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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Se inflameaza disputa pe baza reintroducerii contractelor bilaterale de energie 

Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Nita, a readus in discutie o problema extrem de 

controversata a pietei de energie electrica din Romania: “contractele pe termen lung de pe piata 

vanzarii de energie, incheiate pe 5, 10 sau 15 ani, trebuie rediscutate , aşa cum procedeaza si alte 

state europene.”A fost semnalul de la care s-a declansat o noua campanie cu privire la modificarea 

Legii energiei, respectiv a controversatului articol ce priveste obligativitatea incheierii exclusiv pe 

platforma OPCOM a oricarui contract de vanzare-cumparare energie. In consecinta, Asociatia 

Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER) a readus in discutie problema contractelor 

bilaterale, solicitand atat Departamentului pentru Energie cat si ANRE posibilitatea reintroducerii 

acestora. Iata ca, primul raspuns a venit de la ANRE. 

Inainte de a analiza pozitia ANRE se impune sa precizam ca Transelectrica a fost “mutata”din 

curtea Ministerului de Finante in curtea Secretariatului General al Guvernului, in schimb, OPCOM, 

operatorul pietei de energie electrica a trecut in “curtea”Departamentului pentru Energie . Amintim 

ca OPCOM are ca actionar majoritar Transelectrica. Nimic nu este intamplator pe lumea asta. 

Drept urmare, ANRE, entitate independenta de structurile guvernamentale, vine acum cu un 

raspuns la cererea AFEER, privind reintroducerea contractelor bilaterale de energie electrica.  

Prezentam mai jos comunicatul ANRE: 

“ANRE nu are in atributii obligatia/dreptul de a face propuneri de modificare a legislatiei, ci doar 

emite puncte de vedere fata de proiectele elaborate de autoritatile cu drept de initiativa legislativa, 

la solicitarea acestora; 

- in ceea ce priveste argumentatia AFEER in sprijinul propunerii de modificare a legii, deoarece 

unele afirmatii se refera la discriminari si distorsiuni in functionarea pietei de energie electrica, 

consideram ca acestea nu puteau fi facute in lipsa unor analize aprofundate, pe care va rugam sa 

ni le transmiteti in cel mai scurt timp posibil (15 zile), pentru ca ANRE sa constate daca lipsa 

contractelor negociate bilateral este identificata corect ca si cauza principala a distorsiunilor 

invocate; 

- in acest sens, va facem cunoscut ca nu suntem de acord cu argumentatia AFEER cu privire la 

distorsionarea pretului energiei electrice pe piata angro cauzata de lipsa posibilitatii participantilor 

de a incheia contracte bilaterale negociate direct, cu atat mai mult cu cât platformele de 

tranzactionare implementate la operatorul pietei de energie electrica, Opcom SA, permit incheierea 

de contracte pe termene la fel de lungi cu cele care ar fi permise pentru contractele negociate 

direct, iar astfel de contracte au fost deja incheiate prin modalitatea denumita PCCB; 

- in plus, consideram ca majorarea volumelor tranzactionate si a lichiditatii pe pietele centralizate 

este de natura sa creasca relevanta pretului rezultat din tranzactionarea pe aceste piete si ca 

urmare, apreciem ca evolutiile uneori neasteptate ale pretului nu se datoreaza obligatiilor de 

http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/se-inflameaza-disputa-pe-baza-reintroducerii-contractelor-bilaterale-de-energie/
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centralizare, transparenta, nediscriminare si caracter public instituite de lege asupra tranzactiilor 

angro cu energie electrica, ci mai degraba influentei productiei cu caracter puternic volatil de 

energie pe baza de surse regenerabile si eventual schemei de sustinere a acesteia; 

- totodata, consideram ca referintele de pret, absolut necesare participantilor la piata, sunt cu atât 

mai solide cu cât se bazeaza pe tranzactii transparente, mai degraba decât pe declaratiile 

benevole ale operatorilor din piata; 

- apreciem ca argumentul invocat de AFEER cu privire la blocarea investitiilor are legatura mai 

curând cu conditionarea incheierii de contracte de existenta unei licente (actul prin care se acorda 

dreptul de a exploata comercial o capacitate de producere/de a comercializa energie electrica), iar 

nu inaintea obtinerii acesteia; 

- deoarece solutia de a interzice prin lege contractele negociate bilateral, 

netransparente, care au condus in trecut la distorsiuni pe piata, este singura 

identificata pana in prezent pentru evitarea unor astfel de situatii, consideram ca 

propunerile AFEER nu pot fi sustinute de ANRE in lipsa unei solutii alternative bine argumentate, 

prevazute prin lege, care sa adreseze problemele respective”. 

