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1.1.A. Energie Electrica 
 

Ponta anunţă că taxa de cogenerare va fi scoasă din factura la energie 

Taxa de cogenerare va fi scoasă din factura la energie, a anunţat premierul Victor Ponta, 

precizând că a discutat deja în acest sens cu ministrul de resort. 

"Astăzi am vorbit cu ministrul şi se scoate taxa de cogenerare", a spus Ponta la postul B1 TV. 

La finele lunii martie, reprezentanţii ANRE au anunţat că au discutat cu premierul Victor Ponta şi 

ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, despre diverse posibilităţi de diminuare, în 

acest an, a efectelor în facturi a schemei de sprijin a energiilor regenerabile, dar au arătat că 

aceasta este "o sarcină foarte grea". 

Taxa de congenerare, inclusă în factura de energie electrică, este percepută în baza unei 

directive europene, cu scopul de a sprijini investiţiile în tehnologiile mult mai eficiente de 

producere a energiei. 

ANRE: Nu se va elimina taxa de cogenerare, va fi reevaluată 

Preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ, spune că premierul Victor Ponta nu avea, probabil, toate 

elementele privind taxa de cogenerare atunci când a anunţat eliminarea ei din facturi, precizând 

că ANRE lucra deja la o variantă de reducere a taxei. 

"Probabil, premierul Ponta nu a cunoscut toate elementele legate de taxa de cogenerare. (...)  

Nu cred că putem vorbi de eliminarea ei, ci de reevaluare, adică să scadă în anumite cazuri. (...) 

Vom propune o altă formă, în care să revizuim algoritmul de calcul. ANRE era preocupată de 

acest lucru înainte de declaraţia premierului. Încă nu avem date foarte clare", a declarat Havrileţ, 

citat de Mediafax. 

Premierul Victor Ponta a afirmat, luni, că a discutat cu ministrul delegat pentru Energie, 

Constantin Niţă, arătând că va fi eliminată taxa de cogenerare din facturi. 

"Astăzi am vorbit cu ministrul şi se scoate taxa de cogenerare", a spus Ponta luni la postul de 

televiziune B1. 

Ponderea în facturi a taxei de cogenerare este de 2-3%, a arătat preşedintele ANRE. 

Cogenerarea înseamnă producţia simultană a electricităţii şi căldurii. 

Potrivit lui Havrileţ, taxa de cogenerare a fost introdusă în facturile consumatorilor ca urmare a 

angajamentelor asumate pe plan extern de România pentru reducerea poluării. El a menţionat că 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) era deja în discuţii cu 

Guvernul pe tema taxei de cogenerare 

http://www.zfcorporate.ro/energie/ponta-anunta-ca-taxa-de-cogenerare-va-fi-scoasa-din-factura-la-energie-10749866
http://www.curierulnational.ro/Economie/2013-04-17/ANRE%3A+Nu+se+va+elimina+taxa+de+cogenerare%2C+va+fi+reevaluata&hl=energ&tip=toate
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De ce nu poate fi eliminata taxa de cogenerare asa cum a anuntat Victor Ponta. 

Contributia pentru CET-uri ar putea fi, cel mult, injumatatita 

Premierul Victor Ponta a anuntat ca va fi eliminata taxa de cogenerare. Insa, realitatile din 

sectorul energetic demonstreaza ca este o declaratie putin cam hazardata. Potrivit unor surse 

guvernamentale, eliminarea totala a taxei ar inseamna ruinarea majoritatii societatiilor de 

termoficare si, mai departe, tensiuni sociale in aproape toate orasele din tara. Contactat de 

HotNews, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), 

Niculae Havrilet, a spus ca se fac evaluari in vederea reducerii cuantumului contributiei, nu a 

eliminarii acesteia. "Declaratia premierului vine in intampinarea solicitarilor si amenintarilor foarte 

dure ale consumatorilor industriali", a spus Havrilet. Este vorba de aceiasi mari consumatori care 

fac presiuni pentru reducerea schemei de sprijin pentru producatorii de energie regenerabila si 

pentru inghetarea liberalizarii preturilor la gaze. Vezi in text ce inseamna taxa de cogenerare si 

cum are de ales Guvernul intre CET-uri si companii precum ArcelorMittal sau InterAgro. 

De aproape doua luni, marii consumatori, in frunte cu ArcelorMittal, fac presiuni asupra 

Guvernului pentru eliminarea certificatelor verzi, pentru blocarea  liberalizarii preturilor la gaze si, 

mai nou, pentru eliminarea taxei de cogenerare. Trebuie precizat ca acesti consumatori au platit, 

ani la rand,  printre cele mai mici preturi la energie electrica si gaze naturale din UE. Vezi datele 

Eurostat.  

