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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Dosarul Toni Greblă duce la Transelectrica prin Iulian Iancu 

Actualizare 10:04 Zegrean, despre acuzaţiile aduse lui Greblă: "Era adevărată povestea cu 

rochiile, capsatoarele şi capsele" 

     Preşedintele Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean, a declarat, în această 

dimineaţă, că unele acuzaţii aduse judecătorului CCR Toni Greblă sunt adevărate, referindu-se la 

"povestea cu rochiile, capsatoarele şi capsele", şi adăugând că, probabil, astăzi va fi discutată 

eventuala retragere a lui Greblă din instituţie. 

    * Iancu, finanţat în campanie de Hăhăianu, cu bani de la Transelectrica 

     Iulian Iancu, deputat cu funcţie de conducere în PSD (membru al Consiliului Naţional al PSD, 

organ de conducere, conform Statutului) este acuzat de DNA pentru folosirea influenţei în scopul 

obţinerii pentru sine ori pentru altul de alte foloase. Acuzaţiile aduse parlamentarului Lucian Şova 

sunt similare, în timp ce Horia Hăhăianu, fost director general în Transelectrica, este acuzat de 

complicitate la folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în 

partid în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de alte foloase şi luare de mită. 

Rechizitoriul procurorilor precizează: "Suspecţii Iancu Iulian şi Şova Lucian, folosindu-se de 

funcţiile de conducere în partid, în perioada octombrie - noiembrie 2012, au intervenit pe lângă 

Hăhăianu Horia - director în cadrul Transelectrica, pentru ca acesta, prin influenţa pe care o avea 

asupra managementului Energomontaj, să suporte contravaloarea cheltuielilor de transport 

efectuate de Transmoldova SRL Oneşti pentru organizaţia Bacău a unui partid, cu prilejul 

desfăşurării, în data de 17.10.2012, a unei deplasări electorale la Bucureşti (Bacău - Bucureşti şi 

retur), tarifele de piaţă practicate de societatea de transport fiind de 80 lei/persoană transportată. 

A rezultat că transportatorul a facturat servicii de transport în cuantum de 10.000 lei cu TVA". 

Conform sursei citate, Iancu Iulian i-a solicitat lui Hăhăianu Horia să-l sprijine în finanţarea unui 

monument în Bacău, comuna Lipova, activitate care a fost asumată de către deputatul Iancu. 

Demersul a avut drept scop promovarea politică, atât a lui Iancu Iulian, cât şi a organizaţiei Bacău 

a partidului din care făcea parte.  

"În schimbul folosului necuvenit astfel obţinut pentru sine şi pentru altul, prin intervenţia celor doi 

membri de partid cu funcţii de conducere, Iancu Iulian i-a promis sprijin pe viitor lui Hăhăianu Horia, 

pentru obţinerea unor funcţii în cazul în care, în decembrie 2012, conform propunerilor, ar fi ajuns 

ministrul Energiei", mai scrie în referatul procurorilor. 

     * Bîrcină l-ar fi salvat pe Hăhăianu de cămătari 

     Procurorii DNA mai acuză că Bîrcină Ion i-a "împrumutat" o sumă importantă de bani directorului 

Transelectrica, Hăhăianu Horia, iar acesta nu putea să-i returneze împrumutul.  

http://www.bursa.ro/?s=strategia_nationala_anticoruptie&articol=259103
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     Pe de altă parte, Hăhăianu Horia îşi justifica imposibilitatea restituirii împrumutului pe 

considerentul că o altă persoană (cămătar) făcea presiuni asupra sa pentru restituirea unui alt 

împrumut. În această împrejurare, Bîrcină Ion s-a angajat să medieze faţă de celălalt creditor 

amânarea plăţii împrumutului de către Hăhăianu Horia, prin invocarea neplăţii propriului 

"împrumut". 

     Din declaraţia de avere a directorului general Hăhăianu Horia, rezultă că acesta, deşi are datorii 

foarte mari la bănci, de peste 100.000 euro, nu a declarat datorii către persoane fizice (deci nici 

către Bîrcină Ion şi nici către celălalt creditor), singurele datorii la persoane fizice fiind faţă de o 

rudă a sa, cu suma de circa 85.000 euro.  

     În schimbul acestor foloase necuvenite, Hăhăianu Horia, de la nivelul funcţiei de director general 

al SC Transelectrica SA, a sprijinit o firmă controlată de Bîrcină Ion, pentru ca aceasta să obţină, 

în asociere, un contract de achiziţii, influenţând criteriile de adjudecare. De asemenea, în baza 

aceleiaşi relaţii cu Hăhăianu, Bîrcină a obţinut pentru o altă firmă a sa un contract cu transportatorul 

naţional de energie, având ca obiect colectarea selectivă a deşeurilor - eliminarea şi valorificarea 

deşeurilor reciclabile de la centrele de exploatare. 

     În această cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Departamentul de Informaţii şi 

Protecţie Internă şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.  

Miniștrii Guvernului Ponta 4 dau zor cu reorganizările: companii plimbate între ministere, 

proiecte – în așteptare. Transgaz și Transelectrica, reîntoarse la Economie 

În guvernarea Ponta cu numărul 4 avem un Minister al Economiei, Turismului și Comerțului și, în 

sfârșit, un Minister al Energiei, la care s-au adăugat IMM-urile și Mediul de Afaceri. La ambele 

ministere, se lucrează de zor, de câteva săptămâni, la organizare, împărțire atribuții, noi scheme 

de personal, numiri pe posturi. Mai durează până când actualii miniștri vor intra cu adevărat în 

pâine, prioritate având măsurile de organizare și funcționare a celor două instituții. 

Actualul Minister al Economiei, Turismului și Comerțului a fost, de-a lungul anilor: Ministerul 

Industriilor și Comerțului; Ministerul Economiei și Comerțului; Ministerul Economiei și Finanțelor; 

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri; Ministerul Economiei. Odată cu 

denumirea, s-a schimbat – de fiecare dată – și structura organizatorică, cu modificări de personal 

aferente. Cea mai mare problemă a acestor schimbări este însă lipsa de continuitate a strategiilor, 

politicilor economice, reclamă specialiștii. 

