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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Industriaşii cer Guvernului să aplice imediat normele UE prin care se poate ieftini energia 

România livrează la export curent electric mai ieftin decât pentru marii consumatori autohtoni, 

pentru că la extern nu se mai percep taxe de cogenerare. Comisia Europeană a aprobat şi pentru 

industria din România limitarea taxării, iar Guvernul a emis o Hotărâre în acest sens, dar normativul 

nu se aplică. 

Odată cu eliminarea taxelor de cogenerare pentru energia trimisă la export, de la 1 august 2014, 

industriaşii mari consumatori de electricitate din România au ajuns să plătească mai mult decât 

colegii lor din ţările vecine, care importă curent fără taxe. 

Comisia Europeană a adoptat un normativ în baza căruia statele membre UE îşi pot proteja 

industriile energointensive faţă de riscul de relocare, limitând taxarea energiilor regenerabile la un 

procent foarte mic din valoarea brută adăugată pe care o generează unităţile mari consumatoare 

de energie. 

În România, Guvernul a emis HG nr. 495/2014, prin care instituie o schemă de ajutor de stat 

destinată limitării taxelor plătite de marii consumatori, iar Comisia Euroeană a aprobat recent 

această schemă, dar normativele încă nu se aplică, semnalează un grup de industriaşi. 

Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat de 750 milioane de euro pentru marii 

consumatori de energie electrica/ Ajutorul va fi suportat de micii consumatori 

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

electrica care urmeaza sa fie exceptati de la plata pana la 85% a certificatelor verzi, informeaza 

Ministerul Economiei printr-un comunicat de presa. Potrivit Comisiei Europene, schema notificata 

de Ministerul Economiei "respecta normele UE privind ajutoarele de stat, in special noile Orientari 

ale Comisiei privind ajutoarele destinate protectiei mediului și energiei". Reamintim ca Executivul 

a decis in iunie ca marii consumatori de energie electrica sa fie exceptati de la plata pana la 85% 

a certificatelor verzi. Insa ceea ce ar fi trebuit sa plateasca marii consumatori va fi distribuit 

consumatorilor casnici si firmelor mici. Adica, acestia urmeaza sa suporte subventiile catre 

industrie, valoarea ajutorului fiind estimata la circa 750 milioane de euro.  

"Romania este primul stat membru al UE pentru care, in baza Orientarilor privind ajutoarele de stat 

pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020, publicate in luna aprilie 2014, 

Comisia Europeana a adoptat decizia de autorizare a schemei de ajutor de stat fara deschiderea 

vreunei investigaţii. Aprobarea schemei suport initiate de Ministerul Economiei reprezinta o 

confirmare a necesitatii sustinerii industriei europene in vederea pastrarii competitivitatii marilor 

consumatori industriali. Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani, urmand a fi aplicata de la 1 

decembrie 2014 pana la 31 decembrie 2024", a declarat Constantin Nita, Ministrul Economiei. 

Exceptarea se va realiza diferentiat, in funcţie de electro intensitatea operatorilor economici: 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/industriasii-cer-guvernului-aplice-normele-ue-ieftini-energia-1_5443cb390d133766a80fe5f6/index.html
http://adevarul.ro/continut/stiri/cogenerare
http://adevarul.ro/continut/stiri/comisia-europeana
http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-18310411-comisia-europeana-aprobat-schema-ajutor-stat-750-milioane-euro-pentru-marii-consumatori-energie-electrica-ajutorul-suportat-micii-consumatori.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-18310411-comisia-europeana-aprobat-schema-ajutor-stat-750-milioane-euro-pentru-marii-consumatori-energie-electrica-ajutorul-suportat-micii-consumatori.htm
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85% in cazul unei electro intensitaţi mai mari de 20% 

60% in cazul unei electro intensitaţi de 10-20% 

40% in cazul unei electro intensitaţi de 5-10%. 

