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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Plătim cu o treime mai puţin pe certificatele verzi  

Reglementatorul pieţei de energie (ANRE) a anunţat, vineri, că efectul amânării acordării unei 

părţi importante a certificatelor verzi este reducerea cu o treime a costurilor consumatorilor pe 

această componentă, care se regăseşte facturată separat în facturi.  

     Astfel, pentru semestrul II al acestui an, ANRE a diminuat cota obligatorie de certificate verzi 

pentru consumatorii finali. Ponderea certificatelor verzi se reduce, astfel, de la 0,051 lei/KWh la 

0,034 lei KWh. De la 1 iulie 2013, cota obligatorie scade la 0,191 certificate verzi/MWh, de la 

0,2117 certificate/MWh (valoare valabilă pentru prima jumătate a anului). 

     *  Şase milioane de certificate verzi emise în prima jumătate a anului 

     Numărul total de certificate verzi emise pentru energia din surse regenerabile (E-SRE) 

produsă în primul semestru a fost de 6.000.205, a anunţat OPCOM (administratorul pieţei 

noastre de energie).  

     Numărul de certificate tranzacţionate pe Piaţa Centralizată de Certificate Verzi, din cele emise 

pentru E-SRE produsă în ianuarie-iunie 2013, este de 758.140, din care 706.793 au fost 

tranzacţionate direct de producători. 

     Numărul de certificate rămase disponibile pentru tranzacţionare, din cele emise pentru 

energia produsă în 2012 şi primul semestru al anului curent era, pe 19 iulie 2013, de 3.229.457, 

din care 3.218.475 corespund energiei produse în primele şase luni. 

     Certificatele alocate pe Piaţa Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi din Contractele 

Bilaterale transmise la OPCOM până pe 19 iulie 2013, este de 2.049.220 (alocate în condul 

producţiei regenrabile din prima jumătate a anului 

Ponderea în facturi a sprijinului la energia regenerabilă, diminuată cu 33,3% 

Ponderea certificatelor verzi din facturile consumatorilor finali va scădea cu 33,3%, la 0,034 

lei/KWh, după ce Autoritatea de Reglementare în Energie a decis, la sfârşitul săptămânii, să 

diminueze cota anuală de achiziţie a certificatelor pentru furnizori, ceea ce va conduce la o 

scădere a valorii facturii cu 4%. 

Prin decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), cota estimată de achiziţie 

de certificate verzi pentru anul în curs a fost diminuată de la 0,2117 certificate verzi/MWh la 

0,191 certificate verzi/MWh. Această cotă va fi aplicată de toţi furnizorii de energie electrică, 

calculat cu începere de la 1 iulie. 

„Efectul diminuării cotei de certificate verzi se va resimţi în valoarea facturii de energie electrică 

la consumatorii finali, ponderea certificatelor verzi reducându-se de la 0,051 lei/KWh la 0,034 

lei/KWh“, potrivit unui comunicat al ANRE. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=211621&key=MjAxMy0wNy0yMiAxIGIyN2QyMDJlNzNhNmQyNmJmNWU2Mjg1N2Y5NjAzZjgw
http://www.zfcorporate.ro/energie/ponderea-in-facturi-a-sprijinului-la-energia-regenerabila-diminuata-cu-33-3-11135894
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ArcelorMittal a închis trei furnale şi nu a investit ca să livreze tablă de caroserie pentru 

Dacia, dar vrea energie ieftină 

ArcelorMittal a cerut mai multe beneficii de la stat, printre care energie ieftină, amânarea unor 

obligaţii de mediu şi exceptări de taxe, dar în ultimii ani a disponibilizat 6.500 de angajaţi şi a 

închis jumătate din producţie.  

Cel mai mare combinat siderurgic ArcelorMittal, controlat de miliardarul Lakshmi Mittal, i-a cerut 

Guvernului amânarea unor angajamente din contractele asumate la combinatele Galaţi şi 

Hunedoara, preluarea de reţele electrice, menţinerea în funcţiune a furnizorului de abur CET 

Galaţi şi exceptări de taxe locale, potrivit unui document oficial obţinut de Mediafax. 

De cealaltă parte compania a demolat în ultimul an mai multe furnale de pe platformă în urma 

cărora capacitatea combinatului s-a redus drastic, de la 5 mil. tone de oţel brut, cât avea 

combinatul în 2001 la privatizare, la circa 3 mil. tone în prezent. Totodată, indienii nu au făcut 

investiţiile necesare, estimate de specialişti la circa 50 mil. euro, pentru a livra tablă galvanizată 

şi uniformă pentru a putea fi utilizată la caroseriile maşinilor Dacia produse la Piteşti, la 300 km 

distanţă, care i-ar putea aduce afaceri anuale de circa 100 mil. euro. 

Ministrul economiei Varujan Vosganian a declarat că nu are încredere în companiile străine care 

cer sprijin din partea statului fără să ofere nimic în schimb şi că orice investitor are 

responsabilităţi faţă de societatea românească, referindu-se în acest context şi la ArcelorMittal, 

care, în opinia sa, a primit mai multe forme de sprijin de la statul român. 

Conducerea ArcelorMittal a lăsat să se înţeleagă în mai multe rânduri că dacă statul nu va face 

demersurile necesare pentru a-i permite achiziţia de energie la un preţ mai mic, va închide 

combinatul. Printre solicitările făcute de ArcelorMittal se mai numără modificarea calendarului de 

liberalizare a pieţei gazelor, reducerea taxei de cogenerare şi de reglementare a problemei 

legate de utilizarea produselor metalice de calitate scăzută din import şi la preţ de dumping, 

relevă un document oficial obţinut de Mediafax privind conţinutul negocierilor dintre conducerea 

ArcelorMittal şi guvernul de la Bucureşti. 

Grupul ArcelorMittal, cel mai mare producător de oţel la nivel mondial, controlat de miliardarul 

indian Lakshmi Mittal, deţine în România două combinate siderurgice, la Galaţi şi Hunedoara, 

două fabrici de ţevi, la Iaşi şi Roman, operatorul portuar Romportmet Galaţi şi o divizie a 

ArcelorMittal Construction. 

