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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Ministrul Economiei: Consumatorul casnic plăteşte mai mult la energie din cauza costului 

de distribuţie 

Ministrul Economiei, Constantin Niţă, a declarat joi, la Craiova, că în prezent facturile la energie 

ale consumatorului casnic sunt ridicate din cauza costurilor de distribuţie, însă, din 2017, va avea 

posibilitatea să îşi aleagă distribuitorul. 

‘În ultimii ani, preţul la energie a crescut, a trebuit o aliniere la preţurile europene până a intrat în 

funcţiune bursa OPCOM care funcţionează foarte bine şi dacă mergeţi pe bursă să cumpăraţi 

energie puteţi constata că puteţi cumpăra la 35 euro/MW. Consumatorul casnic plăteşte mai mult 

la energie din cauza costului de distribuţie. Încă de anul trecut am atras atenţie că distribuitorii îşi 

pun tot felul de cheltuieli în aceste costuri şi trebuie luate măsuri de restructurare a acestor costuri. 

Sigur că pentru populaţie există un calendar până în anul 2017, prin care, încă, preţurile nu sunt 

cele de pe piaţă. Dar în momentul în care preţul de la bursă va fi acelaşi cu cel pe care îl plăteşte 

cetăţeanul, el va avea posibilitatea să îşi aleagă distribuitorul şi atunci va fi mai dificil pentru 

distribuitori pentru că vor fi nevoiţi să îşi adapteze preţurile funcţie de consumator. Consumatorul 

va fugi de la un distribuitor la altul’, a spus ministrul Constantin Niţă la Craiova, după vizita la fabrica 

Ford. 

 

Războiul dintre eoliene şi industrie continuă: verzii spun că ei au micşorat preţul energiei 

pure, consumatorii se plâng de facturi mari 

Războiul dintre energia regenerabilă şi marii consumatori industriali încă nu s-a terminat, deşi 

primii au avut de înfruntat modificarea semnificativă a schemei de sprijin, în timp ce a doua 

categorie va beneficia de la 1 august de o scutire parţială de la plata certificatelor verzi, principalul 

instrument care a susţinut boom-ul energiei regenerabile în România. 

În timp ce reprezentanţii marilor consumatori de energie electrică se plâng de facturi mari, 

producătorii de energie eoliană spun că de fapt electricitatea livrată de ei a dus la scăderea preţului 

energiei pure din piaţă. 

În realitate, în acest moment distribuţia de energie electrică, adică banii pe care-i iau companii 

precum Enel, E.ON, CEZ sau Electrica pentru a duce prin reţele energia de la producător la prizele 

consumatorilor, reprezintă cel mai important element de cost din factura plătită de populaţie, de 

exemplu. În Bucureşti, o treime din factură se duce la Enel. În total, în perioada 2009-2014 tariful 

de distribuţie a crescut la nivelul celor opt companii de profil cu circa 15%, arată datele furnizate 

de ANRE, astfel că la final, cu toate celelalte elemente cum ar fi certificatele verzi, factura finală 

plătită la un apartament din Bucureşti, de exemplu, a ajuns să fie cu 35% mai scumpă acum decât 

în 2009. 

http://www.bizenergy.ro/constantin-nita-consumatorul-casnic-plateste-mai-mult-la-energie-din-cauza-costului-de-distributie/
http://www.bizenergy.ro/constantin-nita-consumatorul-casnic-plateste-mai-mult-la-energie-din-cauza-costului-de-distributie/
http://www.zfcorporate.ro/energie/razboiul-dintre-eoliene-si-industrie-continua-verzii-spun-ca-ei-au-micsorat-pretul-energiei-pure-consumatorii-se-plang-de-facturi-mari-12871884
http://www.zfcorporate.ro/energie/razboiul-dintre-eoliene-si-industrie-continua-verzii-spun-ca-ei-au-micsorat-pretul-energiei-pure-consumatorii-se-plang-de-facturi-mari-12871884
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„Toată lumea vorbeşte despre componenta de preţ suplimentară pe care o incumbă certificatele 

verzi. Costul energiei electrice, faţă de 2010, a scăzut considerabil şi acest lucru s-a datorat în 

mare măsură aportului energiei eoliene. În acest moment, costul megawattului  la bursă pentru 

energia electrică este de 31 de euro. Acum 2-3 ani, el depăşea 45 de euro. Există o cotă de 

certificate verzi pe care furnizorii trebuie să le cumpere, pe care le încarcă în costul beneficiarilor. 

