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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Piața de energie, după dușul rece din ianuarie. Lungu, AFEER: Îndemn la prudență, etica în 

afaceri – foarte importantă. Schimbări în legislație: „Să batem fierul cât e cald!” 

După dușul rece din luna ianuarie, piața de energie, cadrul de reglementare, participanții la piață 

și-au arătat slăbiciunile, afirmă Dl Ion Lungu, Președintele Asociației Furnizorilor de Energie 

Electrică din România – AFEER, într-un interviu acordat InvesTenergy, îndemnând  actorii pieței 

la calm și prudență, să nu intre în oscilațiile majore ale pieței. Eu cred că toată lumea în piață va fi 

mai prudentă, mai atentă, mai profundă în analize și actorii pieței vor încerca să-și evalueze mai 

bine posibiltățile, consideră Dl Lungu, insistând pentru etica în afaceri pentru că “trebuie să pleci 

de la convingerea că te afli într-o piață și nu vrei să treci, ci să stai și să lucrezi”. Reprezentantul 

AFEER apreciază că  ANRE s-a aplecat destul de mult și cu discreție asupra evenimentelor de pe 

piața energiei și consideră absolut necesară o aplecare a autorităților și asupra unor 

interpretări/modificări în legislația primară. 

 Cum ați caracteriza piața de energie după dușul rece din ianuarie? 

–  Sigur, îmi place expresia „duș rece”. A fost un duș care, din fericire, a durat doar două săptămâni. 

Din punctul meu de vedere, a arătat slăbiciuni ale pieței și cadrului de reglementare, cât și 

individual ale participanților la piață. Când vorbim de piață, mă gândesc așa cum am spus de 

nenumărate ori faptul că există o diferență foarte mare între piața en gros, care este transparentă, 

nediscriminatorie, dar rigidă și piața en detail, care este flexibilă și extrem de concurențială. 

Furnizorii nu au putut întotdeauna să-și aranjeze profilele de care au avut nevoie, să încheie 

contracte pe termen lung pe piața en gros, fiind astfel nevoiți să meargă pe Piața pentru Ziua 

Următoare – PZU, care a crescut foarte mult. Consider că PZU este prea mare, alții susțin însă că 

este normal așa. E discutabil… Este vorba cumva de o armonizare a inflexibilității celor două piețe. 

Referitor la participanții la piață, trebuie să se înțeleagă forte bine că activitatea de trading/furnizare 

nu este o chestiune ușoară. Ține de fler, risc și multă știință. Faci foarte multe analize. Probabil că 

au fost  participanți la piață din toate categoriile: furnizori, disttribuitori, traderi, care au mizat foarte 

mult pe prețurile ceva mai mici din PZU de-a lungul anului 2016 comparativ cu celelalte piețe. Au 

mers, cum spunem noi, short. Nu și-au asigurat toate pozițiile, mizând pe PZU. Din punctul meu 

de vedere, înseamnă un risc crescut din partea acestora pentru că PZU este o piață bună, corectă, 

cu o lichiditate foarte bună, dar este și volatilă ca orice bursă. Ca urmare, au suferit efectele unei 

creșteri previzibile de prețuri. Se știe că prețurile sunt mari în ianuarie, însă de data aceasta 

prețurile au suferit o creștere foarte importantă, depășind cu mult previziunile… 

Importul de energie a scăzut cu 24% în ianuarie 

Producția de energie electrică a crescut cu 3,4% în prima lună a acestui an, comparativ cu 

perioada similară a anului trecut, la 6,45 miliarde kWh, pe fondul avansului cu 5% al producției din 

http://www.investenergy.ro/piata-de-energie-dupa-dusul-rece-din-ianuarie-lungu-afeer-indemn-la-prudenta-etica-afaceri-foarte-importanta-schimbari-legislatie-sa-batem-fierul-cat-e-cald/
http://www.investenergy.ro/piata-de-energie-dupa-dusul-rece-din-ianuarie-lungu-afeer-indemn-la-prudenta-etica-afaceri-foarte-importanta-schimbari-legislatie-sa-batem-fierul-cat-e-cald/
http://www.focus-energetic.ro/importul-de-energie-a-scazut-cu-24-in-ianuarie-40605.html
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hidrocentrale (aproximativ 1,22 miliarde kWh) și cu 4,4% al producției din termocentrale (3,35 

miliarde kWh), potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. 

Producția din centralele nuclearo-electrice a fost de 1,02 miliarde kWh, în scădere cu 1,6% iar cea 

din centralele electrice eoliene de 801,5 milioane kWh, în creștere cu 3,8%. Energia solară produsă 

in instalații fotovoltaice în această perioadă a fost de 68,6 milioane kWh, în scădere cu 2,4% față 

de perioada corespunzătoare a anului 2016. 