Iata argumentatiile AFEER : migrarea tranzactiilor de pe termen lung pe termen foarte scurt (peste 

30% din consumul intern sau 65% din piata libera), observata in intervalul de timp de aproximativ 

un an şi jumatate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 123/2012, conduce la distorsionarea pretului 

de referinta pe piata angro, cu consecinte negative asupra ofertarii unui pret corect pentru energia 

electrica furnizata consumatorilor. Mai mult, pe termen mediu şi lung, aceasta va afecta ireversibil 

investitiile in capacitatile de producere a energiei electrice, ridicand semne de intrebare cu privire 

la asigurarea securitatii in alimentarea cu energie electrica, la preturi sustenabile, a consumatorilor 

din Romania. Si, nu in ultimul rand, garantarea unui pret stabil pe termen lung la consumatori este 

dificil de realizat, in conditiile date”, precizeaza Asociatia. 

Energy-Center isi propune sa vina cu solutii, prima dezbatere pe aceasta tema fiind organizata in 

Conferinta din 6 martie la Palatul Parlamentului. 

ANRE face bani din poluare 

Firmele care vor să se înscrie la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efecte de seră 

(certificate CO2) trebuie să plătească la Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE) 2.000 de lei, potrivit unui ordin al preşedintelui ANRE, publicat în Monitorul Oficial. 

Astfel, 1.000 de lei reprezintă tariful perceput de ANRE pentru acordarea sau modificarea unei 

autorizaţii pentru participarea la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. 

Totodată, pentru analiza documentaţiei anexate cererii pentru acordarea sau modificarea unei 

autorizaţii pentru participarea la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, firmele 

trebuie să plătească încă 1.000 de lei. 

“Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de la plata tarifelor înscrise 

în tabelul de mai sus”, se precizează în ordinul citat. 

http://www.focus-energetic.ro/anre-face-bani-din-poluare-15284.html
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De asemenea, în ordin se mai arată că titularii licenţelor acordate de ANRE trebuie să plătească 

0,08% din cifra de afaceri pe 2013 rezultată din activităţile pentru care deţine licenţe eliberate de 

ANRE, dar nu mai puţin de 2.500 de lei, în cazul în care sunt persoane juridice. 

În cazul persoanelor fizice şi a celor care deţin capacităţi de producere a energiei cu o putere totală 

mai mică de 1 MW inclusiv, tariful perceput este de 250 de lei.  

Producătorii de energie au de returnat sute de milioane de lei 

Aproximativ şapte-opt centrale de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare, dintre 

cele 37 de companii care primesc bonusuri de cogenerare, vor fi nevoite să returneze câteva zeci 

de milioane de lei, întrucât suma de bani încasată de la clienţi, în ultimii trei ani, a fost prea mare, 

au afirmat ieri surse din ANRE pentru Mediafax. Banii respectivi vor fi transferaţi către 

Transelectrica, operatorul schemei de sprijin a producţiei de energie şi căldură în cogenerare de 

înaltă eficienţă. "ANRE va publica, la sfârşitul lunii martie, rezultatele analizei privind 

supracomensarea în privinţa bonusurilor de cogenerare", au declarat sursele citate. Centralele în 

cogenerare beneficiază de bonusuri pentru energia livrată, valoarea anuală a acestora fiind de 

250-300 milioane euro, bani plătiţi de consumatori şi care ajung la producătorii de energie termică 

pentru a fi investiţi în eficientizare. Bonusul de cogenerare este încasat de companiile care produc 

simultan energie electrică şi termică şi este plătită de orice consumator. Bonusul se aplică în 

intervalul 2011-2023, iar ponderea în facturi este  de 2-3%. Acest bonus este perceput în baza 

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

producere a energiei, şi a fost autorizat de Comisia Europeană în 2010. Valoarea contribuţiei 

pentru cogenerare a fost anul trecut de 0,0231 lei/kWh, exclusiv TVA, iar în acest an a fost redusă 

cu 20,4%, la 0,01838 lei/kWh, exclusiv TVA. Această scădere s-a reflectat în facturile 

consumatorilor printr-o diminuare de 4 lei a valorii bonusului, de la 21 la 17 lei. 