In privinta energiei electrice, solicitarile ArcelorMittal sunt ca si rezolvate in conditiile in care 

Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru  Energie, a pus in dezbatere  publica un proiect 

privind suspendarea pana in 2017 a schemei de sprijin pentru producatorii de energie 

regenerabila. Mai raman  solicitarile legate de amanarea liberalizarii preturilor la gaze si de 

eliminare a taxei de cogenerare. Nu doar ArcelorMittal insista pentru energie  electrica si gaze 

mai ieftine, ci si companiile reprezentate de asociatia Conpirom. Pe partea de gaze se alatura si 

InterAgro care a amenintat ca trimite  angajatii in somaj, potrivit Dailybusiness.ro 

Citeste si Problema amanarii liberalizarii preturilor la gaze: Guvernul trebuie sa aleaga intre 

plecarea ArcelorMittal din tara si pierderea unor venituri de circa 254 milioane de euro la bugetul 

statului  

Reamintim ca societati precum ArcelorMittal, Alro si grupul InterAgro au beneficiat de-a lungul 

anului de tot felul de avantaje prin contracte bilaterale.  Alro si ArcelorMittal prin contracte cu 

Hidroelectrica (Pentru Alro contractul a fost renegociat), iar InterAgro prin contracte cu Romgaz. 

De altfel, in  ianuarie 2012, DIICOT a inceput o ancheta pentru subminarea economiei nationale 

si favorizarea InterAgro, firma omului de afaceri Ioan Niculae. 

Taxa de cogenerare va fi reevaluata, nu eliminata 

Pe de alta parte, Niculae Havrilet a spus ca este in derulare o procedura de verificare a modului 

in care sunt utilizate sumele stranse din taxa de  cogenerare. Teoretic, acesti bani trebuie sa fie 

folositi pentru investitii in cogenerare de inalta eficienta. Sute de societati de termoficare din 

intreaga  tara, adica aproape toate, sunt beneficiarele acestei taxe. Ceea ce urmareste ANRE, in 

prezent, este reducerea taxei in functie de investitiile reale care se  fac in cogenerarea de inalta 

eficienta. Taxa de cogenerare are un impact de circa 3-4% in factura totala de la consumator. 

Havrilet spune ca este posibil sa  se reduca acest impact cam la 2%. Aceasta inseamna, practic, 

o injumatatire, nu o eliminare, asa cum a afirmat premierul. Deocamdata, toate aceste aspecte  

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14631382-nu-poate-eliminata-taxa-cogenerare-asa-cum-anuntat-victor-ponta.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14631382-nu-poate-eliminata-taxa-cogenerare-asa-cum-anuntat-victor-ponta.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Half-yearly_electricity_and_gas_prices,_second_half_of_year,_2009-2011_%28EUR_per_%20kWh%29.png&filetimestamp=20130116115243
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Half-yearly_electricity_and_gas_prices,_second_half_of_year,_2009-2011_%28EUR_per_%20kWh%29.png&filetimestamp=20130116115243
http://economie.hotnews.ro/%20http:/www.dailybusiness.ro/stiri-companii/niculae-ameninta-cu-inchiderea-combinatelor-87960/
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14625124-problema-amanarii-liberalizarii-preturilor-gaze-guvernul-trebuie-aleaga-intre-arcelormittal-pierderea-unor-venituri-circa-254-milioane-euro-bugetul-statului.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14625124-problema-amanarii-liberalizarii-preturilor-gaze-guvernul-trebuie-aleaga-intre-arcelormittal-pierderea-unor-venituri-circa-254-milioane-euro-bugetul-statului.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14625124-problema-amanarii-liberalizarii-preturilor-gaze-guvernul-trebuie-aleaga-intre-arcelormittal-pierderea-unor-venituri-circa-254-milioane-euro-bugetul-statului.htm
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sunt in faza de analiza, nu a fost luata nicio decizie concreta. In cazul in care s-ar elimina taxa, 

CET-urile si asa ineficiente ar ramane fara o sursa de  bani necesari pentru investitii. 

Se adânceşte prăpastia între consumatori şi producătorii de energie verde 

Producătorii de energie "verde" (din surse regenerabile, respectiv vânt, soare, apă, biomasă) 

primesc certificate verzi pentru fiecare MWh livrat către consumatori. Furnizorii de electricitate 

sunt obligaţi să cumpere aceste certificate şi îşi recuperează costurile integral de la consumatori. 

În prezent, producătorii de energie eoliană primesc 2 certificate verzi/MWh, cei care produc 

energie fotovoltaică au 6 certificate verzi/MWh, iar cei care au microhidrocentrale - 3 certificate 

verzi/MWh. Preţul de tranzacţionare al unui certificat a fost, în ultimii ani, în jur de 50-55 de euro. 

În ultimele luni, acest preţ de tranzacţionare a scăzut şi până la 45 de euro/certificat. 

       Ministerul Economiei a publicat, la începutul lunii, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care 

modifică schema de sprijin acordată energiei regenerabile, măsură care se doreşte a fi în 

favoarea consumatorilor. Dezbaterile mai mult i-au învrăjbit decât i-au împăcat pe marii 

consumatori cu producătorii de energie verde. Consumatorii vor o ajustare drastică a schemei, 

iar producătorii sunt dis-puşi la mici concesii. 

     Ordonanţa propune amânarea, pentru trei ani şi jumătate, a tranzacţionării unui anumit număr 

de certificate verzi de la unităţile de producţie funcţionale, scutirea de la plată a jumătate din 

certificate pentru marii consumatori de energie, introducerea energiei regenerabile în coşul de 

consum pentru a diminua preţul plătit de populaţie. Ordonanţa nu prevede micşorarea numărului 

şi valorii maxime a certificatelor verzi. 