Pe de altă parte, în ianuarie 2017, România a importat 171 milioane kWh de energie electrică, în 

scădere cu 24,4%, și a exportat 729,9 milioane kWh, în scădere cu 15,4%. 

CE Oltenia decide luni dacă va concedia 1.000 de salariaţi în acest an, jumătate faţă de 

planurile anterioare 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) Complexului Energetic Oltenia discută 

luni, 13 martie, Planul de disponibilizare 2017-2018 al companiei, potrivit căruia 1.740 de angajaţi 

ar putea pleca din companie în această perioadă, din care 1.000 în acest an, jumătate faţă de 

planurile iniţiale. 

“Prin planul de restructurare, reorganizare şi eficientizare (revizia 1) aprobat de către acţionari în 

decembrie 2016, s-a propus disponibilizarea a 802 salariaţi comparativ cu planul iniţial unde 

fuseseră propuşi spre disponibilizare 2.000 de salariaţi. Acest plan revizuit (revizia 1) a fost pus în 

consonanţă cu bugetul de venituri şi cheltuieli ce trebuia să fie rectificat, însă rectificarea BVC nu 

a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern şi prin urmare societatea nu are acoperite în fondul de 

salarii sumele necesare pentru plata celor 1.200 de persoane nedisponibilizate. Sub acest aspect, 

un plan revizuit şi actualizat este solicitat de către ministerele avizatoare la momentul în care se 

va depune proiectul de buget pentru anul 2017”, se arată în Planul de restructurare, reorganizare 

şi eficientizare 2016 – 2020, revizia 2. 

Alpiq RomIndustries: Suntem în continuare în posesia licenţei pentru furnizarea de energie 

şi avem convingerea că ne vom păstra licenţa şi ne vom desfăşura activitatea comercială şi 

în viitor 

Furnizorul de energie Alpiq RomIndustries este convins că Autoritatea Naţională de Reglementare 

în domeniul Energiei (ANRE) nu îi va retrage licenţa de funcţionare, transmite compania într-un 

drept la replică trimis pe adresa redacţiei Ziarului Financiar. 

„Contrar declaraţiei din articolul ZF publicat vineri, 10 martie 2017, ANRE nu a retras licenţa Alpiq 

RomIndustries SRL şi, prin urmare, Alpiq RomIndustries SRL este în posesia licenţei şi continuă 

să îşi desfăşoare activitatea comercială în mod obişnuit. Alpiq RomIndustries SRL are convingerea 

că îşi va păstra licenţa şi va continua să îşi desfăşoare activitatea comercială şi în viitor”, spune 

compania. 

Săptămâna trecută, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a 

publicat lista titularilor de licenţă care nu şi-au respectat obligaţiile din contractele încheiate privind 

vânzarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate la începutul anului. 

ANRE a enumerat titularii de licenţe care nu s-ar fi conformat contractelor de pe piaţa PCSU, fără 

a face referire la o actuală sau potenţială retragere sau suspendare a licenţei. 

http://www.bizenergy.ro/ce-oltenia-decide-luni-daca-va-concedia-1-000-de-salariati-in-acest-an-jumatate-fata-de-planurile-anterioare/#.WMe5AknauP8
http://www.bizenergy.ro/ce-oltenia-decide-luni-daca-va-concedia-1-000-de-salariati-in-acest-an-jumatate-fata-de-planurile-anterioare/#.WMe5AknauP8
http://www.zfcorporate.ro/energie/alpiq-romindustries-suntem-in-continuare-in-posesia-licentei-pentru-furnizarea-de-energie-si-avem-convingerea-ca-ne-vom-pastra-licenta-si-ne-vom-desfasura-activitatea-comerciala-si-in-viitor-16194877
http://www.zfcorporate.ro/energie/alpiq-romindustries-suntem-in-continuare-in-posesia-licentei-pentru-furnizarea-de-energie-si-avem-convingerea-ca-ne-vom-pastra-licenta-si-ne-vom-desfasura-activitatea-comerciala-si-in-viitor-16194877
http://www.zfcorporate.ro/energie/alpiq-romindustries-suntem-in-continuare-in-posesia-licentei-pentru-furnizarea-de-energie-si-avem-convingerea-ca-ne-vom-pastra-licenta-si-ne-vom-desfasura-activitatea-comerciala-si-in-viitor-16194877


 

3 

 

Piața de energie fierbe în așteptarea deciziilor ANRE. Firmele Arelco au rămas fără licență, 

CIGA Energy a scăpat. Alți 4 furnizori vor afla verdictul săptămâna viitoare 

ANRE anunță că are în vedere revizuirea reglementărilor cu privire la piața de energie electrică, 

având în vedere situația apărută în piață de energie în lunile ianuarie și februarie 

După ce a retras licențele de furnizare pentru cele două firme ale Arelco și a decis în privința CIGA 

Energy, Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 

(ANRE) va analiza, în ședința de săptămâna viitoare, ce sancțiuni se vor aplica în cazul 

companiilor Arelco Power, EDS, KDF Energy, Alpiq Romindustries,Three Wings, care nu și-au 

respectat obligațiile din contractele de pe PCSU. 