Prin preluarea activității și structurilor din domeniul turismului de la Departamentul pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, Ministerul Economiei este, din nou, în 

proces de reorganizare. În acest sens, un proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea şi 

completarea HG nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei este supus 

dezbaterii publice. 

Schimbările de ordin institutional atrag după sine modificări de acționariat la companii valoroase 

din sectorul energetic. Plimbate de la Ministerul Economiei, la Ministerul Finanțelor, apoi la 

Secretariatul General al Guvernului, Companiile Naţionale Transelectrica și Transgaz Mediaș s-

au reîntors acum la Ministerul Economiei, Turismului și Comerțului, condus de ministrul Mihai 

Tudose. Reprezentanții celor două societăți au informat Bursa de Valori București că exercitarea 

drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Transelectrica 

http://www.bizenergy.ro/ministrii-guvernului-ponta-4-dau-zor-cu-reorganizarile-companii-plimbate-intre-ministere-proiecte-in-asteptare-transgaz-si-transelctrica-reintoarse-la-economie/#.VL4eI1JO7IU
http://www.bizenergy.ro/ministrii-guvernului-ponta-4-dau-zor-cu-reorganizarile-companii-plimbate-intre-ministere-proiecte-in-asteptare-transgaz-si-transelctrica-reintoarse-la-economie/#.VL4eI1JO7IU
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și Transgaz se realizează de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului. Explicația 

autorităților pentru plimatul de zor al companiilor este separarea calităţii de acţionar la operatorii 

economici care desfăşoară activitatea de producere şi furnizare a electricităţii şi gazelor naturale 

de calitatea de acţionar la operatorii economici de transport ai acestora, așa cum a impus Comisia 

Europeană. Statul deţine 58,69% din capitalul Transelectrica şi 73,51% din titlurile Transgaz 

Mediaş. 

Marii consumatori industriali nu dau fuga la reducerile la certificatele verzi: după două luni 

de la start, doar 21 de cereri depuse la Ministerul Economiei. Ce așteaptă ceilalți 279? 

După ce au alertat autoritățile, amenințând cu închiderea fabricilor și au solicitat sprijin urgent, 

marii consumatori industriali de energie nu se mai grăbesc acum să beneficieze de reducerile 

acordate la achiziția de certificate verzi. Din numărul estimat al beneficiarilor schemei de ajutor de 

stat, de 300, până la data de 26 ianuarie 2015, la sediul Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Turismului au fost depuse doar 21 de cereri, potrivit datelor transmise de minister, la solicitarea 

BizEnergy. 

Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de stat pentru marii consumatori de energie 

electrică, care vor fi exceptați de la plata până la 85 la sută a certificatelor verzi. Reducerile vor fi 

de 40% pentru întreprinderi cu electro-intensitate între 5 și 10%, de 60% pentru cele cu electro-

intensitate de 10-20% și de 85% pentru companiile cu electro-intensitate de peste 20%. Schema 

suport, inițiată de Ministerul Economiei, cu o valabilitate de 10 ani, se aplică de la 1 decembrie 

2014 pana la 31 decembrie 2024. Practic, de la 1 decembrie 2014, marii consumatori industriali 

sunt așteptați să depună cereri la Ministerul Economiei. 

Reprezentanții ministerului susțin că, nu este nicio întârziere în aplicarea schemei de stat, 

motivând că procedura se respectă: începând cu luna decembrie 2014, la sediul ministerului au 

fost depuse dosare ale potenţialilor beneficiari. 

Cu toate acestea, primii beneficiari mai au de așteptat. “Emiterea acordului pentru exceptare se 

realizează de către MECT în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete de 

către potenţialul beneficiar al schemei de sprijin”, aflăm de la Ministerul Economiei. 

Costurile schemei de ajutor de stat, estimate la 75 milioane euro pe an, nu vor fi suportate de la 

bugetul de stat, ci de către consumatorii casnici și firmele mici, ANRE estimând o creștere a prețului 

la energie de până la 2 la sută în 2015. Întrebați dacă consideră această măsură ca fiind una 

corectă, reprezentanții Ministerului Economiei, prin intermediul biroului de presă, au declarat: “Prin 

exceptare, conform estimărilor comunicate instituţiei noastre de ANRE, impactul certificatelor verzi 

se reflectă în creşterea facturii finale a consumatorilor neexceptaţi cu cca. 1,7% în anul 2015. 

Precizăm că prevederile Orientărilor privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 

2014-2020 (a se vedea para. 188 a documentului) sugerează necesitatea unui echilibru, astfel 

încât, pe de o parte, să nu fie afectată major industria de regenerabile, iar pe de altă parte, 

consumatorii finali. Pentru ca impactul asupra consumatorilor neexceptaţi să fie cât mai redus, 

autorităţile române au stabilit, suplimentar faţă de prevederile comunitare, 3 praguri de electro-

intensitate a întreprinderilor (a se vedea art. 2 alin. (4) din HG nr. 495/2014 privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat pentru exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea 

Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

http://www.bizenergy.ro/marii-consumatori-industriali-nu-dau-fuga-la-reducerile-la-certificatele-verzi-dupa-doua-luni-de-la-start-doar-21-de-cereri-depuse-la-ministerul-economiei-ce-asteapta-ceilalti-279/#.VMtTNVJO7IU
http://www.bizenergy.ro/marii-consumatori-industriali-nu-dau-fuga-la-reducerile-la-certificatele-verzi-dupa-doua-luni-de-la-start-doar-21-de-cereri-depuse-la-ministerul-economiei-ce-asteapta-ceilalti-279/#.VMtTNVJO7IU
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regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare). În concluzie, apreciem că 

măsurile propuse de autorităţile române asigură echilibrul pentru toţi factorii implicaţi”. 

 

Termocentralele pe cărbune nu pot ţine pasul cu energia verde 

Conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) anunţă că unitatea va trebui să treacă la o serie 

de reduceri de cheltuieli pentru a ţine pasul cu producătorii de energie verde. Compania trebuie să 

achiziţioneze în perioada următoare şi opt milioane de certificate de emisii de CO2 pentru a putea 

produce energie electrică. Valoarea unui certificat a trecut de șapte euro. Potrivit reprezentanţilor 

Complexului Energetic Oltenia, cota de piaţă a companiei poate fi acoperită instantaneu de 

producători români şi străini, din ţările vecine.  