     În cadrul dezbaterilor care au avut loc în această săptămână, la Comisia de Industrie a 

Camerei Deputaţilor, marii consumatori şi producătorii au evitat să se întâlnească faţă în faţă şi 

au preferat să-şi spună separat păsurile către parlamentarii dispuşi să-i asculte.  

     Cert este că marii consumatori (Alro, Arcelor Mittal şi Feral Tulcea) cer diminuarea valorii 

maxime a certificatelor, iar producătorii se opun scutirii de la plata certificatelor a marilor 

consumatori.  

     Industria eoliană este dispusă să amâne tranzacţionarea a doar 0,25 certificate/MWh, nu a 

unui certificat/MWh aşa cum stipulează textul proiectului de ordonanţă. Investitorii în parcurile 

eoliene apreciază că varianta propusă de ei va aduce o ieftinire cu 12,5% a costurilor cu 

certificatele pe care le au consumatorii. Producătorii din industria eoliană vor să participe la coşul 

de energie pentru piaţa reglementată, pe motiv că electricitatea pe care o produc este cea mai 

ieftină de pe piaţă şi consumatorii casnici ar putea beneficia de o reducere a facturilor. 

     Industria fotovoltaică respinge orice modificare a legii care stabileşte schema de sprijin 

acuzând autorităţile că le-au blocat proiectele şi finanţările. Pentru industria fotovoltaică, 

Ministerul Economiei a propus rostogolirea a 2 certificate/MWh. 

     Iulian Iancu, şeful Comisiei de Industrii a Camerei Deputaţilor, care a promovat schema de 

sprijin a energiei regenerabile, a făcut apel la toate părţile implicate pentru a se pune de acord 

asupra propunerii care va fi înaintată Ministerului Economiei, astfel încât modificarea să fie 

acceptată atât de consumatori, cât şi de producători şi să poată fi luată în calcul de autorităţi. 

Domnia sa susţine că modificarea nu trebuie să afecteze atragerea de noi investiţii în domeniul 

energiei regenerabile şi trebuie să fie şi în concordanţă cu suportabilitatea industriei din ţara 

noastră. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=203911
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     Reprezentanţii ANRE agreează forma înaintată de minister, apreciind că este convenabilă 

atât pentru consumatori, cât şi pentru producătorii de energie verde, cu condiţia să nu fie aplicată 

retroactiv. 

În dezbatere a intrat şi Transelectrica SA, care solicită o cotă de 0,1-0,2% din certificatele verzi 

acordate producătorilor de energie curată pentru a întări reţeaua de transport, care trebuie să 

preia această energie. Propunerea a fost respinsă vehement de investitori arătând că atât timp 

cât au contracte şi autorizaţii de racordare înseamnă că reţeaua existentă poate să preia noile 

capacităţi. 

     Tot din zona Transelectrica a venit şi propunerea ca investitorii în energia verde să devină 

acţionari la viitoarea hidrocentrală Tarniţa, pentru a participa cu capital la construcţia acestei 

unităţi necesare pentru echilibrarea sistemului energetic. Producătorii au luat foc spunând că o 

asemenea măsură ar echivala cu o naţionalizare. 

Guvernul nu poate reduce subventiile pentru energia verde de la 1 iulie fara avizul CE 

Guvernul va trebui sa astepte avizul Comisiei Europene pentru a pune in aplicarea Ordonanta de 

Urgenta prin care sunt reduse subventiile pentru producatorii de energie din surse regenerabile. 

Aceasta pentru ca Ministerul Economiei, cel care a initiat proiectul de ordonata, a introdus o 

clauza suspensiva. 

Este vorba de articolul VII din proiect, potrivit caruia „masurile nou introduse în schema de 

promovare autorizată de Comisie se vor pune în aplicare numai dupa notificarea acestora la 

Comisia Europeană şi obţinerea unei decizii pozitive din partea acesteia”. 

Asa ca, desi autoritatile se bat cu pumnul in piept ca vor reduce factura la energie odata cu 1 

iulie, cand ar intra in vigoare ordonata, de fapt va mai dura mult timp pana cand actul normativ se 

va pune efectiv in aplicare si va produce efecte. 

Aceasta deoarece procesul de notificare la Bruxelles, apoi analiza si obtinerea aprobarii din 

partea Executivului european dureaza de regula luni bune. 

Povestea Legii 220/2008, reloaded 

Reamintim ca la fel s-a intamplat si cu legea initiala care promoveaza energia verde. 

Celebra Lege 220, votata de Parlament in 2008, a putut fi aplicata abia in 2011, pentru ca intre 

timp s-a derulat intregul proces de obtinere a aprobarii de la Bruxelles. 

Potrivit proiectului de OUG, investitorii din sectorul eolian vor primi de la 1 iulie 2013 un singur 

certificat verde, in loc de 2, ca pana acum, iar cei din fotovoltaic – 4 certificate, in loc de 6. 

Producatorii de energie in hidrocentralele mici vor veneficia de 2 certificate. 

Investitorii isi vor putea recupera certificatele dupa 1 ianuarie 2017, in baza unei metodologii care 

va fi stabilita ulterior.  

Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica: Hotararea de Guvern privind favorizarea 

termocentralelor produce distorsiuni in piata si va duce la cresterea preturilor la energie  

http://www.energyonline.ro/2013/04/18/guvernul-nu-poate-reduce-subventiile-pentru-energia-verde-de-la-1-iulie-fara-avizul-comisiei-europene/#more
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14645617-asociatia-furnizorilor-energie-electrica-hotararea-guvern-privind-favorizarea-termocentralelor-produce-distorsiuni-piata-duce-cresterea-preturilor-energie.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14645617-asociatia-furnizorilor-energie-electrica-hotararea-guvern-privind-favorizarea-termocentralelor-produce-distorsiuni-piata-duce-cresterea-preturilor-energie.htm
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Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER) critica Hotararea de Guvern 

privind favorizarea termocentralelor, considerand ca produce distorsiuni pe piata si va avea ca 

efect cresterea pretului la energia electrica, in special pentru consumatorii casnici. "AFEER 

semnaleaza, cu profunda dezamagire, ca HG 138/2013 (..)nu a fost supusa dezbaterii publice. 

Prin urmare, aceasta Hotarare de Guvern a starnit reactii imediate din partea mediului de afaceri, 

producatorii de energie, cu exceptia celor vizati in HG 138/2013, criticand dur decizia, lipsita de 

transparenta, a Guvernului", se arata in comunicatul AFEER. 

Asociatia precizeaza ca Legea energiei electrice şi a gazelor naturale permite să se acorde, prin 

Hotărâri de Guvern, în anumite condiţii, acces garantat la reţelele electrice pentru energia 

produsă în anumite centrale electrice care folosesc combustibili interni, în vederea asigurării 

siguranţei în alimentarea cu energie electrică. AFEER nu comentează legalitatea demersului 

Guvernului, însă critică lipsa de transparenţă de care au dat dovadă autorităţile în promovarea 

HG 138/2013, ştiut fiind faptul că orice reglementare, lege, strategie trebuie supusă dezbaterii 

publice. 

Actul normativ face referire la funcţionarea continuă şi accesul garantat la reţele pentru anumite 

cantităţi de energie electrică produsă de CE Hunedoara (termocentrala Mintia – Deva) şi CE 

Oltenia (Turceni, Rovinari, Işalniţa şi Craiova II). "Suntem îngrijoraţi de faptul că funcţionarea şi 

producerea continuă a energiei electrice, pentru care se garantează accesul ar putea sa 

însemne preluarea în “coşul” reglementat pentru consumatorii casnici a unei cantităţi sporite de 

electricitate produsă în aceste termocentrale, ceea ce va avea ca efect creşterea preţului final 

pentru aceşti consumatori", precizeaza AFEER. 

De asemenea, Hotararea de Guvern face referire la dispecerizarea cu prioritate a energiei 

electrice produse de aceste centrale termoelectrice. "Practic, prin aceste prevederi, se 

distorsionează piaţa internă. Pentru a asigura echilibrarea consumului cu productia, 

Transelectrica achiziţiona energie electrică de reglaj, în funcţie de “ordinea de merit” (formata pe 

principiul minimizarii costurilor). Prin noile prevederi, Transelectrica va trebui să se abată de la 

respectiva ordine de merit. De aici şi distorsiunile semnificative în piaţa voluntară de energie si în 

piaţa de echilibrare", mai spune AFEER. 

In plus, actul normativ mai prevede obligaţia CE Oltenia şi CE Hunedoara de a furniza servicii 

tehnologice de sistem. "Pe considerentul că se distorsionează preţul pieţei de servicii de sistem, 

AFEER semnalează o posibilă creştere a tarifelor reglementate ce trebuie plătite de către 

consumator", considera AFEER. 

În aceste condiţii, AFEER propune ca energia electrică livrată de CE Oltenia şi CE Hunedoara 

(centrala Mintia) pentru echilibrarea sistemului să fie achiziţionată de Transelectrica la preţul 

oferit conform “ordinii de merit” (formata pe principiul minimizarii costurilor). Totodată, AFEER 

consideră utilă stimularea exportului în vederea creşterii veniturilor termocentralelor, iar in acest 

scop propune eliminarea taxelor de export. 

Reamintim ca Executivul a aprobat fara niciun fel de dezbatere publica inainte, o hotarare de 

guvern privind unele masuri pentru siguranta alimentarii cu energie electrica. Masurile constau in 

acordarea unui acces garantat termocentralelor de la Hunedoara si Oltenia la retelele electrice. 

De asemenea, Transelectrica este obligata sa asigure dispecerizarea cu prioritate a energiei 

electrice produse de termocentrale. Practic, prin aceasta hotarare, producatorii de energie mai 

putin rentabili vor avea prioritate in fata altora mai profitabili.  

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14575079-contine-hotarare-guvern-aprobata-fara-dezbatere-publica-energia-produsa-termocentrale-avea-prioritate-sistemul-energetic.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14575079-contine-hotarare-guvern-aprobata-fara-dezbatere-publica-energia-produsa-termocentrale-avea-prioritate-sistemul-energetic.htm
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Furnizorii propun altă modalitate de susţinere a termocentralelor 

  Eliminarea taxei pe export şi achiziţia energiei la preţurile din piaţa de echilibrare 

       Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) consideră că Hotărârea 

Guvernului care impune preluarea cu prioritate în sistemul energetic a unei cantităţi de 

electricitate de la Complexurile Oltenia şi Hunedoara distorsionează sistemul energetic. Furnizorii 

susţin că există soluţii care nu produc distorsiuni pe piaţă şi asigură funcţionarea 

termocentralelor pe cărbune: energia livrată de cele două complexuri pentru echilibrarea 

sistemului să fie achiziţionată de Transelectrica la preţul oferit conform "ordinii de merit" (formată 

pe principiul minimizării cos-turilor); stimularea exportului în vederea creşterii veniturilor 

termocentralelor prin eliminarea taxelor de export. 