Acestea sunt în jurul a 7 euro pe megawatt“, a declarat Ionel David, preşedintele Asociaţiei pentru 

Energia Eoliană, în cadrul ZF Live. 

Ajutor de stat de 750 de milioane de euro pentru marii consumatori de energie electrica. Nu 

este clar cum va fi suportata subventia 

Hotararea de Guvern privind instituirea unei scheme de ajutor de stat prin exceptarea marilor 

consumatori de energie electrica de la plata pana la 85% a certificatelor verzi a fost publicata vineri 

in Monitorul Oficial. Actul normativ prevde ca "bugetul total estimat alocat schemei de ajutor de 

stat reprezinta echivalentul in lei a sumei de 750 de milioane de euro". Insa, nu este clar cum va fi 

suportata aceasta suma: de la bugetul de stat sau prin distribuirea certificatelor verzi pe care ar fi 

trebuit sa le plateasca marii consumatori catre micii consumatori si populatie. 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. 

Actul normativ a fost aprobat pe 11 iunie. Nici atunci Guvernul nu a spus cine va suporta 

subventionarea acestor mari consumatori. Contactat 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. 

Imediat dupa aceasta declaratie, membrii Asociatiei Marilor Consumatori Industriali de Energie - 

adica beneficiarii unui ajutor de stat anuntat ieri de Guvern - au transmis un comunicat de presa 

prin care sustineau ca nu sunt de acord ca schema de sprijin sa afecteze restul consumatorilor din 

Romania.  

Actul normativ a fost initiat de Ministerul Economiei si sustinut intens de ministrul Constantin Nita 

si premierul Victor Ponta. 

Masura se aplica pentru consumatorii industriali, favorizatii fiind cei mai mari, printre care Alro si 

ArcelorMittal. In total, vor fi ajutati cam 300 de mari consumatori. Ceilalti, milioane de consumatori, 

casnici si firmele mai mici, vor suporta, intr-o forma sau alta, subventiile catre cei mari. 

Potrivit actului normativ, schema de sprijin are valabilitate de 10 ani si se va aplica de la 1 august 

2014. Imediat dupa aprobarea hotararii, Ministerul Economiei spunea ca se aplica dupa aprobarea 

Notificarii acesteia de catre Comisia Europeana. Nu este clar ce se intampla daca nu este primit 

avizul Comisiei Europene pana pe 1 august. 

Limită la disponibilizări pentru firmele ce plătesc mai puţine certificate verzi 

Companiile cărora statul le acordă sprijin sub forma unei cote reduse de achiziţie de certificate 

verzi sunt obligate să nu disponibilizeze mai mult de 25% din personalul înregistrat în momentul 

în care se califică pentru primirea ajutorului de stat. O altă condiţie este ca firmele să îşi 

eficientizeze activitatea şi să încheie parteneriate cu instituţii de învăţământ pentru cursuri de 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-17629333-ajutor-stat-750-milioane-euro-pentru-marii-consumatori-energie-electrica-nu-este-clar-cum-suportata-subventia.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-17629333-ajutor-stat-750-milioane-euro-pentru-marii-consumatori-energie-electrica-nu-este-clar-cum-suportata-subventia.htm
http://www.focus-energetic.ro/limita-la-disponibilizari-pentru-firmele-ce-platesc-mai-putine-certificate-verzi-18439.html
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specializare în domeniile în care activează, potrivit unei hotărâri de guvern publicată vineri în 

Monitorul Oficial. 

Marii consumatori de electricitate, precum Alro Slatina sau ArcelorMittal Galaţi, s-au plâns în ultimii 

ani de preţul prea mare al energiei electrice şi în special de ajutorul de stat acordat de guvern 

producătorilor de energie din surse regenerabile. Cele două companii sunt principalii beneficiari ai 

acestui ajutor de stat. 