 

Enel Green Power a conectat la reţea primele două centrale fotovoltaice deţinute în 

România 

Enel Green Power, divizia de energii regenerabile a grupului italian Enel, a conectat la sistemul 

energetic primele centrale fotovoltaice deţinute în România, unităţile fiind amplasate în judeţul 

Prahova şi având o capacitate instalată care cumulează 19 MW. 

Centralele, denumite Berceni 1 şi Berceni 2, vor putea genera 29 milioane kWh pe an, cantitate 

care ar acoperi consumul a peste 14.000 de gospodării, potrivit unui comunicat al companiei. 

http://www.zfcorporate.ro/business-construct/arcelormittal-a-inchis-trei-furnale-si-nu-a-investit-ca-sa-livreze-tabla-de-caroserie-pentru-dacia-dar-vrea-energie-ieftina-11124976
http://www.zfcorporate.ro/business-construct/arcelormittal-a-inchis-trei-furnale-si-nu-a-investit-ca-sa-livreze-tabla-de-caroserie-pentru-dacia-dar-vrea-energie-ieftina-11124976
http://adevarul.ro/economie/afaceri/enel-green-power-conectat-retea-primele-doua-centrale-fotovoltaice-detinute-romania-1_51e3df46c7b855ff563e6503/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/enel-green-power-conectat-retea-primele-doua-centrale-fotovoltaice-detinute-romania-1_51e3df46c7b855ff563e6503/index.html
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Berceni 1 are o capacitate instalată de circa 10 MW. Unitatea poate produce circa 15 milioane 

kWh pe an, ceea ce corespunde unei nevoi anuale de electricitate a peste 7.500 de gospodării. 

Se evită, astfel, emisia în atmosferă a peste 6.800 tone de dioxid de carbon în fiecare an. 

Berceni 2 are o capacitate de aproximativ 9 MW. Unitatea poate produce peste 14 milioane kWh 

pe an, ceea ce corespunde unei nevoi anuale de electricitate a peste 6.500 de gospodării. Astfel, 

se evităe emisia în atmosferă a peste 6.500 tone de dioxid de carbon anual. 

Grupul italian de utilităţi Enel este prezent în România şi prin unităţi de producţie a energiei 

eoliene, cu o capacitate de 500 MW. Compania mai deţine în ţara noastră trei filiale de distribuţie 

a energiei, respectiv Muntenia Sud, Banat şi Dobrogea. De asemenea, este acţionar cu 9% la 

EnergoNuclear, compania care va construi reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, investiţie estimată 

la 6,5 miliarde de euro. 

La nivel global Enel Green Power are o capacitate instalată de peste 8.000 MW, care provine 

dintr-un mix de surse precum vânt, soare, apă, geotermale şi biomasă. Compania deţine peste 

700 de centrale în 16 ţări din Europa şi America. 

Enel a început să producă energie şi din soare, după ce vântul i-a adus un profit de 25 mil. 

euro 

Enel Green Power (EGP), divizia de energie regenerabilă a grupului italian de utilităţi Enel, şi-a 

făcut intrarea pe segmentul solar din România odată cu conectarea la reţea a primilor 19 MW 

instalaţi în parcuri fotovoltaice. Investiţia s-ar putea ridica la circa 32 mil. euro şi este prima „rază 

de lumină“ din portofoliul local de energie regenerabilă deţinut de grupul italian, care până acum 

număra doar ferme eoliene. 

Cele două parcuri se numesc Berceni 1 şi Berceni 2 şi sunt amplasate în Prahova, judeţ care se 

află printre cele mai populare locaţii pentru investiţiile în energia solară. „Unităţile vor putea 

genera circa 29 milioane kWh pe an“, o cantitate echivalentă cu consumul anual de electricitate 

al peste 14.000 de gospodării, arată reprezentanţii Enel Green Power. 

WikiZF: Profilul companiei Enel Energie S.A. 

La acest nivel al producţiei electrice, compania ar urma să beneficieze anual de 116.000 de 

certificate verzi, în baza schemei de sprijin pentru energia regenerabilă. Aceste certificate, alături 

de cele acordate pentru producţia parcurilor eoliene, vor fi cumpărate de firmele de furnizare a 

energiei deţinute în România de grupul Enel. În baza unor contracte încheiate pe o perioadă de 

10 ani, Enel Energie (care alimentează cu electricitate Banatul şi Dobrogea) şi Enel Energie 

Muntenia (care deserveşte Bucureştiul şi judeţele Ilfov şi Giurgiu) vor cumpăra de la EGP până 

la 24,6 milioane de certificate, la un preţ total estimat între 656,7 mil. euro şi 1,5 mld. euro. 

Enel Green Power deţine în prezent nouă parcuri eoliene, cu o putere instalată de 498 MW, 

realizate prin investiţii de cel puţin 550 mil. euro. Cei 19 MW tocmai instalaţi în parcurile 

fotovoltaice reprezintă prima etapă a extinderii pe segmentul solar, compania intenţionând să 

ajungă la o capacitate totală de 55 MW. Pentru a atinge acest obiectiv, EGP ar avea nevoie să 

investească până la 80 mil. euro, potrivit calculelor ZF pe baza unui cost standard de 1,6 mil. 

euro pe megawatt. 

