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1.1.A. Energie Electrica 
 

O NOUĂ LOVITURĂ PENTRU REGENERABILE  

Micii producători de energie verde, taxaţi pentru dezechilibre 

Sistemul energetic se confruntă cu o cerere foarte mare de conectare la reţeaua de distribuţie şi 

transport a unor centrale eoliene şi fotovoltaice cu o putere instalată de sub 10 MW fiecare, 

susţin surse din Transelectrica. Cum aceste centrale vor aduce un spor de putere de peste 1000 

MW instalaţi în sistem, cu o funcţionare volatilă, Transelectrica a solicitat reglementatorului pieţei 

(ANRE) să includă în unităţile dispecerizabile şi parcurile solare şi eoliene putere instalată între 5 

şi 10 MW.  

     Astfel, aceste parcuri vor plăti pentru dezechilibrele provocate în sistem. În prezent, la ANRE 

sunt dezbateri pe marginea acestei solicitări, mai spun sursele citate. 

     Ziarul BURSA a publicat, recent, în exclusivitate, informaţia că centralele eoliene ar putea fi 

penalizate pentru dezechilibrele provocate în sistemul energetic. Sistemul nostru energetic are 

dificultăţi în echilibrarea producţiei volatile a centralelor eoliene (circa 2.000 MW instalaţi 

funcţionali la această dată). Pe fondul scăderii puternice a cererii de energie şi a producţiei tot 

mai mari de energie eoliană din ultimele luni, centralele pe cărbune funcţionează efectiv "după 

cum bate vântul", având costuri foarte mari generate de desele opriri şi porniri ale grupurilor mari 

din cadrul Complexului Oltenia (Turceni, Rovinari, Craiova). Şi Nuclearelectrica şi Hidroelectrica 

au întâmpinat dificultăţi în vânzarea energiei în ultima perioadă. 

     În acest context, Executivul a analizat şi vrea să discute cu ANRE mai multe variante de 

modificare a regulilor de pe Piaţa de Echilibrare a energiei, astfel încât grupurile care provoacă 

aceste dezechilibre să fie penalizate.  

     Sursele noastre mai spun că o variantă este ca centralele eoliene să nu mai primească 

certificate verzi pentru energia produsă în plus faţă de cantitatea prognozată şi notificată 

Dispecerului Naţional, iar preţul minim admis pentru ofertele zilnice de pe Piaţa de Echilibrare 

administrată de Transelectrica să fie unic pentru toţi producătorii, nu diferenţiat pe tipuri de 

resurse. Aceas-tă măsură, coroborată cu scăderea perioadei de valabilitate a certificatelor verzi 

la şase luni de la 16 luni, ar conduce, potrivit documentelor discutate în Guvern, la o scădere cu 

circa o treime a numărului de certificate emise şi la o diminuare cu circa 50% a preţului de 

tranzacţionare a certificatelor. 

     O altă variantă care ar conduce la scăderea costurilor suportate de consumatori cu plata 

certificatelor verzi presupune schimbarea regulilor de oprire a centralelor atunci când producţia 

este prea mare. Astfel, Dispecerul Energetic i-ar putea des-cărca pe cei care produc 

http://www.bursa.ro/o-noua-lovitura-pentru-regenerabile-micii-producatori-de-energie-verde-taxati-pentru-dezechilibre...&s=companii_afaceri&articol=205704.html
http://www.bursa.ro/o-noua-lovitura-pentru-regenerabile-micii-producatori-de-energie-verde-taxati-pentru-dezechilibre...&s=companii_afaceri&articol=205704.html
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dezechilibrele (provocate în special de centralele eoliene), în loc să oprească unităţile în funcţie 

de preţul minim admis, aşa cum funcţionează, în prezent, Piaţa de Echilibrare.  

Ministrul Vosganian face troc. Investiţii contra certificate verzi 

Industriile mari consumatoare de energie ar putea beneficia de înlesniri în ceea ce priveşte preţul 

plătit pentru curent, dar cu o condiţie – să facă investiţii în România. Afacerea nu ar fi proastă 

pentru producători, pentru că facturile la curent au crescut spectaculos din cauza taxelor pentru 

susţinerea energiilor verzi. 

„ArcelorMittal Galaţi, Alro Slatina şi Feral Tulcea ar putea beneficia de înlesniri în preţul final plătit 

pentru energie, în ceea ce priveşte distribuţia, taxa de cogenerare şi impactul certificatelor verzi 

în facturi, dacă vor realiza investiţii consistente”, a declarat ministrul Economiei, Varujan 

Vosganian, miercuri, la o conferinţă pe tema energiei nucleare, informează Agerpres. 

„Am avut întâlniri cu ArcelorMittal, Alro, Feral, care au dus la concluzia că în privinţa preţului final 

al energiei electrice ar trebui să avem discuţii în ceea ce priveşte taxa de cogenerare şi impactul 

certificatelor verzi, precum şi situaţia reţelelor de distribuţie. Sunt companii din industria grea care 

au solicitat înlesniri în ceea ce priveşte distribuţia, cogenerarea şi certificatele verzi, promiţând 

investiţii consistente. Cu ArcelorMittal şi Feral am avansat, ei ar putea să angajeze investiţii 

puternice”, a afirmat Varujan Vosganian. 

Preocupări de stat 

Autorităţile române analizează impactul măsurii de eliminare a taxei de cogenerare din factura 

pentru energia electrică, aceasta putând fi aplicată unităţilor care nu produc la standarde de 

înaltă eficienţă, a declarat, recent, ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă. 

La momentul respectiv, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Energie, 

Emil Calotă, arăta că Autoritatea va elabora o metodologie de monitorizare pentru acordarea 

bonusului pentru producătorii de energie în cogenerare pe bază de ordine de merit, iar o scădere 

a facturii pentru consumatorul final, în urma reducerii ponderii sumelor plătite pentru acest tip de 

energie, poate fi resimţită de la începutul anului 2014. Calotă a precizat că, în factura finală, plata 

energiei produse în cogenerare are o pondere de 5%.  

