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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Transelectrica raportat un profit de 370 milioane de lei anul trecut, în urcare cu 84% 

Transelectrica a încheiat anul trecut cu un profit net de 370 milioane lei, cu 84,15% mai mare faţă 

de câştigul din anul anterior, la venituri în creştere cu aproape 14%, la 2,82 miliarde lei. 

În 2013, compania a consemnat un profit net de 200,92 milioane lei şi venituri de 2,47 miliarde lei, 

potrivit rezultatelor preliminarii comunicate luni de Transelectrica. 

Cea mai mare parte a veniturilor, respectiv 1,3 miliarde lei, a provenit din serviciul de transport, 

activitatea de bază a companiei. În 2013, compania a înregistrat din această activitate 1,15 miliarde 

lei. 

Încasările din servicii de sistem au crescut anul trecut cu 19,3%, la 750,9 milioane lei, în timp ce 

veniturile de pe piaţa de echilibrare au avansat cu 11,3%, la 703,3 milioane lei. 

Profitul operaţional înainte de amortizare a urcat cu 34,8%, de la 584,16 milioane lei în 2013 la 

787,36 milioane lei, în timp ce rezultatul operaţional după amortizare a crescut cu 83,3%, la 456,5 

milioane lei. 

Situaţiile financiare pentru 2014 sunt preliminare, neconsolidate şi întocmite în conformitate cu 

standardele internaţionale de raportare financiară . 

La sfârşitul anului trecut, compania avea datorii totale în valoare de 2,64 miliarde de lei, cu 3,9% 

mai mari comparativ cu 2,54 miliarde de lei în 2013. Transelectrica este controlată de stat, care 

deţine 58,68% din acţiuni. 

Acţiunile companiei au încheiat şedinţa bursieră de luni în scădere cu 0,16%, la 31,64 lei pe 

unitate. La această cotaţie, capitalizarea comp  

O lună de foc la CE Oltenia: decizii finale de restructurare, consens cu sindicatele. 

Propunerea conducerii: se păstrează lefurile neschimbate, 3.000 angajați trebuie să plece 

Singura soluție pentru Complexul Energetic Oltenia în acest moment este restructurarea 

companiei! O spun reprezentanții companiei, o cer expres experții FMI, CE și BM, premierul Ponta 

nu spune NU, ci doar că trebuie să se facă în anumite condiții. La fel susține și ministrul responsabil 

Gerea, care are la dispoziție o lună să vină cu un calendar al măsurilor de restructurare la CE 

Oltenia. Știm că restructurările trebuie făcute, dar nu oricum. (…) Principalul element care trebuie 

să ne preocupe este securitatea energetică a României, susține Gerea. 

La CE Oltenia, lucrurile sunt complicate. Conducerea explică că societatea traversează o perioadă 

extrem de dificilă datorită apariției pe piață, în perioada 2011-2013, a unei mari cantități de energie 

produsă din surse regenerabile și că, cea mai mare problemă, în anul 2015, este necesitatea de a 

aloca 500 mil. RON pentru achiziția certificatelor de CO2 . În 2013 și 2014 certificatele au fost 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/transelectrica-raportat-profit-301-milioane-lei-anul-trecut-urcare-543-1_54e22c6d448e03c0fdad2dc4/index.html
http://www.bizenergy.ro/o-luna-de-foc-la-ce-oltenia-decizii-finale-de-restructurare-consens-cu-sindicatele-propunerea-conducerii-se-pastreaza-lefurile-neschimbate-3-000-angajati-trebuie-sa-plece/#.VOMQS1JO7IU
http://www.bizenergy.ro/o-luna-de-foc-la-ce-oltenia-decizii-finale-de-restructurare-consens-cu-sindicatele-propunerea-conducerii-se-pastreaza-lefurile-neschimbate-3-000-angajati-trebuie-sa-plece/#.VOMQS1JO7IU
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cumpărate cu prețuri între 2€ și 5€, în 2015 – prețul mediu a ajuns la 8€/certificat. Neachiziționarea 

acestor certificate duce la oprirea activității termocentralelor, au semnalat directorii CE Oltenia. 