Constantin Niţă: Preţul energiei electrice ar putea să scadă cu 7-8% până la sfârşitul 

anului 

http://www.zfcorporate.ro/energie/enel-a-inceput-sa-produca-energie-si-din-soare-dupa-ce-vantul-i-a-adus-un-profit-de-25-mil-euro-11124630
http://www.zfcorporate.ro/energie/enel-a-inceput-sa-produca-energie-si-din-soare-dupa-ce-vantul-i-a-adus-un-profit-de-25-mil-euro-11124630
http://www.zf.ro/wikizf/enel-energie-s-a-10107157
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/constantin-nita-pretul-energiei-electrice-ar-putea-sa-scada-cu-7-8-pana-la-sfarsitul-anul.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/constantin-nita-pretul-energiei-electrice-ar-putea-sa-scada-cu-7-8-pana-la-sfarsitul-anul.html
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Valoarea facturilor la electricitate ar putea să se reducă cu 7-8% până la sfârşitul acestui an, ca 

urmare a modificării legii privind certificatele verzi, a afirmat marţi, la Mioveni, ministrul delegat 

pentru Energie, Constantin Niţă. 

'Deocamdată reducerea va fi de 4,75%, aşa cum a comunicat ANRE, deşi părerea mea este că 

ar fi trebuit să fie undeva mai mult. Dar numărul mare de certificate verzi se va tranzacţiona în 

semestrul doi şi cred că undeva spre sfârşitul anului factura la curent va mai coborî puţin. Deci 

modificarea legii privind certificatele verzi va conduce la reducerea facturilor. Sigur, ANRE va 

comunica exact cifra, eu vă spun doar că, în momentul de faţă, este vorba de 4,75%. Se mai fac 

calcule (...) şi până la sfârşitul anului reducerea ar trebui să ajungă undeva la 7-8% pe total', a 

declarat Constantin Niţă, în cadrul unei conferinţe de presă.  

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) au 

anunţat, recent, că valoarea facturii la electricitate va scădea din luna august, în medie cu 4 - 

5%, ca urmare a amânării tranzacţionării certificatelor verzi 

Reactoarele verzi: TOP 40 proiecte eoliene de 3,3 miliarde de euro 

Peste 40 de mari proiecte eoliene, care au atras investiţii de aproape 3,3 miliarde de euro, 

funcţionau sau erau în probe la începutul acestei luni, cumulând peste 2.000 de MW, 

echivalentul în putere a trei reactoare nucleare de la Cernavodă. 

Dacă la începutul boom-ului eolian piaţa era dominată de proiecte de mari dimensiuni, în ultima 

perioadă investiţiile şi-au domolit ritmul şi dimensiunea, arată datele Transelectrica. Analiştii spun 

însă că investiţiile trebuie să continue pentru ca România să-şi atingă ţintele de energie verde 

asumate şi că guvernul trebuie să fie mai deschis la negocieri după modificarea unilaterală a 

schemei de sprijin pentru regenerabile. 

„Nu ne putem permite să nu ne atingem ţintele asumate. Guvernul trebuie să rezolve acest 

blocaj, pentru că avem un potenţial enorm. Ar fi o greşeală să nu mergem mai departe“, crede 

Jean Constantinescu, analist în sectorul energetic.  

Cele mai mari două proiecte eoliene funcţionale în România le aparţin cehilor de la CEZ, care 

anul trecut au montat şi ultima turbină din cele 240 care au împânzit suprafaţa a două comune 

dobrogene, Fântânele şi Cogealac. În total, investiţia s-a ridicat la 1,1 miliarde de euro. 

Al treilea cel mai mare parc eolian din România a fost pus în funcţiune tot în Constanţa de către 

omul de afaceri Emanuel Muntmark, cel mai puternic dezvoltator de proiecte de „mori de vânt“ 

din România. 

Am inchis gura Europei. Putem exporta gaze, dar numai virtual si fara Petrom 

Conform legislatiei in vigoare, de la 1 iulie 2013, producatorii de gaze naturale din Romania pot 

efectua exporturi de gaze prin tranzactii de tip backhaul. Pentru ca, fizic, interconexiunile 

retelelor de gaze ale Romaniei nu permit exxportul direct, ANRE a gasit solutia, prin intermediul 

procedurii de Backhaul, ceea ce inseamna ca interdictia exportului a fost deja eliminata. Energy-

Center va prezinta in randurile ce urmeaza ce presupune procedura de mai sus si care sunt 

instrumentele comerciale pe care anumiti producatori de gaze din Romania, cu exceptia Petrom 

OMV (deocamdata), le au la indemana pentru a realiza exportul de gaze din productia interna 

http://www.zfcorporate.ro/zf-print/prima-pagina/reactoarele-verzi-top-40-proiecte-eoliene-de-3-3-miliarde-de-euro-11127156
http://energy-center.ro/actualitate/am-inchis-gura-europei-putem-exporta-gaze-dar-numai-virtual-si-fara-petrom/
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Scurt istoric 

Liberalizarea pietei gazelor naturale inceputa in anul 1986 in UK, continuata in Europa dupa anul 

1998 a determinat necesitatea introducerii pe piata a noi instrumente comerciale care sa asigure 

functionalitatea pietei. Peste 30 de noi instrumente comerciale au fost introduse pe pietele 

gazelor naturale in ultimii 15 ani. Intre acestea se gaseste si capacitatea de backhaul. 

In ultima perioada asistam in presa, la multiple discutii privind „exportul de gaze naturale din 

Romania catre statele UE prin backhaul”, astfel incat am considerat oportun sa facem cateva 

precizari. 

In anul 1986 era adoptat Actul Gazelor in Marea Britanie, care a deschis ideea liberalizarii pietei 

gazelor in vederea asigurarii echilibrului intre cererea din ce in ce mai ridicata si oferta din ce in 

ce mai redusa si mai dependenta de importuri. 

In anul 1998 era Adoptata Directiva 30 a gazelor care punea bazele liberalizarii pietelor gazelor 

din tarile UE si a pietei unice europene a gazelor. Aceste doua activitati au pus bazele aparitiei 

capacitatii de backhaul-ul in Europa, odata cu realizarea interconectorului Bacton-Zeebruge. 

Backhaul procedura de rezervare a capacitatii virtuale intr-un punct fizic, pentru a asigura 

curgerea virtuala a gazelor in sens invers. 

MEMORANDUM SEMNAT ÎNTRE CINCI STATE  

Bursa regională ne mai scumpeşte un pic energia 

Criza a condus la scăderea semnificativă a consumului în România şi în regiune  

     *  Furnizorii nu preconizează o revenire a economiei care să conducă la creşteri de tarife. 

