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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Gerea: Guvernul analizează modificarea schemei de sprijin pentru energia verde 

Guvernul analizează modificarea schemei de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă, 

după ce reducerea, în 2013, a stimulentelor acordate producătorilor din sector a dus la 

restrângerea investiţiilor, relatează Bloomberg. 

Ministrul Energiei, Andrei Gerea, a declarat că Guvernul discută cu producătorii şi Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) pentru a găsi soluţii astfel încât investiţiile în 

energie regenerabilă "să redevină profitabile". 

"România nu este încă în situaţia în care să spună: bun, ne-am atins ţinta pentru 2020 privind 

producţia de energie regenerabilă şi asta e tot. Trebuie să continuăm investiţiile în noi capacităţi 

de producţie pentru că putem exporta şi obţine bani", a spus Gerea.  

Gerea nu a dat detalii în privinţa posibilelor modificări ale actualei scheme de sprijin pentru 

producătorii de energie regenerabilă.  

România deţine unităţi de producţie a energiei regenerabile cu o capacitate instalată de peste 

4.500 MW.  

Producţia de energie regenerabilă este sprijinită prin sistemul certificatelor verzi, care se acordă în 

funcţie de cantitatea de energie produsă şi livrată. Numărul de certificate diferă în funcţie de 

tehnologia folosită. 

Guvernul a decis în 2013 să reducă numărul de certificate verzi acordarte producătorilor de energie 

verde, precum şi să amâne acordarea unor certificate până în 2018. 

Până la anunţarea de noi stimulente în sector, companii precum CEZ, Enel, Iberdrola sau GDF 

Suez au decis să amâne sau să abandoneze investiţiile în România, notează Bloomberg.  

România ar putea reintroduce măsuri de sprijin pentru energia regenerabilă 

Guvernul analizează modificarea schemei de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă, 

după ce, în 2013, reducerea stimulentelor acordate producătorilor din sector a provocat 

restrângerea investiţiilor, transmite Bloomberg. 

     Ministrul Energiei, Andrei Gerea, a declarat că Executivul discută cu producătorii şi Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) ca să găsească soluţii, astfel încât investiţiile în 

energie regenerabilă să redevină profitabile. 

     "România nu este încă în situaţia în care să spună: în regulă, ne-am atins ţinta pentru 2020 

privind producţia de energie regenerabilă şi asta e tot. Trebuie să continuăm investiţiile în 

capacităţile de producţie, pentru că putem exporta şi obţine bani", a spus Gerea. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/gerea-guvernul-analizeaza-modificarea-schemei-de-sprijin-pentru-energia-verde-13878925
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=262305
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     Totuşi, demnitarul nu a dat detalii privind posibile modificări ale actualei scheme de sprijin pentru 

producătorii de energie regenerabilă. 

     Ţara noastră deţine unităţi de producţie a energiei regenerabile cu o capacitate instalată de 

peste 4.500 MW. 

     Producţia de energie regenerabilă este sprijinită prin sistemul certificatelor verzi, acordate în 

funcţie de cantitatea de energie produsă şi livrată. Numărul de certificate diferă în funcţie de 

tehnologia folosită. 

     În 2013, Guvernul a hotărât să reducă numărul de certificate verzi acordate producătorilor de 

energie verde şi să amâne acordarea unor certificate până în 2018. 

     Bloomberg notează că, până la anunţarea de noi stimulente în sector, companii precum CEZ, 

Enel, Iberdrola sau GDF Suez au decis să amâne sau să abandoneze investiţiile în România.   

Aviz favorabil pentru deschiderea pieţei de certificate verzi către producătorii străini 

Consiliul Concurenţei a avizat favorabil memorandum-ul adoptat de Guvern pentru deschiderea 

pieţei autohtone de certificate verzi către operatorii din alte state europene, conform unui document 

intrat în posesia ziarului BURSA. 

