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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Noi controverse pe scutirea de certificate verzi a marilor consumatori de energie: acordurile 

de exceptare, cu aplicare retroactivă!? 

Dacă exceptarea se aplică din ianuarie 2015, cum va fi facturată consumatorului final diferența de 

certificate verzi pe perioada până la data emiterii acordului de exceptare?  

Un sprijin real pentru societățile mari consumatoare de energie, ajutorul de stat privind exceptarea 

de la plata de certificate verzi lovește în producătorii de energie din surse regenerabile și provoacă 

conflicte între furnizori și consumatorii lor, afectându-le activitatea. Primele acorduri de exceptare 

pentru 14 societăți beneficiare au fost emise de Ministerul Economiei în luna iunie. Pe perioada 

verii, alte câteva zeci de companii au primit acordurile pentru a beneficia de ajutorul de stat, susțin 

surse autorizate. În lipsa acordului de exceptare, consumatorul industrial a fost obligat să plătească 

– în prima jumătate a anului – pentru certificatele verzi aferente energiei pe care o consumă. Pe 

de altă parte, conform prevederilor Legii 220/2008 modificată, obligația “exceptată” este acea 

obligație – anuală și cuantificată trimestrial în sume de bani – a furnizorilor de a achiziționa 

certificate verzi și de a încasa contravaloarea acestora de la consumatori. Potrivit HG 495/2014, 

“exceptarea se aplică la cota obligatorie de achiziție de certificate verzi care se aplică furnizorilor 

de energie, comunicată de ANRE, începând cu anul în care a fost obținut acordul de exceptare”. 

După dezbateri aprinse la ministerele de resort – Economiei și Energiei – și ANRE, interpretarea 

finală dată acestei prevederi legale este că exceptarea marilor consumatori se aplică de la 1 

ianuarie 2015, nu de la data emiterii acestuia! Ambiguitatea, formularea neclară a prevederilor 

Hotărârii de Guvern 495/2014 creează premiza inaplicabilității ajutorului respectiv și, cu siguranță, 

naște discuții și conflicte între furnizori și consumatorii lor, semnalează av. Dana Dunel Stancu, 

Head of Energy & Natural Resources Practice din cadrul casei de avocatură Biriş Goran. 

“Retroactivitatea actelor administrative nu se prezumă și nu se presupune. Și atunci, de la ce sunt 

exceptați consumatorii electrointensivi? O schemă simplă de succesiune în timp ne arată cum un 

consumator ar putea fi “exceptat” de la o plată pe care el deja a efectuat-o. Sau, un furnizor ar 

putea fi obligat să restituie unui consumator contravaloarea certificatelor verzi de la plata cărora a 

fost exceptat, rămânând astfel el cu o pierdere de neacoperit”, afirmă Dana Dunel Stancu.  

 

Președintele AFEER explică de ce a crescut valoarea facturii de energie la consumator 

„Toate costurile din sistemul energetic sunt suportate de consumator. Orice majorare a vreunei 

componente a preţului final se regăseşte în factura finală”, a declarat Ion Lungu, preşedintele 

Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), prezent – în calitate de speaker 

- la dezbaterea „Energia în priză”, organizată de Grupul de presă Bursa. 

Domnia sa a menţionat că, deşi preţul energiei primare a scăzut, valoarea facturii la consumator a 

crescut, explicând acest fenomen: "Există 12 componente ale preţului energiei electrice, cuprinse 

http://www.investenergy.ro/noi-controverse-pe-scutirea-de-certificate-verzi-a-marilor-consumatori-de-energie-acordurile-de-exceptare-cu-aplicare-retroactiva/
http://www.investenergy.ro/noi-controverse-pe-scutirea-de-certificate-verzi-a-marilor-consumatori-de-energie-acordurile-de-exceptare-cu-aplicare-retroactiva/
http://www.afeer.ro/?page=139
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în factură. Dintr-o factură de 600 de lei, costul energiei pure, care se tranzacţionează pe piaţă, 

reprezintă doar 26%. De la 1 iulie 2015, 50% din piaţa de energie pentru consumatorii casnici a 

fost liberalizată, urmând ca, până la 1 ianuarie 2018 să fie complet liberalizată (ANRE a stabilit, 

pentru acest an, ca ”partea neliberalizată” din energia pentru populaţie să provină de la 

Hidroelectrica şi Nuclearelectrica). Reamintesc, la 1 ianuarie 2014 a fost liberalizată complet piaţa 

pentru consumatorii non-casnici. O proporție de 38% din factura finala pentru populaţie înseamnă 

costurile de rețea (31,5% distribuție și restul transport), 8% – marja de furnizare, inclusiv 

echilibrarea si ajustarea alurei curbei de consum, 9% – certificate verzi şi taxa de cogenerare, 19% 

– taxe (acciză şi TVA). Astfel, dintre toate componentele facturii, doar partea de 26% poate fi 

negociată. Dar, dacă preţul energiei pure scade cu 10%, aceasta reprezintă doar 2,6% din totalul 

facturii”, a precizat președintele AFEER. 

În aceste condiţii, deşi nu furnizorul de energie este motivul creşterilor din factură, sunt foarte mulţi 

consumatori care doresc să-şi schimbe furnizorul şi analizează oferte în acest sens, a subliniat 

domnul Lungu, reamintind că AFEER desfăşoară o campanie privind ”capcanele din oferte”. 

