşitul lui 2017, în timp ce la gaze, liberalizarea totală ar putea deveni realitate încă din 

1 martie 2017, dacă situaţia din pieţe o va impune. Liberalizarea pieţei de energie este convenită 

prin acorduri cu UE şi FMI. 

Practic, peste doi ani, piaţa de energie a gospodăriilor din România ar putea fi în totalitate liberă. 

Acest lucru presupune ca furnizorii, fie ei de gaze ori curent, să cumpere materia primă din piaţă, 

la preţuri de piaţă, fără ca statul să mai impună preţul final din factură. De exemplu, un furnizor de 

electricitate, să zicem Enel, va cumpăra ce fel de energie va dori, pentru a o împacheta într-un coş 

pe care să îl vândă clientului. În momentul de faţă, Enel achiziţionează din piaţă doar 70% din 

coşul de energie pe care ni-l tarifează lunar. Restul de 30% este energie cumpărată de la 

Hidroelectrica şi Nuclearelectrica, la cantităţi şi preţuri impuse de Autoritatea de Reglementare în 

Energie încă de la finalul anului trecut. La gaze, situaţia este şi mai simplă, dat fiind că sursele de 

producţie sunt limitate. În acest moment, pe plan intern există doar doi producători majori, care îşi 

împart piaţa: Romgaz şi Petrom. De pe plan extern, deocamdată, România cumpără gaze doar de 

http://www.zf.ro/companii/energie/carbunii-la-cea-mai-mica-pondere-in-productia-de-energie-din-ultimul-deceniu-piata-aproape-a-inghetat-in-t1-doar-importurile-au-fost-pe-plus-15547162
http://www.zf.ro/companii/energie/carbunii-la-cea-mai-mica-pondere-in-productia-de-energie-din-ultimul-deceniu-piata-aproape-a-inghetat-in-t1-doar-importurile-au-fost-pe-plus-15547162
http://www.capital.ro/ce-se-intampla-cu-facturile-la-gaze-si-electricitate-ale-romanilor-dupa-liberalizarea-pietelor.html
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la Gazprom. În viitor, odată cu inaugurarea conductei Giurgiu – Ruse, către Bulgaria, şi cu mărirea 

capacităţii de import pe Arad - Szeged, către Ungaria, sursele de import s-ar putea diversifica. 

 

AFEER: Modificările aduse Legii 123/2012 pot crea grave prejudicii participanților la piață 

În final, AFEER face un apel la un demers comun pentru o funcționare optimă a pieței de energie 

electrică, cu aprecierea că este esențial ca toți participanții implicați în acest domeniu, alături de 

organele competente și de autoritatea de reglementare, să coopereze pentru a beneficia de cel 

mai bun cadru legislativ posibil. 

Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER a luat act de Legea pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale, 

adoptată de Plenul Parlamentului și transmisă în prezent Preşedenţiei spre promulgare, și 

apreciază că punerea în aplicare a noilor modificări poate conduce la grave prejudicii produse 

participanților la piață, prin crearea premiselor unor interpretări și aplicări abuzive ori eronate. 

După o analiză asupra modificărilor operate la lege, ne exprimăm uimirea, dar şi îngrijorarea, față 

de modul în care s-a decis aprobarea unor amendamente, care - în opinia noastră – vor produce 

controverse și vor crea disfuncționalități pe piața energiei. „Un demers lăudabil al Comisiei pentru 

industrii și servicii din Camera Deputaților, de a invita la consultări toți actorii pieței, a fost stopat 

brusc, cu explicația că va fi continuat de Ministerul Energiei, pentru ca apoi să constatam ca, peste 

noapte, au fost luate în dezbatere anumite propuneri venite, conform informatiilor noastre, din 

partea unei singure companii. Reprezentanții AFEER au participat activ la consultările organizate 

la Parlament pe modificarea Legii 123/2012, am venit cu propriile amendamente și constatăm 

acum că propunerile noastre nu numai că nu au fost luate în considerare, dar au fost aprobate 

modificări la lege care pot afecta grav activitatea furnizorilor de energie electrică”, semnalează 

Președintele AFEER, Dl. Ion Lungu. 