     Măsura de deschidere a pieţei autohtone de certificate verzi este impusă de Comisia Europeană, 

ne-au relatat, recent, surse din piaţă, care ne-au explicat că toate statele membre trebuie să 

implementeze asemenea măsuri. "Astfel, un producător din Ungaria, de exemplu, va putea vinde 

energie verde în România şi să primească în contul ei certificatele verzi aferente, conform schemei 

noastre de sprijin. Acest producător nu va mai beneficia de sistemul de sprijin din Ungaria pentru 

evitarea supracompensării. La rândul lor, producătorii români de energie curată vor putea face 

exporturi către alte state membre şi să beneficieze de subvenţiile de acolo, fără a mai primi 

certificate verzi în ţara noastră", mai spun sursele citate. 

     În avizul dat de Consiliul Concurenţei este precizat faptul că măsurile stipulate în memorandum 

sunt conforme cu legislaţia comunitară în materie de ajutor de stat. Instituţia notează şi faptul că 

energia vândută la preţuri negative nu va beneficia de schema de sprijin care stimulează producţia 

de energie curată. 

     Conform memorandumului adoptat de Guvern, producătorii străini vor trebui să se acrediteze 

la ANRE (reglementatorul pieţei noastre) şi să prezinte garanţii de origine a energiei, ca să 

dovedească faptul că se califică la schema de sprijin. Ca să funcţioneze acest sistem, România 

trebuie să încheie acorduri bilaterale cu statele membre. 

     Conform surselor noastre, consumatorii nu vor resimţi impactul noilor măsuri, întrucât nu se 

aduc modificări la cotele obligatorii. 

     *  Gerea caută soluţii să facă, din nou, profitabile investiţiile în energia verde 

     Guvernul analizează posibilitatea modificării programului de sprijinire a energiilor regenerabile, 

după ce reducerile adoptate anul trecut au făcut neprofitabile multe proiecte solare şi eoliene, 

transmite Bloomberg.  

     Ministrul Energiei, Andrei Gerea, a declarat, ieri, că executivul discută cu companiile energetice 

şi ANRE despre o soluţie care ar face "din nou profitabile" investiţiile în energia regenerabilă.  

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=262308&key=MjAxNS0wMi0yNCAxIDhkNWFlNzVkODVmYzViNzEyMGNhMTNmNTIxZDEzOTNl
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     Domnia sa a explicat, citat de Agerpres: "România nu este în situaţia în care să spună că şi-a 

atins obiectivul de energie regenerabilă pe 2020. Trebuie să continuăm să investim în capacităţi 

pentru că putem exporta şi obţine bani". 

     Anul trecut, România a urmat exemplul altor state din Europa, precum Spania, Franţa, Italia şi 

Marea Britanie, prin reducerea subvenţiilor pentru energiile regenerabile. Intenţia era evitarea 

supracompensării companiilor şi limitarea majorărilor de preţuri pentru consumatori.  

     În replică, o serie de companii precum Iberdrola SA şi-au anulat planurile privind investiţiile în 

noi parcuri eoliene şi solare amplasate în România.  

Marii jucători din energie ameninţă cu oprirea investiţiilor după ce schimbarea legislaţiei le-

a dat planurile peste cap 

Ministrul energiei şi IMM-urilor, preşedintele Consiliului Concurenţei, al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Energie şi reprezentanţi ai celor mai importanţi jucători din industria de petrol şi 

de energie electrică din România au fost prezenţi ieri, în prima zi a conferinţei ZF Power Summit. 

Peste 300 de invitaţi au participat la dezbateri, iar cele mai multe întrebări au fost adresate 

ministrului energiei, Andrei Gerea. Preocupările investitorilor vizează piaţa certificatelor verzi, 

liberalizarea pieţei de gaze naturale şi sustenabilitatea producţiei de energie din cărbune.  

România este pe locul 5 în Europa la producţia de petrol şi gaze şi are cel mai mic grad de 

dependenţă faţă de gazul rusesc din toată Europa Centrală şi de Est, de numai 5%, însă nu 

reuşeşte să-şi fructifice aceste atuuri în dezvoltarea economică. Astfel, salariul mediu net în 

România de 1.700-1.800 lei pe lună este cel mai mic din UE în afară de Bulgaria. Aceleaşi resurse 

nu reuşesc nici să asigure României o poziţie de frunte în regiune prin companii, campioni naţionali 

care după modelul CEZ sau MOL să-şi asigure cea mai mare parte a veniturilor din afara ţării. 