„Directivele se datorează intenţiilor clare de <> a sectoarelor energetice naţionale şi, eventual, de 

rămânere în piaţă doar a producătorilor pe cărbune superior, cu grad redus de emisii de CO2. 

Măsura aceasta s-a suprapus, în mod nefericit pentru societatea noastră, peste prăbuşirea preţului 

la energie şi peste apariţia de noi capacităţi energetice, de ordinul miilor de MW, în sistemul 

energetic românesc. Energiile hidro, nucleară şi regenerabilă fac să nu mai fie nevoie de cărbune 

ca în anii anteriori. Cota de piaţă a CE Oltenia poate fi acoperită instantaneu de producători români 

sau străini din ţările unde suntem interconectaţi, începând din noiembrie 2014: Cehia, Slovacia, 

Ungaria“, potrivit Complexului Energetic Oltenia. 

Măsuri de reducere de cheltuieli 

Şefii Complexului Energetic Oltenia vorbbesc deja despre posibilitatea ca societatea să intre în 

insolvenţă, iar singura soluţie în acest moment ar fi reducerea cheltuielilo 

Hidroelectrica şi-a mărit profitul cu 34% în 2014, la 967 mil. Lei 

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică, aflat în insolvenţă, a încheiat anul 

trecut cu un profit net record, de 967 milioane de lei, în creştere cu 34% faţă de anul anterior, în 

condiţiile în care cifra de afaceri a companiei a crescut cu 10%, la 3,45 miliarde de lei. 

Cifrele, care sunt provizorii, au fost prezentate de Remus Borza, administratorul judiciar al 

Hidroelectrica, la evenimentul Meet the CEO, organizat de revista Business Magazin. Compania 

a generat anul trecut 18,4 TWh de energie electrică, cea mai mare producţie din ultimii patru ani. 

Un nivel mai ridicat al producţiei a fost atins doar în 2010, când Hidroelectrica a generat 19,8 TWh 

de energie, însă profitul net al companiei a fost de doar 292 milioane de lei. 

Preţul mediu de vânzare a energiei s-a redus de la 177,5 lei/MWh în 2013 la 170 lei/MWh în 2014, 

însă Hidroelectrica a obţinut o marjă mai bună de rentabilitate după ce şi-a redus şi costul de 

producţie a energiei de la 128,27 lei/MWh la 108,7 lei/MWh. Compania urmăreşte să-şi protejeze 

profitul de scăderea preţurilor pe piaţa internă prin extinderea pe pieţele din regiune, unde există 

deficit de energie şi preţurile sunt uneori mai mari. 

Hidroelectrica s-a licenţiat pe piaţa Ungariei în octombrie 2014 şi a parafat primele contracte în 

luna decembrie, livrările urmând să acopere tot anul 2015. În noiembrie, Hidroelectrica a înfiinţat 

o filială în Serbia, care urmează să obţină licenţa şi accesul la reţea. 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2015-01-26/Termocentralele+pe+carbune+nu+pot+tine+pasul+cu+energia+verde&hl=energ&tip=toate
http://www.zfcorporate.ro/energie/hidroelectrica-si-a-marit-profitul-cu-34-in-2014-la-967-mil-lei-13776802
http://www.zf.ro/wikizf/hidroelectrica-s-a-8080971
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Soldul datoriilor înscrise la masa credală a scăzut de la 1,71 miliarde de lei în martie 2014, când 

Hidroelectrica a intrat în insolvenţă pentru a doua oară, la 775 milioane de lei în decembrie 2014. 

Investiţiile companiei se vor concentra pe retehnologizarea şi reabilitarea activelor cu cea mai mare 

rată internă de rentabilitate, precum hidrocentralele Stejaru (pe Bistriţa), Vidraru (pe Argeş) şi 

Mărişelu (pe Someşul Cald), Retezat (pe Râul Mare). 

După ieşirea din insolvenţă, un pachet de 15% din acţiunile Hidroelectrica ar putea fi vândut pe 

Bursa de Valori Bucureşti în acest an, posibil în ultimul trimestru. 

Priorităţi energetice pentru 2015 

Definitivarea Strategiei Energetice şi continuarea reformei structurale a sectorului energetic 

reprezintă priorităţile pentru 2015 anunţate de Andrei Gerea (foto), Ministrul Energiei şi IMM-urilor, 

în cadrul unei conferinţe organizată la BVB.  

“Pentru anul 2015 am stabilit două priorităţi majore. Unul este definitivarea Strategiei Energiei 

Naţionale pentru perioada 2015-2035, aflată acum în dezbatere publică, având în vedere 

includerea unor planuri pentru dezvoltarea acestui sector, creşterea securităţii în aprovizionare şi 

valorificarea poziţiei geografice favorabile a României în condiţiile eforturilor de limitare a efectelor 

schimbărilor climatice globale. Punctul doi: continuarea reformei structurale a sectorului energetic, 

foarte important, în care privatizarea şi restructurarea companiilor energetice reprezintă 

componente importante”, a spus Andrei Gerea, la o conferinţă de presă organizată cu ocazia 

ceremoniei oficiale de deschidere a şedinţei de tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti. 

Ministrul a arătat că doreşte construirea strategiei energetice naţionale în primul rând în jurul 

securităţii energetice. Strategia Energetică Naţională pentru perioada 2015-2035 a fost lansată în 

dezbatere publică la începutul lunii decembrie a anului trecut. Potrivit documentului, investiţiile 

necesare în sectorul energetic românesc pentru perioada 2015-2035 se cifrează la aproximativ 

100 miliarde de euro. Totodată, Strategia arată că România trebuie să intensifice explorarea şi, 

eventual, exploatarea de noi zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale, atât convenţionale, cât şi 

neconvenţionale, în condiţiile declinului producţiei de hidrocarburi din zăcămintele convenţionale 

aflate în producţie. 