”Aceste capcane sunt de două feluri: tehnice şi contractuale. Printre cele tehnice reamintesc 

câteva legate de promisiuni privind calitatea produsului livrat, numărul şi durata întreruperilor, 

reluarea rapidă a alimentării cu energie. Acestea nu depind de furnizor, ci de distribuitor! De aceea, 

dacă într-o ofertă apar astfel de promisiuni, nu sunt corecte. Printre capcanele contractuale, câteva 

dintre cele pe care le-am identificat se referă la scutirea de la plata certificatelor verzi, a bonusului 

de cogenerare sau a taxei radio-tv. Această promisiune este, practic, imposibil de realizat: toate 

aceste taxe sunt stipulate în legislaţia internă”, a precizat reprezentantul furnizorilor de energie. 

Pe de altă parte, domnia sa a făcut referire la problemele cu care se confruntă furnizorii, cu 

repercursiuni în factura clientului final. ”Niciun client nu consumă aceeaşi cantitate de energie în 

fiecare moment al zilei. Mai mult, un consumator poate să-şi schimbe furnizorul de câte ori doreşte, 

ca să obţină condiţii mai bune, un preţ mai bun, ceea ce e foarte bine. Altfel spus, un contract 

dintre un furnizor şi un consumator are cantităţi şi preţuri flexibile. Un furnizor, însă, nu poate 

încheia un contract de cumpărare a energiei de la un producător tot cu preţuri şi cantităţi flexibile! 

Sigur, există posibilitatea de a merge pe piaţa de echilibrare, dar aceasta înseamnă costuri în plus 

care, aşa cum arătam, ajung tot în factura consumatorului! Autorităţile trebuie să revizuiască 

legislaţia şi să permită contracte bilaterale directe, cu preţuri şi cantităţi flexibile, pe termen lung, 

aşa cum există peste tot în lume!”, a completat domnul Ion Lungu. 

Deputatul Traicu : Nu este o presiune, urgență ca în această toamnă să modificăm Legea energiei 

Prezent la Conferința organizată de Bursa, Secretarul de Stat din Ministerul Energiei, 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Bogdan Badea a declarat că se impune o 

revizuire/regândire a cadrului legislativ, anunțând că în minister se lucrează la un mecanism corect 

pentru toate resursele energetice. 

În contextul revizuirii cadrului de reglementare în domeniul energetic, Cristina Micu, membru 

Comitet Director AFEER, a întrebat dacă se recunoaște necesitatea reintroducerii contractelor 

bilaterale pe termen lung, cu prețuri și cantități flexibile. Deputatul Rodin Traicu, membru al 

Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților  a precizat : ”Nu este o presiune, urgență 

ca în această toamnă să modificăm Legea energiei în acest sens. Vom continua dezbaterile la 

Parlament pe acest subiect, părerea mea personală este că trebuie lucrat de la caz la caz. 
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Contractele pe termen lung trebuie să vizeze funcționarea în siguranță a sistemului energetic ‘’. În 

opinia sa, « legea primară în domeniul energiei este foarte bună! »  

INTERVIU Ministrul Energiei: Memorandumul pentru reactoarele 3-4 de la Cernavodă, 

finalizat în câteva săptămâni 

Autorităţile române şi investitorul chinez selectat pentru construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la 

centrala nucleară de la Cernavodă, vor finaliza în două-trei săptămâni memorandumul care stă la 

baza contractului, declară, într-un interviu acordat MEDIAFAX, ministrul Energiei, Andrei Gerea. 

Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Andrei Gerea, vorbeşte în 

interviul acordat MEDIAFAX despre conflictul de la Electrica, despre problemele cu care se 

confruntă Complexul Energetic Hunedoara şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare (RAAN), 

dar şi despre proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă, evaluat la peste 6 

miliarde de euro. 

În urmă cu şapte ani, Nuclearelectrica avea şase investitori străini interesaţi de construcţia 

reactoarelor 3 şi 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă. În prezent, însă, o singură companie, 

China General Nuclear Power Corporation, este în discuţii cu ministerul pentru dezvoltarea acestei 

investiţii, însă negocierile merg lent. Ministrul Gerea susţine că memorandumul care stă la baza 

viitorului contract de dezvoltare a proiectului ar putea fi încheiat în câteva săptămâni, rămânând în 

discuţie un singur punct. 

De centrala nucleară de la Cernavodă se leagă, totodată, şi dezvoltarea noii exploatări de uraniu 

din Carpaţii Orientali, care să asigure combustibilul necesar funcţionării celor două reactoare. 

Despre proiectul exploatării zăcământului de uraniu de la Tulgheş, în Carpaţii Orientali, pe care 

autortiăţile îl au în vedere de mai mulţi ani, Gerea susţine că acum este ”analizat” şi va fi luată o 

decizie “cât de curând”. În urmă cu doi ani, autorităţile elaboraseră un proiect de hotărâre pentru 

a începe această investiţie, însă din cauză că nu au fost găsite surse de finanţare proiectul nu a 

fost aprobat în Guvern. 

CEZ luptă pentru dreptul de a-și apăra instalațiile de furturi 

Distribuitorii de energie trebuie să aibă posibilitatea să-și protejeze instalațiile de intervențiile 

neautorizate ale terților, a declarat Doina Vornicu, director de operațiuni în cadrul CEZ România, 

la o conferință de specialitate. 

Potrivit datelor companiei, 65% din întreruperile neplanificate de energie electrică din Oltenia nu 

sunt cauzate de rețeaua proastă, ci de intervenția neautorizată a terților în rețeaua de utilitate 

publică. Aceste intervenții sunt fie însușirea unui transformator, fie furtul de electricitate, ori 

accidentele auto, care implică un stâlp de electricitate. 