Bugetul anual estimat al aplicarii acestei scheme de sprijin este de circa 75 de milioane euro, 

pentru aproximativ 300 de beneficiari. Pentru aceasta schema de ajutor de stat nu vor fi alocate 

fonduri de la bugetul de stat, iar procedura de compensare a certificatelor verzi ce vor fi exceptate 

de la plata prin aplicarea acestei scheme pe o perioada de 10 ani este stabilita de ANRE, 

precizeaza Ministerul Economiei. 

Marii beneficiari sunt companii precum Alro si ArcelorMittal care au facut presiuni constante asupra 

Guvernului pentru a primi o serie de facilitati la plata energiei electrice. Contactat in luna iunie de 

HotNews.ro Niculae Havrilet, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei (ANRE), a afirmat ca "se discuta sa fie trecute (n.red. certificatele verzi pe care ar fi trebuit 

sa le plateasca marii consumatori) la ceilalti consumatori". "Asa cum a fost facut actul normativ, se 

va rasfrange asupra tuturor celorlati consumatori", a precizat atunci Havrilet. 

300 mari consumatori vor plăti mai puţin pentru certificatele verzi 

Schema de sprijin, cu un buget anual de 75 mil. euro, intră în vigoare la 1 decembrie 2014 şi expiră 

la 31 decembrie 2024  

Comisia Europeană a aprobat ieri, în cadrul reuniunii Colegiului Comisarilor, schema de ajutor de 

stat prin care industria electrointensivă (operatorii care, datorită proceselor tehnologice pe care le 

derulează, consumă multă energie) este parţial exceptată de la plata contribuţiei aferente 

promovării surselor regenerabile de energie. 

„Schema de reducere a certificatelor verzi va intra în vigoare în data de 1 decembrie 2014 şi va 

expira la data de 31 decembrie 2024. Bugetul anual consacrat schemei este estimat la aproximativ 

75 de milioane de euro, pentru aproximativ 300 de beneficiari”, a comunicat ieri CE, apreciind că 

schema de reducere a certificatelor verzi, avută în vedere de România, respectă normele UE 

privind ajutoarele de stat şi, în special, noile orientări ale Comisiei privind ajutoarele destinate 

energiei şi protecţiei mediului. 

Guvernul Ponta se spală pe mâini de costurile scutirii de certificate verzi a marilor 

consumatori industriali de energie, pasând "cartoful fierbinte" la ANRE  

Costurile schemei de ajutor de stat prin care marii consumatori industriali de energie electrică vor 

beneficia de reducerea cu până la 85% a obligațiilor de achiziție de certificate verzi destinate 

subvenționării producătorilor de energie din surse regenerabile, estimate la 75 milioane euro pe 

an, nu vor fi suportate de la bugetul de stat, procedura de compensare a certificatelor verzi ce vor 

fi exceptate de la plată prin acest ajutor de stat urmând să fie stabilită de către Autoritatea Națională 

de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), a anunțat Guvernul. 

"Bugetul anual estimat al aplicării acestei scheme de sprijin este de circa 75 de milioane euro, 

pentru aproximativ 300 de beneficiari. Pentru această schemă de ajutor de stat nu vor fi alocate 

fonduri de la bugetul de stat, iar procedura de compensare a certificatelor verzi ce vor fi exceptate 

http://www.curierulnational.ro/Actualitate/2014-10-16/300+mari+consumatori+vor+plati+mai+putin+pentru+certificatele+verzi&hl=energ&tip=toate
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-electricitate/2013-stiri-electricitate/2013-energie-electrica/2993-guvernul-ponta-se-spala-pe-maini-de-costurile-scutirii-de-certificate-verzi-a-marilor-consumatori-industriali-de-energie-pasand-cartoful-fierbinte-la-anre
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-electricitate/2013-stiri-electricitate/2013-energie-electrica/2993-guvernul-ponta-se-spala-pe-maini-de-costurile-scutirii-de-certificate-verzi-a-marilor-consumatori-industriali-de-energie-pasand-cartoful-fierbinte-la-anre
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de la plata prin aplicarea acestei scheme pe o perioada de 10 ani este stabilită de ANRE", se arată 

într-un comunicat al Ministerului Economiei. 