SUPRACOMPENSAREA BONUSULUI PENTRU COGENERARE  

Unii producători de energie, obligaţi să returneze sute de milioane lei  

Un număr de şapte sau opt centrale de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare ar 

putea fi obligate să returneze câteva sute de milioane de lei, reprezentând bonusuri de cogenerare, 

întrucât în ultimii trei au încasat prea mulţi bani de la clienţi, potrivit unor surse din ANRE. 

     "ANRE va publica, la sfârşitul lunii martie, rezultatele analizei privind supracompensarea în 

privinţa bonusurilor de cogenerare. Din cele 37 de companii care primesc aceste bonusuri, în cazul 

a şapte sau opt există elemente care conduc la concluzia că sunt supracomensate", au declarat 

sursele citate de Mediafax. 

     Supracompensarea înseamnă că un producător de energie în cogenerare a primit un ajutor 

prea mare în raport cu necesarul de bani pentru asigurarea producţiei de energie electrică şi 

termică. Unităţile în cogenerare beneficiază de bonusuri cu o valoare anuală de 250-300 milioane 

euro, bani plătiţi de consumatori şi care ajung la producătorii de energie termică pentru a fi investiţi 

în eficientizare. Bonusul se aplică în intervalul 2011-2023, iar ponderea în facturi este de 2-3%. 

     Valoarea contribuţiei pentru cogenerare a fost anul trecut de 0,0231 lei/kWh, exclusiv TVA, iar 

în acest an a fost redusă cu 20,4%, la 0,01838 lei/kWh, exclusiv TVA. Această scădere s-a reflectat 

în facturile consumatorilor printr-o diminuare de 4 lei a valorii bonusului, de la 21 la 17 lei.  

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2014-02-19/Producatorii+de+energie+au+de+returnat+sute+de+milioane+de+lei&hl=energ&tip=toate
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=229807&key=MjAxNC0wMi0xOSAxIGRhNzZiZWU2OTJkN2FiYjQzZjBiYmM0MzU1OTlkMzk1
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=229807&key=MjAxNC0wMi0xOSAxIGRhNzZiZWU2OTJkN2FiYjQzZjBiYmM0MzU1OTlkMzk1
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Deputatul  băcăuan Cosmin Necula vrea să normalizeze relaţia dintre furnizorii de energie 

şi clienţi, prin lege! 

Parlamentarul  a înaintat zilele acestea un proiect de lege prin care îi obligă pe furnizorii de energie 

electrică, gaze şi energie termică să nu factureze în avans consumul clienţilor. Mai mult, el propune 

ca pierderile din reţea să nu mai fie suportate tot de consumatorul final iar recalculările să fie 

interzise. Propunerile sunt justificate, atâtata timp cât beneficiarii dispun de contor, care calculează 

precis consumul. 

Deputatul PSD Cosmin Necula a propus un proiect de lege, care urmează să fie supus votului 

Parlamentului, prin care doreşte să reglementeze relaţia dintre furnizorii de energie şi populaţie. 

Dacă proiectul va deveni lege, nemulţumirile populaţiei legate de suprafacturarea energiei, prin 

adăugarea pierderilor din reţea şi a plăţii în avans ar dispare. Concret, Cosmin Necula propune să 

se revină la calcularea sumelor de plată faţă de furnizori, după consumul calculat prin contor. 