Valoarea ajutorului de stat este de 750 milioane euro, iar numărul beneficiarilor este estimat la 300 

de companii, scrie Mediafax. 

Potrivit Hotărârii de Guvern, marii consumatori de energie electrică vor plăti doar 15-60% din 

certificatele verzi aferente cotei obligatorii stabilite prin legislaţie, ajutorul de stat având ca scop 

evitarea riscului ca aceste companii să îşi piardă competitivitatea din cauza sprijinului acordat 

energiei din surse regenerabile. 

Schema de sprijin are valabilitate de zece ani. 

Prin sistemul certificatelor verzi Guvernul sprijină producţia de energie din surse regenerabile. 

Fiecare producător primeşte gratuit de la Transelectrica un anumit număr de certificate verzi pentru 

energia pe care o produce şi o livrează în reţea. 

Mai departe, producătorii vând certificatele verzi către furnizori, care sunt obligaţi prin lege să le 

cumpere, scopul fiind ca o anumită parte din consumul final de energie să fie asigurată de sursele 

regenerabile. Furnizorii îşi recuperează costurile cu achiziţia certificatelor verzi prin includerea în 

tarife a acestor cheltuieli. 

Populaţia ar putea plăti certificatele verzi pentru industrie 

Populaţia ar putea plăti scutirea de certificate verzi pe care autorităţile au acordat-o industriei grele, 

însă Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este instituţia care 

gestionează sistemul de certificate verzi acordate producătorilor de energie regenerabilă şi 

aceasta trebuie să reglementeze cum se face recuperarea, prin legislaţia secundară, a declarat, 

la Adevărul Live, Constantin Niţă, ministrul Economiei. 

„Noi ne-am ocupat de lege, în sensul că trebuia să dăm aceste stimulente, Comisia Europeană ne 

permite lucrul acesta, există un regulament. Am notificat deja Hotărârea de Guvern, deci am 

parcurs deja toate procedurile necesare pentru acest ajutor de stat, care nu e numai în România, 

e valabil în toată Uniunea Europeană, având în vedere că preţul energiei are consecinţe negative 

asupra competitivităţii produselor. Era nevoie de un asemenea act normativ“, a spus Niţă.  

El a adăugat că, în cazul în care această scutire va fi suportată de consumatorii casnici, creşterea 

facturilor nu va fi una mare. „Mai departe, dacă este nevoie a se vedea care este modul în care se 

plătesc aceste certificate, modul cum funcţionează ele pe piaţă, nu mai este treaba noastră, este 

treaba ANRE, care să-şi regleze această chestiune prin legislaţie secundară făcută de către ei. 

Chiar dacă se duce în preţ, după opinia mea, nu va fi o creştere care să influenţeze semnificativ 

atât consumatorul casnic, cât şi cel industrial. Dar este treaba ANRE-ului să facă acest lucru“, a 

anunţat oficialul. 

Ce prevede Hotărârea de Guvern 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/populatia-putea-plati-certificatele-verzi-industrie-1_53bc1abf0d133766a83ffbdf/index.html
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Hotărârea de Guvern prevede scutirea marilor consumatori de plata a 85% din certificatele verzi 

dacă au o pondere a costurilor cu energia mai mare de 20%. Dacă energia este între 10 şi 20% 

din costuri, atunci vor beneficia de o scutire de 60% din certificatele aferente, iar dacă ponderea 

energiei este doar între 5 şi 10%, vor beneficia de o reducere de 40%. Schema se va aplica de la 

1 august, timp de 10 ani, perioadă în care grupurile industriale respective nu au voie să 

disponibilizeze mai mult de un sfert din angajaţi. Autorităţile se aşteaptă ca în jur de 300 de 

companii să beneficieze de acest ajutor de stat, iar impactul total este estimat la 750 de milioane 

de euro. 

Alro şi ArcelorMittal, cei mai mari consumatori de electricitate din România, au criticat deoseori 

sistemul de certificate verzi, deoarece acestea le majorează foarte mult costurile. Certificatele verzi 

se acordă producătorilor de energie regenerabilă, iar furnizorii sunt obligaţi să le cumpere. La 

rândul lor, aceştia îşi recuperează costurile de la consumatori, certificatele verzi fiind evidenţiate 

separat în facturi. Subvenţiile cu certificatele verzi costă 10 miliarde de euro pe zece ani. 