         Proiectul bursei regionale de energie este deosebit de important pentru toţi consumatorii din 

ţara noastră, deoarece electricitatea produsă în România va fi tranzacţionată la comun cu Cehia, 

Slovacia, Ungaria şi Polonia. Aceste ţări sunt, prin tradiţie, importatoare de energie, pe când 

România este exportatoare. România are printre cele mai mici preţuri la electricitate, iar bursa 

regională va face ca aceste preţuri să mai crească. Furnizorii de energie susţin că majorarea nu 

va fi semnificativă, în contextul scăderii puternice a consumului din regiune şi în contextul în care 

criza economică prin care trece Europa nu se va sfârşi prea curând. 

       Cehia, Slovacia, Ungaria, România şi Polonia au semnat un Memorandum de Înţelegere 

pentru cuplarea pieţelor spot de energie. Acest lucru înseamnă că cele cinci ţări vor avea un preţ 

unic al energiei tranzacţionate zilnic pe piaţa spot. Viitorul preţ unic ar putea fi mai mare decât 

tariful mediu de tranzacţionare de pe piaţa spot naţională (PZU). 

     Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), 

ne-a declarat: "Faptul că energia din cele cinci ţări va fi tranzacţionată la comun, pe o piaţă 

unică, nu este un lucru rău pentru consumatori. Dimpotrivă. Cu cât concurenţa este mai mare pe 

o piaţă, cu atât preţul va fi unul foarte bun pentru consumatori. O piaţă cu un număr cât mai mare 

de participanţi câştigă în lichiditate. Desigur, preţurile din cele cinci ţări participante la bursa 

regională se va uniformiza".  

     Domnia sa estimeză că pentru consumatorii români majorarea nu va fi una semnificativă din 

mai multe motive: regiunea are excedent de energie, pe fondul scăderii importante a cererii de 

energie, iar Europa nu dă semne că va ieşi prea curând din criză.  

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=211403
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=211403
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     Preţul energiei pe bursă urcă şi coboară în funcţie de cum "se mişcă" cererea. Deocamdată, 

sunt şanse puţine ca economia regiunii să cunoască o revigorare, astfel încât cererea de energie 

să crească semnificativ. 

     Potrivit AFEER, consumatorii vor câştiga în securitatea şi siguranţa în alimentarea cu energie, 

iar furnizorii şi producătorii români de energie vor avea o nouă piaţă de desfacere. De 

asemenea, o piaţă unică de energie pentru cinci ţări vor proteja consumatorii pentru că preţul de 

tranzacţionare va fi mai puţin volatil. 

     Ion Lungu estimează că piaţa regională nu va fi funcţională mai devreme de a doua jumătate 

a anului viitor. Reglementatorii din cele cinci ţări şi operatorii burselor locale trebuie să 

armonizeze legislaţia, să pună la punct platforma de tranzacţionare, iar operatorii de transport 

trebuie să armonizeze tarifele de tranzit şi modalitatea de alocare a capacităţii pe graniţe, ne-a 

explicat domnia sa. 

     Potrivit unui comunicat de presă comun al reglementatorilor şi burselor de energie, începând 

cu 11 septembrie 2012, Cehia, Slovacia şi Ungaria au operat cu succes pieţele de energie 

electrică pentru ziua următoare funcţionând în regim cuplat (proiectul cunoscut sub numele de 

CZ-SK-HU Market Coupling). Având în vedere evoluţia pozitivă a proiectului şi a concluziilor 

Consiliului UE referitoare la integrarea pieţelor de energie până în 2014, România şi Polonia au 

decis să se alăture proiectului trilateralei pentru a beneficia de efectele integrării şi pentru a 

contribui la dezvoltarea pieţei interne europene de energie. Denumirea acestui proiect 

pentalateral de cuplare a pieţelor este 5Market Market Coupling (5M MC). 

     Cuplarea pieţelor naţionale de energie electrică pe baza modelului ţintă - Cuplare unică prin 

preţ, utilizată pentru tranzacţionarea energiei electrice pe piaţa pentru ziua următoare şi alocarea 

implicită a capacităţii de transport transfrontaliere - se aşteaptă să conducă la o abordare 

armonizată a organizării pieţei, o utilizare mai eficientă a capacităţilor de transport 

transfrontaliere, o sporire a concurenţei, preţuri angro pentru energia electrică mai stabile şi 

convergente, precum şi o lichiditatea mai mare a pieţei, se mai arată în comunicat.  

     Memorandumul privind cuplarea pieţelor pieţelor din Cehia, Slovacia şi Ungaria către pieţele 

din România şi Polonia a fost semnat pe 11 iulie 2013. 

     Crearea de pieţe regionale de energie este calea către întemeierea pieţei unice europene 

(conectarea tuturor burselor de energie existente într-una singură). Ţinta acestui proiect gigant şi 

deloc uşor de implementat este ca toţi consumatorii de energie din UE (cetăţeni şi companii) să 

aibă o referinţă unică de preţ, iar costurile cu electricitatea să fie cât mai accesibile. Pentru ca 

tariful energiei să fie cât mai accesibil, trebuie agregate, pe o platformă unică de tranzacţionare, 

toate ofertele de vânzare şi de cumpărare a energiei de pe teritoriul UE. 

     Numai că preţul unic pentru energie ar putea fi un avantaj pentru unele state şi o povară 

pentru altele. Preţurile medii pentru electricitate diferă enorm de la o ţară la alta, în funcţie de 

sursele de producţie de care dispun şi de cât de dezvoltată este bursa locală de energie. Preţul 

mediu format pe bursa noastră de energie este printre cele mai mici din Europa.  