Performanța activității de distribuție a energiei electrice din țara noastră este departe de cea a UE, 

dar, în ultimii ani, în urma investițiilor, evoluția este „către bine”, spune Doina Vornicu. Aceasta a 

atenționat că „toate lucrurile care se întâmplă în economia noastră afectează direct sau indirect 

activitatea de distribuție a energiei electrice, iar, în ultimii șapte ani, în zona Olteniei, consumul de 

profil a scăzut cu 37%, fapt ce generează ineficiența utilizării instalațiilor de distribuție din zonă”. 

„Soluția este să investim în instalații”, a precizat Vornicu. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/interviu-ministrul-energiei-memorandumul-pentru-reactoarele-3-4-de-la-cernavoda-finalizat-in-cateva-saptamani-14709008
http://www.zfcorporate.ro/energie/interviu-ministrul-energiei-memorandumul-pentru-reactoarele-3-4-de-la-cernavoda-finalizat-in-cateva-saptamani-14709008
http://www.investenergy.ro/cez-lupta-pentru-dreptul-distribuitorilor-de-energie-de-a-si-apara-instalatiile/
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Mediafax Talks about Energy. „Investitorii strategici“ din reţelele de distribuţie se plâng că 

sunt „furaţi“ masiv 

Companiile care administrează reţelele de electricitate şi de gaze naturale solicită statului să le 

ajute să recupereze pierderile „semnificative“ cauzate de furturile din reţelele de electricitate şi 

gaze naturale. 

„E adevărat, sunt pierderi mari pe reţele. Legislaţia nu ne sprijină în a recupera aceste pierderi“, a 

declarat ieri Silvia Vlăsceanu, director general al Asociaţiei Companiilor de Utilităţi din Energie 

(ACUE), la conferinţa Mediafax Talks about Energy. 

O mare parte din companiile care activează în sectorul distribuţiei de electricitate şi gaze au intrat 

pe piaţa energetică românească în urma privatizărilor din anii 2004-2005. 

Noii proprietari ai firmelor de distribuţie şi furnizare a energiei şi gazelor au în concesiune reţelele 

respective pe care au obligaţia să le exploateze, să le întreţină, modernizeze şi dezvolte. 

Companiile Enel (Italia), CEZ (Cehia), E.ON (Germania) şi GDF SUEZ (Franţa) sunt câştigătoarele 

contractelor de privatizare a firmelor româneşti de distribuţie şi furnizare a electricităţii şi gazelor 

naturale. 

După exuberanţa de după vânzarea acestor companii către investitorii privaţi, controlaţi de fapt de 

guvernele din ţările lor, statul român a început să fie nemulţumit de serviciile prestate de aceştia. 

În 2013, de exemplu, un raport al Curţii de Conturi arăta că E.ON, CEZ şi Enel nu au investit în 

modernizarea companiilor pe care le-au cumpărat aici banii lor, ci pe cei ai noilor lor filiale locale. 

Electrica SA, compania de la care Enel, CEZ şi E.ON au cumpărat cinci din cele opt filiale de 

distribuţie şi furnizare a energiei, i-a acţionat chiar în judecată pe noii proprietari, dar până acum 

nu a reuşit decât să piardă mai multe procese cu aceştia la Curtea Internaţională de Arbitraj 

Ministrul Energiei: Complexul Energetic Hunedoara poate intra oricând în insolvenţă 

Complexul Energetic Hunedoara poate intra în orice moment în insolvenţă, având în vedere 

situaţia dificilă a companiei şi numărul foarte mare de solicitări în acest sens, a declarat, într-un 

interviu acordat MEDIAFAX, ministrul Energiei, Andrei Gerea, care spune că acest lucru nu ar 

trebui să sperie 

"Situaţia de la Complexul Energetic Hunedoara nu este deloc uşoară. (...) Insolvenţa poate să 

intervină oricând, având în vedere numeroasele cereri de (intrare în insolvenţă - n.r.) care au fost 

depuse, dar nu ar trebui să fie o sperietoare, pentru că s-a văzut că şi în cazul Hidroelectrica a 

produs rezultate foarte bune. Deci nu e un lucru pe care să îl respingem. Deocamdată nu am intrat 

în insolvenţă, dar vom vedea cum vor evolua lucrurile, pentru că solicitări sunt foarte multe, vom 

vedea dacă reşim să menţinem ritmul", a declarat într-un interviu pentru MEDIAFAX ministrul 

Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Andrei Gerea. 

Acesta mai spune că a fost angajat un consultant pentru un plan de restructurare şi pentru găsirea 

unor soluţii de redresare a societăţii. 

"Să vedem şi ce răspuns ne va da consultantul în urma analizei pe care o va face şi apoi să putem 

lua o decizie. V-am spus, nu exclud (insolvenţa - n.r.), având în vedere presiunea care există din 

partea creditorilor, din partea furnizorilor. Am angajat ISPE (Institutul de Studii şi Proiectări 

http://www.zfcorporate.ro/energie/mediafax-talks-about-energy-investitorii-strategici-din-retelele-de-distributie-se-plang-ca-sunt-furati-masiv-14720115
http://www.zfcorporate.ro/energie/mediafax-talks-about-energy-investitorii-strategici-din-retelele-de-distributie-se-plang-ca-sunt-furati-masiv-14720115
http://www.zfcorporate.ro/energie/ministrul-energiei-complexul-energetic-hunedoara-poate-intra-oricand-in-insolventa-14708940
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Energetice - n.r.) ca şi consultant, să găsească soluţii şi pentru restructurare, pentru redresare, 

sfaturi, pentru că sunt probleme pe care nu le putem gestiona doar noi la nivelul Ministerului 

Energiei sau la nivelul consiliului", a afirmat ministrul Energiei, precizând că acest consultant va 

oferi un răspuns într-o lună. 