Ce se poate face pentru ca resursele existente să se transforme în bunăstare pentru populaţia 

României? Simplu – dezvoltarea industrială. 

Deocamdată însă, cele mai discutate subiecte în energie sunt amânarea de la plată a certificatelor 

verzi, incertitudinile legislative sau posibilităţile de interconectare cu ţările din regiune care ar trebui 

să asigure „securitatea energetică“ a ţării. Invitaţii de ieri de la ZF Power Summit au evocat mai 

ales lipsa de predictibilitate a cadrului legislativ, necesară pentru a face investiţii pe termen lung, 

precum şi suprareglementarea în sectorul distribuţiei de energie electrică. Limitele în planurile 

investiţionale sunt date şi de mărimea relativ redusă a pieţei interne, precum şi de perspectivele 

incerte de creştere a consumului de energie. O soluţie ar fi creşterea exporturilor, dar la acest 

capitol România stă încă prost la interconectări, cel puţin în sectorul energiei electrice. 

Reprezentanţii Transelectrica au precizat că se lucrează la interconectări cu Serbia şi cu alte ţări 

din regiune. De asemenea, s-a discutat intens în ultima parte a primei zile de Power Summit despre 

cablul submarin România – Turcia, aflat în dezbatere din păcate de aproape un deceniu fără folos. 

Între timp Turcia a ajuns să importe energie electrică printr-un cablu submarin din Azerbaidjan, 

care produce energie electrică din gaz. Consumul de energie electrică şi-a mai revenit anul trecut, 

după ani de scădere, însă cel de gaz este în declin de la an la an. Pe piaţa carburanţilor marii 

jucători prevăd un preţ al barilului spre 60 de dolari la sfârşitul anului şi o revenire în 2016 spre 70 

de dolari barilul. O eventuală reducere de 5 puncte procentuale a accizelor discutată în proiectul 

noului Cod fiscal nu va aduce decât o scădere cu 2,5% a preţului la benzină, având în vedere că 

accizele şi celelalte taxe reprezintă cca 55% din preţul final al combustibilului. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/marii-jucatori-din-energie-ameninta-cu-oprirea-investitiilor-dupa-ce-schimbarea-legislatiei-le-a-dat-planurile-peste-cap-13879781
http://www.zfcorporate.ro/energie/marii-jucatori-din-energie-ameninta-cu-oprirea-investitiilor-dupa-ce-schimbarea-legislatiei-le-a-dat-planurile-peste-cap-13879781
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Gerea: Încercăm să salvăm de la faliment complexurile energetice Oltenia şi Hunedoara 

Statul încearcă să salveze de la faliment complexurile energetice Oltenia şi Huneadoara, aflate 

într-o situaţie dificilă, cele două fiind esenţiale pentru sistemul energetic naţional, a declarat Andrei 

Gerea, ministrul Energiei. 

Suntem într-o situaţie ingrată. La Complexul Energetic Hunedoara este o nouă conducere, putem 

spune că şi un nou Consiliu de Aministraţie care sper să găsească soluţii. Eu sunt un pic optimist 

din fire, sper ca într-o lună să avem o linie, să salvăm aceste două entităţi esenţiale (complexurile 

Oltenia şi Hunedoara – n.r.) pentru sistemul energetic“, a spus Gerea la o conferinţă. 

„Împuşcăm doi iepuri deodată“ 

Potrivit acestuia, în cazul Complexului Energetic Oltenia Ministerul Energiei încearcă să „împuşte 

doi iepuri dintr-o lovitură“, respectiv adică să transfere minele de la Berbeşti către CET Govora. 

„Încercăm să împuşcăm doi iepuri deodată, să vedem cum o anumită parte ineficientă poate 

căpăta valoare în altă zonă, adică minele de la Berbeşti să fuzioneze cu CET Govora, astel 

Complexul Energetic Oltenia scapă de presiunea mare legată de problema de personal. Aceste 

mine produc o pierdere apreciabilă, dar CET Govora va putea să asigure căldură la Oltchim şi la 

Râmnicu-Vâlcea, totul conform unui program stabilit de CET Govora şi Complexul Energetic 

Oltenia. La Complexul Energetic Oltenia rămân probleme de eficientizare, investiţii“, a spus Gerea. 