Ghidul european cere reducerea subvenţiilor 

Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro, declara recent că nu populaţia şi 

micile firme trebuie să suporte costul cu scutirea de certificate pentru marii consumatori, ci 

producătorii de energie regenerabilă, deoarece România şi-a îndeplinit deja cota de energie verde 

asumată pentru anul 2020. Ghidul publicat de către Comisia Europeană prevede faptul că numai 

în cazul în care o anumită ţară nu şi-a îndeplinit cota vor plăti restul de consumatori.  

INS: Producţia internă de energie primară a scăzut şi a fost compensată de importuri 

Producţia internă de energie primară a însumat 8988,2 mii tep (tone echivalent petrol) în primele 

cinci luni ale acestui an, în scădere cu 1,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind 

completată din importuri, care au crescut cu 18,2%, până la 3980,5 mii tep. 

     Principalele resurse de energie primară au totalizat 12968,7 mii tep în perioada ianuarie-mai, 

în creştere cu 490,3 mii tep faţă de perioada corespunzătoare din 2013.  

     Producţia din termocentrale a fost de 11592,3 milioane KWh în creştere cu 840,7 milioane KWh 

(+7,8%). Producţia din hidrocentrale a fost de 7289,3 milioane KWh în creştere cu 488,5 milioane 

kWh (+7,2%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 4738,6 milioane KWh în creştere 

cu 4,2 milioane kWh, (+0,1%). 

     Producţia din centralele electrice eoliene în perioada 1 ianuarie - 31 mai a fost de 2062,3 

milioane KWh, în scădere cu 102,2 milioane KWh faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar 

energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă , a fost de 447,1 milioane KWh, 

în creştere cu 326,8 milioane KWh faţă de perioada corespunzătoare a anului 2013. 

     Consumul final de energie electrică în economia naţională a fost de 20908,1 milioane KWh, cu 

1,4% mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului 2013; iluminatul public a înregistrat o 

scădere cu 23,8%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 2,4%. 

     Exportul de energie electrică a fost de 2355,8 milioane KWh în creştere cu 1876,3 milioane 

KWh. 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/alro-romania-indeplinit-tinta-regenerabile-anul-2040-1_53a063a70d133766a8a8b57e/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/alro-romania-indeplinit-tinta-regenerabile-anul-2040-1_53a063a70d133766a8a8b57e/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/alro-romania-indeplinit-tinta-regenerabile-anul-2040-1_53a063a70d133766a8a8b57e/index.html
http://www.bursa.ro/?s=macroeconomie&articol=241777
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     Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3009,7 milioane KWh în scădere cu 

166,7 milioane KWh, respectiv cu 5,2%. 

     În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 26273,6 milioane KWh, în creştere 

cu 1411,0 milioane KWh (+5,7%) faţă de perioada corespunzătoare a anului 2013. Creşterea 

resursei de energie electrică s-a datorat în principal creşterii producţiei, cu 1558,0 milioane KWh 

(+6,3%).   

Românii au plătit anul trecut 376 de milioane de euro pentru energia regenerabilă. Gradul 

de îndeplinire a ţintei de energie verde este acum de 116% 

Producătorii de energie regenerabilă au primit anul trecut subvenţii în valoare de 376 de milioane 

de euro, bani pe care i-au plătit toţi consumatorii de energie din România, atât industriali cât şi 

casnici, prin facturile la curnt electric, potrivit raportului de monitorizare a pieţei energiei 

regenerabile pe anul trecut, publicat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE). 

„Veniturile încasate, raportate de producătorii de E-SRE (energie electrică din surse regenerabile 

— n.r.) din vânzarea CV pentru anul 2013 au fost de circa 1.663 milioane de lei (376 milioane de 

euro). Impactul în factura consumatorului final în perioada ianuarie — decembrie 2013 a fost de 

40,04 lei/MWh (8,92 euro/MWh)“, se arată în raport, potrivit Agerpres.ro. 