Exclusiv: De ce este fortata ANRE sa scoata din foc castanele Guvernului? 

Ordinul ANRE, care urmeaza sa modifice regulile in piata de echilibrare si care vine in 

completarea HG 138/2013, nu a starnit absolut nici o reactie din partea actorilor pietei. Chiar 

daca Ordinul cu pricina este in dezbatere publica, nimeni, cel putin dupa informatiile noastre, nu 

s-a grabit sa vina cu sugestii? Cum se explica aceasta stare de pasivitate, in conditiile in care 

schimbarile afecteaza mai multi producatori de energie si nu numai cele doua complexuri 

energetice, ramane deocamdata o enigma. Se trag sfori, cel mai probabil, astfel incat “o mana s-

o spele pe cealalta”, iar in piata de echilibrare misterul pe tranzactii sa fie bine pazit. 

Energy-Center este singura publicatie care a incercat sa arate ca interventia ANRE in piata de 

energie este un act fortat, determinat de catre presiunile extrem de puternice venite din partea 

minerilor din Bazinul Olteniei (apartinand CE Oltenia), sustinuti de catre oamenii politici aflati la 

putere. Si pentru ca nimeni sa nu priceapa nimic, iar independenta ANRE sa nu para a fi 

afectata, proiectul de Ordin aflat in dezbatere pubica este un amalgan de fraze insiruite astfel 

http://www.puterea.ro/articol/ministrul_vosganian_face_troc_investitii_contra_certificate_verzi
http://energy-center.ro/actualitate/exclusiv-de-ce-este-fortata-anre-sa-scoata-din-foc-castanele-guvernului/
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incat confuzia sa fie maxima. Tot ceea ce trebuie inteles este ca acest Ordin urmeaza a justifica 

aplicarea HG 138/2013, privind accesul prioritar in sistem a Complexelor energetice Oltenia si 

Hunedoara. 

In randurile ce urmeaza va vom demonstra ca Ordinul ANRE, aflat inca in dezbatere publica, 

este o simpla facatura si ca nici macar nu era necesara aparitia lui, pentru ca cele doua 

complexuri energetice sa fie sprijinite .  

* Ordinul ANRE, aflat in dezbatere publica, pare a fi o initiativa de modificare a legislatiei 

secundare lipsita de relevanta atata vreme cat HG 138/2013 are cel putin aceiasi putere juridica 

cu ordinele ANRE. Mai mult, ANRE a repetat in proiectul sau o parte din prevederile HG 138, 

fapt ce incalca disciplina de emitere reglementari. Pe de alta parte, ANRE a inclus dispozitii ce 

au ca ratiune “siguranta alimentarii cu energie electrica”, lucru ce nu ii este in responsabilitate, 

dar care este prevazut in obligatiile legale ale ministerului si companiei nationale de transport 

energie, Transelectrica. 

Pe cine avantajeaza Ordinul ANRE? 

La prima vedere, ANRE ar da satisfactie minerilor din componenta Complexului Energetic 

Oltenia, ce au descins la Bucuresti, pentru a injura institutia de reglementare direct din strada, de 

sub ferestrele ei. Nu este un real avantaj de imgine pentru institutie, cand faci ceva sub presiune, 

dar esti obligat prin lege sa fi independent. Poate fi avantajos insa pentru conducatorii din ANRE, 

care, dupa cum bine stim, au fost numiti politic. 

* Privind Complexul energetic Oltenia, cei ce cunosc mecanismele de piata stiu ca reducerea 

limitei inferioare de ofertare de la 10 lei la 0.1 lei (dupa cum prevede Ordinul aflat in dezbatere 

publica) nu poate ajuta semnificativ Complexul energetic Oltenia sa aiba profit din productia de 

energie electrica, ci doar din neproductie, deci fara consum de carbune. Ceva avantaj 

semnificativ pe piata poate avea datorita limitarii ofertarii doar orar si nu zilnic, cum era anterior in 

ordinul ANRE 33/2012 . Dar, nici aceasta gaselnita nu schimba mult consumul de carbune. Prin 

urmare, un alt avantaj ar veni pentru conducerea CE Oltenia, care beneficiaza de faptul ca nu 

este trasa la raspundere pentru situatia in care s-a ajuns. 

* La miscarea facuta acum de catre ANRE este avantajata insa Transelectrica, deoarece 

reprezentantii societatii au afirmat ca nu au putut aplica HG 138/2013 din lipsa reglementarii 

ANRE. In realitate, Transelectrica a detinut libertatea legala de a actiona, numai ca in aceasta 

situatie ar fi fost relevate costurile implicate de asa zisa “siguranta a alimentarii cu energie 

electrica”, fapt care i-ar fi creat probleme temporare cu banii. Mai important este ca aplicarea HG 

138 ar fi putut redeschide o cutie a Pandorei pentru “papusari” si ar fi repus in discutie realele 

argumente cu care s-a emis HG 138. Asta este cauza pentru care si ministerul energiei si 

guvernul au presat ANREul “sa afume mortul”. 

* Primul ministru Victor Ponta, cel ce ar fi trebuit si chiar putea sa rezolve situatia fara alte 

complicatii, a castigat timp si potential sa atace piata de energie, un cui al tuturor guvernelor 

obisnuite sa-si impuna punctul de vedere, dar care,legal nu este un domeniu aflat la cheremul 

Executivului. 