Ca urmare a pierderilor înregistrate în 2013 şi în 2014, Complexul Energetic Hunedoara se 

confruntă cu probleme grave de lichiditate. 

Complexul Energetic Hunedoara este cel mai mare agent economic din Valea Jiului şi din judeţul 

Hunedoara şi, de asemenea, este singura societate care furnizează agent termic în municipiul 

Deva şi în oraşele din Valea Jiului. În structura Complexului Energetic Hunedoara sunt incluse 

minele de huilă Lupeni, Lonea, Livezeni şi Vulcan, alături de termocentralele Mintia şi Paroşeni. 

Construcţia grupului energetic de 600 MW de la Rovinari va demara în prima parte a anului 

viitor 

Complexul Energetic Oltenia şi China Huadian Engineering vor demara în prima parte a anului 

viitor construcţia grupului energetic de 600 MW de la Rovinari, investiţie de 847 milioane de euro. 

„Construcţia va începe în prima parte a anului viitor şi va dura minimum trei ani. Acum se negociază 

diverse amănunte precum preţul apei de răcire, care va fi asigurată de complex, preţul cărbunelui, 

facilităţile pe care noi le vom pune la dispoziţie. Vom face o companie de proiect, iar participarea 

Complexului Energetic Oltenia va fi de 10%, însă putem merge până la 49%, în funcţie de 

capacităţile financiare“, a declarat Laurenţiu Ciurel, directorul general al Complexul Energetic 

Oltenia. Societatea de stat vrea să înscrie până la sfârşitul anului compania de proiect la Registrul 

Comerţului, iar aceasta să se ocupe apoi de procurarea autorizaţiilor necesare construcţiei. 

Guvernul a aprobat la începutul lunii septembrie un memorandum privind construirea unui grup de 

600 MW la Rovinari cu investitorii chinezi. Noua termocentrală va funcţiona pe bază de lignit şi va 

fi construită pe amplasamentul a două blocuri energetice ale termocentralei Rovinari, în prezent 

dezafectate. Proiectul va fi derulat de o firmă mixtă, în care investitorul străin va deţine majoritatea 

acţiunilor. Construcţia termocentralei va dura între trei şi trei ani şi jumătate. Unitatea va fi echipată 

cu tehnologie modernă, astfel că preţul la care va produce electricitatea va fi printre cele mai mici 

dintre toate termocentralele din România. Investiţia necesită 847 de milioane de euro şi va fi făcută 

în parteneriat cu grupul China Huadian Engineering. „Proiectul, de tip «Green/Brown Field», va fi 

realizat de către o societate cu capital mixt la care vor participa China Huadian Engineering Co. 

Ltd., cu un aport iniţial, în numerar, de cel puţin 30% din totalul capitalului social necesar realizării 

investiţiei şi cu asigurarea ulterioară a finanţării, şi Complexul Energetic Oltenia (CEO), cu aport în 

natură (terenuri şi construcţii). Valoarea totală a proiectului, estimată prin Studiul de fezabilitate, 

este de 847,639 de milioane euro, cu o perioadă de recuperare a investiţiei de aproximativ 12 ani 

şi o durată de viaţă de 30 de ani, punerea în funcţiune fiind prevăzută pentru anul 2019. 

Implementarea proiectului, care va utiliza drept combustibil de bază lignitul de la carierele Roşia, 

Tismana şi Pinoasa, ce aparţin CEO, va aduce avantaje substanţiale pentru CEO şi pentru 

economia românească, în general“, anunţa Guvernul la începutul lunii septembrie. 

Finanţe personale  

Nuclearelectrica la doi ani de la ofertă: investitorii au marcat pierderi de 25% 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/constructia-grupului-energetic-600-mw-rovinari-demara-parte-anului-viitor-1_55f6d505f5eaafab2c98b821/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/constructia-grupului-energetic-600-mw-rovinari-demara-parte-anului-viitor-1_55f6d505f5eaafab2c98b821/index.html
http://www.zfcorporate.ro/zf-print/prima-pagina/nuclearelectrica-la-doi-ani-de-la-oferta-investitorii-au-marcat-pierderi-de-25-14714053
http://www.zfcorporate.ro/zf-print/prima-pagina/nuclearelectrica-la-doi-ani-de-la-oferta-investitorii-au-marcat-pierderi-de-25-14714053
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Nuclearelectrica (SNN), care a deschis în 2013 valul de noi listări pe bursa de la Bucureşti după o 

pauză de cinci ani, s-a dovedit un pariu greşit. 

Declinul consumului şi al preţurilor pe piaţa energiei alături de taxele introduse de guvern peste 

noapte au transformat acţiunea SNN, descrisă în momentul ofertei drept un titlu ce va avea o 

evoluţie stabilă asemeni unei obligaţiuni, într-o investiţie care a muşcat 25% din banii investitorilor. 

De la ofertă până în prezent, capitalizarea bursieră a companiei a scăzut cu un miliard de lei, iar 

acum Nuclearelectrica valorează 2,1 miliarde de lei. 

Anul acesta, acţiunile au mai scăzut cu 11%, din cauza preţurilor mici la energie şi a persistenţei 

taxei „pe stâlp“. 

„Perspectiva acţiunii depinde de aşteptările privind creşterea profitului, iar acestea depind de 

evoluţia preţurilor energiei. Pe partea de costuri cel mai important impact ar trebui să vină de la 

eliminarea taxei pe construcţiile speciale (circa 62 mil. lei anual) prevăzută pentru anul 2017“, 

spune Alexandru Combei, analist financiar la Raiffeisen Bank. 