În 2012 bugetul schemei de sprijin pentru regenerabile a fost de 300 de milioane de euro, iar, în 

2011, de 100 de milioane de euro. Astfel că impactul subvenţiilor pentru energia regenerabilă în 

factura finală a fost în 2012 de 28,61 lei pe MWh, în timp ce, cu un an înainte, acest impact era de 

9,028 lei pe MWh. 

Producţia totală de energie electrică din surse regenerabile de energie a fost în anul 2013 de 

22,362 TWh, din care 6,279 TWh au fost susţinuţi prin schema de promovare cu certificate verzi. 

Capacitatea electrică totală instalată la sfârşitul anului 2013 în unităţile de producere a energiei 

regenerabile era de 4.349 MW. „Ponderea energiei electrice din surse regenerabile de energie în 

consumul total brut de energie electrică în anul 2013 a fost de 40%, gradul de îndeplinire a ţintei 

naţionale de energie electrică propuse pentru anul 2013 fiind de 116 %“, se arată la capitolul 

„Concluzii“. 

Ce capacitate au atins proiectele de producere a energiei regenerabile  

Proiectele de producere a energiei din surse regenerabile au ajuns la o capacitate totală de 4.689 

MW, la finele lunii mai, potrivit datelor Transelectrica. 

Astfel, în sistem, existau proiecte eoliene cu o putere de 2.829 de MW, parcuri fotovoltaice cu o 

capacitate totală de 1.200 de MW, microhidrocentrale de 560 de MW şi proiecte pe bază de 

biomasă cu o putere cumulată de 100 de MW. 

La finele lunii februarie, în sistem erau instalate capacităţi de producţie a energiei regenerabile de 

4.582 de MW. 

Producătorii de energie regenerabilă primesc subvenţii sub forma certificatelor verzi, pe care le 

plătesc toţi consumatorii, inclusiv cei casnici, şi care sunt reliefate separat în factura lunară la 

electricitate. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/romanii-platit-anul-trecut-376-milioane-euro-energia-regenerabila-gradul-indeplinire-tintei-energie-verde-116-1_53c4b4ef0d133766a8702c24/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/romanii-platit-anul-trecut-376-milioane-euro-energia-regenerabila-gradul-indeplinire-tintei-energie-verde-116-1_53c4b4ef0d133766a8702c24/index.html
http://www.agerpres.ro/economie/2014/07/14/romanii-au-platit-376-de-milioane-de-euro-pentru-energia-regenerabila-in-2013-17-03-44
http://www.capital.ro/ce-capacitate-au-atins-proiectele-de-producere-a-energiei-regenerabile-.html
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România şi-a asumat ca 24% din consumul final brut de energie din anul 2020 să provină din surse 

regenerabile, însă ANRE a anunţat că această ţintă a fost deja atinsă la 1 ianuarie 2014. Astfel că, 

pentru 2014, cota obligatorie de achiziţie a energiei verzi a rămas la 11,1%, cât a fost în 2013, faţă 

de 15%, cât ar fi trebuit să fie în acest an. 

Pentru a tempera creşterea facturilor, Guvernul a decis, pe 1 iulie 2013, să amâne pentru perioada 

2017 - 2020 acordarea unui număr de certificate verzi. 

Potrivit OUG 57/2013, proiectele fotovoltaice primesc doar patru certificate verzi pe MWh, faţă de 

şase certificate, cum era până la 1 iulie 2013. Proiectele eoliene beneficiază doar de un certificat 

din două, iar microhidrocentralele de două certificate din trei. 

Totodată, noile proiecte care intră în sistem după 1 ianuarie 2014 primesc din start mai puţine 

subvenţii. Potrivit Hotărârii de Guvern 994/2013 din decembrie 2013, parcurile fotovoltaice noi 

primesc doar jumătate din subvenţiile de până acum, respectiv trei certificate din şase. 