Planul de restructurări, stabilit de conducere, vizează: externalizarea carierei Berbești cca.1000 

persoane; încetarea raporturilor de lucru pentru 1300 de salariați care îndeplinesc condițiile de 

pensionare până la 01.06.2017; încetarea raporturilor de muncă pentru 250 de salariati de la 

Sucursala Brăila; încetarea raporturilor de muncă cu alți 450 de salariați, conform unor criterii 

stabilite. 

Salariații ale căror raporturi de muncă încetează ar urma să beneficieze de indemnizație de șomaj 

și de venit de completare în cuantum de 1700 lei lunar, pentru o perioadă de doi ani. 

Discuţii pe eliminarea tarifelor zonale pentru serviciile de sistem 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va face toate demersurile 

necesare pentru ca, până la data de 31 iunie 2015, să fie diminuate sau eliminate tarifele zonale 

aferente serviciilor de sistem (TG), măsură ce ar conduce la creşterea veniturilor Complexului 

Energetic (CE) Oltenia (CEO) şi, implicit, la păstrarea locurilor de muncă, se arată într-un 

comunicat al Blocului Naţional Sindical (BNS).  

“Nemulţumiţi de diminuarea drepturilor salariale, care rezultă din bugetul de venituri şi cheltuieli pe 

2015 al Complexului Energetic Oltenia, peste 100 de sindicalişti au pichetat sediul ANRE în data 

de 19 februarie 2015, între orele 11,00 – 13,00. În timpul pichetului, o delegaţie a sindicatelor 

afiliate la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Electricitate UNIVERS, federaţie membră BNS, şi 

prim-vicepreşedintele BNS, Ion Pisc, au participat la discuţii cu conducerea ANRE. În urma 

discuţiilor, s-a convenit să se solicite Ministerului Energiei constituirea unei comisii tehnice formate 

din reprezentanţi ai Ministerului Energiei, ai ANRE, ai conducerii Complexului Energetic Oltenia şi 

ai Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate UNIVERS, care să soluţioneze revendicările 

prezentate. De asemenea, s-a convenit ca ANRE să facă toate demersurile necesare pentru ca, 

până la data de 31 iunie 2015, să fie diminuate sau eliminate tarifele zonale aferente serviciilor de 

sistem (TG), măsură ce ar conduce la creşterea veniturilor companiei şi, implicit, la păstrarea 

locurilor de muncă“, se arată în comunicat. 

BNS: Tarifele zonale aferente serviciilor de sistem (TG), diminuate sau eliminate până la 31 

iunie 2015 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va face toate demersurile 

necesare pentru ca, până la data de 31 iunie 2015, să fie diminuate sau eliminate tarifele zonale 

aferente serviciilor de sistem (TG), măsură ce ar conduce la creşterea veniturilor Complexului 

Energetic Oltenia şi, implicit, la păstrarea locurilor de muncă, se arată într-un comunicat remis de 

Blocul Naţional Sindical (BNS). 

‘Nemulţumiţi de diminuarea drepturilor salariale care rezultă din bugetul de venituri şi cheltuieli pe 

2015 al Complexului Energetic Oltenia, peste 100 de sindicalişti au pichetat sediul ANRE în data 

de 19 februarie 2015, între orele 11,00 – 13,00. În timpul pichetului, o delegaţie a sindicatelor 

afiliate la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Electricitate UNIVERS, federaţie membră BNS, şi 

prim-vicepreşedintele BNS, Ion Pisc, au participat la discuţii cu conducerea ANRE. În urma 

discuţiilor, s-a convenit să se solicite Ministerului Energiei constituirea unei comisii tehnice formate 

din reprezentanţi ai Ministerului Energiei, ai ANRE, ai conducerii Complexului Energetic Oltenia şi 