Taxa „pe stâlp“ a şters 40% din profitul Nuclearelectrica în 2014. 

Carmen Neagu, Transelectrica: Cei 22.000 MW din sistemul energetic românesc sunt pe 

hârtie. Jumătate din capacităţi nu sunt funcţionale 

Proiectul privind strategia energetică a României acoperă doar zona de energie electrică şi de 

resurse, cea de energie termică fiind foarte puţin acoperită, deşi reprezintă 50% din balanţa 

energetică a unei ţări, a declarat Carmen Neagu, preşedintele Consiliului de Supraveghere al 

Transelectrica. 

Acum vine iarna, vrem-nu vrem, nu vom ieşi din această zonă climatică“, a spus Neagu. Ea a mai 

spus că unele grupuri anunţate de producători ca fiind disponibile nu au mai funcţionat de câţiva 

ani şi că aproape jumătate din capacităţile instalate de 22.000 de MW ale României nu ar fi 

funcţionale la acest moment. „Cele 22.000 MW în capacităţi instalate în toate tipurile de unităţi de 

producere a electricităţii nu sunt decât pe hârtie. Producătorii le anunţă ca disponibile. Vom avea 

la iarnă o imagine mult mai clară asupra acestui aspect. În realitate, nu funcţionează nici măcar 

jumătate din acestea. Sunt blocuri care nu au mai funcţionat din 2011. Însă dacă la un moment dat 

ar fi nevoie să se pună în funcţiune să zicem 12.000 MW din această capacitate am avea o mare 

problemă“, a afirmat reprezentantul Transelectrica. În România nu au fost funcţionat mai mult de 

10.000 MW după Revoluţia din 1989. Ba mai mult, abia în condiţii deosebite consumul creşte spre 

acest nivel (lipsa vântului, secetă, temperaturi ridicate sau ger). Carmen Neagu a mai completat 

că politicienii trebuie să îşi asume închiderea capacităţilor foarte vechi. „Strategia energetică a unei 

ţări este asumarea unor alegeri. Dincolo de cadrul european, legal etc, înseamnă asumarea unor 

alegeri având în vedere contextul global. Vorbim despre (România ca) un hub energetic, dar ce 

înseamnă? Vorbim de un producător de energie, de un furnizor, de un furnizor de produse 

valorificate superior, de produse tehnologice? România are strategie, avem prea multe chiar. 

Avem şi oarecare predictibilitate, adică avem proiecte pe masă de când am terminat eu facultatea. 

Problema e de a avea predictibilitate în acţiune“, a afirmat Neagu 

Şeful CEZ România: Ceasul energiei româneşti arată ora 11:59. E greu de înţeles care va fi 

strategia statului 

http://www.zf.ro/wikizf/societatea-nationala-nuclearelectrica-s-a-8132230
http://adevarul.ro/economie/afaceri/carmen-neagu-transelectrica-cei-22000-mw-sistemul-energetic-romanesc-hartie-jumatate-capacitati-nu-functionale-1_55f97ba0f5eaafab2cabafb3/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/carmen-neagu-transelectrica-cei-22000-mw-sistemul-energetic-romanesc-hartie-jumatate-capacitati-nu-functionale-1_55f97ba0f5eaafab2cabafb3/index.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/seful-cez-romania-ceasul-energiei-romanesti-arata-ora-11-59-e-greu-de-inteles-care-va-fi-strategia-statului-14715736
http://www.zfcorporate.ro/energie/seful-cez-romania-ceasul-energiei-romanesti-arata-ora-11-59-e-greu-de-inteles-care-va-fi-strategia-statului-14715736
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Supracapacitatea de producţie a sistemului energetic românesc există doar pe hârtie, regle-

mentările din domeniu sunt „contradictorii“, iar producătorii de energie din surse regenerabile sunt 

tot mai aproape de a închide din cauza reducerii sprijinului din partea guivernului, susţine Martin 

Zmelik, şeful CEZ România. 

„Pentru sistemul energetic e ora 11:59. Este chiar greu de înţeles care e strategia şi care vor fi 

viitoarele oportunităţi pentu companii“, a afirmat şeful CEZ România, companie care este cel mai 

mare investitor în producţia de energie eoliană de pe piaţa locală. 

CEZ a investit peste 1 mld. euro în construcţia mai multor parcuri eoliene în Dobrogea, pe care le 

operează prin intermediul a trei firme. Cele trei firme au raportat anul trecut pierderi de aproape 1 

mld lei (227 mil. euro), faţă de un profit de 189 mil. lei în 2013, potrivit datelor furnizate de CEZ 

pentru anuarul „Cei mai mari jucători din economie“ editat de Ziarul Financiar. 

Investiţia grupului ceh a fost făcută în momentul în care schema de sprijin prin certificate verzi din 

partea statului pentru energia regenerabilă era extrem de generoasă. Din 2013, mai ales la 

presiunea marilor consumatori de energie, guvernul a diminuat schema de sprijin pentru energia 

verde, astfel că multe companii au început să înregistreze pierderi. CEZ era chiar dispusă, la 

începutul anului trecut, să renunţe la parcurile eoliene, dar a renunţat la această variantă. „Mixul 

energetic este distrus, la fel este şi concurenţa între tipurile de resurse. Vor fi tot mai mulţi 

producători de energie regenerabilă care nu îşi vor putea vinde certificatele verzi şi tot mai mulţi 

se vor închide“, spune Zmelik. 