Mai mult, remarcăm că, în aceeași zi, Parlamentul și Guvernul au reușit să aprobe modificări 

diferite la Legea 123/2012. Totodată, am luat cunoștință de o inițiativă legislativă recentă, depusă 

la Parlament, în baza căreia furnizorii de energie electrică să fie obligați să citească lunar contorul 

pentru clienții casnici și, în mod firesc, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la predictibilitatea și 

stabilitatea cadrului legal în România. 

Revenind la noua lege, transmisă de Parlament spre promulgare, una dintre modificările operate 

conferă dreptul producătorilor de a încheia contracte cu alți producători, realizând un mixt 

energetic, în scopul de a oferta apoi energia electrică pe piața internă sau la export. Astfel, potrivit 

alin. 3 al art. 29, „Producătorii de energie electrică au dreptul să perfecteze contracte cu alți 

producători, realizând un mixt energetic, pentru a oferta pe piața internă sau la export energia 

electrică, în conformitate cu art. 28  și celelalte prevederi legale în vigoare“. Se remarcă că art. 28 

din Legea nr. 123/2012, la care se face trimitere în mod expres, reglementează obligațiile 

producătorilor de energie electrică, iar lit. c a acestui text de lege prevede obligația acestora de a 

oferta „public și nediscriminatoriu pe piața concurențială întreaga energie electrică disponibilă“. 

AFEER sesisează că între cele două dispoziții menționate în lege există o incompatibilitate 

evidentă, în așa fel încât în niciun caz modificarea introdusă nu își va putea găsi aplicare practică, 

în forma actuală a textului, astfel cum a fost transmis spre promulgare. 

În plus, AFEER solicită ca modificările la Legea 123/2012 să se facă în acord cu reglementările 

din majoritatea statelor europene, în mod echitabil, în vederea asigurării unei competiții corecte, 

http://www.afeer.ro/?page=163
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cu reintroducerea posibilității tuturor participanților la piață, nu doar a producătorilor, de a încheia 

contracte bilaterale negociate direct. 

 O altă modificare adusă legii vizează publicarea atât a prețurilor, cât și a cantităților stabilite în 

urma tranzacțiilor efectuate pe toate piețele centralizate de energie electrică, iar pentru contractele 

de pe piața reglementată sau de export - publicarea integrală a acestora, cu precizarea că se va 

realiza în conformitate cu reglementările ANRE. Considerăm că nu se justifică transmiterea acestor 

informații la OPCOM și obligarea acestuia de a le face publice, fiind vorba despre tranzacții 

derulate pe piețe pe care nu le operează. Participanții la piață transmit deja către ANRE informațiile 

referitoare la tranzacții, în baza regulamentului REMIT. Reprezentanții AFEER atrag atenția asupra 

faptului că toate contractele încheiate în special cu partenerii externi pe baza contractului standard 

de furnizare a energiei agreat la nivel european (contract EFET-European Federation of Energy 

Traders) conțin clauze de confidențialitate, precum și sancțiuni care merg până la rezilierea 

contractului în caz de nerespectare a prevederilor contractuale. 

 O formulare vagă se regăsește în textul care vizează promovarea utilizării surselor regenerabile 

de energie în cel mai eficient mod, astfel încât să se obțină cel mai mic preț posibil la consumator. 

Prețul practicat pe piață este cel care dă măsura eficienței și competitivității, fiind evident că fiecare 

participant la piață are ca principal obiectiv practicarea prețului cel mai mic, astfel încât o prevedere 

expresă în acest sens nu are o justificare evidentă, ci, mai mult, creează premisele unor posibile 

abuzuri ori interpretări eronate, precizează Dl. Ion Lungu, Președinte AFEER. 