Si acuma surpriza 
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* Situatia in care ne aflam arata ca solutia de concentrare economica pe care guvernul a impus-o 

de nici un an prin crearea CE Otenia si CE Hunedoara nu este corecta. S-a amestecat un 

monopol real al carbunelui cu centrale de producere a energiei electrice. S-a obturat mica piata a 

carbunelui romanesc. Cu toate ca CE Oltenia a beneficiat de o situatie foarte avantajoasa a 

pietei de energie, pe parcursul anului trecut, aceasta nu a stiut sa ia masuri pentru perioada de 

“ape mari”, cand ciclic nu este nevoie de productie pe carbune si cand trebuia sa programeze 

reviziile, reparatiile la centrale si sa insanatoseasca minerii prin ceva activitate temporara in aer 

liber. Marele “manager” ce a trecut primul concursurile (real politice), aflat si acuma la carma CE 

Oltenia, si-a aratat capacitatea. 

Cine e dezavantajat si pentru ce?  

Minerii sunt orientati, de obicei, sa atace pe cel ce nu le poate rezolva problema. Noroc ca intre 

timp s-au desteptat. Energeticienii sunt presati cu reducerea salariilor.Consumatorii, platitori ai 

energiei electrice, sunt din nou pusi in situatia de a inghiti fortat sustinerile impuse de politicieni 

din buzunarul consumatorului pentru asa numita productie nepoluanta- regenerabile. 

Si lucrurile nu se opresc aici. Noi, promitem insa aca vom reveni. 

Ministrul Vosganian face troc. Investiţii contra certificate verzi 

Industriile mari consumatoare de energie ar putea beneficia de înlesniri în ceea ce priveşte preţul 

plătit pentru curent, dar cu o condiţie – să facă investiţii în România. Afacerea nu ar fi proastă 

pentru producători, pentru că facturile la curent au crescut spectaculos din cauza taxelor pentru 

susţinerea energiilor verzi. 

„ArcelorMittal Galaţi, Alro Slatina şi Feral Tulcea ar putea beneficia de înlesniri în preţul final plătit 

pentru energie, în ceea ce priveşte distribuţia, taxa de cogenerare şi impactul certificatelor verzi 

în facturi, dacă vor realiza investiţii consistente”, a declarat ministrul Economiei, Varujan 

Vosganian, miercuri, la o conferinţă pe tema energiei nucleare, informează Agerpres. 

„Am avut întâlniri cu ArcelorMittal, Alro, Feral, care au dus la concluzia că în privinţa preţului final 

al energiei electrice ar trebui să avem discuţii în ceea ce priveşte taxa de cogenerare şi impactul 

certificatelor verzi, precum şi situaţia reţelelor de distribuţie. Sunt companii din industria grea care 

au solicitat înlesniri în ceea ce priveşte distribuţia, cogenerarea şi certificatele verzi, promiţând 

investiţii consistente. Cu ArcelorMittal şi Feral am avansat, ei ar putea să angajeze investiţii 

puternice”, a afirmat Varujan Vosganian. 

Preocupări de stat 

Autorităţile române analizează impactul măsurii de eliminare a taxei de cogenerare din factura 

pentru energia electrică, aceasta putând fi aplicată unităţilor care nu produc la standarde de 

înaltă eficienţă, a declarat, recent, ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă. 

La momentul respectiv, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Energie, 

Emil Calotă, arăta că Autoritatea va elabora o metodologie de monitorizare pentru acordarea 

bonusului pentru producătorii de energie în cogenerare pe bază de ordine de merit, iar o scădere 

a facturii pentru consumatorul final, în urma reducerii ponderii sumelor plătite pentru acest tip de 

energie, poate fi resimţită de la începutul anului 2014. Calotă a precizat că, în factura finală, plata 

energiei produse în cogenerare are o pondere de 5%.  

http://www.puterea.ro/articol/ministrul_vosganian_face_troc_investitii_contra_certificate_verzi
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Varujan Vosganian: Nu concep să ţinem preţurile mai scăzute la energie pentru a menaja 

industria să nu facă cheltuieli de modernizare 

În România va trebui să existe o viziune de ansamblu astfel încât liberalizarea preţurilor la 

energie să fie suportabilă pentru industrie, dar aceasta trebuie să se achite de responsabilităţile 

care îi revin în ceea ce priveşte investiţiile pentru modernizare, a declarat joi, la Bruxelles, 

ministrul economiei, Varujan Vosganian. 

 “Noi trebuie să discutăm modalităţile prin care industria trebuie să absoarbă procesul de 

liberalizare fără să i se afecteze competitivitatea. Ştiu că există la nivelul departamentului de 

energie o intenţie de a discuta acest calendar, în principiu, cu Comisia Europeană. În ce priveşte 

responsabilitatea mea, eu am avut deja discuţii cu colegii din industrie, cu marii consumatori, cu 

Feral, ArcelorMittal, Alro, Mechel, cu industria chimică şi am tatonat reacţiile”, a declarat ministrul 

economiei, venit la Bruxelles pentru reuniunea la nivel înalt privind siderurgia patronată de 

comisarul european pentru industrie şi antreprenoriat, Antonio Tajani. 

Vosganian a precizat că în România va trebui să existe o viziune de ansamblu “legată şi de taxa 

de cogenerare, de regimul certificatelor verzi, de repartizarea costurilor de către ANRE pe zona 

de distribuţie, astfel încât energia electrică, ca preţ final, să compenseze oarecum liberalizarea 

cu alte componente şi să fie suportabilă pentru industrie”. 

El a subliniat însă că şi industria are responsabilităţi de a face investiţii pentru modernizare. “De 

aceea, discuţiile pe care le-am avut cu toate aceste companii au avut un dublu traseu. Pe de o 

parte responsabilităţile pe care ar trebui să le aibă statul, dar şi responsabilităţile pe care ar 

trebui să le aibă firmele. Pentru că eu nu concep să ţinem preţurile la energie mai scăzute tocmai 

pentru ca să menajăm industria să nu facă cheltuieli de modernizare”, a mai spus ministrul 

roman, transmite Agerpres. 

Avocat: Producătorii de stat încep să regrete lipsa contractelor bilaterale de energie 

După ce ani de zile au fost arătate cu degetul ca motiv pentru situaţia dezastruoasă a 

companiilor de stat, contractele bilaterale de energie au ajuns, paradoxal, să fie regretate de 

producătorii de energie din portofoliul Ministerului Economiei. 