Fondul Proprietatea şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au organizat o conferinţă de presă pentru 

a marca aniversarea a patru ani de la listarea sa la bursă. La eveniment au participat ministrul 

Energiei şi IMM-urilor, Andrei Gerea, preşedintele BVB, Lucian Anghel, Greg Konieczny, 

vicepreşedinte executiv la Templeton Emerging Markets Group şi manager de portofoliu al 

Fondului Proprietatea, şi Dean Thompson, Charge D’Affaires ad interim, Ambasada SUA. 

Conferinţa a fost moderată de directorul general al BVB, Ludwik Sobolewski. 

Calendar de privatizări de acord cu FMI 

Procedurile privind listarea Hidroelectrica la Bursă vor va avea loc după ieşirea din insolvenţă, iar 

la Complexul Energetic Oltenia se află în desfăşurare o mică restructurare, a mai spus Andrei 

Gerea. “Noi dorim să vedem Hidroelectrica ieşită din insolvenţă. Cum va ieşi din insolvenţă, vom 

demara procedurile. La Oltenia lucrurile vor înainta în măsura în care şi Strategia Energetică va 

ieşi într-un timp relativ scurt şi vom reuşi iarăşi să mulăm această listare pe Strategia Energetică, 

deşi noi ne dorim să facem cât mai repede. Vom vedea!”, a spus Andrei Gerea întrebat de jurnalişti 

despre listările companiilor Hidroelectrica şi CE Oltenia. 

http://www.focus-energetic.ro/prioritati-energetice-pentru-2015-23336.html
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La loc comanda! Nu se mai listează Hidroelectrica și CE Oltenia, în 2015, în guvernarea 

Ponta cu numărul 4 

Alt Guvern, se schimbă prioritățile: la loc comanda cu listările companiilor energetice în 2015. “Este 

prematur să vorbim despre listări”, a afirmat ministrul Energiei, Andrei Gerea, având susținerea 

reprezentanților Fondului Proprietatea. Spre deosebire de predecesorii lor, miniștrii de resort ai 

Guvernului Ponta cu numărul 4 nu se grăbesc cu listările companiilor energetice. Unde se dorea 

ca listarea Hidroelectrica și Complexului Energetic Oltenia să aibă loc în a doua jumătate a anului 

2015, acum se discută că, poate, se va face în 2016! 

Discuţiile privind noi listări la bursă ale companiilor de stat sunt premature, iar subiectul trebuie 

analizat împreună cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI), a declarat miercuri 

ministrul Economiei. În opinia sa, în cazul Complexului Energetic Oltenia este nevoie de unele 

restructurări, astfel încât aceasta să fie atractivă pentru investitori. 

Anul 2015 nu va aduce listări ale marilor companii la Bursă, consideră și Greg Konieczny, vice-

preşedinte executiv Templeton Emerging Markets Group şi Manager de Portofoliu al Fondului 

Proprietatea. “Din păcate este foarte puţin probabil să urmeze vreo listare în acest an, primul an 

după 2013 şi 2014 în care nu apar listări ale marilor companii la Bursă, deşi vor apărea pe Bursă 

companii private. Este destul de greu să organizăm listarea Hidroelectrica chiar în 2016 din cauza 

problemelor cu insolvenţa, aşa că nu putem şti în acest moment când ele vor lua sfârşit. Complexul 

Energetic Oltenia nu cred că mai este un candidat bun pentru o ofertă publică iniţială şi reprezintă 

o poveste diferită, iar Poşta Română va face obiectul unei vânzări strategice nu prin intermediul 

pieţei de capital”, a declarat miercuri Greg Konieczny, la o conferinţă de presă organizată cu ocazia 

ceremoniei oficiale de deschidere a şedinţei de tranzacţionare, care marchează aniversarea a 

patru ani de la listare a Fondului Proprietatea pe Bursa de Valori Bucureşti. 

Studiu: Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă vor scoate de pe piaţă Complexul Energetic 

Oltenia. Hidrocentrala Tarniţa nu se justifică 

Punerea în funcţiune a reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, proiect de 6 miliarde de euro, va scoate 

de pe piaţă unităţile pe lignit, potrivit unui studiu realizat de AT Kearney împreună cu Fondul 

Proprietatea. 

Cele două reactoare sunt realizate de către Nuclearelectrica, în vreme ce marea majoritate a 

unităţilor pe lignit sunt grupate în Complexul Energetic Oltenia, care deţine termocentralele 

Turceni, Rovinari, Craiova şi Işalniţa. Alte unităţi pe lignit sunt o serie de centrale electro-termice, 

care producă căldură şi apă caldă într-o serie de oraşe, precum Bacău şi Arad, plus termocentrala 

de la Halânga, din judeţul Mehedinţi, care este deţinută de către Regia Autonomă de Activităţi 

Nucleare (RAAN). 

Consumatorii vor cotiza la greu pentru reactoare 

Studiul avertizează, însă, că potrivit datelor actuale, investiţia în reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă 

are nevoie de o schemă majoră de sprijin, care va fi suportată în final de consumatorul final. 

Termocentralele pe bază de lignit funcţionează cu costuri ineficiente, ceea ce înseamnă un cost al 

energiei la nivelul economiei româneşti mai mare cu aproximativ 24%, potrivit studiului. 

http://www.bizenergy.ro/la-loc-comanda-nu-se-mai-listeaza-hidroelectrica-si-ce-oltenia-in-2015-in-guvernarea-ponta-cu-numarul-4/#.VMDFRFJO7IU
http://www.bizenergy.ro/la-loc-comanda-nu-se-mai-listeaza-hidroelectrica-si-ce-oltenia-in-2015-in-guvernarea-ponta-cu-numarul-4/#.VMDFRFJO7IU
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/studiu-reactoarele-3-4-cernavoda-vor-scoate-piata-complexul-energetic-oltenia-hidrocentrala-tarnita-nu-justifica-1_54c12d07448e03c0fddae283/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/studiu-reactoarele-3-4-cernavoda-vor-scoate-piata-complexul-energetic-oltenia-hidrocentrala-tarnita-nu-justifica-1_54c12d07448e03c0fddae283/index.html
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Pe de altă parte, investiţiile în capacităţi mici de producţie descentralizate, respectiv panourile 

solare sau biomasa pentru autoconsum, vor deveni mai atractive comparativ cu unităţile de mari 

dimensiuni, iar cele mai ameninţate unităţi mari vor fi cele pe gaze naturale şi lignit, atât din 

perspectiva cererii limitate de energie cât şi a incetitudinilor legate de preţul certificatelor de gaze 

de emisii poluante cu efect de seră. 