EVZ CHIŞINĂU. Un gigant european va construi un parc eolian la Făcăieni, Ialomița 

Compania Ialomiţa Power, având ca acţionari pe Energias de Portugal (EDP)şi Renovatio 

Trading, a obţinut de la Agenţia de Reglementare licenţa de înfiinţare a parcului eolian Făcăeni, 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/evz-chisinau-un-gigant-european-va-construi-un-parc-eolian-la-facaieni-ialomita-1048134.html


 

7 

 

cu o putere instalată totală de 264 de MW, scrie economica.net 

Având în vedere că instalarea a 1 MW eolian costă circa 1,2 milioane de euro, investiţia Ialomiţa 

Power este estimată la peste 300 de milioane de euro. Odată montate toate turbinele, parcul 

eolian Făcăeni va urca direct pe locul doi în topul celor mai mari din România după cel al CEZ de 

la Fântânele. De asemenea, va fi şi unul dintre cele mai mari parcuri eoliene pe uscat din 

Europa. EDP, compania de electricitate a statului portughez, este unul dintre cei mai mari 

investitori europeni în energie regenerabilă. EDP mai controlează, în România, şi alte parcuri 

eoliene ce totalizează peste 200 de MW putere instalată.  

EDP deţine 85% din Ialomiţa Power, restul revenind Renovatio Trading, o companie înregistrată 

în Cipru şi care, acum câţiva ani, aparţinea primarului din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan 

„Pinalti”. România are circa 2.500 de MW instalaţi în eolian, investiţii de câteva miliarde de euro, 

fiind una dintre cele mai atractive ţări pentru investitorii din domeniu.  

Miza investitorilor o reprezintă schema de sprijin pentru energia produsă prin sistemul 

certificatelor verzi. Potrivit legii, o centrală eoliană primeşte de la stat 1 certificat verde pentru 

fiecare MWh livrat în sistem, iar preţul unui certificat pe piaţa liberă fluctuează între 28 de euro şi 

58 de euro. Până la 1 iulie, subvenţia era de 2 certificate pentru fiecare MWh livrat în reţea. 

Guvernul a redus schema de sprijin, promiţând că investitorii îşi vor recupera certificatele 

restante în 2017, dar legislaţia nu prevede încă nimic concret în acest sens. 

Energie solară pentru pufuleţii Gusto 

Compania Phoenixy, producătorul pufuleţilor Gusto, a anunţat, ieri, că investeşte 900.000 de 

euro în dotarea cu energie solară a fabricii de la Băicoi. În parteneriat cu Tractebel Engineering 

(parte din grupul GDF Suez), compania a desfăşurat un studiu de cercetare a impactului tehnic şi 

economic implicat de instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperişul fabricii.  

     Potrivit unui comunicat remis redacţiei, din costul total, 88% reprezintă investiţie proprie, iar 

12% finanţare europeană, prin Energy Efficiency Finance Facility (EEFF). Perioada de 

rambursare a împrumutului, exclusiv din resursele financiare obţinute prin economisirea energiei, 

este de trei ani. Producţia anuală va fi de 1,109 MWh, reducând, încă din primul an, consumul de 

energie convenţională cu 2,630 MWh (38%). În plus, cantitatea de dioxid de carbon (CO2) este 

redusă cu 449 tone pe an. 

     Potrivit sursei citate, Phoenixy este un jucător major pe piaţa noastră de pufuleţi, având o 

producţie zilnică de mai bine de un milion de pungi, respectiv o cotă de piaţă de 70%. Cifra de 

afaceri a companiei este de peste 18 milioane euro. Societatea deţine, în portofoliul său, 15 tipuri 

de produse, distribuite la nivel naţional şi internaţional. Pufuleţii sunt vânduţi atât în ţară, cât şi în 

străinatate, în peste 20 de ţări, exporturile înregistrate de companie crescând cu aproximativ 

30% faţă de anul 2012.  

Scăderi pe linie: consumul de energie şi de gaze, în picaj din cauza temperaturilor şi a 

industriei 

Iarna mai blândă, vara mai răcoroasă şi o activitate industrială mai redusă îşi pun amprenta 

asupra consumului de energie şi de gaze naturale, în primul semestru al anului foamea de 

electricitate a României fiind cu 5% mai mică, iar cea de gaze comprimându-se cu aproape 6%. 

Nici luna iulie nu vine cu veşti bune. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=211388
http://www.zfcorporate.ro/energie/scaderi-pe-linie-consumul-de-energie-si-de-gaze-in-picaj-din-cauza-temperaturilor-si-a-industriei-11131437
http://www.zfcorporate.ro/energie/scaderi-pe-linie-consumul-de-energie-si-de-gaze-in-picaj-din-cauza-temperaturilor-si-a-industriei-11131437
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„Comparativ cu perioada similară a anului trecut, consumul intern brut de energie electrică a 

scăzut în medie cu circa 5%, la nivel lunar înregistrându-se scăderi de la -0,66 % în luna ianuarie 

la -11,8 % în luna februarie. Consumul intern net a scăzut în medie cu circa 3,38 %, înregistrând 

valori între Ă0,16 % în luna ianuarie 2013 şi -7,63 % în luna februarie 2013“, spun reprezentanţii 

Transelectrica. 

Sunt mai mulţi factori care au generat această situaţie. În primul rând, iarna a fost mai blândă, iar 

primăvara a fost mai friguroasă anul acesta, aşă că necesarul de consum pe partea de instalaţii 

de climatizare a fost mai redus. A fost însă o excepţie, luna mai, când temperaturile au fost ceva 

mai mari decât cele înregistrate anul trecut. Efectul a fost însă anulat de vacanţa de o 

săptămână în perioada 1 Mai-Paşte, care în final a determinat o scădere cu 9% a consumului 

brut de energie la nivelul lunii mai. 

Efectul vacanţei 

„Consumul brut de energie cuprinde şi consumul din reţele sau consumul propriu al unităţilor 

care produc energie, de exemplu“, spune Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de 

Energie Electrică din România (AFEER). 

Lungu spune însă că dincolo de temperaturi, activitatea industrială în scădere a fost un alt factor 

care a dus la un consum de energie mai mic în primul semestru al anului. 