Am înţeles cu toţii că piaţa e funcţională, dar întrebarea e în beneficiul cui funcţionează ea? Se 

va liberaliza ca preţuri, dar ca metode s-a restrâns. Contractele bilaterale, atât la Hidroelectrica, 

cât şi pentru Complexul Oltenia, permiteau producătorilor să aibă acces la finanşare şi dădea 

stabilitate. Iar un punct pozitiv e ca şi consumatorii luau energie, la preţuri ceva mai mici. Pentru 

Hidroelectrica preţul a crescut, dar pentru piaţa generală a scăzut. Iar pentru consumatorii ce 

aveau deja contracte în vigoare cu alţi producători preţul a rămas la fel pentru că acestea încă îşi 

fac efectele“, a declarat Cosmin Stavaru, partener în cadrul casei de avocatură Bulboacă & 

Asociaţii la un forum energetic.  

Hidroelectrica a denunţat anul trecut contractele bilaterale cu Energy Holding, Alpiq Industries, 

Alpiq Romenergie, EFT şi Europec, plus cele cu termocentralele Deva şi Paroşeni. 

Complexul Energetic Oltenia se confruntă cu mari probleme din cauza scăderii consumului, plus 

producţia mare din sectorul eolian, care scot compania de pe piaţă. Aceasta a avut până de 

curând 14.000 de mineri în concediu forţat din cauză că grupurile sale nu funcţionează. 

http://www.puterea.ro/articol/varujan_vosganian_nu_concep_sa_tinem_preturile_mai_scazute_la_energie_pentr
http://www.puterea.ro/articol/varujan_vosganian_nu_concep_sa_tinem_preturile_mai_scazute_la_energie_pentr
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/avocat-producatorii-stat-incep-regrete-lipsa-contractelor-bilaterale-energie-1_5190b29a053c7dd83f939bd2/index.html
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Potrivit lui Valeriu Binig, director în cadrul Deloitte, anul trecut CE Oltenia a avut cea mai mare 

cotă de piaţă din sectorul electricităţii, cu 33%, în timp ce în acest an a funcţionat cu doar câteva 

grupuri.  "Furnizorii au început să renunţe la contractele de pe PCCB şi acum cumpără de pe 

piaţa spot (de pe OPCOM- nr). Ca atare, creditorii încep să se întrebe dacă societăţile cărora le-

au acordat credite vor mai plăti împrumuturile la acele tarife prezentate în planul de afaceri", a 

spus Binig. 

Furnizorii cumpără de pe piaţa spot din cauza preţului mult mai mic faţă de piaţa contractelor 

bilaterale. de pe termen lung. Iar acest lucru este posibil deoarece producătorii din sectorul 

regenerabil primesc, pe lângă energie, şi certifiate verzi, pe care le vând separat. Un certificat 

verde se acordă la livrarea unui MWh de energie din surse verzi. Preţul sau minim este de 27 

euro iar cel maxim de 57 euro.   

Minerii iau cu ASALT Capitala: 100 de angajaţi ai CE Oltenia vor PROTESTA în Bucureşti  

100 de mineri de la Complexul Energetic Oltenia au plecat, marţi dimineaţă, către Capitală,  ca 

să protesteze în faţa sediului Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. 

Angajaţii complexului sunt nemulţumiţi că societatea nu vinde energie şi se tem pentru locurile 

lor de muncă. Principalul vinovat de această situaţie este, în opinia lor, ANRE, care ar sprijini 

producătorii de energie regenerabilă, potrivit Digi 24. 

Minerii din Valea Jiului vor organiza acţiuni de protest în fiecare zi a acestei săptămâni. Asta deşi 

Guvernul a anunţat că va favoriza cumpărarea de energie de la Complexul Energetic Oltenia, 

unul dintre cei mai scumpi producători din sistem. S-au anunţat disponibilizări de ordinul sutelor 

în 2014. 

100 de mineri au plecat din Gorj. Este prima zi de proteste. Protestele sunt programate până la 

sfârşitul săptămânii. 

La 24 mai vor ajunge 5.000 de mineri pentru proteste la Bucureşti, dacă nu va fi rezolvată 

problema săptămâna aceasta. 

ANRE a cedat: regulile pe piata de echilibrare se schimba 

Asteptarea Autoritatii de reglementare in chestiunea legata de situatia delicata a Complexului 

Energetic Oltenia a luat sfarsit. La presiuni care nu au nici o legatura cu independenta Autoritatii 

s-a decis ca revizuirea Ordinului 33/2012, privind instituirea unor regului pe piata de echilibrare 

aplicabile productiei de energie electrica ce beneficiaza de sisteme de promovare, sa fie pusa in 

practica. Mai corect spus, Hotararea de guvern 123/2013, ce vizeaza adoptarea unor masuri 

pentru siguranta alimentarii cu energie electrica”, data cu dedicatie Complexelor energetice 

Oltenia si Hunedoara, trebuie aplicata urgent si prevazuta in legislatia secundara adoptatata de 

catre ANRE. 

Energy-Center scria in urma cu cateva zile: “ANRE, acuzata insistent de catre domnul Laurentiu 

Ciurel, pentru ca nu pune in aplicare Hotararea data in favoarea celor doua Complexuri 

energetice, pare sa-si joace cu adevarat cartea independentei. Sa vedem pana cand va rezista 

institutia de reglementare in fata acestor presiuni. Cert este ca suntem de abia la inceputul unei 

mari batalii, sau, mai bine zis, al unor noi mari aranjamente sub umbrela “interesului national”. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/bucuresti/minerii-iau-cu-asalt-capitala-100-de-angajati-ai-ce-oltenia-vor-protesta-in-bucuresti-301848.html
http://www.digi24.ro/
http://energy-center.ro/actualitate/anre-a-cedat-regulile-pe-piata-de-echilibrare-se-schimba/
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Se joaca tare pe cartea sociala si pe spinarea celor aproape 20.000 de angajati de la Complexul 

Energetic Oltenia. Atentie insa, este o capcana.” 