http://www.focus-energetic.ro/discutii-pe-eliminarea-tarifelor-zonale-pentru-serviciile-de-sistem-24108.html
http://www.bizenergy.ro/bns-tarifele-zonale-aferente-serviciilor-de-sistem-tg-diminuate-sau-eliminate-pana-la-31-iunie-2015/#.VOrInVJO7IU
http://www.bizenergy.ro/bns-tarifele-zonale-aferente-serviciilor-de-sistem-tg-diminuate-sau-eliminate-pana-la-31-iunie-2015/#.VOrInVJO7IU
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ai Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate UNIVERS, care să soluţioneze revendicările 

prezentate. De asemenea, s-a convenit ca ANRE să facă toate demersurile necesare pentru că 

până la data de 31 iunie 2015 să fie diminuate sau eliminate tarifele zonale aferente serviciilor de 

sistem (TG), măsură ce ar conduce la creşterea veniturilor companiei şi, implicit, la păstrarea 

locurilor de muncă’, se arat în comunicatul citat. 

Hidroelectrica: Fisurile şi infiltraţiile de la Porţile de Fier sunt normale. Barajul nu pune în 

pericol siguranţa populaţiei 

Barajul hidrocentralei Porţile de Fier 1 nu pune sub nicio formă în pericol siguranţa în funcţionare 

a grupurilor energetice şi nici siguranţa populaţiei, a comunicat Hidroelectrica, după ce sindicatul 

a anunţat că barajul are fisuri care periclitează unitatea. 

„În conformitate cu prevederile Legii privind siguranţă barajelor, Hidroelectrica ţine în permanentă 

sub control starea construcţiilor hidroenergetice aflate în administrarea sa. Amenajarea Porţile de 

Fier 1 este urmărită în permanenţă de către personal specializat în urmărirea comportării 

construcţiilor prin intermediul a 2.910 de aparate de măsură şi control montate pe baraj“, se arată 

într-un comunicat al companiei de stat. 

Preşedintele Sindicatului Porţile de Fier, Cristinel Popescu, a declarat, luni, într-o conferinţă de 

presă, că din cauza unor lucrări care nu s-au făcut de-a lungul timpului la Barajul Porţile de Fier I 

au apărut fisuri şi rupturi la stavilele barajului deversor, iar izolaţia electrică, pusă în funcţiune în 

anii ’70, poate duce la un scurtcircuit urmat de incendiu. 

Popescu a arătat că şi barajul de la Sucursala Porţile de Fier II funcţionează „cu tot felul de 

improvizaţii“, existând şi acolo infiltraţii care duc la înregistrarea de pierderi pentru companie. 

Hidroelectrica a anunţat însă că Popescu nu mai este salariat al Hidroelectrica, fiind concediat 

disciplinar, iar sindicatul Porţile de Fier, constituit la nivelul sucursalei Hidroserv Porţile de Fier, şi-

a pierdut reprezentativitatea la nivelul unităţii. 

"Fisurile şi infiltraţiile existente, care de altfel sunt uzuale la astfel de construcţii, nu pun în pericol 

funcţionarea în condiţii de siguranţă a barajului şi a echipamentelor hidro-electro- mecanice, fapt 

atestat prin expertize, autorizaţii (...)", se precizează în comunicat. 

SECRETARUL DE STAT BADEA:  

"Ministerul Energiei vrea să angajeze un consultant pentru strategia energetică"  

Dezbaterile serioase asupra viitoarei strategii energetice mai au de aşteptat câteva luni bune, 

întrucât actualul Minister al Energiei intenţionează să angajeze un consultant care să realizeze 

documentul. 

     Secretarul de stat Bogdan Badea ne-a declarat, ieri: "Radiografia sistemului realizată de fostul 

Departament de Energie nu ne mulţumeşte. Trebuie să avem un document profesionist pe care 

să îl supunem dezbaterii publice şi vrem să angajăm un consultant independent care să îl 

realizeze. Vom face o licitaţie în acest sens şi cu toţi timpii estimaţi de adjudecare şi realizare a 

strategiei, cred că documentul va fi gata în toamnă". 