     Potrivit unui comunicat remis redacţiei, furnizorii consideră că Hotărârea de Guvern va avea 

ca efect creşterea preţului la energia electrică, în special pentru consumatorii casnici. 

Reprezentanţii AFEER afirmă: "Suntem îngrijoraţi de faptul că funcţionarea şi producerea 

continuă a energiei electrice, pentru care se garantează accesul, ar putea să însemne preluarea 

în coşul reglementat pen-tru consumatorii cas-nici a unei cantităţi sporite de electricitate produsă 

în aceste termocentrale, ceea ce va avea ca efect creşterea preţului final. Pentru a asigura 

echilibrarea consumului cu producţia, Transelectrica achiziţiona energie electrică de reglaj, în 

funcţie de ordinea de merit (n.r. adică în func-ţie de costurile fiecărui producător). Prin noile 

prevederi, Transelectrica va trebui să se abată de la respectiva ordine de merit. De aici şi 

distorsiunile semnificative în piaţa voluntară de energie şi în piaţa de echilibrare". 

     Hotărârea de Guvern privind preluarea cu prioritate a unei anumite cantităţi de energie termo 

a stârnit reacţii imediate din partea mediului de afaceri, producătorii de energie - alţii decât 

Complexurile pe cărbune, - criticând dur decizia netransparentă a Guvernului.  

     Potrivit AFEER, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale permite să se acorde, prin 

Hotărâri de Guvern, în anumite condiţii, acces garantat la reţelele electrice pentru energia 

produsă în anumite centrale electrice care folosesc combustibili interni, în vederea asigurării 

siguranţei în alimentarea cu energie electrică. AFEER nu comentează legalitatea demersului 

Guvernului, însă critică soluţia aleasă pentru funcţionarea termocentralelor. 

     Recent, Laurenţiu Ciurel, directorul general al Complexului Oltenia, a declarat, pentru ziarul 

BURSA, care a fost raţiunea adoptării acestei controversate Hotărâri de Guvern: "Sunt luni de 

zile în care centralele termo din Oltenia fac gratis echilibrarea pentru parcurile eoliene. Noi 

funcţionăm cu grupuri mari de câte 300 MW, care sunt concepute să producă în bandă. Am 

ajuns la situaţia aberantă când pornim un grup dimineaţa ca să-l oprim seara sau să oprim trei 

grupuri în decurs de o oră la comanda dispecerului naţional". 

     Domnia sa susţine că societatea pe care o conduce funcţionează efectiv după cum bate 

vântul, fapt care generează probleme tehnice, dar şi pierderi importante. Laurenţiu Ciurel mai 

afirmă că termocentralele sunt ţinute mai mult descărcate de dispecer din cauza producţiei 

eoliene şi că nu mai pot continua să echilibreze, gratis, energia volatilă.   

Trei deputaţi vor să înfiinţeze un Fond de Investiţii în Energie 

Acesta ar urma să fie format din 25 de companii de stat din domeniile energetice, respectiv 

petrol, gaze şi cărbune energetic, putând derula inclusiv activităţi de privatizare 

Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, va gestiona Fondul şi superviza privatizările 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=203986&key=MjAxMy0wNC0xOSAxIDM0ODFmNmExM2Y3OGJmMDIwZjRkMDZiMGIwYzUyZDY2
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-04-19/Trei+deputati+vor+sa+infiinteze+un+Fond+de+Investitii+in+Energie&hl=energ&tip=toate
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Trei deputaţi care fac parte din Comisia pentru Industrii şi Servicii au iniţiat un proiect de lege 

privind înfiinţarea unui Fond Român de Investiţii Strategice în Energie şi Resurse Energetice, 

care să funcţioneze în subordinea Ministerului Economiei, respectiv a ministrului delegat pentru 

Energie, Constantin Niţă, propunerea fiind înaintată deja Senatului spre dezbatere. Fondul ar 

urma să fie format din 25 de companii de stat: OMV Petrom SA, Petrotrans SA, Oil Terminal SA, 

Conpet SA, Rompetrol Rafinare SA, Romgaz, Transgaz, GDF Suez Energy Romania, E.ON. 

Energie România, E.On Gaz Distribuţie, Termoelectrica, Electrocentrale Grup, CE Oltenia, CE 

Hunedoara, Uzina Termoelectrică Midia, Hidroelectrica cu toate hidroserv-urile, Nuclearelectrica, 

Transelectrica, Electrica, CNH, SNLO, CN a Uraniului. Potrivit proiectului de act normativ, 

obiectivul principal al Fondului ar fi "asigurarea resurselor financiare necesare finanţării 

proiectelor de investiţii la operatorii economici din energie, petrol, gaze şi cărbune energetic, 

precum şi finanţarea unor obiective de investiţii, inclusiv sub forma participării la constituirea unor 

parteneriate public-private, ca măsură de stimulare economică". "Obiectivul acestui Fond nu este 

de a continua afaceri care nu sunt viabile, ci să dezvolte operatorii economici care au planuri de 

viitor, furnizând capital pentru a finanţa proiecte inovatoare şi îndrăzneţe", se arată în Nota de 

fundamentare a proiectului. 