Iata ca, ANRE nu a rezistat prea mult presiunilor, cu toate ca presedintele Niculae Havrilet 

recunoaste ca CE OLtenia nu a pierdut nimic din faptul ca nu a vandut energie electrica in ultima 

perioada, “Complexul energetic Oltenia a ramas in rezerva. Aceasta rezerva se plateste, iar 

contractele lor sunt preluate de ceilalti producatori. Ei primesc mai multi bani decat daca produc 

si vand. Complexul energetic Oltenia nu are nicio pierdere”, a spus presedintele ANRE, pentru 

Hotnews. Si atunci care era urgenta? Evident, nu unitatile energetice ale CE Oltenia au o 

problema, ci exploatarile miniere incorporate, care aduna in componenta lor vreo 16.000 de 

mineri. De acestia a trebuit sa tina seama ANRE atunci cand a luat decizia de a modifica regulile 

din piata de echilibrare. 

Asadar, pe site-ul ANRE a aparut, spre dezbatere, propunerea de revizuire a Ordinului 33. 

“Revizuirea s-a impus ca urmare a modificarii unor prevederi specifice ale legislatiei primare si 

intrarea in vigoare a unor noi prevederi cu aplicabilitate in domeniul pietei de echilibrare, incluse 

in Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si in HG 138/2013 privind 

adoptarea unor masuri pentru siguranta alimentarii cu energie electrica”, potrivit unui comunicat 

transmis  de ANRE. 

Documentul de discutie completeaza modul de participare la piata de echilibrare a unitatilor de 

productie dispecerizabile stabilit prin Ordinul 33/2012, in sensul precizarii modului in care vor 

functiona pe piata de echilibrare unitatile de productie dispecerizabile termo care fac obiectul HG 

138/2013. 

Documentul de discutie realizeaza si unele actualizari ale mecanismului de dispecerizare pe 

prioritati generate de experienta de aplicare a acestuia de catre Operatorul de Transport si 

Sistem pana in prezent. 

Propunerea de revizuire a Ordinului 33/2012 s-a bazat pe analiza rezultatelor de functionare a 

pietei de echilibrare obtinute pana in prezent si pe propunerile participantilor la piata de 

echilibrare, ale partilor responsabile cu echilibrarea si ale Operatorul de Transport  si Sistem, 

potrivit sursei comunicatului ANRE. Vom analiza in zilele ce urmeaza ce presupune aceasta 

revizuire a Ordinului 33 si de ce s-a considerat tocmai acuma ca era necesara aceasta 

interventie. 

Cum negociaza minerii cu ANRE acordarea de noi facilitati pentru termocentralele de la 

CE Oltenia, in timp ce directorul general se afla in China  

Sindicalistii de la Complexul Energetic Oltenia ameninta cu organizarea pe 24 mai a unui protest 

de amploare la care vor participa 5.000 de oameni din cadrul  companiei. Deja, minerii au 

inceput sa picheteze sediul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), 

motivand ca aceasta institutie  este principalul vinovat pentru faptul ca CE Oltenia nu reuseste sa 

vanda energie pe piata. In realitate, Oltenia nu reuseste sa vanda pentru ca produce  ineficient, 

la costuri foarte mari, in conditiile in care preturile de vanzare a energiei au scazut foarte mult pe 

piata libera. Consumul fiind redus,  energia care se vinde mai bine este cea din surse hidro, 

nuclear si regenerabile. Acum, sindicalistii fac presiuni asupra ANRE sa acorde prioritate in 

sistem  complexului energetic. Trebuie precizat ca Laurentiu Ciurel, "managerul privat" al 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14803380-cum-negociaza-minerii-anre-acordarea-noi-facilitati-pentru-termocentralele-oltenia-timp-directorul-general-afla-china.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14803380-cum-negociaza-minerii-anre-acordarea-noi-facilitati-pentru-termocentralele-oltenia-timp-directorul-general-afla-china.htm
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companiei si fost vicepresedinte PSD Gorj, lipseste de la discutii  deoarece se afla, alaturi de 

ministrul delgat pentru energie, Constantin Nita, intr-o vizita de o saptamana in China.  

Altfel spus, in aceste zile tensionate, soarta Oltenia este decisa de sindicate.  

Complexul energetic Oltenia a fost infiintat anul trecut prin fuziunea unitatilor Turceni, Rovinari, 

Craiova si Societatii Naţionale a Lignitului  Oltenia. La Oltenia lucreaza circa 19.000 de oameni, 

din care 6.000 in activitatea energetica, iar 13.000 in cea miniera. Complexul Oltenia produce la 

un  cost foarte ridicat fata de ceea ce permite piata, adica in jur de 50 euro/MWh, in conditiile in 

care pretul mediu de vanzare a scazut, in ultima perioada,  sub 40 euro/MWh. 

CE Oltenia are inca din ianuarie manager privat. Pe 21 ianuarie 2013, Consiliul de Supraveghere 

al CE Oltenia l-a numit pe directorul  general interimar de atunci al companiei, Laurentiu Ciurel, 

fost vicepreşedinte PSD Gorj, in functia de Director General, cu un mandat pentru patru ani. A  

fost o numire controversata, deoarece Comisia de Nominalizare si Remunerare formata nu l-a 

intervievat decat pe Ciurel, ingnorandu-i pe ceilalti care se  aflau pe lista scurt. Ciurel se afla deja 

la conducerea companiei, fiind numit director general interimar in vara lui 2012.  