„Complexul Hunedoara este necompetitiv, dar ce punem în loc?“ 

Ministrul a adăugat că deşi este esenţial pentru securitatea sistemului energetic naţional, 

Complexul Energetic Hunedoara este necompetitiv şi nu poate face faţă cerinţelor economiei de 

piaţă. 

ZF Power Summit. Consiliul Concurenţei: România trebuie să renunţe la toţi producătorii 

neprofitabili de energie până în 2018 

Reprezentanţii Consiliului Concurenţei sunt de părere că România trebuie să închidă, până în 

2018, toate capacităţile energetice neprofitabile 

România trebuie să închidă până în 2018 toate capacităţile energetice neprofitabile, iar autorităţilor 

române le va fi dificil să convingă UE că nu încearcă să eludeze regulile, întrucât au o credibilitate 

redusă, potrivit preşedintelui Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu. 

"Tot ce este neprofitabil trebuie să închidem până în 2018, anul limită până la care se pot acorda 

subvenţii", a declarat Chiriţoiu la conferinţa ZF Power Summit. 

El am menţionat pierderile de 1 miliard de euro înregistrate anul trecut de Complexul Energetic 

Hunedoara, care pot fi considerate ajutor de stat.  

"Credibilitatea noastră este destul de redusă, trecutul nu ne avantajează deloc. Trebuie să 

convingem că soluţiile noastre au o logică economică şi nu sunt un mod de a eluda regulile lor. 

(...) Nu va fi uşor să-i convingem că avem nevoie de o capacitate care produce (electricitate - n.r.) 

la 300 şi ceva de lei, când preţul energiei este de 100 şi ceva de lei", a adăugat Chiriţoiu. 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/gerea-Incercam-salvam-faliment-complexurile-energetice-oltenia-huneadoara-1_54eaf7a0448e03c0fde5983c/index.html
http://www.gandul.info/financiar/zf-power-summit-consiliul-concurentei-romania-trebuie-sa-renunte-la-toti-producatorii-neprofitabili-de-energie-pana-in-2018-13875485
http://www.gandul.info/financiar/zf-power-summit-consiliul-concurentei-romania-trebuie-sa-renunte-la-toti-producatorii-neprofitabili-de-energie-pana-in-2018-13875485
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Prezent la ZF Power Summit, ministrul Energiei, Andrei Gerea, a declarat că statul încearcă să 

salveze de la faliment complexurile energetice Oltenia şi Huneadoara, aflate într-o situaţie dificilă. 

Potrivit lui Gerea, deşi este esenţial pentru securitatea sistemului energetic naţional, Complexul 

Energetic Hunedoara este necompetitiv şi nu poate face faţă cerinţelor economiei de piaţă. 

Şeful ANRE, referitor la decizia de incompatibilitate dată de ANI: Voi contesta în instanţă 

Președintele ANRE, Niculae Havrileţ, acuzat de ANI de incompatibilitate, a declarat agenției 

MEDIAFAX că, anterior numirii în poziţia de şef al Autorităţii, a demisionat din funcția de director 

al unei firme și nu cunoaște “ce situație” a determinat această decizie, pe care o va contesta în 

instanță 

“Mi-am dat demisia din funcția anterioară imediat ce am fost numit în funcția actuală. Nu cunosc 

ce situație a determinat această decizie. Voi contesta în instanţă”, a declarat Havrileț. 

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a arătat vineri, într-un comunicat, că a constatat încălcarea 

regimului juridic al incompatibilităților de către Niculae Havrileţ, președintele Autorității Naționale 

de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), întrucât, începând din 6 iunie 2012, deține, 

simultan cu funcția de președinte cu rang de secretar de stat al ANRE, și funcția de director general 

al firmei Gascop, societate al cărei obiect de activitate se desfășoară în sectorul energiei electrice, 

termice şi al gazelor naturale, ori în orice alte domenii care se află în competenţa ANRE. 