     Oficialul Ministerului Energiei susţine că au existat discuţii şi cu reprezentanţii Ministerului 

Economiei, care au în lucru strategia de reindustrializare, întrucât există multe opinii în piaţă care 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/hidroelectrica-fisurile-infiltratiile-portile-fier-normale-barajul-nu-pune-pericol-siguranta-populatiei-1_54e36ba9448e03c0fdb5a608/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/hidroelectrica-fisurile-infiltratiile-portile-fier-normale-barajul-nu-pune-pericol-siguranta-populatiei-1_54e36ba9448e03c0fdb5a608/index.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=261768&key=MjAxNS0wMi0xOCAxIDUzMzZlMDg1ZWY2YmI3NDAxODU5MDQ3ZTQzMjgwODRj
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=261768&key=MjAxNS0wMi0xOCAxIDUzMzZlMDg1ZWY2YmI3NDAxODU5MDQ3ZTQzMjgwODRj
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susţin necesitatea adoptării unui plan de dezvoltare economică a ţării noastre, de la care să plece 

stabilirea direcţiilor strategice în energie. 

     Bogdan Badea a solicitat, ieri, deputaţilor din Comisia de Industrii amânarea cu patru luni a 

dezbaterii amendamentelor aduse Legii de aprobare a OUG ce oferă anumite facilităţi 

hidrocentralelor cu acumulare prin pompaj cu o putere instalată până în 15 MW. Domnia sa a mai 

propus şi amânarea dezbaterilor Comisiei pe modificările aduse Legii 220/2008 privind schema de 

sprijin acordată regenerabilelor, susţinând că Ministerul Energiei vrea să facă un studiu asupra 

pieţei pentru a putea vedea ce tehnologii mai trebuie încurajate în producţia de energie. 

Protestatarii de la CE Oltenia, asigurați: Experții ANRE vor participa activ la elaborarea 

strategiei energetice 

Sindicaliștii de la Complexul Energetic Oltenia – peste 100 persoane – au protestat, astăzi, la 

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Printre solicitările acestora: 

scutirea de la plata certificatelor verzi a CE Oltenia, modificarea tarifului zonal aferent serviciului 

de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG), scoaterea la licitație a serviciilor 

de sistem etc. 

Într-un comunicat transmis redacției, ANRE susține că a acceptat să discute aspectele ce privesc 

problematica pieţei de energie electrică şi dificultăţile cu care CE Oltenia se confruntă în prezent, 

părţile convenind ca experţi din cadrul ANRE să participe “în mod activ” la procesul de elaborare 

a strategiei energetice naţionale. 

“Deși aspectele ce ţin de dialogul social nu intră în competenţa instituţiei noastre, în virtutea 

principiilor privind transparența procesului decizional, ANRE a acceptat să discute aspectele ce 

privesc problematica pieţei de energie electrică şi dificultăţile cu care CE Oltenia se confruntă în 

prezent. Părţile participante la întâlnire au convenit ca experţi din cadrul ANRE să participe, în mod 

activ, la procesul de elaborare a strategiei energetice naţionale, precum şi în alte situaţii în care 

bunele practici de reglementare ale instituţiei noastre să poată fi valorificate”, se precizează în 

comunicatul ANRE. 

Gerea:România şi Ungaria trebuie să coopereze în domeniul asigurării conexiunilor pentru 

energie electrică şi gaze naturale 

Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Andrei Gerea, a discutat cu 

ambasadorul Republicii Ungaria în România, Botond Zakonyi, despre cooperarea în domeniul 

gazelor naturale şi ţiţeiului, în domeniul energiei electrice, inclusiv a energiei nucleare, precum şi 

despre domeniul IMM-urilor. 

‘Republica Ungaria este un partener economic important al României, iar apartenenţa la Uniunea 

Europeană a celor două state vecine impune o strânsă cooperare în domeniul asigurării 

conexiunilor pentru energie electrică şi gaze naturale cu infrastructura europeană din aceste 

sectoare’, a spus Andrei Gerea. 