Facturarea în avans dar şi recalculările sunt interzise prin proiectul de lege. Furnizorii ar putea 

răspunde penal sau contravenţional, cu amenzi care pot ajunge până la 250 de mii de lei. „Starea 

de normalitate, în această relaţie dintre populaţie şi furnizori de eenrgie (gaze, enrgie electrică, 

termică) trebuie să fie atestată şi raportată la contoarele care măsoară în mod corect cantitatea de 

enrgie. Încasarea în avans a unor sume pe baza unor calcule unilaterale, efectuate de furnizorul 

de energie, reprezintă un credit client pe care aceştia îl fac şi pe care populaţia, în mod arbitrar, 

este obligată să îl suporte“, se arată în motivaţia proiectului de hotărâre 

Regenerabile la tarif fix 

Schema pentru susţinerea investiţiilor în surse regenerabile de energie sub 1 MW, prin tarife fixe, 

ar putea începe în iunie sau iulie, dacă răspunsul aşteptat de autorităţi de la Comisia Europeană 

va veni în martie, a anunţat Zoltan Nagy, membru în boardul Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la HydroPower Energy Summit 2014. 

Potrivit acestuia, ultimul set de documente legat de tarifele fixe a fost trimis Comisiei Europene în 

luna decembrie 2013, însă răspunsul final nu a fost încă primit. 

“Aşteptăm aprobarea de la Comisia Europeană (CE) pentru aceste preţuri reglementate pentru 

unităţi sub 1 MW, respectiv 2 MW în cazul centralelor pe biomasă în cogenerare. În prima 

săptămână din decembrie am trimis ultimul set de documente către Comisie, legat de feed-in 

tariffs, iar discuţiile privind centralele sub 1 MW le-am început în mai 2013. Au fost puse întrebări 

de către CE şi am răspuns în decembrie 2013. Aşteptăm reacţia şi părerea lor. Le-am trimis o 

metodologie pe baza căreia se vor calcula aceste tarife, iar în decembrie le-am trimis şi anumite 

exemple de tarife”, a spus Zoltan Nagy. 

El a atras atenţia că aceste cifre ar putea să nu fie definitive, întrucât, după aprobarea finală a 

metodologiei, vor fi calculate preţurile finale. 

“Cifrele s-ar putea să nu fie definitive. După ce primim răspunsul CE, există posibilitatea ca 

metodologia să fie schimbată sau anumite cifre să fie schimbate. Vom avea aprobarea finală a 

acestei metodologii şi, pe baza ei, vom calcula preţurile finale. Acestea sunt simple exemple şi am 

decis să nu le publicăm pentru a nu da drumul la speculaţii în piaţă. Valorile sunt deja calculate, 

nu sunt publice, au fost trimise doar CE. În momentul în care CE ne va comunica dacă este de 

acord cu tehnologia sau dacă are sugestii, atunci vom calcula şi publica tarifele. Dacă primim un 

http://adevarul.ro/locale/bacau/deputatul--bacauan-cosmin-necula-vrea-normalizeze-relatia-furnizorii-energie-clienti-lege-1_53064379c7b855ff568521f7/index.html
http://adevarul.ro/locale/bacau/deputatul--bacauan-cosmin-necula-vrea-normalizeze-relatia-furnizorii-energie-clienti-lege-1_53064379c7b855ff568521f7/index.html
http://www.focus-energetic.ro/regenerabile-la-tarif-fix-15366.html
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răspuns pozitiv din partea CE în martie, probabil că în iunie sau iulie am putea începe această 

schemă pentru tarifele fixe”, a precizat reprezentantul ANRE. 

El subliniat că acest tarif va fi opţional. “Va fi opţional. Dacă cineva îndeplineşte condiţiile de a 

beneficia de aceste tarife reglementate, acesta are posibilitatea de a opta dacă merge pe feed-in 

tarrifs sau dacă va merge pe certificate verzi. Inclusiv pentru centralele existente, cei care sunt 

acreditaţi pe certificate verzi vor avea o perioadă de timp în care pot să opteze să schimbe schema 

de sprijin”, a adăugat Nagy. 

El a menţionat că furnizorii de energie electrică vor avea obligaţia de a prelua această energie, de 

a plăti tarifele fixe stabilite de ANRE, iar investitorul mic ar avea “o viaţă mai simplă, nu ar avea 

problema de a căuta un cumpărător pentru energie electrică, de a participa la pieţele centralizate 

de energie electrică, de certificate verzi, ar fi mult mai simplu să vândă unui partener stabilit de 

ANRE cantitatea de energie electrică produsă”. 