Fond de investitii mamut pregatit pentru ministrul Energiei. Proiect de lege PSD  

Ministrul Delegat pentru Energie ar putea ajunge sa detina puterea absoluta asupra companiilor 

energetice de stat, daca va fi aprobat un proiect de lege initiat de trei deputati PSD, Dumitru 

Chiriţă, Gheorghe Marin si Florin Tătaru. Proiectul in cauza prevede infiintarea unui fond urias 

numit "Fondul Roman de Investitii Strategice in Energie si Resurse Energetice SA", in 

subordinea Ministerului Economiei, respectiv a ministrului delegat pentru energie. Fondul ar 

urma sa fie format din absolut toate actiunile detinute de stat la companiile energetice, fie 

pachete minoritate, fie majoritare. Pe langa companiile energetice, ar putea fi introduse si alte 

companii, daca asa va decide ministrul delegat. Fondul va prelua si actualul Oficiu al 

Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie.  

Pachetele de actiuni care vor fi preluate de fond sunt mentionate intr-o anexa care cuprinde 25 

de companii, atat cu capital majoritar de stat, cat si cu  capital majoritar privat. E vorba despre 

pachete de actiuni detinute de stat la companii cu capital majoritar privat precum Petrom, 

Rompetrol sau E.On, companii de stat rentabile, precum Electrica, Hidroelectrica,  

Nuclearelectrica sau Romgaz, dar si companii ineficiente, precum Complexul energetic 

Hunedoara, CNH sau Termoelectrica. Pe lista apar si companiile Transelectrica si Transgaz, 

chiar daca acestea sunt in procedura de transfer la Ministerul Finantelor. Proiectul prevede ca 

ministrul delegat poate decide sa preia in administrarea fondului si alte companii, in afara celor 

aflate pe lista.  

VEZI documentele atasate. 

Initiativa celor trei deputati se afla la Senat si creeaza cadrul legislativ pentru infiintarea acestui 

fond. Mai departe, modul de functionare si organizare va fi stabilit prin Hotarari de Guvern. Prin 

existenta acestei propuneri legislative pot fi descifrate anumite declaratii ale ministrului Nita din 

ultima  perioada. Acesta a mentionat in cateva randuri ca doreste sa faca schimbari majore 

asupra sistemului energetic romanesc. In urma cu doua zile, a afirmat ca  actiunile detinute de 

stat la Petrom nu vor mai fi scoase pe bursa, existand alte planuri pentru ele. "Am in vedere 

altceva. Daca tot stric tot sistemul  energetic, apoi merg pana la capat", a spus Nita fiind intrebat 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14643892-fond-investitii-mamut-pregatit-pentru-ministrul-energiei-proiect-lege-psd.htm
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de o posibila vanzare a actiunilor detinute de stat la Petrom. De asemenea, intr-un interviu  

acordat HotNews, Nita a spus ca va demara cu proiectul de 1,5 mld euro de la Tarnita-

Lapustesti, indiferent daca vor aparea investitori sau nu. Intrebat cum va face acest lucru, 

ministrul a spus ca se vor implica mai multe companii de stat, "intr-o forma pe care o s-o explic la 

momentul potrivit". 

Principalele prevederi din proiectul dedicat ministrului delegat pentru energie 

1.1.B. Gaze Naturale 
Problema amanarii liberalizarii preturilor la gaze: Guvernul trebuie sa aleaga intre plecarea 

ArcelorMittal din tara si pierderea unor venituri de circa 254 milioane de euro la bugetul 

statului 

Consumatorii industriali de gaze naturale solicita inghetarea pe o perioada de un an a procesului 

de liberalizare a tarifelor la gaze, a spus pentru HotNews Niculae Havrilet, presedintele Autoritatii 

Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), dand exmplu ArcelorMittal si asociatia 

Conpirom.  Problema este ca o amanare a liberalizarii nu se poate face foarte simplu. In primul 

rand, este un calendar agreat cu autoritatile de la Bruxelles si  stabilit clar prin Legea energiei 

123/2012. In plus, potrivit unor surse guvernamentale, s-ar pierde la bugetul statului circa 254 

milioane de euro,  reprezentand venituri din suprataxarea de 60% aplicata de la 1 februarie. Pe 

de alta parte, ArcelorMittal ameninta, mai mult sau mai putin direct, cu  renuntarea la activitatile 

din Romania, in cazul in care nu va fi rezolvata problema preturilor la energie. 

"Cred ca ar fi foarte complicat sa te duci in fata Comisiei Europene si sa spui ca amani schema 

de liberalizare", a spus Havrilet. Acesta a precizat ca ar  mai fi si o problema "legata de 

predictibilitate". Aceasta pentru ca Legea 123/2012 prevede furnizarea gazelor naturale la pret 

reglementat pana la 31  decembrie 2014 pentru clientii industriali si pana la 31 decembrie 2018 

pentru consumatorii casnici. 