Creştere slabă a consumului, industria grea piere 

România are un potenţial de creştere a cererii de electricitate limitat până în 2025, de 0,7%, dar 

care ar putea să scadă chiar la 0,2% anual dacă procesul de dezindustrializare a sectorului 

energogaf continuă, potrivit studiului. 

De altfel, eliminarea unităţilor de producţie ineficiente va putea pune România în postura de 

exportator competitiv de electricitate. 

AT Kearney şi Fondul Proprietatea consideră că subvenţiile şi ineficienţele pieţei de energie cresc 

artificial costul real al electricităţii cu 24%, astfel că un preţ considerat corect al energiei ar fi de 

35,5 euro/MWh, în loc de 43,9 euro/MWh. 

Potrivit studiului, creşterea eficienţei costurilor în sectorul producţiei de electricitate va putea fi 

susţinută printr-o dimensionare corectă a sprijinului acordat energiei din surse regenerabile, în 

special a celei pe biomasă. 

ANRE: Prețul gazelor din producția internă, extrase din depozite, pentru ianuarie-martie 

2015 – 72,90 lei/MWh 

Preţul de valorificare pentru gazele naturale din producţia internă, care vor fi extrase din depozite 

pentru acoperirea necesarului de consum în perioada ianuarie – martie 2015, calculat de ANRE 

este de 72,90 lei/MWh (fără acciza pentru gaze care va fi evidențiată distinct pe factura către clienții 

finali). ANRE a estimat costurile necesare pentru achiziţia gazelor naturale destinate furnizării în 

regim reglementat, inclusiv serviciile aferente, pentru primele 3 luni de iarnă ale anului în curs.  

La evaluarea sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale pentru 

clienţii casnici reglementaţi, specialiștii Autorității au ţinând cont de preţul de achiziţie pentru gazele 

naturale din producţia internă în perioada ciclului de injecţie, de tarifele aprobate pentru serviciile 

de înmagazinare aferente depozitelor în care aceste gaze au fost depozitate şi costurile aferente 

finanţării stocului de gaze şi a serviciilor de înmagazinare achitate. 

Tariful mediu de înmagazinare a fost evaluat la 17,47 lei/MWh, calculat ca tarif mediu al serviciului 

de înmagazinare prestat de Romgaz. Costurile aferente finanţării stocului de gaze şi a serviciilor 

de înmagazinare achitate au fost calculate pentru o perioadă medie de 6 luni, la nivelul ratei 

reglementate a rentabilităţii capitalului aferentă activităţilor de distribuţie şi furnizare reglementată, 

respectiv 8,43%. 

Conform prevederilor HG nr. 5/2015, preţul de achiziţie a gazelor din producţia internă pentru 

clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate 

la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate 

consumului populaţiei, până la data de 30 iunie 2015, a fost stabilit la valoarea de 53,30 lei/MWh. 

ANRE poate stabili, începând cu 1 ianuarie 2015, şi până la 30 iunie 2021, o structură specifică 

de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienţilor casnici 

http://www.bizenergy.ro/anre-pretul-gazelor-din-productia-interna-extrase-din-depozite-pentru-ianuarie-martie-2015-7290-leimwh/#.VMdUo1JO7IU
http://www.bizenergy.ro/anre-pretul-gazelor-din-productia-interna-extrase-din-depozite-pentru-ianuarie-martie-2015-7290-leimwh/#.VMdUo1JO7IU
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şi clienţilor noncasnici, producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale 

utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice 

destinate consumului populaţiei. 

Insolvenţa ameninţă sistemul energetic românesc 

Aproape toţi producătorii de energie controlaţi de stat sunt sau riscă să ajungă în insolvenţă, în 

curând, iar autorităţile nu se grăbesc să dezbată şi să adopte strategia energetică a ţării, a declarat 

Dan Ioan Gheorghiu, directorul general al ISPE şi consilier onorific al premierului Victor Ponta, la 

AGA Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME). 

“Nu avem o strategie energetică, pentru că dorim să avem un document perfect. Discutăm de 20 

de ani de strategie, dezbaterile se lungesc şi, între timp, producătorii intră în insolvenţă. 

Hidroelectrica, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare (RAAN), CET Galaţi sunt deja în 

insolvenţă, Complexul Energetic Hunedoara nu mai are mult, iar Complexul Oltenia stă prost, 

pentru că nu are cui să mai vândă energia. Astfel, producător de stat rămâne doar Nuclearelectrica, 

cu central nucleară de la Cernavodă. În schimb, toată lumea vorbeşte de listarea Complexului 

Oltenia. Strategia postată pe site-ul Ministerului Energiei este, de fapt, o radiografie a sistemului şi 

nu conţine direcţiile de dezvoltare propuse”, a mai spus Dan Ioan Gheorghiu. 

De altfel, şi preşedintele CNR – CME, Iulian Iancu, şeful Comisiei de industrii din Camera 

Deputaţilor, a declarat că elaborarea unei noi strategii energetice reprezintă una dintre priorităţile 

actuale. 

Pe de altă parte, directorul ISPE a mai afirmat că ministerele Energiei şi Economiei nu dispun de 

suficient de mulţi specialişti, cu experienţă, de aceea comunitatea energetică, care are idei şi le 

poate pune în aplicare, ar trebui să se implice, iar specialiştii CNR – CME să elaboreze un 

document în sprijinul noii strategii energetice. 

Dan Ioan Gheorghiu a mai spus că 2015 este un an critic pentru sistemul energetic naţional şi că 

sunt necesare planuri de dezvoltare urgente. “De Sărbători, în noaptea cea mai geroasă a anului, 

la – 20 de grade, sistemul a fost la un pas de colaps, presiunea gazelor era foarte slabă, iar 

directorul general al Complexului Oltenia (n.r. – Laurenţiu Ciurel) a alergat între Turceni şi Rovinari, 

ca să pună în funcţiune grupurile mari pe cărbune, să nu cadă sistemul energetic”, a exemplificat 

Dan Ioan Gheorghiu. 