Referitor la modificarea adusă Legii, de menținere a unei rezerve de combustibil la un nivel 

suficient sau respectiv o rezervă suficientă de apă pentru îndeplinirea obligațiilor de producție și 

furnizare continuă a energiei electrice, care să fie remunerată conform cu reglementările în 

vigoare, AFEER atrage atenția că o astfel de propunere este de natură să genereze creșterea 

prețurilor la consumatorul final, aceeași activitate urmând a fi plătită de două ori. Costurile care 

rezultă din această obligație sunt deja incluse în prețul de vânzare a energiei electrice practicate 

de către fiecare producător. 

 În ce privește introducerea prevederii conform căreia: “Siguranţa SEN –asigurarea continuităţii în 

alimentare de către operatorul de transport şi de sistem a unui mixt de producere şi a serviciilor 

tehnologice de sistem, astfel încât să poată fi suplinită ieşirea din funcţie a oricărei capacităţi 

energetice, fără a se deconecta consumatori de la reţea“, menționăm că aceasta vine în 

contradicție cu regulile europene, deoarece OTS (operatorul de transport şi de sistem) nu are 

dreptul să se implice în activitatea de producere a energiei electrice.  

Luând în considerare aspectele semnalate, AFEER propune ca Legea pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale să fie reexaminată 

în Parlament, cu luarea în considerare a opiniilor exprimate de participanții la piață la momentul 

supunerii spre dezbatere publică a proiectului de lege. Totodată, insistăm asupra necesității 

adoptării unei reglementări secundare complete și clarificatoare, care să acopere în mod justificat 

și echitabil aspectele semnalate. 

Nici măcar ANRE nu vede cum s-ar putea aplica modificările la Legea Energiei 

Modificările adoptate în Parlament la legea-cadru a energiei electrice vor fi foarte greu de pus în 

practică, întrucât nu este prevăzută elaborarea unor reglementări secundare privind aplicarea lor, 

http://www.energynomics.ro/ro/nici-macar-anre-nu-vede-cum-s-ar-putea-aplica-modificarile-la-legea-energiei/
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a declarat, joi, Niculae Havrileț, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie 

(ANRE), potrivit Agerpres. 

Una dintre modificările operate conferă dreptul producătorilor de a încheia contracte cu alți 

producători, realizând un mixt energetic, în scopul de a oferta apoi energia electrică pe piața 

internă sau la export. 

Va fi o prevedere foarte greu de pus în practică, pentru că, în acest moment, mixtul energetic se 

realizează de către furnizori. Furnizorii cumpără de la diferiți producători și formează un mixt, un 

coș. La ora actuală, acest mixt se realizează pe bursă, prin încheierea de contracte diferite, cu 

diferiți producători, la prețuri diferite, și la final, furnizorul creează un preț unic pentru acel coș. Așa 

cum prevede legea, ca producătorii să încheie contracte și să formeze mixtul, având în vedere 

faptul că nu există o legislație secundară pe această temă și că nu se va face, pentru că legea nu 

a prevăzut, cred că va fi greu de pus în practică”, a explicat președintele ANRE. 

Miercuri, reprezentanții Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) au 

precizat, într-un comunicat de presă, că propunerile lor nu au fost luate în calcul și că modificările 

aduse legii au ținut cont de cerințele unei singure companii. AFEER precizează că aplicarea actului 

normativ pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale 

(123/2012), adoptat de Plenul Parlamentului și transmis Președinției spre promulgare, poate 

conduce la grave prejudicii produse participanților la piață, prin crearea premiselor unor interpretări 

și aplicări abuzive ori eronate. 