In cazul consumatorilor industriali, daca la sfarsitul  lui 2014 se constata existenta unei diferente 

semnificative intre pretul de comercializare a productiei interne si pretul european de import care 

ar putea  periclita stabilitatea pietei, termenul se poate prelungi pana la 31 decembrie 2015. Insa 

o decizie in acest sens se poate lua doar la sfarsitul anului  viitor. In cazul  consumatorilor 

industriali, prima etapa a liberalizarii a avut loc pe 1 februarie 2013 cand preturile au crescut cu 

5%, apoi in aprilie tot  cu 5%. Vor urma alte cresteri in iulie (5%) si octombrie (3%). Pentru  

consumatorii casnici, liberalizarea incepe pe 1 iulie 2013 cand preturile vor creste  cu 8%, 

urmand o crestere cu  inca 2% in octombrie. 

In aceste conditii, unii consumatorii industriali au inceput sa solicite Guvernului amanarea 

liberalizarii. Asociatia Conpirom si compania ArcelorMittal au transmis presei mai multe 

comunicate  prin care isi exprima ingrijorarea fata de preturile la energia electrica si gazele 

naturale. Intr-un comunicat din 21 februarie, ArcelorMittal vorbeste de  "preţuri corecte, 

predictibile şi sustenabile la energie", pentru a-si putea pastra "activitatile din Romania". In 

privinta preturilor la energia electrica.  accize. Intr-un al comunicat, din 19 martie, ArcelorMittal 

arata ca este important "să nu aibă costuri suplimentare în comparaţie cu cele ale companiilor 

producătoare de oţel din ţările Uniunii Europene, menţinând, astfel, sustenabilitatea activităţilor 

industriale în România". "De asemenea,  ArcelorMittal Galaţi a subliniat necesitatea amânării 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14588192-interviu-video-constantin-nita-companiile-distributie-sunt-unele-profituri-ascunse-trebuie-inteleaga-politica-preturi-trebuie-fie-una-decenta-daca-nu-inteleg-inseamna-problema.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14588192-interviu-video-constantin-nita-companiile-distributie-sunt-unele-profituri-ascunse-trebuie-inteleaga-politica-preturi-trebuie-fie-una-decenta-daca-nu-inteleg-inseamna-problema.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14588192-interviu-video-constantin-nita-companiile-distributie-sunt-unele-profituri-ascunse-trebuie-inteleaga-politica-preturi-trebuie-fie-una-decenta-daca-nu-inteleg-inseamna-problema.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14625124-problema-amanarii-liberalizarii-preturilor-gaze-guvernul-trebuie-aleaga-intre-arcelormittal-pierderea-unor-venituri-circa-254-milioane-euro-bugetul-statului.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14625124-problema-amanarii-liberalizarii-preturilor-gaze-guvernul-trebuie-aleaga-intre-arcelormittal-pierderea-unor-venituri-circa-254-milioane-euro-bugetul-statului.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14625124-problema-amanarii-liberalizarii-preturilor-gaze-guvernul-trebuie-aleaga-intre-arcelormittal-pierderea-unor-venituri-circa-254-milioane-euro-bugetul-statului.htm
http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-revista_presei_business-14621346-business-report-insolventele-pun-pericol-economia-romaneasca-arcelormittal-ameninta-inchiderea-combinatului-din-romania-dar-creste-productia-algeria-dupa-renault-anuntat-deschide-uzina-acolo-cum-reusi.htm


 

9 

 

liberalizării tarifelor la gaz pentru a evita un impact major asupra consumatorilor industriali din  

România”. 

Sprijin la gaze pentru consumatorii industriali 

Încercăm să găsim o formulă pentru marii consumatori de gaze din sistemul industrial să vedem 

dacă poate exista o măsură de amânare pentru a-i sprijini. Dar ei au datoria să-şi modernizeze 

instalatiile!”, a declarat ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, la TVR. 

Reamintim, conform acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, FMI, Comisia Europeană, 

Banca Mondială, România s-a angajat să liberalizeze preţul gazelor din producţia internă, până 

la sfârşitul anului 2014 pentru consumatorii non-casnici. 

Practic, această liberalizare este echivalentă cu scumpirea gazelor. Dacă, înainte de “startul” 

liberalizării, preţul gazelor din producţia internă era de 45,7 lei/MWh, la 1 decembrie 2012 a 

crescut la 49 lei/MWh, de la 1 aprilie 2013 a crescut la 55,3 lei/MWh, urmând ca, la 1 iulie să fie 

63,4 lei/MWh, la 1 octombrie – 68,3 lei/MWh şi, după alte etape succesive de majorare, la 1 

octombrie 2014 – 119 lei/MWh. Ceea ce reprezintă o creştere cu 260% a preţului gazelor (de la 

45,7 lei/MWh, la 119 lei/MWh). 