Distribuitorii de energie, obligaţi să-şi publice costurile de operare  

Reglementatorul pieţei de energie a publicat proiectul machetelor pentru raportarea costurilor de 

operare, menţinere şi dezvoltare a reţelelor pentru operatorii de reţea. Odată adoptate aceste 

documente, distribuitorii de energie şi gaze vor fi obligaţi să-şi publice lunar toate aceste costuri. 

     Conducerea ANRE explică: "Propunerea de aprobare a machetelor pentru publicarea costurilor 

de operare, menţinere şi dezvoltare a reţelelor este determinată de necesitatea adaptării 

raportărilor operatorilor de reţea la noile modificări legislative aduse prin Legea nr. 127/2014 pentru 

modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale şi a Legii petrolului nr. 

238/2004. Astfel, potrivit prevederilor art. 36 alin. (14) şi ale art. 48 alin. (2) lit. (c) din Lege, 

operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem sunt obligaţi să publice toate costurile 

privind operarea, menţinerea şi dezvoltarea reţelelor, în conformitate cu reglementările ANRE". 

     Datele despre costuri vor fi publicate pe site-urile proprii ale operatorilor.  

http://www.focus-energetic.ro/insolventa-ameninta-sistemul-energetic-romanesc-23530.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=258903&key=MjAxNS0wMS0yMSAxIDEzMjA4ZmVhY2Q1OTNmOTViYzFjMjczMmM5ZDJlMmQ2
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Priorităţi energetice pentru 2015 

Definitivarea Strategiei Energetice şi continuarea reformei structurale a sectorului energetic 

reprezintă priorităţile pentru 2015 anunţate de Andrei Gerea (foto), Ministrul Energiei şi IMM-urilor, 

în cadrul unei conferinţe organizată la BVB.  

“Pentru anul 2015 am stabilit două priorităţi majore. Unul este definitivarea Strategiei Energiei 

Naţionale pentru perioada 2015-2035, aflată acum în dezbatere publică, având în vedere 

includerea unor planuri pentru dezvoltarea acestui sector, creşterea securităţii în aprovizionare şi 

valorificarea poziţiei geografice favorabile a României în condiţiile eforturilor de limitare a efectelor 

schimbărilor climatice globale. Punctul doi: continuarea reformei structurale a sectorului energetic, 

foarte important, în care privatizarea şi restructurarea companiilor energetice reprezintă 

componente importante”, a spus Andrei Gerea, la o conferinţă de presă organizată cu ocazia 

ceremoniei oficiale de deschidere a şedinţei de tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti. 

Ministrul a arătat că doreşte construirea strategiei energetice naţionale în primul rând în jurul 

securităţii energetice. Strategia Energetică Naţională pentru perioada 2015-2035 a fost lansată în 

dezbatere publică la începutul lunii decembrie a anului trecut. Potrivit documentului, investiţiile 

necesare în sectorul energetic românesc pentru perioada 2015-2035 se cifrează la aproximativ 

100 miliarde de euro. Totodată, Strategia arată că România trebuie să intensifice explorarea şi, 

eventual, exploatarea de noi zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale, atât convenţionale, cât şi 

neconvenţionale, în condiţiile declinului producţiei de hidrocarburi din zăcămintele convenţionale 

aflate în producţie. 

Fondul Proprietatea şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au organizat o conferinţă de presă pentru 

a marca aniversarea a patru ani de la listarea sa la bursă. La eveniment au participat ministrul 

Energiei şi IMM-urilor, Andrei Gerea, preşedintele BVB, Lucian Anghel, Greg Konieczny, 

vicepreşedinte executiv la Templeton Emerging Markets Group şi manager de portofoliu al 

Fondului Proprietatea, şi Dean Thompson, Charge D’Affaires ad interim, Ambasada SUA. 

Conferinţa a fost moderată de directorul general al BVB, Ludwik Sobolewski. 

Calendar de privatizări de acord cu FMI 

Procedurile privind listarea Hidroelectrica la Bursă vor va avea loc după ieşirea din insolvenţă, iar 

la Complexul Energetic Oltenia se află în desfăşurare o mică restructurare, a mai spus Andrei 

Gerea. “Noi dorim să vedem Hidroelectrica ieşită din insolvenţă. Cum va ieşi din insolvenţă, vom 

demara procedurile. La Oltenia lucrurile vor înainta în măsura în care şi Strategia Energetică va 

ieşi într-un timp relativ scurt şi vom reuşi iarăşi să mulăm această listare pe Strategia Energetică, 

deşi noi ne dorim să facem cât mai repede. Vom vedea!”, a spus Andrei Gerea întrebat de jurnalişti 

despre listările companiilor Hidroelectrica şi CE Oltenia. 

Sentinţă definitivă în dosarul privatizărilor strategice 

Curtea Supremă a dat ieri sentinţa definitivă în dosarul privatizărilor strategice, fostul ministru al 

Economiei şi Comerţului Codruţ Şereş fiind condamnat la 4 ani şi opt luni de închisoare, după ce 

instanţa a contopit cele două condamnări pentru fapte diferite, iar Zsolt Nagy, fost ministru al 

Comunicaţiilor şi Tehnologiei, a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare. 

Fostul ministru PC al Economiei şi Comerţului, Codruţ Şereş, şi fostul ministru UDMR al 

Telecomunicaţiilor, Zsolt Nagy, au fost acuzaţi de procurori că ar fi utilizat poziţiile pe care le 

http://www.focus-energetic.ro/prioritati-energetice-pentru-2015-23336.html
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2015-01-28/Sentinta+definitiva+in+dosarul+privatizarilor+strategice&hl=energ&tip=toate
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ocupau în Guvern pentru a favoriza anumiţi concurenţi într-o serie de dosare de privatizare de 

mare importanţă. Anchetatorii susţin că faptele celor doi demnitari trebuie catalogate drept trădare. 