Ministerul Energiei se ține de grafic: a publicat un raport consolidat. Cum se prezintă mixul 

energetic în noua strategie energetică 

Producţia de energie electrică în România va continua să se bazeze, cel puțin până în anul 2030, 

atât pe combustibili fosili (cărbune și gaz natural) și energie nucleară, cât şi pe resurse 

regenerabile. Fără îndoială, îndeplinirea țintelor de decarbonare impune creșterea graduală a 

ponderii energiei cu emisii scăzute de GES, respectiv a gazului natural în detrimentul cărbunelui, 

se precizează într-un Raport intermediar publicat de Minsiterul Energiei înainte de elaborarea 

Strategiei Energetice a României. 

“Cea mai mare parte a capacităților de producție pe bază de combustibili convenționali se vor 

închide în perioada acoperită de strategie (2016 -2030, cu perspectiva anului 2050). Sunt necesare 

investiții substanțiale în noi capacități de producție, moderne, flexibile, eficiente și nepoluante, care 

să garanteze securitatea aprovizionării la cost minim, cu îndeplinirea țintelor de mediu. Este 

anticipat un grad ridicat de competitivitate a gazului natural, cel puțin în comparație cu unitățile de 

producție în bandă pe bază de cărbune. Este de așteptat o creștere a capacităților fotovoltaice 

instalate la nivelul consumului individual, ceea ce va acutiza pe termen scurt și mediu problema 

reglementării echitabile și eficiente a accesului la rețea. Pentru a asigura un nivel ridicat al 

adecvanței SEN, investiția în noi capacități nucleare ar trebui sincronizată cu retragerea 

capacităților ineficiente pe bază de cărbune și, în măsura necesităților, înlocuirea lor cu unități ce 

pot funcționa la vârful curbei de sarcină”. Mixul energiei electrice este astfel prezentat în Raportul 

consolidat al sesiunilor de lucru din cadrul procesului consultativ al etapei de analiză calitativă a 

sectorului energetic românesc, publicat de Ministerul Energiei. 

România nu renunţă la cărbune. Deocamdată. 

http://www.energynomics.ro/ro/afeer-modificarile-aduse-la-legea-energiei-pot-crea-prejudicii-grave-participantilor-la-piata/
http://www.energynomics.ro/ro/afeer-modificarile-aduse-la-legea-energiei-pot-crea-prejudicii-grave-participantilor-la-piata/
http://www.investenergy.ro/ministerul-energiei-se-tine-de-grafic-a-publicat-un-raport-consolidat-cum-se-prezinta-mixul-energetic-in-noua-strategie-energetica/
http://www.investenergy.ro/ministerul-energiei-se-tine-de-grafic-a-publicat-un-raport-consolidat-cum-se-prezinta-mixul-energetic-in-noua-strategie-energetica/
http://www.focus-energetic.ro/romania-nu-renunta-la-carbune-deocamdata-35146.html
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Într-un interviu acordat Focus-Energetic.ro, Corina Popescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, 

a anunţat că, la termocentrala Mintia – Deva, investiţiile de mediu se vor face din surse private, iar 

că la Complexul Energetic Oltenia trebuie redus drastic numărul şefilor, dar şi renunţat la activităţile 

ce nu au legătură cu core-business-ul companiei. 

– Privit dinafară, pare că actualul Guvern, cel puţin în ceea ce priveşte sectorul energetic, are o 

realizare (ieşirea Hidroelectrica din insolvenţă) şi numeroase probleme (RAAN în faliment, CET 

Govora şi CEH în insolvenţă, black out în Argeş şi Vâlcea etc.). Ce se întâmplă, de fapt? 

– Cabinetul Cioloş a făcut ceea ce alte guverne s-au ferit să facă: restructurare cu adevărat! Am 

luat decizii, unele dintre ele chiar dureroase, dar trebuie să recunoaşteţi că aceste hotărâri ar fi 

trebuit luate mai demult şi numai Guvernul Cioloş a avut curajul de a le lua! Sigur, asta implică şi 

sacrificii. Dar sacrificiile sunt însoţite de un întreg pachet anti-sărăcie! 