ANI arată că, potrivit legii, “membrii comitetului director nu pot avea calitatea de membru în 

organele de conducere la societăţi comerciale cu obiect de activitate în sectorul energiei electrice, 

termice şi al gazelor naturale ori în orice alte domenii care se află în competenţa ANRE, în condiţiile 

legii”. 

ANRE a transmis un comunicat în care precizează că Havrileţ a întreprins, de la preluarea funcției, 

“toate demersurile necesare” pentru respectarea regimului juridic al incompatibilităților și că nu a 

primit încă o notificare oficială din partea ANI. 

Havrileţ se află la conducerea ANRE din iunie 2012. Potrivit declaraţiei de avere din momentul în 

care a fost numit preşedinte al ANRE, Havrileţ deţinea 90% din acţiunile firmei Gascop şi 100% 

din firma Hanigas, unde era şi director general, ambele firme având ca obiect principal activităţi de 

inginerie şi consultanţă tehnică. Soţia sa este director tehnic la firma Gascop. 

Enel rămâne în România. Ceea ce putea fi un deal de peste 1 mld. euro a fost abandonat 

Italienii de la Enel au renunţat la planurile de vânzare a activelor de distribuţie şi furnizare a energiei 

electrice din România, dar merg mai departe cu exit-ul din Slovacia, astfel că una dintre cele mai 

aşteptate tranzacţii ale anului, care ar fi putut reconfigura piaţa locală de profil, a fost abandonată. 

„Consiliul de administraţie al Enel S.p.A, condus de Patrizia Grieco, s-a întâlnit azi (ieri – n. red.) 

şi a examinat noutăţile legate de planul anunţat pe 10 iulie 2014 privind renunţarea la activele 

grupului din Europa de Est. În lumina priorităţilor strategice din planul industrial care va fi prezentat 

comunităţii financiare pe 19 martie, consiliul a hotărât să suspende procesul de vânzare a activelor 

de distribuţie şi furnizare din România, dar să continue cu vânzarea activelor de generare din 

Slovacia“, se arată într-un comunicat publicat ieri pe site-ul grupului Enel. 

http://www.bizenergy.ro/seful-anre-referitor-la-decizia-de-incompatibilitate-data-de-ani-voi-contesta-in-instanta/#.VPQo61JO7IU
http://www.zfcorporate.ro/energie/enel-ramane-in-romania-ceea-ce-putea-fi-un-deal-de-peste-1-mld-euro-a-fost-abandonat-13900761
http://www.zf.ro/wikizf/enel-energie-s-a-10107157
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Italienii au anuţat în vara anului trecut că vor să vândă activele din România, unde prin intermediul 

proceselor de privatizare au devenit cel mai puternic jucător privat din sectorul distribuţiei şi 

furnizării de energie. Compania deserveşte 2,6 milioane de consumatori din Banat, Dobrogea şi 

Muntenia Sud. Enel este în România un business de un miliard de euro care în 2013 a înregistrat 

un profit operaţional de 289 de milioane de euro. 

De ce se gândeau să plece 

Iniţial, decizia de a ieşi din România a fost luată în contextul în care Enel, unul dintre cele mai 

îndatorate grupuri de utilităţi la nivel european, a pornit o luptă acerbă pentru reducerea gradului 

de îndatorare, cu o valoare de aproape 40 mld. euro la finalul lui 2013, una dintre arme fiind 

vânzarea de active. La nivel de grup, Enel este un business de peste 80 mld. euro cu un profit 

operaţional de 17 mld. euro. 

În afară de afacerea din domeniul energiei regenerabile, în care a investit 800 de milioane de euro, 

Enel a anunţat că vrea să vândă toate companiile de distribuţie şi furnizare a energiei din România 

(64,4% din Enel Distribuţie Muntenia şi Enel Energie Muntenia, 51% din Enel Distribuţie Banat, 

Enel Distribuţie Dobrogea şi Enel Energie, dar şi pentru 100% din Enel România). 

Activele au suscitat interesul mai multor nume grele din domeniul energetic, dar şi al companiilor 

de stat în căutarea unor oportunităţi de consolidare sau de diversificare a activităţilor. Astfel, potrivit 

informaţiilor disponibile, germanii de la E.ON, grupul franco-belgian GDF SUEZ, Electrica şi 

Nuclearelectrica ar fi fost interesate de acest proces. În primele faze, şi o companie din China, 

State Grid Corporation of China, a fost interesată. Chinezii ar fi vrut să ia toate companiile la 

pachet, dar piedicile puse de stat, care era direct interesat de preluarea unor active din cele scoase 

de Enel la vânzare, au lovit în apetitul chinezilor. 