Cele mai recente date arată că România a înregistrat, în luna mai faţă de aprilie, cea mai abruptă 

scădere din UE a producţiei industriale, de 10,7%, în timp ce indicatorul a coborât cu 0,6% la 

nivelul Uniunii, potrivit Eurostat. Şi în această statistică, un rol important l-a jucat vacanţa 

prelungită de 1 Mai şi de Paşte. 

Aceeaşi evoluţie a fost înregistrată şi în domeniul gazelor naturale, unde consumul a scăzut cu 

aproape 6% în primul semestru al anului comparativ cu perioada similară a anului trecut, după 

cum arată datele Transgaz. 

Astfel, în primele şase luni România a consumat 80,8 milioane de MWh (7,6 miliarde de metri 

cubi de gaze), faţă de primul semestru din 2012 când consumul s-a ridicat la 85,9 milioane de 

MWh (8,1 miliarde de metri cubi). 

Încă un an de scădere 

Nici pentru a doua parte a anului estimările nu par optimiste. 

„Considerăm că în luna iulie consumul de energie va fi considerabil mai redus decât anul trecut, 

având în vedere temperaturile mult mai mici înregistrate până acum (în medie cu circa 5,5 °C 

mai mici în primele 15 zile din 2013 decât în perioada similară din 2012)“, explică reprezentanţii 

Transelectrica. 

Deşi estimările pentru tot anul sunt greu de realizat în acest moment, pentru că ele depind de 

mai multe variabile, concluzia Transelectrica este că 2013 va fi un nou an de scădere în ceea ce 

priveşte consumul de energie. 

„Totuşi, având în vedere scăderea de circa 5 % a consumului brut înregistrată în prima jumatate 

a anului, estimăm că la nivelul anului 2013 consumul intern brut de energie nu va depăşi 

valoarea înregistrată în anul 2012, situându-se cel mai probabil sub aceasta. În ceea ce priveşte 
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consumul net, estimăm o scădere a acestuia cu aproximativ 1 - 1,5 % comparativ cu 2012“, au 

mai spus reprezentanţii transportatorului naţional de energie. 

Romgaz va produce energie din gazele care nu pot fi introduse în reţeaua naţională 

Producătorul de gaze naturale Romgaz Mediaş, controlat de stat, a început să utilizeze gazele 

din zăcămintele nou descoperite care nu pot fi livrate în sistemul naţional de transport pentru 

producţia de electricitate în unităţi de putere redusă. 

"O investiţie importantă a companiei a fost finalizată la Cojocna, judeţul Cluj, unde va fi pus în 

producţie grupul de sonde în scopul valorificării gazelor naturale în alt mod decât cel tradiţional, 

prin alimentarea a două grupuri electrice cu puteri de 1,4 MW", potrivit unui comunicat. 

Costurile de producţie a electricităţii în astfel de unităţi sunt reduse. Energia electrică va fi 

comercializată pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale, administrată de bursa de energie 

electrică OPCOM. 

In regenerabile, petrecerea s-a terminat. Urmeaza partajul 

De la Inceputul lunii a intrat In vigoare ordonanța de Guvern care a rasturnat cu 180% industria 

energiei regenerabile din Romania. Nemții de la E.oN au anunțat ca renunța la proiectele eoliene 

din Moldova, iar grupul ceh CEZ si-a redus cu doua treimi planurile privind construcția de noi 

parcuri In Romania. Guvernul a hotarat sa taie din sprijinul pentru electricitatea din resurse 

regenerabile, In principal pentru a reduce povara facturilor prea mari pentru consumatorii casnici 

si industriali. Stefan Botezatu, partener si coordonator pe zona de energie la firma de avocatura 

Kinstellar, crede ca masura are deja efecte negative, In vreme ce beneficiile sunt mai degraba 

incerte.  

Domnule Stefan Botezatu, ca bun cunoscator al pieței energetice, cum puteți descrie starea de 

spirit a managerilor din companii, In legatura cu modificarile aduse schemei de sprijin pentru 

regenerabile? 

Nedumerire, frustrare. Cei mai mulți dintre investitorii care erau sau sunt interesați de acest 

sector al energiei regenerabile astepta explicații, lamuriri, clarificari. Formula actuala a legii 

permite prea multe interpretari, iar modul In care Guvernul a Ințeles sa acționeze nu este deloc 

Incurajator. Mai mult, as spune chiar ca atitudinea afisata In ultimele luni de catre reprezentanții 

Guvernului fața de industria energiei regenerabile a fost una deosebit de ostila. 

Totusi, intenția autoritaților era cunoscuta de destula vreme. De ce credeți ca investitorii din 

domeniu au fost surprinsi In In asa masura? 

Ordonanța de urgența care modifica sistemul de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie a fost adoptata si publicata In data de 7 iunie 2013, la mai bine de doua 

luni de la punerea ei In dezbatere publica pe site-ul Ministerului Economiei. Din nefericire, aceste 

doua luni pare sa nu fi fost cu adevarat utilizate de catre Guvern pentru a avea o dezbatere reala 

si constructiva cu celelalte parți interesate In acest domeniu, In special cu reprezentanții 

industriei energetice de profil. Astfel, propunerile de modificare ale Legii 220/2008 au provocat 

discuții indelungate, luari de poziție transante si au prilejuit numeroase analize si critici. Totusi, 

Guvernul pare sa fi ignorat cele mai multe dintre acestea si a adoptat modificarile la schema de 

sprijin prin certificate verzi Intr-o forma aproape identica In esența ei cu proiectul inițial.  

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-07-18/Romgaz+va+produce+energie+din+gazele+care+nu+pot+fi+introduse+in+reteaua+nationala&hl=energ&tip=toate
http://www.wall-street.ro/articol/Economie/151290/p-in-regenerabile-petrecerea-s-a-terminat-urmeaza-partajul.html
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In plus, complet pe neasteptate, a mai aparut o modificare nicidecum prevazuta In forma inițiala 

a propunerii, cea care introduce obligativitatea tranzacționarii tuturor certificatelor verzi In mod 

centralizat, transparent si nediscriminatoriu, pe piețele centralizate. 