– Împreună cu Ministerul Economiei, vă gândiţi la o strategie pentru Valea Jiului? Şi, în general, la 

o strategie pentru zonele monoindustriale? 

– Dar deja există un întreg proiect al Cabinetului Cioloş, „Pachetul integrat pentru combaterea 

sărăciei”. Este un pachet care cuprinde 47 de obiective până în 2020, de la creştera ratei de 

ocupare a populaţiei cu vârste între 20 şi 64 de ani, până la reducerea numărului persoanelor 

aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială. Punând în practică măsurile cuprinse în acest pachet, 

şi zonele monoindustriale, cu probleme de şomaj, şi Valea Jiului vor avea de câştigat. În plus, 

recent, la Forumul Administraţiei Publice Locale, premierul Dacian Cioloş a anunţat că Guvernul 

vrea ca, până la sfârșitul mandatului, să propună o abordare integrată, specifică, pentru 

dezvoltarea Văii Jiului, a localității Roșia Montană și a zonei Moldovei, pe baza experienței 

proiectului de dezvoltare integrată teritorială, ITI, în Delta Dunării, care să pună împreună atât 

fonduri europene, cât și resurse de la bugetul de stat pentru a se putea finanța proiectele. 

Se amplifica inflatia de certificate verzi, statul a dat cu o mana si ia cu trei de la producatorii 

de energie regenerabila 

Aproape opt milioane de certificate verzi sunt in exces in momentul de fata, daca luam in 

considerare si certificatele netranzactionate din 2014 si 2015. Blocajul aparut in piata inca de anul 

trecut, prin lipsa de tranzactionare a acestor certificate, pare sa nu intereseze pe nimeni la nivel 

decizional. Mai mult decat atat, desi se stie ca in tranzactiile cu energie electrica se practica o 

forma ilegala de a se introduce in pretul energiei electrice un fel de discount bazat exclusiv pe 

utilizarea certificatelor in pachetul de vanzare al energiei, nimeni nu scoate un cuvant. Nu am primit 

nici o explicatie de la Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, in baza caror 

fundamentari se propune ca cota de certificate aferente anului viitor sa fie stabilita la 8,3%, mult 

sub ceea ce prevede legea in vigoare si extrem de paguboas pentru producatorii din energia 

regenerabila. 

Mai puţin de 1% din certificatele verzi vândute, două parcuri solare în insolvență  

Doar 7,600 de certificate verzi dintr-un total disponibil de aproape 8 milioane şi-au găsit cumpărător 

în cursul acestui an, conform actualizării operatorului pieței OPCOM, iar două parcuri solare au 

fost puse sub sechestru asigurător pentru neplata datoriilor, spune Martin Moise, vicepreşedinte 

Patres. 

http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/se-amplifica-inflatia-de-certificate-verzi-statul-a-dat-cu-o-mana-si-ia-cu-trei-de-la-producatorii-de-energie-regenerabila/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/se-amplifica-inflatia-de-certificate-verzi-statul-a-dat-cu-o-mana-si-ia-cu-trei-de-la-producatorii-de-energie-regenerabila/
http://www.energynomics.ro/ro/mai-putin-de-1-din-certificatele-verzi-vandute-doua-parcuri-solare-in-insolventa/
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Cele două parcuri solare membre ale asociației patronale Patres au fost supuse procedurii de 

sechestru asigurător asupra centralelor pentru neplata datoriilor, iar acest lucru a fost cauzat de 

imposibilitatea de a vinde certificate verzi (CV), a declarat Moise pentru energynomics.ro. 

”Aproape întreagă piaţă se află în situaţii similare. Mai devreme sau mai târziu, dacă legea nu se 

schimbă, toată lumea va avea probleme similare – cu mici excepţii în zona producătorilor care sunt 

şi furnizori care îşi vând toate certificatele verzi”, a mai spus Moise. 