Anul trecut, ministrul energiei de la acel moment Răzvan Nicolescu a spus clar că descurajează 

orice investitor să depună o ofertă pentru fosta Electrica Dobrogea, aceasta fiind considerată o 

companie strategică mai ales în actualul context geopolitic. În plus, în acea zonă sunt cele două 

reactoare de la Cernavodă, Nuclearelectrica fiind la rândul ei interesată de preluarea unor active 

din cele scoase de Enel la vânzare. Lucrurile au devenit şi mai complicate când în toamna anului 

trecut statul a deschis la Paris un proces împotriva Enel prin care cere peste 521,5 milioane de 

euro într-un dosar legat de fosta Electrica Muntenia Sud, scoasă şi ea la vânzare. De licitaţia 

organizată de Enel s-ar fi interesat şi operatorul telecom RCS&RDS. 

CET Govora preia două mine de la CE Oltenia 

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a aprobat joi, în cadrul 

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia, transferul 

minelor Alunu și Berbești de la CE Oltenia, la CET Govora 

Acțiunea vine ca urmare a acceptării de către cele două părți implicate - în data de 9 ianuarie 2015, 

a soluției avansate de reprezentanții Ministerului Energiei, punându-se astfel capăt unor discuții și 

negocieri între CE Oltenia și CET Govora ce trenau de aproximativ un an și jumătate. 

Cu prilejul vânzării se sting și datoriile istorice dintre cele două societăți. 

http://www.capital.ro/cet-govora-preia-doua-mine-de-la-ce-oltenia.html
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”Transferul exploatărilor miniere rezolvă o bună parte din problema de personal pe care o are 

Complexul Energetic Oltenia și se înscrie în seria de măsuri care vizează eficientizarea acestei 

unități economice” – a declarat Andrei Gerea, ministrul Energiei, IMM și Mediului de Afaceri. 

”Dacă în proprietatea CE Oltenia minele Alunu și Berbești nu sunt rentabile pentru activitatea de 

ansamblu a societății, mutate la CET Govora, acestea pot aduce un aport semnificativ pentru zona 

Râmnicu Vâlcea asigurând căldură și apă caldă pentru municipiu, dar și aburul tehnologic pentru 

Oltchim și operatorii economici de pe platforma industrială (USG)”, a mai spus Gerea. 

Gerea: Preţul gazelor nu poate creşte aşa mult cât a cerut FMI, am propus o majorare mai 

mică 

Populaţia nu poate suporta o creştere abruptă a preţului gazelor naturale, aşa cum a cerut Fondul 

Monetar Internaţional (FMI), astfel că autorităţile române au propus ca viitoare majorare să fie mai 

mică decât cea solicitată de FMI şi să aibă loc la 1 iunie sau 1 iulie, a declarat Andrei Gerea, 

ministrul Energiei. 

„Legat de problema gazelor pentru populaţie, lucrurile sunt oarecum destul de clare. Noi am spus 

că populaţia nu poate suporta creşteri foarte mari şi imediate aşa cum ne-au fost solicitate. Am 

propus de la 1 iunie sau 1 iulie un preţ cu mult sub cel cerut de FMI, de la care nu cred că vom 

putea da înapoi, deci nu întrevăd nicio altă variantă de înţelegere în afară de cea propusă de noi 

deja“, a afirmat Gerea la o conferinţă. 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Niculae Havrileţ, spunea 

în urmă cu o săptămână că preţul gazelor naturale destinate consumului populaţiei ar putea creşte 

în acest an cu 7%, posibil de la 1 aprilie sau 1 iulie, în funcţie de decizia Guvernului de a anula 

sau nu decizia prin care a suspendat calendarul de liberalizare a preţului. 