Comitetul de reglementare al ANRE se va reuni, în şedinţă, săptămâna viitoare pentru a decide 

dacă menţine sau nu licenţele de furnizare energie electrică în cazul companiilor care nu au 

respectat obligațiile contractuale, ca urmare a controlului efectuat, a declarat Vicepreşedintele 

ANRE, Emil Calotă, la Forumul dedicat energiei termice, organizat de The Diplomat-Bucharest. 

ANRE a făcut publice  companiile care au dovedit un comportament inadecvat la finele săptămânii 

trecute, după ce președintele instituției a anunțat finalizarea controlului și că  departamentele de 

control şi de specialitate sunt așteptate cu propuneri de retragere-suspendare a trei sau patru 

traderi din grupul celor şapte-opt furnizori identificați de ANRE care au generat pierderi totale de 

440 de milioane de lei pentru furnizorii de ultimă instanță și operatorii de rețea. Raportul celor două 

departamente din cadrul ANRE a fost finalizat și urmează să fie analizat în ședința Comitetului de 

reglementare de săptămâna viitoare. 

ANRE înăspreşte sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor pe piaţa de energie 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) spune că va înăspri 

pedepsele pentru furnizorii care nu respectă condiţiile din piaţă, pentru a preîntâmpina repetarea 

unor situaţii precum cea de la începutul anului, când preţul energiei pe piaţa spot a OPCOM (bursa 

de energie) a urcat foarte mult. 

“În prezent, ANRE are în vedere atât revizuirea cadrului de reglementare aferent pieţei de energie, 

cât şi înăsprirea sancţiunilor privind nerespectarea reglementărilor cu privire la piaţa de energie”, 

spun reprezentanţii ANRE. 

La începutul anului, energia s-a tranzacţionat pe platforma spot la preţuri de peste 100 de euro pe 

MWh, în contextul în care media anului trecut a fost de 33 de euro. 

La sfârşitul săptămânii trecute, ANRE a publicat lista titularilor de licenţă care nu şi-au respectat 

obligaţiile din contractele încheiate privind vânzarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate 

la începutul anului. Pe lângă Arelco Power, ANRE a menţionat Energy Distribution Services, KDF 

Energy, Alpiq RomIndustries şi Three Wings. 

Impactul certificatelor verzi în factura consumatorului final poate urca de la 43,7 la 47 

lei/MWh 

Impactul certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electrică s-ar putea majora 

în 2017 de la un nivel de 43,7 lei/MWh, cât este cel din prezent stabilit de Autoritatea Națională 

http://www.investenergy.ro/piata-de-energie-fierbe-asteptarea-deciziilor-anre-firmele-arelco-au-ramas-fara-licenta-ciga-energy-scapat-alti-4-furnizori-vor-afla-verdictul-saptamana-viitoare/
http://www.investenergy.ro/piata-de-energie-fierbe-asteptarea-deciziilor-anre-firmele-arelco-au-ramas-fara-licenta-ciga-energy-scapat-alti-4-furnizori-vor-afla-verdictul-saptamana-viitoare/
http://www.zfcorporate.ro/energie/anre-inaspreste-sanctiunile-pentru-nerespectarea-reglementarilor-pe-piata-de-energie-16198278
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/impactul-certificatelor-verzi-in-factura-consumatorului-final-poate-urca-de-la-43-7-la-47-lei-mwh-16839616
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/impactul-certificatelor-verzi-in-factura-consumatorului-final-poate-urca-de-la-43-7-la-47-lei-mwh-16839616


 

4 

 

pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la 47 de lei/MWh, dacă va fi adoptat proiectul 

de ordonanță de urgență de modificare a legislației în domeniu, propus de ministerul Energiei. 

Valoarea de 47 lei este echivalentă celei de 11,1 euro, prag impus prin noua legislație ca fiind 

pragul maxim permis până la care poate fi transferat consumatorilor finali costul cu certificatele 

verzi. 