”Cel mai probabil în următoarele una-două luni aceste două parcuri vor fi retrase din exploatare, 

iar investiţii de peste 30 de milioane de euro se vor nărui.” 

Mărura de sechestru, dublată şi de blocarea conturilor prin poprire, va duce la un blocaj al activităţii, 

în lipsa posibilităţii efectuării plăţilor curente pentru pază, dispecerat, consum energie, internet, 

echilibrare sistem, taxe către ANRE şi OPCOM. 

Producătorii de energie regenerabilă cer intervenţia Guvernului, după ce ANRE a propus 

reducerea cotei de energie verde subvenţionată în 2017 

Producătorii de energie regenerabilă cer intervenţia premierului, după ce ANRE a propus o cotă 

de energie verde de 8,3% pentru 2017. Propunerea „va reprezenta lovitura de graţie“ dată 

producătorilor, care susţin că riscă falimentul. 

Companiile care au investit în energia eoliană sau fotovoltaică, în baza schemei de stat care a 

încurajat investiţiile în acest sector, îi cer premierului Dacian Cioloş, într-o scrisoare deschisă, să 

intervină pentru salvarea sectorului, care riscă falimentul dacă o propunere recentă a Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), de a fixa o cotă de doar 8,3% de energie 

regenerabilă pentru 2017, va fi aplicată. Reamintim, Guvernul a tăiat în 2013 subvenţiile pentru 

investiţiile noi în energia regenerabilă şi a amânat acordarea unei alte părţi pentru cele deja 

realizate, după ce marii consumatori industriali, precum combinatele metalurgice Alro şi 

ArcelorMittal, au ameninţat că se relochează şi disponibilizează oameni. Capacităţile de producere 

a energiei electrice din surse regenerabile au ajuns la o putere instalată totală de 5.163 de MW la 

finele lunii martie 2016, potrivit datelor centralizate de Transelectrica. Spre comparaţie, 

Hidroelectrica are o putere instalată de 6.435 MW instalaţi. Astfel, în sistem existau parcuri eoliene 

cu o putere de 3.129 de MW, panouri fotovoltaice cu o capacitate totală de 1.343 de MW, 

microhidrocentrale de 588 de MW şi proiecte pe bază de biomasă cu o putere cumulată de 103 

MW. La sfârşitul anului trecut, figurau în sistem capacităţi de producţie a energiei regenerabile de 

5.142 de MW, conform Transelectrica. 

Consumul de energie electrică a urcat cu 11% în primele cinci luni datorită fabricilor. 

Exportul a scăzut, iar importurile s-au majorat 

Consumul de electricitate din România a crescut în primele cinci luni ale acestui an cu 11,1% faţă 

de perioada echivalentă din 2015, până la 23,5 TWh, avansul fiind susţinut de cererea mai mare 

a companiilor, arată datele publicate, marţi, de către Institutul Naţionale de Statistică (INS). 

După primele patru luni, consumul total de electricitate din România înregistrase un de 11,3% faţă 

de perioada echivalentă din 2015, până la 19 TWh. În 2015, consumul final de electricitate din 

România a fost de 52,56 TWh, în creştere cu 6% faţă de 2014, la o producţie totală de 65,6 TWh. 

Statisticile oficiale arată că, în acest an, doar firmele şi-au mărit consumul de energie electrică, în 

timp ce autorităţile locale au făcut economii la iluminatul public, iar consumul populaţiei a stagnat. 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/producatorii-energie-regenerabila-cer-interventia-guvernului-anre-propus-reducerea-cotei-energie-verde-subventionata-2017-1_578356725ab6550cb8bfedc9/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/producatorii-energie-regenerabila-cer-interventia-guvernului-anre-propus-reducerea-cotei-energie-verde-subventionata-2017-1_578356725ab6550cb8bfedc9/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/consumul-energie-electrica-urcat-11-primele-cinci-luni-fabricilor-exportul-scazut-importurile-s-au-majorat-1_5784a4e65ab6550cb8c8076a/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/consumul-energie-electrica-urcat-11-primele-cinci-luni-fabricilor-exportul-scazut-importurile-s-au-majorat-1_5784a4e65ab6550cb8c8076a/index.html
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„Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 23.482,2 milioane KWh, cu 