Anterior, FMI şi Comisia Europeană au cerut Guvernului să crească de la 1 aprilie pentru populaţie 

şi centrale de energie termică (CET-uri) de la 53,3 lei MWh la 62 lei MWh, ceea ce înseamnă o 

majorare de 17%. 

Chiriţoiu, Consiliul Concurenţei: Este important să ne asigurăm siguranţa prin 

interconectare cu gazele europene 

Ţinta noastră trebuie să fie siguranţa, iar siguranţa nu mi-o asigur din capacitatea de a produce 

tot, ci prrintr-o mai bună conectare cu gazele europene, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele 

Consiliului Concurenţei, luni, la ZF Power Summit 15. 

Dacă am căi diverse de aprovizionare, am siguranţă, şi asta e mai important.  

Alte declaraţii ale preşedintelui Consiliului Concurenţei: 

Trebuie să vedem care e ţinta pe care vrem să o realizăm. La combustibil nu văd o problemă. 

Problema e la gaze, unde nu am posibilitatea să mut marfa cu uşurinţă peste graniţe. Faptul că 

sunt numai doi producători ridică semne de întrebare în privinţa funcţionării pieţei. 

În extremis putem să realocăm drepturile de exploatare, dar nu se poate face peste noapte şi nu 

cred că e necesar. Să vedem cum merge liberalizarea care e în derulare şi să vedem dacă nu e 

mai simplu să facem interconectările.  

http://adevarul.ro/economie/bani/gerea-pretul-gazelor-nu-creste-asa-cerut-fmi-propus-majorare-mai-mica-1_54eafabc448e03c0fde5b780/index.html
http://adevarul.ro/economie/bani/gerea-pretul-gazelor-nu-creste-asa-cerut-fmi-propus-majorare-mai-mica-1_54eafabc448e03c0fde5b780/index.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/chiritoiu-consiliul-concurentei-este-important-sa-ne-asiguram-siguranta-prin-interconectare-cu-gazele-europene-13874544
http://www.zfcorporate.ro/energie/chiritoiu-consiliul-concurentei-este-important-sa-ne-asiguram-siguranta-prin-interconectare-cu-gazele-europene-13874544
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Un indicator cheie la care ne uităm e cât de uşor e pentru consumator să schimbe furnizorul.  La 

electricitate vedem o tendinţă de creştere a numărului de schimbări şi a importanţei consumatorilor 

care schimbă furnizorul, ceea ce arată că concurenţa funcţionează în piaţă.   

Distincţia e între cel care vinde electricitatea, unde am o piaţă care pare să funcţioneze, şi 

conectarea, care se referă la acces la reţea, unde sunt monopoluri regionale, naturale, şi nu pot 

avea concurenţă. Până acum ne-am concentrat pe consumatorii industrial. La persoane fizice va 

fi un mecanism mai complicat. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 132,77 185,42 192,28 143,76 193,11 98,29 129,06 85,95 145,77 
Pret Piata de 

Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

582,77 635,42 642,28 593,76 643,11 548,29 579,06 535,95 595,77 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

55.601 73.881 72.321 68.567 67.088 71.837 62.877 57.722 72.241 

 

Preţuri şi volume 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 178,59 138,85 171,93 198,74 204,98 184,34 174,24 149,95 194,96 

Pret Piata de 
Echilibrare          (450 

Lei +pret PZU) 

628,59 588,85 621,93 648,74 654,98 634,34 624,24 599,95 644,96 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

73.920 74.720 70.650 72.806 64.623 57.089 72.400 73.181 71.956 

 

Preţuri şi volume 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 185,29 202,94 161,92 84,20 146,08 173,86 186,75 201,62 188,77 

Pret Piata de 
Echilibrare          (450 

Lei +pret PZU) 

635,29 652,94 611,92 534,20 596,08 623,86 636,75 651,62 638,77 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

68.577 71.175 60.401 53.158 70.789 70.591 71.469 69.916 69.196 

 
 
 
 

Preţuri şi volume 01.03 02.03 03.03 

Preţ mediu [Lei/MWh] 168,47 185,29 167,20 

Pret Piata de 
Echilibrare          

618,47 635,29 617,20 
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 (450 Lei +pret PZU) 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

56.938 69.894 71.386 

 
 
 

 
 

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 