OPCOM lansează o nouă platformă de tranzacţionare a energiei 

Operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale din România (OPCOM), filială a 

Transelectrica, va inaugura pe 3 martie o nouă platformă de tranzacţionare: piaţa centralizată cu 

negociere dublă continuă PC-OTC. 

Pe această piaţă, tranzacţionarea (vânzarea şi cumpărarea) energiei electrice se va face în baza 

unor contracte cadru agreate şi semnate între participanţi, urmând ca elementele tranzacţiei să fie 

stabilite în timp real în cadrul fiecărei sesiuni zilnice de tranzacţionare. Prin elementele tranzacţiei 

se înţeleg: profilul livrării (bandă, gol, vârf), perioada de livrare (o zi, o săptămână, o lună, trimestru, 

semestru şi an) şi, bineînţeles, preţul. Tranzacţiile vor fi anonime, participantul necunoscând 

contrapartea decât în momentul încheierii tranzacţiei. În acelaşi timp, toate elementele tranzacţiei 

vor fi cunoscute de toţi ceilalţi participanţi, respectându-se astfel principiile de transparenţă şi 

nediscriminare. 

Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) precizează că aşteaptă cu 

interes punerea în funcţiune a modalităţii de tranzacţionare pe această piaţă. 

”Adresăm, pe această cale, participanților la piața de energie din România, invitația să participe la 

această nouă piață,  pe care să o dezvoltăm împreună”, a adăugat Cristina Micu. 

În trecut, furnizorii au tranzacţionat volume importante pe platforme similare Trayport, în condiţiile 

în care tranzacţiile Over-the-counter (OTC) or off-exchange trading puteau fi încheiate direct între 

două părţi. Astfel de platforme, utilizate în toată Europa, facilitează încheierea de tranzacţii între 

participanţii eligibili care au agreat anterior clauzele contractuale. Participanţii îşi pot manifesta la 

un anumit moment opţiunea de cumpărare/vânzare de energie electrică a profilului, perioadei 

dorite (de exemplu, cumpărare 5 MW bandă, anul 2015) şi a preţului acceptat. 

În cazul platformei de tip OTC, au fost introduse  cerinţe suplimentare de transparenţă faţă de 

mediile europene de tranzacţionare, cum ar fi numărul minim de patru parteneri din lista de 

eligibilitate (ceea ce poate fi o piedică pentru noii intraţi pe piaţă), iar în locul mai multor tipuri de 

contracte standard preagreate, s-a trecut direct la forma finală de contract tip EFET. Mai mult, 

cerinţa de transparenţă a impus verificarea de către OPCOM a contractelor încheiate, deşi nu este 

o practică curentă a  mediilor de tranzacţionare similare europene. 

http://www.focus-energetic.ro/opcom-lanseaza-o-noua-platforma-de-tranzactionare-a-energiei-15390.html
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“Sperăm că aceste abateri de la modelul clasic european nu vor fi în măsură să afecteze 

tranzacţionarea propriu-zisă. Estimăm că, în decurs de circa şase luni, noua piaţă dezvoltată de 

OPCOM va contribui la creşterea lichidităţii tranzacţiilor cu produse standard pe termen lung, 

oferind participanţilor cumpărarea sau vânzarea de energie electrică pe produs, adaptat nevoilor 

lor şi la momentul necesar”, a declarat Cristina Micu, membru în Comitetul Director al AFEER. 

Reprezentantul asociaţiei spune că această creştere va fi vizibilă dacă este permisă înscrierea în 

mod vizualizare şi nu se exclude înscrierea pe criteriu de contracte şi lista de eligibilitate cu număr 

minim. Astfel, majoritatea celor înscrişi vor fi în poziţia de a urmări evoluţia pieţei. 

Totodată, reprezentanţii AFEER speră că se va crea pe această cale şi în România un semnal de 

preţ al energiei electrice pe anumite profiluri şi perioade. 