11,1% mai mare faţă de perioada corespunzătoare a anului 2015; iluminatul public a înregistrat o 

scădere cu 1,3%, iar consumul populaţiei a crescut cu 0,9%“, se preciează în comunicatul INS. 

Cererea de electricitate din partea companiilor a rămas susţinută, cu un consum total de 18 TWh, 

în creştere cu 2,3 TWh faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, adică 14,7%. Consumul de energie 

electrică al populaţei a crescut cu 0,9%, până la 5,11 TWh, iar consumul pentru iluminat public a 

scăzut cu 1,3% în perioada ianuarie-mai, până la 0,27 TWh. Exprturile de electricitate ale României 

au scăzut în primele cinci luni cu 29,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2015, până la 3,05 TWh. 

Grigorescu, la Bratislava: Fiecare stat membru să își aleagă propriul mix energetic 

“Este extrem de important ca fiecare stat membru să își aleagă propriul mix energetic. Fiecare stat 

din Uniunea Europeană știe de cât carbune, cât nuclear sau câtă energie regenerabila are nevoie, 

astfel încât să putem asigura securitatea energetică dar și un preț convenabil pentru consumatorul 

final, fie el casnic sau industrial. Alocarea de fonduri europene pentru modernizare și inovare nu 

trebuie să discrimineze între tehnologii, chiar dacă unele state membre au decis să nu mai 

încurajeze producția de energie pe bază de carbune sau energia nucleară”, este mesajul transmis 

de ministrul Energiei, Victor Grigorescu, pe pagina sa de Facebook, de la Reuniunea comună 

informală a miniștrilor Energiei și mediului din UE, la Bratislava. 

Ecuaţia electricităţii la români: Preţul energiei a scăzut cu 30%, dar facturile finale au 

crescut cu 20% în ultimii cinci ani 

Aproape 2% din producţia de energie a României a trecut anul trecut graniţa spre Ungaria, această 

cantitate (1,36 TWh), putând alimenta aproape 3,5% din necesarul statului vecin. Dar în timp ce 

în ultimii cinci ani facturile consumatorilor români au crescut cu 20%, unul dintre cele mai mari 

procente înregistrate la nivel european, cele ale consumatorilor din Ungaria s-au redus cu 33%. 

Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, România a avut a opta cea mai mare creştere 

a facturilor la enegrie pentru consumatorii casnici în perioada 2011-2015, populaţia plătind cu 20% 

mai mult anul trecut faţă de 2011. 

Cu aceste procente de creştere, România face parte dintr-un club select de state cum ar fi Italia 

sau Franţa şi lasă în  urmă ţări cu performanţe economice mult mai apropiate de cele locale. 

În perioada analizată, cea mai mare scumpire a fost suportată de consumatorii din Marea Britanie, 

peste 48%, în timp ce la coada clasamentului se află Ungaria, care s-a bucurat de o reducere a 

facturilor de 33%. 

Eurostat analizează preţurile exprimate în euro, cu toate taxele incluse,  pentru o gospodărie cu 

un consum mediu cuprins între 2.500 şi 5.000 kWh anual, pentru fiecare an fiind publicată media 

din primul semestru. 