Acest manager privat nu a  prezentat pana in acest moment niciun plan de eficientizare si de 

reducere a costurilor. Mai mult, in loc sa treaca la un program de reducere a costurilor,  CE 

Oltenia si celalalt producator cu probleme, CE Hunedoara, au primit facilitati de la Guvern printr-o 

hotarare (HG 138/2013) aprobata in luna aprilie care ar permite termocentralelor acces garantat 

si prioritar in sistemul energetic. Mai mult, Nita doreste sa uneasca aceste societati ineficiente cu  

unitatile mai rentabile, precum hidrocentralele. Insa, acel HG 138/2013 nu a putut fi pus in 

aplicare, desi termenul era mijlocul lunii aprilie, deoarece  exista un ordin al ANRE, 33/2012, care 

stabileşte ordinea de intrare pe piaţa de echilibrare. In baza unui "ordin de merit", format pe 

principiul minimizarii  costurilor, termocentralele intra ultimele, avand prioritate energia 

regenerabila si ceilalti producatori mai eficienti. 

Politicul mascat în „CEO privat“  

Daniela Lulache, şefă la Nuclearelectrica fără experienţă în energie 

Daniela Lulache, fostul director general al Fondului Proprietatea în perioada 2008-2009, va 

deveni directorul general al Nuclearelectrica, unul dintre cei mai puternici producători locali de 

energie, cu o cotă de piaţă de 20%. 

Lulache, de profesie economist, fără experienţă în sectorul pe care a ajuns acum să-l conducă, a 

fost aleasă în această funcţie în baza OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, fiind propunerea consultanţilor de la Quest Advisors, Transearch şi 

avocaţilor de la Boştină şi Asociaţii. 

„Consultantul a mizat foarte mult pe abilităţile manageriale“, a explicat pentru ZF Gabriel Dumi-

traşcu, şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 

Lulache devine astfel director general, având şi calitatea de membru în consiliul de administraţie, 

peste o companie cu un business de 450 mil. euro cu un înalt grad de specializare - energia 

nucleară. Această numire politică în cel mai înalt grad posibil în Nuclearelectrica, dar cu 

acoperire de „CEO privat“, s-a făcut în contextul în care un inginer energetician trebuie să 

studieze ani de zile şi să se specializeze pentru a putea lucra în acest sector: energia nucleară. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14575079-contine-hotarare-guvern-aprobata-fara-dezbatere-publica-energia-produsa-termocentrale-avea-prioritate-sistemul-energetic.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14575079-contine-hotarare-guvern-aprobata-fara-dezbatere-publica-energia-produsa-termocentrale-avea-prioritate-sistemul-energetic.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14575079-contine-hotarare-guvern-aprobata-fara-dezbatere-publica-energia-produsa-termocentrale-avea-prioritate-sistemul-energetic.htm
http://www.zfcorporate.ro/energie/daniela-lulache-sefa-la-nuclearelectrica-fara-experienta-in-energie-10878236
http://www.zf.ro/wikizf/societatea-nationala-nuclearelectrica-s-a-8132230
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Dezastrul de la Cernobîl sau cel mai recent de la Fukushima arată că riscurile de securitate în 

această industrie sunt enorme, iar aceste ingerinţe politice practic măresc riscul. 

Lulache nu a comentat pe seama numirii sale în funcţie. Nici reprezentanţii Quest Advisors nu au 

oferit explicaţii pe această temă. 

Lulache a fost propusă şi în octombrie 2012 pentru funcţia de director general al 

Nuclearelectrica, însă a refuzat. De profesie economist, Lulache a avut diferite joburi de 

consultant financiar înainte de a fi cooptată în echipa de conducere a Fondului Proprietatea încă 

de la înfiinţarea acestuia în 2005.  

Ea a primit mandatul la conducerea Fondului Proprietatea în timpul guvernului PNL condus de 

Călin Popescu-Tăriceanu, care a fost şi cel care a înfiinţat Fondul Proprietatea. Potrivit 

informaţiilor publicate în presă, Daniela Lulache şi soţul ei Cristian Lulache ar fi naşii de cununie 

ai lui Cristian David, fostul ministru de interne în guvernul Tăriceanu. Tot un liberal, Daniel 

Chiţoiu, este cel care a propus-o anul trecut la conducerea Nuclearelectrica. În prezent, Daniela 

Lulache este consilier al viceguvernatorului BNR Bogdan Olteanu. 

Printre alte funcţii ocupate de-a lungul carierei se numără cea de managing partner la Eqvon 

Finance, o companie de consultanţă în afaceri pe care a înfiinţat-o după plecarea de la FP. 

Lulache a mai lucrat în cadrul Raiffeisen Bank, în funcţia de director al direcţiei de restructurări 

de credite şi recuperări, precum şi în cadrul AVAB. 

„Propunerile comitetului de nominalizare au fost doamna Lulache pentru funcţia de director 

general şi domnul Ionel Bucur (actualul director al centralei de la Cernavodă - n. red.) pentru 

funcţia de director de operaţiuni nucleare. Aceste nominalizări au fost făcute în baza raportului 

consultantului. Fiecare a primit câte 6 voturi din şapte în consiliul de administraţie, pentru că 

fiecare s-a abţinut când a fost vorba de propria nominalizare“, a explicat Dumitraşcu. Potrivit 

acestuia, în următoarea adunare generală a acţionarilor, care încă nu a fost programată, va avea 

loc semnarea contractelor de mandat. 

Oamenii din industria nucleară spun însă că practica de a numi la conducerea unor companii de 

profil manageri din afara sectorului nu este o noutate, atâta vreme cât noii şefi trec prin 

traininguri de specialitate şi, mai important, oamenii din structurile operaţionale continuă să fie 

numiţi în funcţie de experienţa lor din sector. În acest caz, noul director pe operaţiuni nucleare al 

Nuclearelectrica este actualul şef al centralei de la Cernavodă Ionel Bucur, aflat în această 

funcţie din 2007, dar cu o experienţă de 30 de ani în acest domeniu. Din consiliul de 

administraţie al Nuclearelectrica, în afară de Daniela Lulache, mai fac parte Carmen Radu, fostă 

preşedintă a EximBank, Alexandru Săndulescu, actualul preşedinte al CA-ului Nuclearelectrica, 

Alexe Alexandru, adjunct şef serviciu la OPSPI, Ionel Bucur, directorul Centralei de la 

Cernavodă, Paul Dragoş Popescu, director general la EnergoNuclear, compania de proiect 

pentru reactoarele 3 şi 4, şi Dan Popescu, secretar general al Agenţiei Nucleare şi pentru 

Deşeuri Radioactive din cadrul Ministerului Economiei. 