Neagu, Transelectrica: România nu are nevoie de noi capacităţi de producţie a energiei 

România nu are nevoie de investiţii în proiecte noi de producţie a electricităţii, întrucât consumul 

este redus, iar unităţile disponibile pentru a acoperi cererea sunt substanţiale, a declarat joi 

Carmen Neagu, membru al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica. 

"Nu este nevoie reală de investiţii în capacităţi noi de producţie a energiei. Avem capacităţi de 

peste 21.000 MW disponibile", a afirmat Neagu la un seminar pe tema energiei. 

Consumul zilnic de electricitate la nivel naţional este asigurat de capacităţi de 8.000-9.000 MW. 

Neagu a adăugat că, pentru sistemul energetic naţional, energia hidro este foarte importantă, iar 

Transelectrica, operatorul sistemului energetic naţional, "este gata oricând să sprijine energia 

hidro". 

"Hidroelectrica ne dă un mare avantaj pentru că ne oferă o soluţie extraordinară pentru reglaj", a 

spus ea. 

Principalii producători de energie sunt Hidroelectrica, Nuclearelectrica, complexele energetice 

Oltenia şi Hunedoara şi OMV Petrom. 

Hidroelectrica ar putea să dispară! 

Procesele apărute după intrarea în insolvenţă a Hidroelectrica ar putea duce la dispariţia 

producătorului de electricitate. Sau, cel puţin, la dispariţia companiei aşa cum arată ea în prezent. 

Se pare că Departamentul pentru Energie „se pregăteşte” pentru o astfel de situaţie, în care se vor 

pierde procesele cu „băieţii deştepţi”, şi lucrează la diferite variante pentru a salva ce se mai poate 

salva. Una dintre soluţii pare să fie cea prin care Hidroelectrica se va diviza, într-o companie 

urmând să fie incluse cele mai mari şi profitabile hidrocentrale, iar în cealalată, care va păstra 

numele Hidroelectrica, vor fi inclus cele mai puţin performante hidrocentrale, „ocazie” cu care „vor 

dispărea” şi circa 1.500 locuri de muncă. Se foloseşte, practic, „modelul Oltchim”, prin care partea 

viabilă a combinatului se grupează într-o companie, iar partea neprofitabilă – într-o alta, care preia 

datoriile şi pierderile. Astfel, dacă vor câştiga procesele şi vor trebui să încaseze sute de milioane 

de euro de la Hidroelectrica, „băieţii deştepţi” vor trebui „să-şi împartă” ce mai rămâne în compania 

ce va cuprinde partea mai puţin profitabilă din companie. Sigur, sunt câteva probleme, precum 

acordul cu FMI şi obligativitatea listării, alături de procesele ce ar putea urma, dar sunt pe cale să 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2014-02-20/Neagu%2C+Transelectrica%3A+Romania+nu+are+nevoie+de+noi+capacitati+de+productie+a+energiei&hl=energ&tip=toate
http://www.focus-energetic.ro/hidroelectrica-ar-putea-sa-dispara-15412.html
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se găsească soluţii şi pentru acestea. Altfel, dacă ar trebui să plătească daunele, Hidroelectrica ar 

intra în faliment, iar hidrocentralele Porţile de Fier şi Lotru ar ajunge direct la „băieţii deştepţi”. 

Curtea de Apel trebuie să se pronunţe în recursurile formulate de 11 traderi, două sindicate şi 

Termoelectrica. Borza declara că “băieţii deştepţi” au venit cu trei tipuri de recursuri. O primă 

categorie o constituie recursul împotriva sentinţei de închidere a procedurii de insolvenţă, 

pronunţată în vara anului trecut. Traderii au argumentat că, în momentul pronunţării închiderii 

insolvenţei, mai erau procese pe rol. 

Al doilea tip îl constituie recursuri la deciziile prin care s-au respins opoziţiile la deschiderea 

procedurii de insolvenţă. “Acestea sunt cele mai periculoase, deoarece, dacă s-ar accepta, atunci 

insolvenţa nu a avut niciodată loc, iar contractele (n.r. – cu “băieţii deştepţi”) nu au fost denunţate”, 

a spus Borza. Acestea au fost depuse de două sindicate şi de cele două Alpiq-uri. 