Reducerea obligației de achiziție de certificate verzi pentru marii consumatori industriali ar putea fi 

compensată prin majorarea obligației respective pentru consumatorii casnici și pentru firmele mici 

și mijlocii, astfel încât investitorii în energie regenerabilă nu vor pierde nimic din subvenție. 

În iunie, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Niculae 

Havrileț, declara, pentru Hotnews, că "se discută să fie trecute (certificatele verzi de care vor fi 

scutiți marii consumatori – n.r.) la ceilalți consumatori. Așa cum a fost făcut actul normativ, se va 

răsfrânge asupra tuturor celorlați consumatori". 

În Hotărârea de Guvern de aprobare a ajutorului de stat se precizează că "bugetul total estimat 

alocat schemei de ajutor de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 750 milioane euro (pe 

10 ani – n.r.)", însă ulterior Guvernul a precizat că "nu vor fi alocate fonduri de la bugetul de stat", 

fără a spune și de unde va fi luată suma de 750 milioane euro. 

 

Listarea companiilor de stat, realizarea unui mix energetic, planuri pe termen lung în 

educaţie sau facilităţi pentru investiţii sunt soluţiile din energie pentru o creştere economică 

de 5% 

Cei mai importanţi manageri din sectorul energetic, care au pe mână businessuri de miliarde de 

euro cu mii de angajaţi, au răspuns solicitării Ziarului Financiar şi au venit cu seturi de măsuri care 

în opinia lor ar putea genera în România a creştere de peste 5%, comparativ cu ritmul anemic cu 

care economia locală se reface după criza economică.  

De la educaţie la infrastructură, de la strategii sectoriale până la stimularea investiţiilor sau 

reducerea TVA, managerii din energie pun pe masă soluţii despre care cred că ar putea revitaliza 

nu doar sectorul în care activează, ci şi economia în general. 

Ieftinirea energiei electrice prin crearea unui mix energetic eficient care ar avea ca rezultat 

creşterea consumului şi reindustrializarea României“ este una dintre soluţiile propuse de unul 

dintre cei mai importanţi executivi din energie. 

În acest moment, producătorii de energie din România sunt separaţi în funcţie de sursă, astfel că 

acum cărbunii se bat cu energia hidro, iar huila încearcă să facă faţă producţiei de energie 

nucleară, totul într-o piaţă marcată de reducerea consumului de energie şi de creşterea producţiei 

de energie regenerabilă subvenţionată 

ANRE: Investiţiile mari în proiecte de energie regenerabilă sunt de domeniul trecutului în 

România 

Zoltan Nagy-Bege, membru în Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a declarat, ieri, la Braşov, în cadrul conferinţei "Ziua 

Energiei" că "zilele în care vorbeam de investiţii majore în proiecte de energie regenerabilă aparţin 

trecutului". El a explicat că ţara noastră şi-a atins deja ţintele de producţie de energie regenerabilă 

fixate pentru anul 2020 şi în aceste condiţii este absolut normal ca Guvernul să nu mai susţină 

aceste proiecte. 

http://www.minind.ro/presa_2014/octombrie/15_oct_com_schema_de_ajutor_de_stat_industria_electrointensiva.pdf
http://www.minind.ro/presa_2014/octombrie/15_oct_com_schema_de_ajutor_de_stat_industria_electrointensiva.pdf
http://www.zfcorporate.ro/energie/listarea-companiilor-de-stat-realizarea-unui-mix-energetic-planuri-pe-termen-lung-in-educatie-sau-facilitati-pentru-investitii-sunt-solutiile-din-energie-pentru-o-crestere-economica-de-5-13385872
http://www.zfcorporate.ro/energie/listarea-companiilor-de-stat-realizarea-unui-mix-energetic-planuri-pe-termen-lung-in-educatie-sau-facilitati-pentru-investitii-sunt-solutiile-din-energie-pentru-o-crestere-economica-de-5-13385872
http://www.zfcorporate.ro/energie/listarea-companiilor-de-stat-realizarea-unui-mix-energetic-planuri-pe-termen-lung-in-educatie-sau-facilitati-pentru-investitii-sunt-solutiile-din-energie-pentru-o-crestere-economica-de-5-13385872
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=250571&key=MjAxNC0xMC0xNSAxIDZkNWQ4NzZmZThlY2FlZTM3ZjU1NjlkOTA3YTg3Njlk
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=250571&key=MjAxNC0xMC0xNSAxIDZkNWQ4NzZmZThlY2FlZTM3ZjU1NjlkOTA3YTg3Njlk
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     Nagy-Bege a arătat că în ultimii trei ani capacitatea instalată pentru parcurile eoliene a urcat de 