Potrivit unor date financiare publicate de Fondul Proprietatea, acţionar minoritar al 

Nuclearelectrica, firma a ajuns anul trecut la un profit brut de numai 6,6 milioane de lei la afaceri 

de peste 2 miliarde de lei. 
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Marlene Holzner, purtator de cuvant al Comisarului pentru Energie: Comisia Europeana 

indeamna autoritatile romane sa continue liberalizarea treptata a  preturilor la energie  

Consumatorii de gaze din Romania, in special InterAgro, solicita cu insistenta autoritatilor sa 

amane cu un an calendarul de liberalizare a preturilor la  gaze. Acest lucru ar insemna ca 

Romania sa nu respecte angajamentele asumate in fata Comisiei Europene si FMI. Comisia 

Europeana a fost informata cu privire  la faptul ca "anumiti clienti industriali solicita amanarea 

liberalizarii preturilor la gaze la consumatorii industriali cu un an", insa "indeamna  autoritatile sa 

continue liberalizarea treptata a preturilor la energie", a declarat pentru HotNews Marlene 

Holzner, purtator de cuvant al Comisarului pentru  Energie. Altfel spus, Comisia solicita 

respectarea calendarului. "Comisia solicita, de asemenea, protejarea consumatorilor  vulnerabili 

in mod corespunzator", a mai spus Marlene Holzner.  

Reamintim ca autoritatile nu au reusit nici pana acum sa adopte masuri legate de protectia 

consumatorilor vulnerabili afectati in mod direct de liberalizarea  preturilor, motiv pentru care 

Romania a fost actionata in judecata la Curtea Europeana de Justitie. 

"Guvernul roman s-a angajat sa liberalizeze preturile pe pietele de energie in baza unei foi de 

parcurs. Comisia considera ca in acest fel angajamentul va fi  respectat. Comisia, impreuna cu 

Fondul Monetar International, sprijina pe deplin angajamentul autoritatilor romane asa cum s-a 

convenit in foile de parcurs.  De asemenea, indeamna autoritatile sa continue liberalizarea 

treptata a preturilor la energie, proces care permita dezvoltarea sustenabila a sectorului  

energetic din Romania si realizarea in conditii mai bune a investitiilor in retelele energetice in 

vederea asigurarii viabilitatii lor viitoare. Comisia  solicita, de asemenea, protejarea 

consumatorilor vulnerabili in mod corespunzator". 

Marlene Holzner a precizat ca pana acum, Comisia Europeana nu a primit nicio cerere din partea 

Guvernului roman in vederea amanarii liberalizarii preturilor. 

Ponta: "Trebuie să ne preocupăm să devenim exportatori de energie 

Ţara noastră trebuie să aibă mai multe preocupări şi în direcţia exportului de energie în perioada 

următoare, a spus, ieri, premierul Victor Ponta, cu ocazia lansării "Pactului pentru Energie". 

Domnia sa a subliniat: "Avem şansa naturală să avem o dependenţă foarte mică de importul de 

resurse energetice. Aşa că trebuie să luăm măsurile necesare să dezvoltăm toate tipurile de 

energie şi să putem deveni exportatori de energie. Niciuna din aceste tipuri de resurse naturale 

pentru producţia de energie nu trebuie să o ucidă pe cealaltă. Trebuie, în schimb să eficientizăm 

consumul de energie şi costurile de producţie a energiei, ca să avem o energie cât mai ieftină". 

     Şeful Executivului a subliniat că energia trebuie să fie guvernată de regulile pieţei libere, iar 

statul va încuraja intrarea pe piaţă a cât mai multor investitori privaţi. Pentru perioada următoare, 

Victor Ponta îşi propune ca ţara noastră să aibă curaj să ia decizii importante în sectorul 

energetic şi exploatarea resurselor de energie pentru a deveni un jucător important în regiune.  

     Pactul pentru energie a fost lansat de mediul academic din ţara noastră, sub auspiciile 

Academiei Române, cu sprijinul tuturor companiilor energetice. Pactul promovează opt principii 

de dezvoltare economică, respectiv creşterea securităţii energetice, optimizarea unui mix de 

energie echilibrat, eficienţă energetică, energii regenerabile, protecţia mediului. La acestea se 

adaugă susţinerea activităţii de cercetare - dezvoltare, crearea unui cadru legislativ stabil, 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14802405-exclusiv-marlene-holzner-purtator-cuvant-comisarului-pentru-energie-comisia-europeana-indeamna-autoritatile-romane-continue-liberalizarea-treptata-preturilor-energie.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14802405-exclusiv-marlene-holzner-purtator-cuvant-comisarului-pentru-energie-comisia-europeana-indeamna-autoritatile-romane-continue-liberalizarea-treptata-preturilor-energie.htm
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=206072
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predictibil şi funcţional, asigurarea guvernanţei corporative a companiilor de stat, creşterea 

importanţei României ca actor pe piaţa energetică europeană.   

Scăderi la factura de “lumină” 

Modificările legislative venite în sprijinul marilor consumatori de energie ar putea conduce la 

reducerea cu două cifre a facturii plătite de aceştia, a declarat ministrul Economiei, Varujan 

Vosganian, la o conferinţă de presă.  