“Toată industria românească riscă să fie afectată de prevederile cuprinse în HG 22/2013 (n.r. – 

privind liberalizarea preţului gazelor din producţia internă). Vorbim despre o măsură aberantă din 

punct de vedere economic, luată fără consultarea patronatelor şi a sindicatelor, şi care riscă să 

distrugă şi ceea ce a mai rămas din industria românească”, a afirmat Ioan Niculae, preşedintele 

Interagro, cu ocazia dezbaterii publice organizate de Confederaţia Patronală CONPIROM, pe 

tema efectelor pe care le va avea această măsură asupra întregii industrii româneşti. 

Prezent la dezbatere, Ionel Borş, preşedintele Federaţiei Patronale Metalurgia, a precizat că 

majorarea preţului la gaze naturale din ultimii trei ani s-a tradus într-o creştere cu 120 de 

milioane de euro a costului de producţie în sectorul metalurgic, toată această creştere 

reflectându-se în majorarea preţului de vânzare către consumatorul final. 

Uniunea Confederaţiilor Patronale Independente din România intenţionează să trimită, în regim 

de urgenţă, o scrisoare către Fondul Monetar Internaţional (FMI), Banca Mondială (BM), Comisia 

Europeană (CE), dar şi către Guvernul României, pentru a solicita amânarea, cu un an de zile, a 

aplicării HG 22/2013 privind majorarea preţului la gaze naturale. 

Prezent la dezbaterea publică, Maricel Popa, secretar de stat în Ministerul Economiei, a anunţat 

că susţine iniţiativa patronatelor şi a sindicatelor, privind trimiterea scrisorii către FMI, BM şi CE. 

“Consider că este o idee foarte bună şi susţin întrutotul ideea privitoare la trimiterea unei scrisori 

către FMI, BM şi CE. Guvernul este interesat de promovarea politicilor de dezvoltare şi trebuie să 

existe un consens între patronate, sindicate şi puterea executivă pe această temă”, a afirmat 

Maricel Popa. 

 

 

 

http://www.focus-energetic.ro/sprijin-la-gaze-pentru-consumatorii-industriali-10472.html
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ANRE 

 
Ultimele 5 decizii  

 817 / 2013-03-29 

Acreditare CEF IZVORU, POWER LIVE ONE  

 818 / 2013-03-29 

ACREDITARE PRELIMINARA CEF FRASINET 2, SOLAR ELECTRIC FRASINET  

 819 / 2013-03-29 

ACREDITARE PRELIMINARA CEF FRASINET 3, SOLAR ELECTRIC MOSTISTEA  

 822 / 2013-03-29 

Prelungire autorizatie auditor nr. 272 din 10.05.2010, CRISTESCU TUDORA  

 823 / 2013-03-29 

Prelungire atestat manager 346 din 10.05.2010, AUREL IOAN MIHAI 

Ultimele 5 ordine  

 21 / 2013-04-10 

Ordin - privind aprobarea metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de ditributie a 

energiei electrice de operatori, altii decat operatorii de ditributie concesionari  

 20 / 2013-04-10 

Ordin - pentru abrogarea Ordinului ANRE nr.23/2004 privind aprobarea procedurii de 

supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse 

regenerabile de energie  

 18 / 2013-03-27 

Ordin - privind aprobarea tarifului de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem pentru 

prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin Sistemul 

electroenergetic national  

 17 / 2013-03-27 

Ordin - pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din 

surse regenerabile prin certificate verzi, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 6/2012  

 10 / 2013-03-13 

Ordin - privind actualizarea valorilor limita a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat 

verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2013 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

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

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 16.04 
 

17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04  

Preţ mediu [Lei/MWh] 124,07 
 

158,86 129,94 156,74 127,29 79,30 171,78 166,53 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

55.116  46.464 41.530 44.047 36.202 30.998 47.947 47.735 

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

http://www.anre.ro/decizie.php?id=18046
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18046
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18047
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18047
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18048
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18048
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18049
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18049
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18050
http://www.anre.ro/decizie.php?id=18050
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1057
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1057
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1057
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1058
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1058
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1058
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1058
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1052
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1052
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1052
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1052
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1053
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1053
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1053
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1049
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1049
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1049
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ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

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

ROPEX_FM_2013 217,26 232,39 230,82 224,97 217,35 214,13 212,78 215,55 215,25 214,09 212,64 212,46 212,50 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

15.04 6286 6622 1379 697 1748 1416 -335 1380 1 

16.04 6467 6938 1382 651 1915 1426 -471 1563 2 

17.04 6329 6397 1363 627 2204 1427 -68 774 2 

18.04 6265 6041 1329 621 2308 1424 224 357 2 

19.04 6247 6160 1324 543 2414 1423 87 454 2 

20.04 5732 5663 1304 509 2113 1430 69 306 2 

21.04 5174 5103 789 517 1665 1431 71 699 1 

 
 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grafice, Harta  
 

In ziua de Marti 16.04.2013 Marti 17.04.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 6428 6076 

Maxim 7411 7076 

Export/Import 462(export) 284(export) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 6890 6359 

Din care: 

Carbune 
1386 1738 

Hidrocarburi 651 670 

Nuclear 1421 1423 

Eoliene 1442 461 

Hidro 1988 2011 
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 21.04.2013, ora 07.00 – 28.04.2013, ora 07.00 
 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi stationar in urmatoarele doua zile ale intervalului, apoi in 

crestere pana la valoarea de 11600m3/s, situandu-se peste media multianuala a lunii aprilie (7900m3/s). 
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