Cei doi interlocutori au convenit, în perspectiva organizării de către partea română a celei de a VII-

a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-ungare de cooperare economică 

(trimestrul IV 2015), să se analizeze posibilitatea întâlnirii grupelor de lucru pentru energie şi 

respectiv colaborare în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, în ultima parte a semestrului I. 

http://www.bizenergy.ro/protestatarii-de-la-ce-oltenia-asigurati-expertii-anre-vor-participa-activ-la-elaborarea-strategiei-energetice/#.VOb0slJO7IU
http://www.bizenergy.ro/protestatarii-de-la-ce-oltenia-asigurati-expertii-anre-vor-participa-activ-la-elaborarea-strategiei-energetice/#.VOb0slJO7IU
http://www.bizenergy.ro/gerearomania-si-ungaria-trebuie-sa-coopereze-in-domeniul-asigurarii-conexiunilor-pentru-energie-electrica-si-gaze-naturale/#.VORXqVJO7IU
http://www.bizenergy.ro/gerearomania-si-ungaria-trebuie-sa-coopereze-in-domeniul-asigurarii-conexiunilor-pentru-energie-electrica-si-gaze-naturale/#.VORXqVJO7IU
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Ungaria este al treilea partener comercial al României după volumul total al schimburilor 

comerciale bilaterale, a IV-a piaţă de desfacere a mărfurilor româneşti, a III-a ţară în topul ţărilor 

furnizoare de mărfuri în România şi pe locul II în topul ţărilor partenere în ce priveşte deficitul 

balanţei comerciale, se arată într-un comunicat al Ministerului Energiei. 

La 31 decembrie 2014, erau înregistrate în România 12.652 firme cu capital unguresc (locul 4 

după Italia, Germania şi Turcia), valoarea totală a investiţiilor fiind de 736 milioane euro (locul 13 

în topul tarilor investitoare în ţara noastră), cu o pondere de 1,96% din totalul investiţiilor străine. 

Havrileţ, ANRE: Continuarea liberalizării preţului la gaze pentru populaţie: scumpiri cu 7%, 

în 2015 și cu câte 5%, în 2016 și 2017 

Continuarea liberalizării preţului la gaze pentru populaţie ar duce la scumpiri cu 7% anul acesta şi 

cu câte 5% în următorii doi ani, astfel încât, în 2018, să se ajungă la 85 de lei pe MWh, a explicat, 

marţi, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei /ANRE/, Niculae 

Havrileţ. 

“Avem de făcut un salt de la 53,3 de lei MWh la aproximativ 85 de lei (MWh – n. r.), estimarea 

noastră. Este vorba de un ecart de 30 de lei pe care să îl împărţim pe o perioadă de trei ani, ceea 

ce ar duce în preţurile finale la influenţe de ordinul a 7% în 2015 şi câte 5% în 2016 şi 2017, iar în 

2018 să încheiem liberalizarea, dacă preţurile rămân constante, la 85 – 90 de lei MWh sau să 

mergem până în 2021″, a spus Niculae Havrileţ. 

În opinia acestuia, este de preferat ca liberalizarea să se facă anual, în luna aprilie, pentru că 

populaţia nu mai foloseşte gazul pentru încălzire şi are timp să pregătească până în octombrie, iar 

prima factură care va include preţul crescut pentru încălzire să fie emisă la sfârşitul lunii decembrie. 

Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici 

şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru 

clienţii casnici şi producătorii de energie termică (numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate 

la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată 

consumului populaţiei) se va menţine la 53,30 lei/MWh, în perioada ianuarie – iunie 2015, scrie 

Agerpres. 

”Având în vedere că în perioada octombrie – decembrie 2014 nu a fost respectată etapa de 

majorare a preţului producţiei interne de la 53,3 la 54,6 lei/MWh, stabilit prin Memorandumul cu 

tema: Calendar de eliminare a preţurilor reglementate la gaze naturale, prin proiectul de act 

normativ se propune menţinerea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă 

pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale 

utilizate la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei, produsă în centralele 

de cogenerare şi în centralele termice, la un nivel de 53,30 lei/MWh pentru perioada ianuarie – 

iunie 2015”, se menţionează în nota de fundamentare a proiectului. 