“Pentru contracararea preţului energiei avem posibilitatea reducerii taxei de cogenerare, 

certificatele verzi, modalitatea prin care ANRE include în aval costuri de distribuţie şi de 

transport. Le putem discuta cu producătorii de aluminiu, oţel, produse chimice. Nu avem în 

vedere mutarea băieţilor deştepţi din energie în petrochimie sau siderurgie. Sunt chestiuni legate 

de economie. Dar pentru marii consumatori se pot găsi modalităţi specifice. Orientarea va fi 

pentru contracte pe termene lungi şi care să prevadă situaţia unor costuri nefavorabile”, a afirmat 

Varujan Vosganian. 

Acesta a precizat că toate modificările legislative ce vor veni în sprijinul marilor consumatori ar 

putea reduce factura plătită de aceştia pentru energie cu două cifre. 

“Modificările legislative vor scădea factura cu procente bune, poate chiar cu două cifre, pentru 

companii”, a adăugat Vosganian. 

În ceea ce priveşte preţul plătit pentru gazele naturale, oficialul a precizat că recomandarea UE 

constă în continuarea calendarului stabilit pentru liberalizare. 

“Pentru gaze va trebui să avem consultări, se poate ca CE să nu fie de acord. Recomandarea 

este ca România să îşi continue calendarul stabilit. Va trebui să discutăm cu marii consumatori şi 

să găsim soluţii”, a menţionat ministrul Economiei.  

Guvernul agreează ideea constituirii unui fond de investiţii în energie 

Guvernul agreează ideea constituirii unui fond de investiţii în energie şi sunt şanse mari ca 

proiectul de Lege să primească aviz pozitiv de la Executiv, ne-au spus surse apropiate situaţiei. 

Iniţiativa legislativă a constituirii acestui fond aparţine deputaţilor Dumitru Chiriţă, Marin 

Gheorghe şi Florin Tătaru, toţi trei - membri ai Comisiei de Industrii şi Servicii şi s-a izbit, la 

început, de rezistenţa autorităţilor care nu doreau să se lipsească de o sursă de finanţare de la 

buget (banii din pachetele de acţiuni puse în vânzare la companiile energetice, banii din 

dividende).  

     Se pare că la Guvern încă se mai analizează componenţa acestui fond, existând observaţia 

că el ar trebui alimentat doar cu acţiunile companiilor energetice, nu cu toate deţinerile 

Ministerului Economiei din societăţile pe care le administrează. Astfel, dacă trece de Guvern, 

fondul are şansa să primescă deţinerile minoritare şi majoritare a statului din sectorul energetic, 

mai afirmă sursele noastre. 

     Proiectul de act normativ privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în 

Energie şi Resurse Energetice" a fost depus recent la Senat şi a primit, pe 16 aprilie, avizul 

Consiliului Legislativ al Biroului Permanent al Senatului.  

http://www.focus-energetic.ro/scaderi-la-factura-de-%e2%80%9clumina%e2%80%9d-10721.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=206223
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     Mulţi specialişti din piaţa de energie, dar şi companiile din domeniu, privesc cu ochi buni acest 

proiect de Lege, pentru că reprezintă, în opinia lor, cea mai bună cale de finanţare a marilor 

noastre proiecte energetice (este transparentă şi ieftină). 

     În prezent, statul încasează dividendele, iar banii merg în consum. Companiilor energetice le 

rămân, astfel, foarte puţini bani din surse proprii pentru finanţarea investiţiilor.  

     Aşa au ajuns companiile să împrumute masiv bani de la bănci, la dobânzi deloc avantajoase 

pentru derularea investiţiilor. 

     O evaluare recentă arată că, în următorii ani, sectorul nostru energetic are nevoie de investiţii 

de circa 10 miliarde de euro (construcţii de linii noi de transport, unităţi noi de producţie, 

retehnologizarea celor existente). Fondul de investiţii poate susţine şi proiectele ambiţioase din 

zona gazelor (explorări şi exploatări noi, noi conducte de transport) atât prin acordarea unei 

finanţări mult mai avantajoase, cât şi prin participarea în parteneriate cu investitori privaţi sau/şi 

prin atragerea unor fonduri suplimentare de pe terţe pieţe.  

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(decembrie 2012-februarie 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 241,49 Lei/CV  

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 15.05 
 

16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05  

Preţ mediu [Lei/MWh] 152,31  
 

160,14 129,63 163,67 129,63 121,10 151,02 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

43.240  45.233 43.998 37.162 31.613 39.544 43.912 

 

 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2012-2013 [lei/MWh] 

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

ROPEX_FM_2012 217,82 210,23 216,25 216,44 214,36 215,45 215,19 212,94 217,15 220,40 222,46 223,00 223,13 

ROPEX_FM_2013 216,32 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,52 214,69 214,20 212,98 211,27 210,97 211,00 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

13.05 5718 5585 1285 856 2665 698 134 80 2 

14.05 5965 5706 1582 490 2360 706 259 566 1 

15.05 5982 5717 1703 499 2596 697 266 219 2 

16.05 5984 5927 1720 514 2708 701 57 282 2 

17.05 5994 5953 1745 510 2475 700 41 522 1 

18.05 5498 5275 1517 522 2313 706 223 215 2 

19.05 5012 4730 1482 521 1883 706 281 135 2 
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Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 
 

 

Grafice, Harta  
 

 

 

In ziua de Marti 14.05.2013 Marti 15.05.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 5981 6448 

Maxim 6899 7307 

Export/Import 266(export) 108(import) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 5715 6341 

Din care: 

Carbune 
1583 2492 

Hidrocarburi 493 456 

Nuclear 708 701 

Eoliene 534 387 

Hidro 2396 2253 
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

in intervalul 20.05.2013, ora 07.00 – 27.05.2013, ora 07.00 

 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere in primele patru zile ale intervalului pana la 

valoarea de 7200 m3/s, apoi in crestere pana la valoarea de 7400 m3/s, situandu-se peste media 

multianuala a lunii mai (7250 m3/s), exceptand ziua de 24.05.2013. 
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