 

Producătorii de energie curată se plâng că-i paşte insolvenţa 

Piaţa se confruntă cu un execedent de peste cinci milioane de certificate verzi  

     *  Unii operatori vor avea probleme în rambursarea creditelor, susţin asociaţiile de profil 

       Producătorii de energie curată (din vânt, soare, apă şi biomasă) se plâng că îi paşte insolvenţa 

în acest an, după ce autorităţile au micşorat cota obligatorie de certificate verzi - sistem prin care 

este subvenţionat acest tip de electricitate. 

     Ciprian Glodeanu, preşedintele asociaţiei RPIA din industria fotovoltaică, ne-a declarat: 

"Estimez că la finele anului vom vedea primele insolvenţe în rândul micilor producători de energie 

verde. După reducerea cotei obligatorii de la 14% în 2013 la 11,1% din consum în acest an, am 

calculat că vom avea un excedent de minim circa 5 milioane de certificate verzi, în funcţie de cum 

evoluează consumul şi puterea instalată în domeniul regenerabilelor. Nu există cerere pentru 

aceste certificate pentru că vor fi emise mai multe decât este necesar pentru acoperirea cotei 

obligatorii. Un certificat verde este valabil un an". 

     Domnia sa ne-a precizat că toţi care care au investit în energia verde au accesat credite bancare 

cu un anumit plan de afaceri, care acum nu mai este valabil şi că unii operatori vor avea probleme 

în achitarea ratelor. Oficialul RPIA afirmă că după ce au fost amânate de la tranzacţionare o parte 

din certificate verzi în cursului anului trecut, a fost micşorată cota obligatorie (n.r. numărul de 

certificate pe care toţi consumatorii sunt obligaţi să le achite) pentru 2014, care-i lasă pe investitori 

fără o parte consistentă din veniturile prognozate. 

     Ciprian Glodeanu a subliniat: "Mai mult decât atât, după ce autorităţile au anunţat că vor să-i 

scutească pe marii consumatori de plata a până la 85% din certificate, acestea nu mai au căutare 

pe piaţă deşi preţul a ajuns la nivelul minim stipulat în lege. Operatorii stau în expectativă ca să 

vadă dacă certificatele care nu vor mai fi achiziţionate de marea industrie vor fi redistribuite sau nu 

celorlalţi consumatori". 

     Şi Ionel David, directorul executiv al Asociaţiei RWEA din industria eolienelor, susţine că mulţi 

investitori mici şi medii se vor confrunta cu insolvenţa: "Avem un exces de certificate de 38% în 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=242100
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=242100
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raport cu cota obligatorie. Este evident că aceste certificate vor fi pierdute pentru producători. 

Toată lumea este în expectativă să vadă ce se întâmplă ce certificatele de care sunt scutiţi marii 

consumatori şi nici măcar nu se cumpără certificatele pentru îndeplinirea cotei. Mulţi producători 

mici şi medii sunt în situaţii disperate, având de rambursat împrumuturi către bănci". 

     Domnia sa estimează că 16,5% din producţia totală de electricitate va fi asigurată din surse 

regenerabile, în timp ce cota obligatorie este de doar 11,1%. Ionel David mai spune că primul 

trimestru al anului a adus o producţie cu 25% mai mică în centralele eoliene faţă de perioada 

similară a anului trecut.  

 

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 16.07  17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07  

Preţ mediu [Lei/MWh] 129,12  143,08 154,99 98,08 51,21 142,96 156,00 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

579,12  593,08 604,99 548,08 501,21 592,96 606,00 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

57.254  55.539 56.262 49.558 37.604 53.287 57.937 

 
 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

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

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  

 

 
 

 

  

Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 20.07.2014, ora 07.00 – 27.07.2014, ora 07.00 

 Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi stationar în prima  zi a intervalului, apoi 

în scadere în urmatoarele cinci zile pâna la valoarea de 4100 m3/s si stationara în ultima zi a 

intervalului în jurul acestei valori , situându-se sub media multianuala a lunii iulie (5350 

m3/s). 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului în scadere pe sectorul 

Gruia – Corabia si în crestere pe sectorul Tr. Magurele – Tulcea, iar în a doua parte a 

intervalului vor fi în scadere pe sectorul Gruia – Vadu Oii si în crestere pe sectorul Braila – 

Tulcea. 
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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 