Companiile din industria energetică aşteaptă din partea statului o strategie pentru acest sector 

care, în opinia multora, trebuie să elimine inegalităţile dintre diferitele surse de producere a 

energiei. Deşi un astfel de îndreptar energetic există din 2007, fiind chiar aprobat de guvern, 

prevederile incluse în el nu mai corespund situaţiei actuale. Guvernul promite de mai mulţi ani că 

va face o nouă tablă de legi pentru energie, dar deocamdată nu a reuşit. 

Veste bună sau rea?  

Scăderea consumului de energie duce România la cel mai înalt grad de independenţă 

energetică din ultimii 20 de ani 

În acest moment singura dependenţă energetică accentuată este cea de petrol, unde importurile 

asigură circa 60% din consum. 

România bifa la finalul anului 2013, ultimul pentru care Statistica are date, cel mai înalt grad de 

independenţă energetică din 1992 încoace, un nivel similar, de 81,7%, fiind atins numai în 2009, 

cel mai dureros an de criză de după prăbuşirea Lehman Brothers. 

În 2009 consumul de electricitate a scăzut cu aproape 10%, iar cel de gaze naturale cu 15%, 

consumul de produse petroliere bifând o evoluţie similară. 

Dar în timp ce cererea de energie dă semne de revenire, iar consumul de carburanţi este pe o 

pantă ascendentă datorită scăderii preţurilor la pompă, consumul de gaze merge din minim în 

minim din cauza cererii reduse din sectorul chimic şi cel al producerii de energie termică. Faţă de 

2008, consumul de gaze al României a înregistrat un recul de aproape 23% în 2014, iar scăderea 

cererii a continuat şi în prima jumătate a acestui an cu un ritm de 7%. 

http://www.zf.ro/wikizf/CEZ-romania-s-a-13041274
http://www.zfcorporate.ro/energie/scaderea-consumului-de-energie-duce-romania-la-cel-mai-inalt-grad-de-independenta-energetica-din-ultimii-20-de-ani-14715642
http://www.zfcorporate.ro/energie/scaderea-consumului-de-energie-duce-romania-la-cel-mai-inalt-grad-de-independenta-energetica-din-ultimii-20-de-ani-14715642
http://www.zfcorporate.ro/energie/scaderea-consumului-de-energie-duce-romania-la-cel-mai-inalt-grad-de-independenta-energetica-din-ultimii-20-de-ani-14715642
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Datele din rapoartele ANRE sunt relevante în acest sens şi oglindesc reorganizarea profundă a 

celui mai important consumator de gaze local, industria chimică. 

Dacă în 2008 industria chimică ardea trei miliarde de metri cubi, în 2013 aceasta a mai avut nevoie 

de două miliarde de metri cubi, iar anul trecut cererea s-a ridicat la 1,7 miliarde de metri cubi. 

De la importuri totale de gaze de aproape 4 miliarde de metri cubi care acopereau circa un sfert 

din necesarul pieţei interne şi pentru care se plăteau anual sume de peste un miliard de dolari, în 

mai importurile au ajuns să reprezinte doar 0,04% din consumul României. 

Spre exemplu, anul trecut, potrivit datelor Gazprom Export, România a mai avut nevoie de 0,33 de 

miliarde de metri cubi, în contextul în care în 2007 cumpăra de la ruşi o cantitate de 12 ori mai 

mare. 

Dacă în 2007 factura plătită pentru gazele de import se ridica la aproape 1,2 miliarde de dolari, 

anul trecut România a mai plătit pentru gazele ruseşti numai 121 de milioane de dolari. 

Consumul de energie electrică a crescut însă anul trecut după trei ani de evoluţie negativă, iar 

ritmul de circa 2-3% s-a menţinut şi în prima jumătate a acestui an. Pe de altă parte, România a 

avut în 2014 an an excepţional din punct de vcedere al exporturilor, cu peste 8 TWh trimişi peste 

graniţe, pe aproape 3,5 ori mai mult decât în 2013, şi cu peste 50% mai mare faţă de 2008. În bani, 

această energie trimisă peste hotare înseamnă aproape 300 de milioane de euro şi o gură de 

oxigen pentru producătorii locali. 

Nuclearelectrica asigură: La CNE Cernavodă nu este posibil un eveniment nuclear ca cel de 

la Fukushima 

CNE Cernavodă deține o margine de securitate mai mult decat suficientă pentru a face față unor 

accidente sau evenimente în afara bazei inițiale de proiectare, experții internationali apreciind atât 

nivelul de securitate nucleară a centralei, cât și seria de măsuri inițiate imediat după accidentul de 

la Fukushima, precizează Nuclearelectrica într-un comunicat transmis BVB spre informarea 

investitorilor și acționarilor, ca urmare a unui material publicat pe site-ul organizației “Terra Mileniul 

III” , în care se citează un studiu realizat de un grup de ONG-uri cu privire la rezultatele testelor de 

stres efectuate de CNE Cernavodă. Concluziile raportului experților naționali și ai Comisiei 

Europene relevă faptul că la CNE Cu un factor de capacitate de 91,4% de la punerea în functiune, 

Romania se situează în prezent pe primul loc in lume, dintr-un total de 392 de unități nucleare, 

aparținând 181 de centrale nucleare din 28 de state. Reprezentanții Nuclearelectrica califică 

materialul care citează un studiu realizat de ONG-uri ca fiind “o pseudo-post-evaluare a rapoartelor 

rezultate ca urmare a efectuării testelor de stres la CNE Cernavodă, o compilație de informații 

necorelate cauzal, fără fundament tehnico-științific și greșeli grave de interpretare a informațiilor 

din rapoartele oficiale conținând concluzii și măsuri care nu doar că nu au niciun corespondent în 

realitate, dar reprezintă acuzații nedocumentate și neverificate”.  