ACUZATĂ CĂ A SCUTIT ILEGAL INDUSTRIA DE PLATA ENERGIEI VERZI,  

Germania face plângere împotriva CE la Curtea de Justiţie a Europei  

Guvernul german a făcut plângere împotriva Comisiei Europene, care susţine că Germania a 

acordat ajutor de stat ilegal scutind industria de la plata sprijinului dat energiei regenerabile, potrivit 

EurActiv. 

http://www.bizenergy.ro/havrilet-continuarea-liberalizarii-pretului-la-gaze-pentru-populatie-in-acest-an-ar-duce-la-scumpiri-cu-7/#.VORXe1JO7IU
http://www.bizenergy.ro/havrilet-continuarea-liberalizarii-pretului-la-gaze-pentru-populatie-in-acest-an-ar-duce-la-scumpiri-cu-7/#.VORXe1JO7IU
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=261868&key=MjAxNS0wMi0xOSAxIGI3OGE5MTAzMGViYjEwNzJhZTUzYmNiZjExZDdkMzFj
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     Disputa va ajunge în curând la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 

     Potrivit declaraţiei unui purtător de cuvânt al ministrului german al Economiei, plângerea are ca 

scop clarificarea definitivă a acestei dispute. De câţiva ani, Germania şi CE au avut opinii 

divergente pe scutirea industriei de la schema de sprijin dată producţiei de energie curată. Disputa 

a fost închisă, în mare parte, pe 25 noiembrie 2014, când CE a aprobat majoritatea scutirilor 

acordate de Germania, dar Comisia a precizat, la vremea respectivă, că o mică parte din aceste 

facilităţi reprezintă ajutor de stat nepermis. Plângerea Germaniei este îndreptată împotriva acestei 

rezoluţii, a mai precizat sursa citată, nu împotriva noilor legi din domeniu, aprobate de Comisie în 

2014. 

     Bruxelles-ul este decis să îşi apere decizia din noiembrie.  

Vesti bune pentru companiile din energie: taxa pe stalp, eliminata din 2016 

Taxa pe constructii speciale ar putea sa fie eliminata din 2016, Guvernul motivand ca masura va 

duce la cresterea investitiilor in sectorul privat si la cresterea competitivitatii companiilor romanesti. 

Taxa a fost redusa la inceputul acestui an de la 1,5% la 1%. 

Eliminarea taxei pe constructii speciale, cunoscuta drept taxa pe stalp, ar avea un impact negativ 

de 1,6 miliarde lei, reprezentand sume neincasate anul viitor, informeaza Mediafax. In acelasi timp, 

Ministerul Finantelor estimeaza ca va recupera, ca efect al eliminarii taxei, circa 850 milioane lei 

din TVA, contributii sociale, impozite pe salarii si alte taxe. 

In urma eliminarii taei pe stalp, Guvernul se asteapta pe termen mediu la un impact pozitiv asupra 

cresterii economice de 0,2 puncte procentuale si o crestere cu 20.000 a numarului de locuri de 

unca chiar de anul viitor. Totodata, prin eliminarea taxei pe stalp investitiile in sectorul privat vor 

creste cu 0,5 puncte procentuale. 

Impozitul pe constructii speciale a fost introdus la inceputul anului trecut. Aplicarea taxei a fost 

propusa inca din toamna anului 2012 de fostul ministru delegat pentru Buget Liviu Voinea. Taxa 

se aplica pentru constructiile care nu intrau in sfera de impozitare, cum ar fi stalpi, rampe, platforme 

betonate, altele decat imobilele de productie sau birouri, care erau deja impozitate. 

Campionii din energie, rezultate mixte: Petrom -56% la profit, Romgaz +44% 

Cele două companii mari de petrol şi gaze au raportat cumulat un profit de 3,5 miliarde de lei.  

Cele mai mari companii de hidrocarburi pe care le are România, Petrom şi Romgaz, au anunţat 

rezultate diametral opuse, dar bursa a reacţionat la fel: scădere pe linie pentru campionii energiei. 

Investitorii au penalizat astfel scăderea rezultatelor şi situaţia delicată a pieţei în cazul  Petrom şi 

lipsa de perspective în cazul Romgaz. 

Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale, a deschis cea mai fierbinte zi a rezultatelor 

din 2014, postând la ora 8 dimineaţa un profit net record, de 1,4 miliarde de lei (315 mil. euro), cu 

44% mai mare comparativ cu 2013. Afacerile companiei au crescut şi ele cu 15%, până la 4,49 

miliarde de lei (circa 1 mld. euro). 

Factorii esenţiali care au contribuit la aceste rezultate record au fost scumpirea gazelor din 

producţia internă ca urmare a aplicării calendarului de liberalizare şi costuri mai mici ca urmare a 

diminuării vânzărilor de gaze din import. Compania a mai precizat în datele preliminare că vânzările 

http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/180010/vesti-bune-pentru-companiile-din-energie-taxa-pe-stalp-eliminata-din-2016.html
http://www.mediafax.ro/
http://www.zfcorporate.ro/zf-print/prima-pagina/campionii-din-energie-rezultate-mixte-petrom-56-la-profit-romgaz-44-13857129
http://www.zf.ro/wikizf/romgaz-s-a-8081846
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de gaze în volume au crescut uşor anul trecut, în ciuda scăderii pieţei, în timp ce producţia de 

energie electrică la centrala de la Iernut s-a majorat cu aproape 57%. 

În ciuda acestui record, investitorii de pe bursă au reacţionat negativ, acţiunile Romgaz fiind în 

scădere ieri cu 0,6%. 

„Profitul este bun, însă nu atât de sustenabil pe termen lung pentru că Romgaz nu a investit în 

explorare“, spune Adriana Marin, analist-şef al Ipopema Securities. Pe de altă parte însă, producţia 

Romgaz a avut anul trecut o creştere marginală de 0,23%. 

Prețul gazelor ar putea creşte în acest an cu 7% 

Consumatorii casnici de gaze naturale, singura categorie reglementată, ar putea plăti facturi mai 

mari la gaze, însă o decizie a modificării prețurilor este la latitudinea Guvernului. 

În prezent, calendarul de liberalizare a prețurilor gazelor naturale este suspendat, conform unui 

HG adoptat de Guvern în decembrie anul trecut. 

Preşedintele ANRE, Nicolae Havrileț, a declarat astăzi în cadrul evenimentului de lansare a 

raportului EFOR referitor la liberalizarea prețului la gaze, că până la 1 iulie 2015 prețul gazelor a 

fost înghețat la valoarea de 53,3 lei pe MWh. 

El a menționat că potrivit calendarului până în 2018 prețul ar trebui sa ajunga la 85 de lei, ceea ce 

inseamna o crestere de aproape 30 de lei. 

Şeful ANRE a precizat că pentru a ajunge la liberalizarea totală, calendarul înseamnă o creştere 

a preţurilor finale cu 7% în acest an, iar în perioada 2016-2018 să se aplice o majorare anuală de 

5%. 

Potrivit lui Havrileţ, în cazul în care preţul pieţei în 2018 va fi mai mare decât valoarea de 85 de lei, 

atunci calendarul ar putea fi prelungit până în 2021 aşa cum a negociat deja Guvernul cu instituţiile 

internaţionale. 

Cel mai probabil, creşterea din acest an va fi realizată de la 1 iulie, întrucât actualul Guvern 

aşteaptă să reia discuţiile pe această tema cu FMI şi CE în primăvară acestui an, la următoarea 

vizită în România. 

ANRE:  Interpretarea ANRE a prevederilor Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 

123/2012 cu privire la posibilitățile de export de energie electrică ale producătorilor  

Conform art. 28 al Legii energiei electrice și gazelor naturale, nr. 123/2012, producătorii au, în 

principal, următoarele obligaţii:... lit. c) să oferteze public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială 

întreaga energie electrică disponibilă.  