la 670 MWh la 2.655 MWh, în parcurile fotovoltaice de la 1 MWh în 2011 a ajuns în octombrie 

2014 la 1.220 MWH, iar în centralele de biomasă creşterea a fost de la 25 la 99 MWh în perioada 

amintită. În acest timp, capacitatea instalată pentru microhidrocentrale a urcat de la 438 la 538 

MWh. Acesta a mai precizat că pentru finalul acestui an va fi lansată o schemă de ajutor de stat 

pentru investitorii în centrale pe biomasă, care să fie amplasate "acolo unde este consumul, în 

zone rezidenţiale, astfel încât să se reducă timpul şi costurile cu transportul energiei". 

     Cu toate acestea, preşedintele Camerei de Comerţ şi industrie Braşov, Silviu Costea, consideră 

că investitorii în sursele de energie regenerabilă aşteaptă deblocarea formelor de ajutor de stat 

pentru energia regenerabilă, chiar dacă, în prezent, capacitatea instalată a proiectelor de energie 

regenerabilă a ajuns la aproape jumătate din totalul necesarului de consum din România.  

     În ultimii ani, România a atras investiţii de 6,5 miliarde de euro în proiecte de energie 

regenerabilă, ajungând la o capacitate instalată de 4.700 de megawaţi. Energia verde va acoperi 

în acest an, potrivit lui Jurgen Ludwig, directorul companiei Transfer de Tehnologie şi 

Management, organizatorul evenimentului, 16 - 17% din consumul energetic al României. 

 

ANRE și-a făcut Departament pentru eficiență energetică 

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și-a înființat un Departament 

pentru eficiență energetică, iar șeful acestuia este Emil Calotă, vicepreședinte al ANRE. 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Departamentului, statul de funcții, structura 

posturilor pe direcții generale, servicii și compartimente, precum și încadrarea personaluluise va 

face prin ordin al președintelui autorității, Niculae Havrileț. 

De asemenea, funcţionarii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nu vor putea 

lucra în cadrul companiilor din domeniul energetic decât după trei ani de la expirarea contractelor 

de muncă semnate cu autoritatea, după cum prevede una dintre modificările la proiectul de lege 

privind organizarea şi funcţionarea ANRE, supus dezbaterii publice de către Departamentul pentru 

Energie. 

Modificarea actului normativ vizează introducerea unor standarde europene în privinţa definirii 

conflictelor de interese pentru angajaţii ANRE. De altfel, foști șefi ai ANRE lucrează acum în 

companii energetice private, pe care ANRE le reglementează. În cursul elaborării acestui proiect 

de act normativ, experţii Departamentului pentru Energie au avut consultări preliminare şi cu 

reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI). 

Potrivit proiectului de act normativ, funcţionarii ANRE nu au voie să deţină acţiuni în companii care 

fac afaceri cu societăţi din domeniul energetic sau în companii/fonduri care deţin acţiuni în 

companiile din energie care intră în sfera de reglementare a autorităţii. Prevederea li se aplică 

inclusiv soţiilor şi rudelor până la gradul al doilea. În plus, funcţionarii ANRE nu vor putea lucra în 

cadrul companiilor din domeniul energetic decât după trei ani de la expirarea contractelor de 

muncă semnate cu Autoritatea. 

Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, spune că la ANRE există un număr important 

de oameni profesionişti şi integri, însă ”este important să avem reguli clare în privinţa conflictelor 

de interese, care să ajute la creşterea încrederii în toţi funcţionarii instituţiei”. 

http://www.focus-energetic.ro/anre-si-a-facut-departament-pentru-eficienta-energetica-20995.html
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Preţul final al gazelor va fi în continuare ajustat trimestrial 

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), Emil Calotă, a anunțat 

că preţul final al gazelor pentru populaţie va fi ajustat în continuare o dată la trei luni, chiar dacă 

tariful gazelor din producţie internă a fost îngheţat. Potrivit acestuia, preţul plătit efectiv de populaţie 

va fi modificat trimestrial. 

 

DOCUMENT Comisia Europeana catre Romania: Aplicati complet foaia de parcurs pentru 

liberalizarea pietei energiei! 

Romania trebuie sa aplice deplin foaia de parcurs pentru eliminrea preturilor reglementate la gaze 

si energie electrica si sa realizeze complet reforma guvernantei corporative la companiile de stat 

din sectorul energetic, cere Comisia Europeana potrivit unui document adoptat luni.  

Intr-un document atasat Raportului asupra progresului pentru definitivare pietei comune de energie 

a Uniunii Europene, staff-ul tehnic al Comisiei Europene face o serie de observatii asupra 

Romaniei:  

"Transpunerea corecta si completa a Pachetului III Energie (al Uniunii Europene - n.r.) si a nevoilor 

sale practice de aplicare trebuie sa continue. Romania trebuie sa finalizeze reforma guvernantei 

corporative a intreprinderilor de stat din sectorul energetic, in conformitate cu legislatia pietei 

interne a energiei. 

E nevoie sa fie aplicate complet foaia de parcurs a Romaniei pentru eliminarea treptata a preturilor 

reglementate la gaze si energie electrica si pentru imbunatatirea nevoilor de concurenta si eficienta 

energetica de vanzare cu amanuntul.  

Realizarea interconexiunilor de gaze si a proiectelor privind fluxurile inversate (de gaze prin 

conducte - n.r.), inclusiv legatura fizica a sistemului romanesc de gaze cu conductele de tranzit, 

este necesara pentru a consolida securitatea aprovizionarii si pentru a permite exploatarea sporita 

a resurselor interne de gaze. 

Este nevoie de interconectarea suplimentara a energiei electrice pentru a exploata capacitatea 

mare de generare. Romania este pe cale sa isi indeplineasca obiectivul 2020 privind productia de 

energie din surse regenerabile, dar upgrade-uri la retea ar contribui la integrarea mai multor surse 

regenerabile de energie". 

Schemă de sprijin pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă 

România ia în considerare notificarea Comisiei Europene a unei scheme suport pentru proiectul 

Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, urmând să-şi construiască documentul de notificare ţinând cont 

de contextul pieţei locale, spune ministrul Economiei, Constantin Niţă. 

“În prezent, procedura de selectare a investitorului pentru Cernavodă 3 şi 4 este într-un stadiu 

avansat şi îmi exprim încrederea că va fi finalizată cu succes în următoarea perioadă”, a arătat 

ministrul într-un comunicat. 

Precizările ministrului Economiei vin în contextul în care Comisia Europeană a anunţat aprobarea 

proiectului Marii Britanii pentru construcţia centralei nucleare la Hinkley Point. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-18296912-document-comisia-europeana-catre-romania-aplicati-complet-foaia-parcurs-pentru-liberalizarea-pietei-energiei.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-18296912-document-comisia-europeana-catre-romania-aplicati-complet-foaia-parcurs-pentru-liberalizarea-pietei-energiei.htm
http://www.focus-energetic.ro/schema-de-sprijin-pentru-reactoarele-3-si-4-de-la-cernavoda-20927.html
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”Anunţul Comisiei Europene privind aprobarea proiectului Marii Britanii pentru construcţia centralei 

nucleare la Hinkley Point este un semnal pozitiv la nivel european, în special din perspectiva 

dezvoltării de proiecte energetice cu emisii reduse de carbon. România are un proiect similar, 

Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă. Importantul pas făcut de Marea Britanie vine să confirme 

încrederea pe care o avem în ceea ce priveşte implementarea proiectului pe care l-am readus în 

prim-planul discuţiilor cu potenţialii investitori anul trecut”, a afirmat Constantin Niţă. 