“Estimarea valorii medii a impactului la consumatorul final pentru anul 2017 este de 47 RON/MWh, 

comparativ cu 42 RON/MWh în 2016. Potrivit calculelor efectuate în cadrul unui studiu independent 

acesta va fi valoarea maximă pe toată perioada de valabilitate a schemei, care poate fi modificat 

în funcție de prețul CV și consumul de energie electrică. Trendul impactului la consumator este 

descendent pe perioada de valabilitate a schemei suport, în condițiile în care există un surplus de 

certificate în piața de CV până la închiderea schemei de sprijin, în anul 2031.”, se precizează în 

nota de fundamentare a OUG-ului. 

România stă excelent la capitolul energie 

În cel mai recent raport al Băncii Mondiale, care analizează mai mulţi indicatori din domeniul 

energiei, România ocupă un extrem de onorant loc 7 din 111 ţări evaluate! Studiul “Indicatori de 

reglementare pentru energie durabilă – un instrument global pentru factorii de decizie” arată că 

ţara noastră se află în faţa unor ţări precum Franţei, Japoniei, Suediei etc. în ceea ce priveşte 

accesul la reţele, cadrul instituţional de implementare a programelor de eficienţă energetică şi 

sursele regenerabile de energie. 

Raportul este inclus în proiectul RISE (Readiness for Investment in Sustainable Energy – Pregătire 

pentru investiții în domeniul energiei durabile) al Băncii Mondiale (BM) şi reprezintă, în esenţă, 

evaluarea unui set de indicatori la nivelul fiecărei ţări, pentru a compara politica națională și cadrul 

de reglementare din domeniul dezvoltării energetice durabile cu a altor state. RISE evaluează 

politica țărilor și sprijinul de reglementare în domeniul energetic pentru fiecare dintre cei trei piloni: 

accesul durabil la energie modernă, eficiența energetică și energia din surse regenerabile. 

România se află pe locul 10 în UE în funcție de ponderea energiei regenerabile în consumul 

total 

România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană în funcție de ponderea energiei regenerabile 

în consumul total, de 24,8% în 2015, potrivit datelor publicate marți de Eurostat, cel mai ridicat 

nivel fiind în Suedia, de 53,9%. 

Suedia este urmată la mare distanță de Finlanda (39,3%), Letonia (37,6%), Austria (33%) și 

Danemarca (30,8%), scrie News.ro. 

La polul opus se află Luxemburg, Malta (ambele cu 5%), Olanda (5,8%), Belgia (7,9%) și Marea 

Britanie (8,2%). 

Fiecare stat membru are propria țintă pentru anul 2020, în funcție de punctul de pornire, potențialul 

de folosire a energiei regenerabile și performanțele economice 

Ministrul Energiei spune ca gazele pentru populație s-ar putea scumpi cu maximum 8,5% în 

acest an 

http://www.focus-energetic.ro/romania-sta-excelent-la-capitolul-energie-40618.html
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/romania-se-afla-pe-locul-10-in-ue-in-functie-de-ponderea-energiei-regenerabile-in-consumul-total-16839956
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/romania-se-afla-pe-locul-10-in-ue-in-functie-de-ponderea-energiei-regenerabile-in-consumul-total-16839956
http://news.ro/
https://www.profit.ro/stiri/economie/ministrul-energiei-spune-ca-gazele-pentru-populatie-s-ar-putea-scumpi-cu-maximum-8-5-in-acest-an-16848952
https://www.profit.ro/stiri/economie/ministrul-energiei-spune-ca-gazele-pentru-populatie-s-ar-putea-scumpi-cu-maximum-8-5-in-acest-an-16848952
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Liberalizarea prețurilor gazelor naturale pentru populație se va face în două etape: piața între 

producători și furnizori se va liberaliza în acest an, iar etapa următoare, de liberalizare a prețurilor 

între furnizori și clienții casnici, se va încheia în 2021, a declarat, într-un interviu acordat News.ro, 

ministrul Energiei, Toma Petcu care susține că, în urma analizelor ANRE, până la sfârșitul anului 

prețul final al gazelor naturale pentru populație s-ar putea majora cu cel mult 8,5%. Ministrul a 

explicat că prima etapă de liberalizare se va putea amâna doar cu acordul Comisiei Europene, în 

cazul în care Parlamentul hotărăște în acest sens.  

În cadrul interviului, ministrul ALDE, instalat în funcție în urmă cu două luni, a mai spus că i-a cerut 

premierului să trimită corpul de control la compania Nuclearelectrica, pentru a verifica în special 

rezilierea contractului cu Compania Națională a Uraniului (CNU), și a dispus companiilor din 

subordine care au profit să aloce în acest an 20% din venituri pentru investiții. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

119.59 166.58 175.37 152.73 137.5 115.47 250.84 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 
569.59 616.58 625.37 602.73 587.50 565.47 700.84 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

80366 77355 73721 75434 66055 57940 69284 

 

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 