Totodată, art. 23 (1) al legii prevede: Tranzacţiile cu energie electrică se desfăşoară pe piaţa 

concurenţială, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu, interpretarea ANRE 

privind caracterul centralizat fiind aceea că toate tranzacțiile de pe piața concurențială angro 

trebuie să se desfășoare doar pe platformele Opcom SA, deoarece acesta deține licența pentru 

administrarea piețelor centralizate, iar conform art. 10 alin. (2) lit. f), se acordă o singură licenţă 

pentru operatorul pieţei de energie electrică.  

http://www.capital.ro/pretul-gazelor-ar-putea-creste-in-acest-an-cu-7.html
http://www.anre.ro/
http://www.anre.ro/
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Prin corelarea articolelor menționate, interpretarea ANRE este aceea că toată energia electrică 

disponibilă trebuie ofertată transparent, public, nediscriminatoriu și centralizat pe platformele 

Opcom SA destinate pieței concurențiale de energie electrică, iar un producător nu se poate 

sustrage acestei obligații prin deținerea unei licențe de furnizare, prin înființarea unei reprezentanțe 

în altă țară sau prin înființarea unei firme de trading în altă țară.  

Opinia ANRE este aceea că un producător își poate înființa o firmă de trading în România sau în 

altă țară, dar această firmă nu poate intra în posesia energiei electrice produse de producătorul 

respectiv decât dacă, în urma participării la una din modalitățile de tranzacționare administrate de 

Opcom SA la care participă și producătorul respectiv, adjudecă oferta acestuia sau/și una similară, 

la prețul cel mai bun sau la prețul de închidere a licitației, după caz, concurând cu toți ceilalți 

participanți interesați.  

Fiind o singură entitate juridico-economică, o reprezentanță a producătorului deschisă în altă țară 

nu asigură condițiile necesare participării la tranzacționare atât pe parte de cumpărare, cât și pe 

parte de vânzare, deci producătorul nu poate transfera, cu respectarea legii, energia electrică spre 

reprezentanța sa. 

Sectorul energetic din Bulgaria, în prag de colaps financiar 

Sectorul energetic din Bulgaria se află în pragul unui colaps financiar şi este nevoie de măsuri 

imediate pentru redresarea acestuia, a declarat ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, 

citată de Novinite. 

Într-un interviu pentru postul naţional bulgar de radio, Petkova a afirmat că autorităţile ar putea fi 

nevoite să ia o serie de măsuri nepopulare pentru stabilizarea sectorului, fără a preciza natura 

acestora. 

Potrivit ministrului, compania energetică cu capital de stat National Electric Company (NEK) are 

datorii de 600 milioane de leva (306 milioane euro) către două termocentrale locale deţinute de 

companii americane şi de 1,2 miliarde de leva (613 milioane euro) către diverşi producători de 

electricitate, iar autorităţile trebuie să găsească soluţii pentru a reduce nivelul arieratelor. 

De asemenea, guvernul de la Sofia intenţionează să renegocieze termenii contractelor semnate 

cu cele două termocentrale, a adăugat Petkova, potrivit Mediafax. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 132,77 185,42 192,28 143,76 193,11 98,29 129,06 85,95 145,77 
Pret Piata de 

Echilibrare          
582,77 635,42 642,28 593,76 643,11 548,29 579,06 535,95 595,77 

http://www.focus-energetic.ro/sectorul-energetic-din-bulgaria-in-prag-de-colaps-financiar-24132.html
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 (450 Lei +pret PZU) 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

55.601 73.881 72.321 68.567 67.088 71.837 62.877 57.722 72.241 

 

 

Preţuri şi volume 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 178,59 138,85 171,93 198,74 204,98 184,34 174,24 149,95 194,96 

Pret Piata de 
Echilibrare          (450 

Lei +pret PZU) 

628,59 588,85 621,93 648,74 654,98 634,34 624,24 599,95 644,96 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

73.920 74.720 70.650 72.806 64.623 57.089 72.400 73.181 71.956 

 

Preţuri şi volume 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 

Preţ mediu [Lei/MWh] 185,29 202,94 161,92 84,20 146,08 

Pret Piata de 
Echilibrare          (450 

Lei +pret PZU) 

635,29 652,94 611,92 534,20 596,08 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

68.577 71.175 60.401 53.158 70.789 

 
 

 
 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  
Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