În fine, al treilea tip de speţă îl constituie recursurile la deciziile prin care unor companii li s-au 

respins contestaţiile la tabelul creanţelor şi prin care se cere recunoaşterea unor creanţe în valoare 

de 1,3 miliarde de lei (n.r. – aproape 300 milioane de euro) . Pe lângă traderi, un astfel de recurs 

a depus şi Andritz, precum şi mai multe companii care au realizat lucrări de mentenanţă. 

“Dacă oricare dintre aceste recursuri este admis, Hidroelectrica este automat în insolvenţă”, a 

declarat Borza. În acest caz, el ar fi, tot automat, din nou administrator judiciar. 

Conform lui Borza, miza recursurilor “băieţilor deştepţi” este de 1,3 miliarde lei, daune interese 

solicitate ca urmare a anulării de către administratorul judiciar a contractelor bilaterale. În a doua 

etapă se urmăreşte redeschiderea procedurii de insolvenţă, unde să se repună pe tapet legalitatea 

măsurilor administratorului judiciar de denunţare a contractelor. În final ei urmăresc repunerea în 

vigoare a contractelor încheiate în 2003, prelungite în 2009 şi valabile până în 2018, a explicat 

Remus Borza. 

CE Oltenia se apucă de proiecte solare şi producţie de energie pe biomasă 

Complexul Energetic Oltenia, cel mai mare producător de energie termo din România, crede că 

anul acesta va genera cu 25% mai multă eletricitate comparativ cu 2013, cel mai slab an din istoria 

companiei, dar că piaţa va continua să fie ostilă din  cauza cererii mici şi a preţurilor în scădere. 

Din structura CE Oltenia vor pleca 600 de oameni, dar producătorul de energie se va diversifica 

prin investiţii în parcuri solare şi centrale pe biomasă. 

„În anul 2014, anticipăm următoarele provocări pentru producătorii de energie din surse clasice: 

scăderea în continuare a preţului energiei electrice, reducerea consumului de energie electrică, 

creşterea ponderii energiei din surse regenerabile“, spune Laurenţiu Ciurel, directorul general al 

CE Oltenia, companie din a cărei structură fac parte complexurile energetice Turceni, Rovinari şi 

Craiova, alături de minele de lignit ale SNLO. 

Anul trecut, producţia de energie a companiei a ajuns la 12 TWh, cota de piaţă a CE Oltenia în 

producţia totală de curent fiind de 20%. Acesta a fost cel mai slab an din istoria companiilor care 

compun CE Oltenia. Pe fondul reducerii consumului de energie cu circa 4,5%, al unui an hidro bun 

şi al creşterii substanţiale a producţiei de energie verde, producătorii de energie termo şi-au găsit 

tot mai greu locul în piaţă. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/ce-oltenia-se-apuca-de-proiecte-solare-si-productie-de-energie-pe-biomasa-12135608
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Acest context de piaţă se va menţine şi anul acesta, Ciurel spunând că pentru compania pe care 

o conduce una dintre principalele provocări va fi reducerea costurilor de producţie astfel încât să 

poată fi acoperite prin preţul obţinut din vânzarea energiei electrice. 

Bugetul pentru 2014 

„CE Oltenia a realizat, în 2013, o producţie de energie de circa 12 TWh, reprezentând aproximativ 

20% din producţia la nivelul sistemului energetic naţional şi are bugetată, pentru 2014, o producţie 

de circa 15 TWh.  Pentru anul 2013, CE Oltenia estimează o cifră de afaceri de circa 2,6 miliarde 

de lei (588,3 mil. euro) şi un rezultat brut de circa 301 milioane de lei (68,1 milioane de euro). Acest 

rezultat brut nu este cel final şi ar putea fi diminuat cu provizioanele constituite pentru creanţele 

restante. Pentru 2014, CE Oltenia estimează o cifră de afaceri de circa 3,3 miliarde de lei (733 mil. 

euro) şi un rezultat brut de circa 37 mil. lei (8,2 mil. euro)“, mai spune Ciurel. 

Pentru anul acesta, compania are un buget de investiţii în valoare de 1,5 miliarde de lei (333 

milioane de euro), o bună parte din această sumă urmând să fie direcţionată spre modernizarea 

capacităţilor de producţie, atât în zona energetică, cât şi în cea minieră. 