Havrileț (ANRE): Nu mai există solicitări pentru investiţii în eoliene 

Încurajăm investițiile pe biomasă Autoritățile își îndreaptă atenția pe investiţiile în biomasă. ‘Vrem 

să încurajăm investiţiile pe biomasă, pentru că reprezintă o oportunitate foarte mare pentru 

România. La ora actuală, mai puţin de 1 la sută din producţia de energie se realizează prin 

utilizarea biomasei”, a declarat Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în cadrul conferinței Mediafax. Interesul pentru 

http://www.investenergy.ro/nuclearelectrica-asigura-la-cne-cernavoda-nu-este-posibil-un-eveniment-nuclear-ca-cel-de-la-fukushima/
http://www.investenergy.ro/nuclearelectrica-asigura-la-cne-cernavoda-nu-este-posibil-un-eveniment-nuclear-ca-cel-de-la-fukushima/
http://www.investenergy.ro/havrilet-anre-incurajam-investitiile-pe-biomasa-nu-mai-sunt-solicitari-pe-componenta-eoliana/
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biomasă vine în condițiile în care nu mai există solicitări pentru investiţiile pe componenta eoliană, 

spune șeful ANRE, cu precizarea că „pe componenta fotovoltaică, este nevoie de o investiţie de 

600.000 de euro pe MW, pe cea eoliană – 1,4 milioane de euro pe MW, iar la biomasă de 

aproximativ 600.000 de euro pe MW”. Pe componenta eoliană nu mai sunt solicitări de investiţii, 

mai ales în condiţiile reducerii numărului de certificate verzi acordate, însă la biomasă se acordă 

trei plus unu certificate verzi, a afirmat Havrileţ.  

Exportul de energie rămâne interzis producătorilor! 

Cu toate demersurile adresate autorităților, poducătorii de energie tot nu pot vinde direct energie 

la export! Autoritatea Națională în domeniul Energiei – ANRE și Ministerul Energiei nu și-au 

schimbat poziția, spre marea nemulțumire a acestora. “La ora actuală un producător de energie 

nu poate vinde direct, deci nu poate intra pe piaţa de export. Ceea ce produce intră mai întâi pe 

piaţa internă, traderul fiind cel care stabileşte direcţia pe care o ia energia produsă”, a declarat 

Niculae Havrileț, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE. 

El a răspuns astfel lui Karoly Borbely, director la Hidroelectrica, care a insistat ca producătorii să 

aibă posibilitatea să facă export de energie. “Nicio companie românească nu este în stare să vândă 

energie înafara țării. Cei 40-50 de traderi fac legea pe piață”, a afirmat directorul Hidroelectrica. 

Citiți și Ministerul Energiei, surd la apelul Hidroelectrica pentru o opinie privind posibilitățile de 

export energie În schimb, șeful ANRE se declară mulțumit de exportul de energie al României, 

care – spune el – reprezintă o activitate care a căpătat o importanţă tot mai mare în ultima perioadă, 

şi mai ales în ultimul an. “România produce mult mai mult decât consumă. Exportul de energie e 

o activitate foarte importantă, mai ales în ultimul an după cuplarea piețelor. Din producţia de 7.500 

de Megawaţi, s-au exportat 900 de Megawaţi, adică circa 12 la sută. Preţul energiei pentru export 

este chiar mai mic decât cel practicat în ţară, deoarece am exclus unele taxe, iar bonusul de 

cogenerare nu se mai plăteşte. Pentru a încuraja dezvoltarea producţiei de energie electrică în 

zona de nord, taxa de injecţie a fost zero, însă în ciuda acestui fapt nu au apărut producători 

importanți”, a declarat Niculae Havrileț la o conferință a Mediafax. Și reprezentanții Transelectrica 

sunt multumiți de evoluția exportului de energie. “Există un export semnificativ de energie din 

România. Producătorii nu sunt obstrucționați la export”, a precizat Cătălin Lucian Chimirel, membru 

în Directoratul Transelectrica. 

BOGDAN BADEA, MINISTERUL ENERGIEI:  

"Sectorul energetic trăieşte, în proporţie de 90%, din investiţiile făcute până în 1990"  

Vlăsceanu, ACUE: "Avem pierderi mari din cauza furturilor de energie, iar legislaţia nu ne ajută să 

recuperăm pagubele" 

       Sectorul energetic local trăieşte în proporţie de 90% de pe urma investiţiilor realizate până în 

1990 şi are o nevoie acută de proiecte, a declarat, ieri, Bogdan Badea, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Energiei, IMM-urilor şi Mediului de Afaceri, în cadrul unei conferinţe de profil. 

     Domnul Badea a precizat că ţara noastră nu duce lipsă de strategii în domeniu, ci mai degrabă 

avem o lipsă de coerenţă în implementarea strategiilor. 