Mocnesc protestele la Complexul Oltenia 

 Renegocierea contractului colectiv de muncă în cadrul Complexului Energetic Oltenia a generat 

un conflict între sindicate şi conducerea societăţii, care vrea să taie din sporuri şi prime. 

     Sindicaliştii au anunţat ieri că au cerut autorizaţie de la Primăria Târgu Jiu pentru a organiza un 

protest cu 500 de mineri în centrul oraşului şi cer demisia directorului general al Complexului, 

Laurenţiu Ciurel.     Domnul Ciurel ne-a declarat, aseară: "Din aprilie încolo nu mai avem contracte 

încheiate pentru vânzarea de energie. În acest context dificil de piaţă, am propus reducerea primei 

de vacanţă de la 3.860 de lei la 1.050 de lei, renunţarea la sporul de fidelitate, care nu se mai 

justifică, renunţarea la cota de combustibil şi reducerea celor trei prime anuale stipulate în contract, 

de la 700 de lei fiecare la 500 de lei". 

     Întrebat în ce constă cota de combustibil, domnul Ciurel ne-a spus că în 10 tone de cărbune de 

persoană: "Mulţi nici nu pot să ridice cantitatea şi fie ne solicită echivalentul în bani, fie îl vând pe 

unde pot". 

     Oficialul Complexului Oltenia susţine că venitul mediu brut al unui angajat al Complexului a fost, 

anul trecut, de 4.100 de lei şi afirmă că a comunicat sindicatelor că reducerile sus-menţionate pot 

fi suspendate dacă societatea îşi revine financiar. 

     Conform domnului Ciurel, societatea intenţionează să reducă de la 35 la 25 de zile perioada 

concediului de odihnă. 

     Conducerea Complexului Oltenia a afirmat, în repetate rânduri, că piaţa autohtonă de 

electricitate se confruntă cu o scădere puternică a consumului, pe fondul unei prăbuşiri a preţului. 

Producătorul de electricitate pe bază de lignit a solicitat, în repetate rânduri, noi reguli de echilibrare 

şi de acces la piaţă, spunând că preţurile s-au prăbuşit şi pe fondul concurenţei neloiale a 

producătorilor de energie verde, care vând la preţ foarte mic, pentru că oricum primesc certificate 

verzi. 

     Complexul Energetic Oltenia are 19.000 de angajaţi şi se confruntă cu necesitatea unui nou val 

de măsuri de eficientizare 

ANRE a mărit la 3,5% cota de importuri de gaze pentru populaţie 

Reglementatorul pieţei de energie (ANRE) a stabilit, pentru luna februarie, o cotă de 3,5% de gaze 

de import pentru acoperirea necesarului de consum al populaţiei. Potrivit unui raport al instituţiei, 

consumul total de gaze pentru luna februarie este estimat la 15,4 milioane MWh, din care piaţa 

reglementată reprezintă 7,07 milioane MWh. 

     Pentru piaţa liberă este estimată o cerere totală de 7,7 milioane Mwh, iar consumul tehnologic 

este prognozat la 660.170 MWh.   

ANRE: Prețul gazelor din producția internă, extrase din depozite, pentru ianuarie-martie 

2015 – 72,90 lei/MWh 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=259368&key=MjAxNS0wMS0yNyAxIDcxZjM2MzI2YjYwMzU2MDZkYjA2MjA4NWQxZGZjZWI0
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=259388&key=MjAxNS0wMS0yNyAxIDcxZjM2MzI2YjYwMzU2MDZkYjA2MjA4NWQxZGZjZWI0
http://www.bizenergy.ro/anre-pretul-gazelor-din-productia-interna-extrase-din-depozite-pentru-ianuarie-martie-2015-7290-leimwh/#.VMdUo1JO7IU
http://www.bizenergy.ro/anre-pretul-gazelor-din-productia-interna-extrase-din-depozite-pentru-ianuarie-martie-2015-7290-leimwh/#.VMdUo1JO7IU
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Preţul de valorificare pentru gazele naturale din producţia internă, care vor fi extrase din depozite 

pentru acoperirea necesarului de consum în perioada ianuarie – martie 2015, calculat de ANRE 

este de 72,90 lei/MWh (fără acciza pentru gaze care va fi evidențiată distinct pe factura către clienții 

finali). ANRE a estimat costurile necesare pentru achiziţia gazelor naturale destinate furnizării în 

regim reglementat, inclusiv serviciile aferente, pentru primele 3 luni de iarnă ale anului în curs.  

La evaluarea sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale pentru 

clienţii casnici reglementaţi, specialiștii Autorității au ţinând cont de preţul de achiziţie pentru gazele 

naturale din producţia internă în perioada ciclului de injecţie, de tarifele aprobate pentru serviciile 

de înmagazinare aferente depozitelor în care aceste gaze au fost depozitate şi costurile aferente 

finanţării stocului de gaze şi a serviciilor de înmagazinare achitate. 

Tariful mediu de înmagazinare a fost evaluat la 17,47 lei/MWh, calculat ca tarif mediu al serviciului 

de înmagazinare prestat de Romgaz. Costurile aferente finanţării stocului de gaze şi a serviciilor 

de înmagazinare achitate au fost calculate pentru o perioadă medie de 6 luni, la nivelul ratei 

reglementate a rentabilităţii capitalului aferentă activităţilor de distribuţie şi furnizare reglementată, 

respectiv 8,43%. 

Conform prevederilor HG nr. 5/2015, preţul de achiziţie a gazelor din producţia internă pentru 

clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate 

la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate 

consumului populaţiei, până la data de 30 iunie 2015, a fost stabilit la valoarea de 53,30 lei/MWh. 

ANRE poate stabili, începând cu 1 ianuarie 2015, şi până la 30 iunie 2021, o structură specifică 

de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienţilor casnici 

şi clienţilor noncasnici, producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale 

utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice 

destinate consumului populaţiei. 