La Chişinău a fost discutată posibilitatea conectării Republicii Moldova la reţelele 

energetice din România 

La Chişinău au fost discutate marţi, 26 iulie, posibilităţile de interconexiune a reţelelor de transport 

energie electrică şi gaze naturale dintre Republica Moldova şi România. Discuţiile au avut loc în 

cadrul reuniunii Grupului comun de lucru în domeniul energiei al Comisiei interguvernamentale 

România – Republica Moldova. 

http://www.investenergy.ro/grigorescu-la-bratislava-fiecare-stat-membru-sa-isi-aleaga-propriul-mix-energetic/
http://www.zfcorporate.ro/energie/ecuatia-electricitatii-la-romani-pretul-energiei-a-scazut-cu-30-dar-facturile-finale-au-crescut-cu-20-in-ultimii-cinci-ani-15526821
http://www.zfcorporate.ro/energie/ecuatia-electricitatii-la-romani-pretul-energiei-a-scazut-cu-30-dar-facturile-finale-au-crescut-cu-20-in-ultimii-cinci-ani-15526821
http://adevarul.ro/moldova/economie/la-chisinau-fost-discutata-posibilitatea-conectarii-republicii-moldova-retelele-energetice-romania-1_5797c6b15ab6550cb839dc51/index.html
http://adevarul.ro/moldova/economie/la-chisinau-fost-discutata-posibilitatea-conectarii-republicii-moldova-retelele-energetice-romania-1_5797c6b15ab6550cb839dc51/index.html


 

8 

 

Unul dintre subiectele abordate de experţi ţine de a prelungirea gazoductului Iaşi - Ungheni pe 

teritoriul Republicii Moldova până la Chişinău, iar în România până la Oneşti. Referitor la problema 

energiei electrice, s-au discutat acţiunile ce ar urma să ducă la realizarea primei interconexiuni 

asincrone, Isaccea – Vulcăneşti – Chişinău. Actualmente, este în curs de realizare studiul de 

fezabilitate al acestui proiect. Viceministrului Economiei, Valeriu Triboi, a declarat că reuniunea 

Grupului comun de lucru în domeniul energiei constituie un pas important în realizarea unuia din 

obiectivele strategice ale Guvernului, cel de conectare a sistemului energetic naţional, prin 

intermediul României, la sistemul comunitar. Secretara de Stat al Ministerului Economiei, 

Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri al României, Sorana Baciu, a afirmat că pentru 

implementarea proiectelor de interconexiune este necesară elaborarea unui calendar de acţiuni 

bine determinate, cu termeni concreţi şi persoane responsabile de realizarea acestora. În acest 

context, s-a decis constituirea a două grupe de experţi, atât pe dimensiunea gazelor naturale, cât 

şi pe cea de energie electrică, care se vor preocupa de coordonarea lucrărilor de realizare a 

proiectelor la nivel tehnic, şi a unui grup, care va răspunde de componenta investiţională. 

Grigorescu le-a cerut distribuitorilor să reducă timpul de racordare la utilități. ACUE: Să se 

elimine birocrația prin modificarea legislației 

Distribuitorii propun o autorizație integrată pentru partea de utilități, iar consumatorul să nu se mai 

plimbe de la un ghișeu la altul Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, s-a întâlnit cu reprezentanții 

companiilor de distribuție energie electrică și gaze naturale, membri ai Federaţiei Patronale a 

Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), cărora le-a cerut să reducă timpul de 

racordare la utilități atât pentru consumatorii, casnici cât și pentru cei non-casnici. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.08 02.08 03.08 

Preţ mediu [Lei/MWh] 164,87 177,88 168,61 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

614,87 627,88 618,61 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

82.896 82.373 79.827 

 

 
 
 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 

http://www.investenergy.ro/grigorescu-le-cerut-distribuitorilor-sa-reduca-timpul-de-racordare-la-utilitati-acue-sa-se-elimine-birocratia-prin-modificarea-legislatiei/
http://www.investenergy.ro/grigorescu-le-cerut-distribuitorilor-sa-reduca-timpul-de-racordare-la-utilitati-acue-sa-se-elimine-birocratia-prin-modificarea-legislatiei/
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