     Potrivit demnitarului, Ministerul Energiei doreşte să realizeze o analiză pe fiecare pachet de legi 

care reglementează acest sector, astfel încât să stabilească direcţiile viitoare de acţiune. 

http://www.investenergy.ro/exportul-de-energie-ramane-interzis-producatorilor/
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=278767&key=MjAxNS0wOS0xOCAxIGUyNzJlZDgzODJlYTMyY2RmOTVlNGI2YTBkNGIwOWIx
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=278767&key=MjAxNS0wOS0xOCAxIGUyNzJlZDgzODJlYTMyY2RmOTVlNGI2YTBkNGIwOWIx
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     "Din punct de vedere statistic, România şi-a atins ţintele de eficienţă energetică, dar le-a atins 

într-o manieră care pe mine mă îngrijorează, pentru că a scăzut consumul şi nu pentru că am 

implementat nişte măsuri extraordinar de consistente pe această zonă", apreciază Bogdan Badea, 

subliniind: "Nu am făcut lucruri spectaculoase la Ministerul Energiei în ultimele7-8 luni, pentru că 

ne-am dorit să avem o imagine de ansamblu a sectorului. O să venim cu politici cât mai rapid 

pentru a corecta cât mai multe dintre disfuncţionalităţile pieţei energetice. Există multe zvârcoliri la 

nivelul ministerului şi sper ca acestea să se transforme într-o performanţă mai bună, precum şi în 

strategii şi măsuri mai eficiente". 

     În plus, ca urmare a încetinirii investiţiilor din sectorul energetic, Ministerul Energiei poartă 

discuţii cu ANRE ca să gândească un mecanism prin care operatorii să fie motivaţi să îşi reducă 

pierderile şi să realizeze investiţii. 

     "Dacă în sectorul de energie regenerabilă au apărut investiţii noi, în ceea ce priveşte alte tipuri 

de lucrări, precum cele la reţele sau realizarea de mari capacităţi de producţie, ţara noastră este 

deficitară şi de aceea există şi o distorsiune în piaţă în ceea ce priveşte eficienţa sau ineficienţa 

unor operatori economici", a explicat secretarul de stat de la Ministerul Energiei. 

      Potrivit lui Bogdan Badea, energia termică este o prioritate pentru Ministerul Energiei, care 

face demersuri pentru asigurarea materiei prime, astfel încât să nu existe sincope de alimentare 

cu agent termic la iarnă. "Vom lua măsuri care să sporească gradul de aprovizionare, în 

săptămânile care urmează", a completat domnia sa. 

     Totodată, secretarul de stat a mai spus că, în această iarnă, nu se pune problema ca furnizarea 

energiei termice să fie întreruptă în Bucureşti, chiar şi în condiţiile datoriilor pe care RADET le are 

faţă de ELCEN. 

     Săptămâna trecută, Gabriel Dumitraşcu, preşedintele Consiliului de Administraţie al RADET, a 

avertizat, în cadrul conferinţei BURSA "Energia în priză" că, din cauza stării proaste a reţelelor, la 

iarnă există un risc major de avarii în sistem, care îi vor lăsa pe bucureşteni fără căldură pe 

perioada de efectuare a reparaţiilor necesare.  

     Domnul Dumitraşcu a spus atunci că nivelul de încasare pentru energia termică în Bucureşti 

este de peste 95%, cel mai ridicat din ţară, însă instalaţiile îmbătrânite pun în pericol alimentarea 

consumatorilor cu energie termică, în perioada de iarnă. 

     *  Vlăsceanu, ACUE: "Încetinirea investiţiilor energetice nu trebuie să fie pusă în cârca 

operatorilor" 

     În replică, Silvia Vlăsceanu, directorul ACUE (Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie), a 

declarat că încetinirea investiţiilor energetice nu trebuie să fie pusă în cârca operatorilor economici 

şi că autorităţile trebuie să se întrebe de ce operatorii au preferat să realizeze doar investiţii uşoare 

în ultimii ani. 

Premierul Ponta, trimis în judecată de DNA în dosarul Rovinari-Turceni 

Potrivit DNA, Laurențiu Ciurel și Dumitru Cristea au prejudiciat complexurile energetice Turceni și 

Rovinari cu 5,6 milioane euro Premierul Victor Ponta a fost deferit justiției pentru fals în înscrisuri 

sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și 

spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual 

http://www.investenergy.ro/premierul-ponta-trimis-in-judecata-de-dna-in-dosarul-rovinari-turceni/
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de Avocat ”Ponta Victor-Viorel, se precizează într-un comunicat al DNA. În dosar mai sunt trimiși 

în judecată senatorul Dan Șova; Laurențiu Ciurel – director general CE Oltenia, care la data 

faptelor avea calitatea de director general al CE Rovinari, Dumitru Cristea – fost director general 

al CE Turceni și Octavian Laurențiu Graure – fost director economic al CE Turceni. Procurorii 

susțin că, în perioada octombrie 2007 — decembrie 2008, Victor Ponta, prin cabinet individual de 

avocat, a obținut de la SCA ”Șova și Asociații” suma de peste 181.000 lei, pentru presupuse 

activități efectuate în conlucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat, scrie Agerpres în ediția 

online. 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 

Preţ mediu [Lei/MWh] 186,57 208,63 230,65 238,72 189,68 83,32 219,13 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

636,57 658,63 680,65 688,72 639,68 533,32 669,13 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

59.551 57.758 56.624 57.176 57.803 53.504 53.887 

 

Preţuri şi volume 08.09 09.08 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 

Preţ mediu [Lei/MWh] 220,67 226,72 177,04 179,58 155,24 176,66 199,70 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

670,67 676,72 627,04 629,58 605,24 626,66 649,70 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

63.069 62.233 60.089 59.452 55.547 52.403 54.962 

 

Preţuri şi volume 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 

Preţ mediu [Lei/MWh] 222,18 216,25 199,91 226,24 193,99 176,82 184,04 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

672,18 666,25 649,91 676,24 643,99 626,82 634,04 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

54.571 56.574 57.535 56.529 59.934 55.633 58.602 

 

Preţuri şi volume 22.08 

Preţ mediu [Lei/MWh] 185,96 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

635,96 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

63.164 
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