Britanicii vor să garanteze celor care dezvoltă centrala nucleară de la Hinkley Point (EDF în alianţă 

cu chinezii de la CGN şi CNNC) un preţ la electricitatea produsă care să acopere investiţiile, ceea 

ce, teoretic, este contrar practicilor Comisiei Europene. 

Potrivit lui Niță, proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă înseamnă revitalizarea industriei locale, 

noi locuri de muncă şi consolidarea securităţii energetice a României. 

Compania chineză China Nuclear Power Corporation este singura care a depus ofertă pentru a 

participa la construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, a declarat, la începutul lunii septembrie 

a acestui an, directorul general al Nuclearelectrica, Daniela Lulache. 

Necesarul de gaze din România creşte cu 42% dacă Rusia întrerupe livrările 6 luni 

Necesarul de gaze naturale în România ar putea creşte cu până la 42% în cazul în care Rusia 

decide să întrerupă livrările de gaze către Uniunea Europeană pentru o perioadă de şase luni, 

potrivit rezultatelor unui test de stres efectuat de Comisia Europeană. Testul analizează impactul 

suspendării pentru o lună, respectiv şase luni a livrărilor de gaze ruseşti în rândul a 38 de ţări 

europene, răspunsul guvernelor, precum şi potenţialele acorduri de cooperare între statele vecine 

în cazul unei crize a gazelor naturale. În cazul celui de-al doilea scenariu, perioada analizată a fost 

septembrie 2014 – februarie 2015. 

De asemenea, raportul cuprinde recomandările Comisiei pentru cele mai vulnerabile state. 

“Raportul arată că facem tot posibilul pentru a fi pregătiţi şi că nu aşteptăm (declanşarea unei crize 

– n.r.). Deţinem, în premieră, un tablou complet în privinţa riscurilor şi a soluţiilor posibile”, a 

declarat vicepreşedintele CE pentru Energie Günther H. Oettinger. 

Dintre ţările din Europa de Sud-Est, Bulgaria, România şi Ungaria ar fi cele mai afectate de o 

întrerupere în livrările de gaze ruseşti, se arată în raport. Astfel, necesarul de gaze naturale în 

România ar creşte în februarie în medie cu 37% în varianta în care guvernul nu întrerupe 

colaborarea cu ţările vecine, iar temperaturile sunt cele obşnuite pentru luna februarie. 

În lipsa colaborării cu alte state, necesarul de gaze în România ar fi de 42% în cazul unui februarie 

nu prea friguros, scrie Mediafax. 

Potrivit Departamentului de Energie, consumul actual total al României este de circa 26 milioane 

metri cubi de gaze pe zi, iar producţia internă este de 31 milioane metri cubi pe zi. 

Departamentul menţionează că grupul rus Gazprom a livrat în ultimele săptămâni mai puţine gaze 

României, justificând diminuarea volumelor prin disfuncţionalităţi tehnice. Importul actual de gaze 

ruseşti este la un nivel nesemnificativ, de circa 0,2 milioane metri cubi pe zi. 

România a înmagazinat până în prezent cu 1 miliard de metri cubi de gaze naturale mai mult decât 

obligaţiile legale stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, care 

http://www.focus-energetic.ro/necesarul-de-gaze-din-romania-creste-cu-42-daca-rusia-intrerupe-livrarile-6-luni-21073.html
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vizau constituirea munor depozite de circa 1,8 miliarde de etri cubi de gaze naturale. Capacitatea 

totală de depozitare a gazelor naturale în România este de aproximativ 3 miliarde de metri cubi. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 Lei-
CV. 

 

 

 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 

Preţ mediu [Lei/MWh] 233,22 233,43 229,04 147,01 214,42 97,29 217,71 
Pret Piata de Echilibrare          

(450 Lei +pret PZU) 
683,22 683,43 679,04 597.01 664,42 547,29 667,71 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

57.098 57.778 53.332 59.328 41.712 47.009 57.719 

 
 

 
 

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 