Care este impactul acestei limitari In tranzacționarea certificatelor verzi? 

Guvernul mai da o lovitura tranzacțiilor cu certificate verzi. Si asta, la scurta vreme dupa ce au 

fost constatate deja dificultațile create prin introducerea obligativitații tranzacționarii exclusiv pe 

OPCOM a energiei electrice! Pana In prezent, tranzacțiile de certificate verzi se puteau Incheia 

atat pe OPCOM, cat si prin contracte bilaterale negociate direct Intre parți. Modificarea va 

Ingreuna In plus procesul oricum dificil de atragere a finanțarilor de proiecte. Practic toate 

bancile care acorda finanțari In domeniu Isi bazeaza analizele de fezabilitate pe un scenariu de 

baza privind veniturile minime care pot fi generate de un proiect din tranzacționarea certificatelor 

verzi. In acest scop, solicita Incheierea de catre dezvoltatori a unor contracte de vanzare-

cumparare de certificate verzi pe termen lung.  

TAXELE DE TRANSPORT, ELIMINATE  

Cale liberă pentru exportul de energie electrică 

ANRE (reglementatorul pieţei noastre de energie) a decis să elimine tariful de transport perceput 

pentru exportul şi importul de electricitate. Acest lucru înseamnă o gură de oxigen pentru 

producătorii noştri de energie electrică, dar şi pentru furnizori, ale căror afaceri sunt puternic 

afectate de scăderea abruptă a consumului din ţara noastră. 

     Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), 

ne-a declarat: "Măsura este excelentă atât pentru producători, în special pentru cei termo care 

nu-şi găsesc cumpărători în piaţă pentru că sunt cei mai scumpi, cât şi pentru furnizori. 

Eliminarea taxelor de transport reprezintă o gură importantă de oxigen pentru sectorul nostru 

energetic. Regiunea se confruntă cu un excedent de energie, pentru că toate ţările au scăderi de 

consum, pe fondul accentuării crizei. Eliminarea tarifului de transport face ca energia noastră să 

aibă tarife atractive şi să poată fi vândută cu succes în ţările vecine". 

    Renunţarea la preţul de transport înseamnă o reducere cu circa 20 de lei/MWh a costurilor 

pentru exportul de energie, ne-a menţionat domnia sa. Volumele exportate nu vor fi unele foarte 

importante, potrivit estimărilor preşedintelui AFEER, dar vor fi suficiente pentru a menţine în piaţă 

producţia termocentralelor pe cărbune. 

     Motivul invocat de ANRE pentru eliminarea tarifului de transport este stoparea procedurii de 

infrigement, demarată împotriva României de către Comisia Europeană. Astfel, legislaţia internă 

privind tranzitul de energie este corelată cu cea europeană (Regulamentul 714/2009). 

     Ion Lungu a comentat: "ANRE a procedat corect. Eliminarea acestor taxe pe transportul de 

energie a fost solicitată de UE. Numai România şi Bulgaria aveau astfel de taxe, ceea ce făcea 

ca energia exportată de cele două ţări să nu-şi mai găsească uşor clienţi în regiune. Mai mult 

decât atât, odată cu decizia României de a constitui o bursă regională alături de Polonia, 

Ungaria, Cehia şi Slovacia, legislaţia şi sistemul de taxare a tranzitului trebuie să fie armonizată 

în cele cinci ţări". 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=211665
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=211665
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     Consumul de energie electrică a scăzut cu 7,7% pe primele cinci luni, potrivit datelor INS, 

ceea ce arată un recul puternic al industriei, dar şi situaţia extrem de dificilă a producţiei noastre 

de energie. Complexurile energetice care produc electricitate pe bază de cărbune sunt cele mai 

scumpe din piaţă şi nu reuşesc să-şi vândă energia. Salariaţii de la Complexul Oltenia au trecut 

prin perioade de şomaj tehnic şi disponibilizări în prima jumătate a anului. Situaţia producţiei 

clasice de energie este îngreunată şi de cantitatea importantă de energie eoliană disponibilă în 

piaţă la preţuri foarte mici (producătorii primesc şi certificate verzi). Energia eoliană s-a 

tranzacţionat şi la preţuri mai mici decât cea hidro, creând dificultăţi Hidroelectrica SA în prima 

parte a anului. 

     Pe piaţa spot de energie, preţul mediu de tranzacţionare a scăzut cu peste o treime în prima 

jumătate a anului, pe fondul diminuării severe a cererii. 

     Potrivit furnizorilor de energie, eliminarea taxei de transport nu va afecta Transelectrica SA, 

care va câştiga din taxa percepută pentru capacităţile transfrontaliere. Veniturile din această taxă 

vor creşte odată cu exporturile, mai spun furnizorii. Astfel, va fi compensată pierderea veniturilor 

din tariful de transport. 

 ANRE elimină tarifele de import-export de energie, pentru a "stopa" infringementul 

început de CE 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a eliminat, vineri, plata componentelor 

tarifului de transport pentru tranzacţiile de import-export de energie, cu scopul de a "stopa" 

procedura de infringement începută de Comisia Europeană (CE) împotriva României. 

CE a iniţiat, în 2011, o procedură de infringement împotriva României pentru faptul că Guvernul 

percepea tarife pentru tranzacţiile de import şi export al electricităţii. 

România are capacităţi reduse de export al electricităţii şi, în prezent, se confruntă cu un exces 

de capacitate de producţie.  

În privinţa gazelor naturale, România nu are deocamdată capacităţi fizice de export, însă 

Guvernul intenţionează să construiască linii de interconectare cu Republica Moldova, Bulgaria şi 

Ungaria. 

O altă măsură adoptată, vineri, de ANRE este introducerea tranzacţiilor cu gaze naturale, atât 

prin intermediul OPCOM, cât şi al Bursei Române de Mărfuri. 