Daca vrem gaze ieftine, lasati piata sa functioneze 

Campania “Pret corecte la gaze”, pe care am lansat-o la inceputul acestui an, risca sa intre intr-o 

zona a populismului, cu toate ca argumentele noastre de natura economica nu au nici o legatura 

cu asta. Din pacate, atunci cand indraznesti sa afirmi ca pretul gazelor naturale ar putea scadea 

cu un anumit procent (estimat desigur), media preia doar procentul si nu argumentatia. Energy-

Center nu vinde iluzii si nici “titluri”cu impact la cititori. Noi cautam solutii, venim cu argumente si 

acceptam opinii contrare. Pe care le si publicam.In concluzie, dincolo de o interpretare sau alta, 

noi vom continua sa argumentam ca o piata libera trebuie sa dea pretul corect. Mai mult, noi tinem 

cu orice pret ca aceasta piata sa fie una concurentiala si reglementata doar la nivelul la care sa nu 

se poata realiza intelegeri intre parti in detrimentul altor parti. 

Dumitru Chisalita 

Zilele trecute mai multe publicatii titrau, preluand dintr-un interviu acordat la ZFLive, o afirmatie, 

scoasa din context, „la vara pretul gazelor va scadea”, fara ca nimeni sa sublinieze esentialul 

„aceasta se va intampla daca facem piata functionala, determinam clientii sa-si negocieze pretul 

si institutile sa vegheze”. 

GREG KONIECZNY:  

"FP susţine transparenţa completă a pieţei gazelor 

http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/daca-vrem-gaze-ieftine-lasati-piata-sa-functioneze/
http://www.bursa.ro/?s=piata_de_capital&articol=259124
http://www.bursa.ro/?s=piata_de_capital&articol=259124
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Analiştii Franklin Templeton estimează că preţul ţiţeiului se va stabiliza, pe termen lung, în jurul 

cotaţiei de 85 dolari pe baril 

       Fondul Proprietatea (FP) susţine tranzacţionarea transparentă, în mediul bursier, a întregii 

cantităţi de gaze disponibile pentru industrie, ne-a declarat, ieri, Greg Konieczny, managerul 

Fondului. "Am susţinut transparenţa completă a pieţei de electricitate, care nu este cu mult diferită 

de cea de gaze", a subliniat domnia sa.  

     În prezent, ANRE (reglementatorul pieţei) obligă producătorii şi furnizorii de gaze să 

tranzacţioneze 35% din totalul cantităţilor în mediu bursier (pe platformele OPCOM şi BRM sau 

prin licitaţii publice). Acest procent urmează să scadă începând de anul viitor, iar obligativitatea 

tranzacţionării să dispară începând din 2018. Pe piaţa de energie, este obligatorie tranzacţionarea 

pe OPCOM a tuturor cantităţilor disponibile.     Gradul de transparenţă de pe piaţa autohtonă de 

gaze a fost aprig dezbătut la finele anului trecut, când Guvernul a ales să nu dispună obligativitatea 

tranzacţionării tuturor cantităţilor, pe modelul aplicat pieţei de energie. Autorităţile şi ANRE au ales 

transparenţa parţială pe motiv că populaţia riscă să rămână fără gaz din producţia internă pe 

vârfurile neprevăzute de consum. 

     Întrebat cum comentează situaţia din piaţa gazelor, Greg Konieczny ne-a răspuns: "Cred că o 

parte importantă a producţiei de gaze trebuie vândută transparent ca să ai un semnal de preţ 

corect. Mai târziu, după ce operatorii se vor obişnui cu sistemul, se poate renunţa la această 

soluţie. Important este să ai un semnal de preţ corect". 

     În opinia oficialului FP, transparenţa şi semnalul de preţ corect sunt importante pentru procesul 

de liberalizare. Domnul Konieczny ne-a precizat: "În opinia mea, acum este momentul perfect ca 

România să liberalizeze complet piaţa.  

     Preţurile scad pe piaţa internaţională. Oamenii se vor obişnui cu piaţa liberă a gazelor, aşa cum 

s-au obişnuit şi cu cea a petrolului. Atragerea de investiţii în domeniu nu se poate face dacă gazul 

nu va fi tranzacţionat liber". 

     Analiştii Franklin Templeton Investment Management, administratorul FP, susţin că preţurile 

actuale internaţionale ale ţiţeiului nu sunt sustenabile şi preconizează o stabilizare a cotaţiilor în 

jurul valorii de 85 de dolari pe baril, ne-a mai declarat Greg Konieczny, care a ţinut să precizeze: 

"Istoria ne arată că au mai fost astfel de fluctuaţii pe piaţa petrolului. Acestea sunt trecătoare şi 

este normal ca operatorii să-şi reducă investiţiile când coboară puternic cotaţiile" 

     În opinia managerului FP, independenţa energetică a României este o strategie sănătoasă ce 

poate fi atinsă cu resursele şi potenţialul ţării noastre. Domnul Konieczny atrage atenţia că a 

sosit momentul ca autorităţile să adopte o strategie de dezvoltare economică, integrată cu noua 

strategie energetică şi să ia în considerare şansa pe care România o are de a se transforma 

rapid în hub energetic regional 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 
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 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 148,36 178,78 168,50 180,98 200,16 186,92 201,45 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

598,36 628,78 618,50 630,98 650,16 636,92 651,45 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

58.158 57.343 62.766 58.188 69.605 78.068 73.449 

 

Preţuri şi volume 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 265,48 194,92 170,09 136,78 174,30 206,98 213,63 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

715,48 644,92 620,09 586,78 624,30 656,98 663,63 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

66.632 72.379 63.057 55.753 77.063 81.275 80.093 

 

Preţuri şi volume 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 206,54 194,93 149,25 142,82 214,26 205,05 203,43 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

656,54 644,93 599,25 592,82 664,26 655,05 653,43 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

80.340 81.728 63.447 57.247 75.980 83.255 84.125 

 

Preţuri şi volume 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 189,14 131,28 113,59 135,15 190,27 214,22 189,30 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

639,14 581,28 563,59 585,15 640,27 664,22 639,30 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

82.951 75.885 65.184 64.021 77.440 83.709 77.034 

 

Preţuri şi volume 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 195,15 103,08 98,18 132,77 185,42 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

645,15 553,08 548,18 582,77 635,42 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

75.442 73.075 63.835 55.601 73.881 

 

 
 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  
Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