Regenerabilele împing spre faliment minele, distribuitorii de energie şi pe alţi jucători din 

sectorul energetic din Bulgaria. Minerii ameninţă cu dărâmarea eolienelor şi a panourilor 

solare 

Obligativitatea de a prelua cu prioritate toată energia regenerabilă în reţelele electrice a condus 

la probleme extrem de grave în Bulgaria, probleme cu care se poate confrunta şi România în 

curând, scrie energyreport.ro/index.php">energyreport.ro. Consumul total de energie a scăzut 

dar producţia de energie regenerabilă (care e mai scumpă) a crescut peste previziunile 

guvernului. 

Consecinţele sunt cel puţin două: pe de o parte, ceilalţi jucători din energie îşi reduc producţia 

sau se îndreaptă spre faliment iar pe de altă parte, statul nu mai poate onora promisiunile 

distribuitorilor de energie de a le rambursa banii plătiţi pe energia verde, pentru că e mai multă 

http://www.gandul.info/stiri/anre-elimina-tarifele-de-import-export-de-energie-pentru-a-stopa-infringementul-inceput-de-ce-11133998
http://www.gandul.info/stiri/anre-elimina-tarifele-de-import-export-de-energie-pentru-a-stopa-infringementul-inceput-de-ce-11133998
http://www.curierulnational.ro/Economie%20mondiala/2013-07-20/Regenerabilele+imping+spre+faliment+minele%2C+distribuitorii+de+energie+si+pe+alti+jucatori+din+sectorul+energetic+din+Bulgaria.+Minerii+ameninta+cu+daramarea+eolienelor+si+a+panourilor+solare&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Economie%20mondiala/2013-07-20/Regenerabilele+imping+spre+faliment+minele%2C+distribuitorii+de+energie+si+pe+alti+jucatori+din+sectorul+energetic+din+Bulgaria.+Minerii+ameninta+cu+daramarea+eolienelor+si+a+panourilor+solare&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Economie%20mondiala/2013-07-20/Regenerabilele+imping+spre+faliment+minele%2C+distribuitorii+de+energie+si+pe+alti+jucatori+din+sectorul+energetic+din+Bulgaria.+Minerii+ameninta+cu+daramarea+eolienelor+si+a+panourilor+solare&hl=energ&tip=toate
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decât se prevedea în 2012 când s-a dat legea. Distribuitorii au fost afectaţi de curând şi de 

ieftinirea electricităţii începând cu luna martie. 

În situaţia de a-şi reduce producţia au ajuns în ultimele luni şi centrala nucleară de la Kozlodui 

dar şi minele. 

Potrivit energyreport.ro/index.php">energyreport.ro, cei trei distribuitori de energie electrică care 

operează în Bulgaria, CEZ, EVN şi Energo Pro informează că de facto, situaţia lor este una de 

insolvenţă sau care se îndreaptă spre aşa ceva, dacă nu se schimbă situaţia actuală sau 

legislaţia. Pe de altă parte, austriecii de la EVN au cea mai problematica situaţie, cu pierderi de 

circa 150 milioane euro din iunie anul trecut până în prezent. 

Nici cehii de la CEZ sau EnergoPro (tot cehi) nu sunt foarte departe cu pierderile. CEZ Bulgaria, 

care este cea mai mare societate de distribuţie a energiei electrice din Bulgaria şi care operează 

în vestul ţării, are pierderi de circa 100 milioane de euro. EnergoPro a acumulat deja pierderi de 

peste 7 milioane de euro doar de la începutul anului iar suma ar putea ajunge la 70 milioane de 

euro până la finele anului, a estimat Plamen Stefanov, preşedintele Consiliului director al 

EnergoPro. 

Dacă înainte de vara anului trecut, distribuitorii cumpărau obligaţi prin lege energie regenerabilă 

şi apoi îşi recuperau banii de la NEK (compania naţională de electricitate a Bulgariei), acum e 

mai greu pentru că producţia de energie regenerabilă a depăşit estimările guvernului. NEK a 

ajuns astfel să acumuleze datorii uriaşe. În plus, cu noua legislaţie, NEK plăteşte companiile de 

distribuţie pe baza previziunilor vechi şi depăşite în timp ce riscul de conectare la reţele a 

capacităţilor regenerabile excesive a fost lăsat în seama şi în detrimentul celor trei companii de 

distribuţie. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(martie 2013-mai 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 180,22 Lei/CV 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 17.06 
 

18.06 19.06 20.06 21.06 22.07 23.07  

Preţ mediu [Lei/MWh] 166,13 
 

165,22 188,65 174,86 78,91 157,13 194,62 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

43.370  43.479 44.155 42.614 35.313 45.510 45.036 

 

 

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

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 213,49 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,89 208,59 206,46 205,96 206,01 
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TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

16.07 6056 6075 1700 758 1900 1394 -19 313 10 

17.07 6035 6091 1750 659 1610 1387 -56 672 12 

18.07 6091 6138 1864 707 1842 1376 -48 334 14 

19.07 6173 6195 1931 770 1999 1392 -22 89 14 

20.07 5573 5797 1741 713 1609 1395 -224 323 16 

21.07 5065 5301 1661 353 1295 1394 -236 586 13 

 
 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 
 

 

 

Grafice, Harta  
 

 
 

In ziua de Miercuri 17.07.2013 Miercuri  18.07.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 6069 6675 

Maxim 6705 7372 

Export/Import 48(export) 43(export) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 6117 6717 

Din care: 

Carbune 
1755 2842 

Hidrocarburi 627 413 

Nuclear 1383 1367 

Eoliene 624 111 

Hidro 1654 1969 

Biocombustibili 33 - 

Fotovoltaice 41 - 
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 21.07.2013, ora 0700 – 28.07.2013, ora 0700 

Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi în scadere pâna la valoarea de 3400 m3/s, situându-se sub 

media multianuala lunii iulie (5350 m3/s). 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi în scadere. 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Romania si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Romania 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 Romania pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