„Începând din 2014, CE Oltenia va avea 7 grupuri energetice retehnologizate şi instalaţii de 

desulfurare a gazelor de ardere pentru toate cele 13 grupuri. Toate cele 13 grupuri au instalaţii de 

evacuare a zgurii şi cenuşii începând din 2013“, mai spune Ciurel. 

Mine noi şi energie din soare 

Compania va urma să-şi diversifice anul acesta producţia de energie prin investiţiile în zona 

proiectelor regenerabile. Investiţiile sunt făcute mai ales pentru a reduce influenţa costurilor cu 

emisiile de carbon. 

„Vor fi făcute investiţii în parcuri fotovoltaice şi proiecte care utilizează biomasa, în scopul reducerii 

influenţei CO2 în costurile de exploatare“, a mai spus Ciurel, fără a preciza la cât s-ar putea ridica 

investiţiile în aceste proiecte. Potrivit Mediafax, CE Oltenia ar urma să investească 2,5 mld. lei 

(aproximativ 550 mil. euro) în următorii 15 ani, din fonduri proprii, pentru a punerea în funcţiune a 

două noi cariere de lignit în judeţul Gorj, care vor creşte producţia de cărbune a companiei cu 50%. 

2,5 mld. lei, investiţia CE Oltenia în creşterea producţiei de cărbune  

Complexul Energetic Oltenia ar urma să investească 2,5 mld. lei (aproximativ 550 mil. euro) în 

următorii 15 ani, din fonduri proprii, pentru punerea în funcţiune a două noi cariere de lignit în 

judeţul Gorj, care vor creşte producţia de cărbune a companiei cu 50%. 

Una dintre cariere, denumită Jilţ, va presupune o investiţie de 1,9 miliarde de lei derulată pe 

parcursul a 15 ani. 

După punerea în funcţiune, cariera va putea asigura 8,5 milioane tone de lignit pe an, potrivit unui 

proiect de hotărâre de guvern elaborat de Departamentul pentru Energie, acţionarul majoritar al 

producătorului de cărbune şi electricitate. În nota de fundamentare a proiectului de act normativ 

se arată că investiţia va "securiza" 1.036 locuri de muncă. Complexul Energetic Oltenia poate 

produce anual peste 34 milioane tone lignit din 15 perimetre miniere de suprafaţă şi 3 perimetre 

subterane. 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2014-02-24/2%2C5+mld.+lei%2C+investitia+CE+Oltenia+in+cresterea+productiei+de+carbune+&hl=energ&tip=toate
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Prin punerea în funcţiune a celei de a doua cariere, Roşia, producţia de cărbune va creşte cu 8 

milioane de tone pe an.  

Lucrările pentru deschiderea carierei Roşia sunt estimate să dureze 6 ani, perioadă în care vor fi 

asigurate 1.420 locuri de muncă. Investiţia este evaluată la 608,4 milioane de lei. 

Compania a fost înfiinţată în 2012 prin fuziunea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia cu 

complexurile energetice Turceni, Rovinari şi Craiova. 

Statul deţine, prin Departamentul pentru Energie, 77% din acţiunile Complexului Energetic Oltenia, 

iar Fondul Proprietatea are o participaţie de 21,5%. 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (sept-nov 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 186,96 Lei-CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 19.02  20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02  

Preţ mediu [Lei/MWh] 151,89  138,69 149,04 129,68 110,92 107,66 129,59 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

601,89  588,69 599,04 579,68 560,92 557,66 579,59 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

59.806  57.237 55.530 50.990 44.185 59.878 61.391 

 
 

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

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

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

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

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
Consum/Productie  

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

18.02 7081 7296 2247 1584 1813 1418 -215 115 60 84 

19.02 7059 7898 2274 1613 1787 1414 -839 706 54 71 

20.02 7179 7736 2226 1592 1850 1412 -556 566 29 71 

21.02 7149 7668 2045 1566 1768 1418 -520 763 35 74 

22.02 6652 6730 1808 1229 1535 1426 -79 640 16 75 

23.02 6141 6300 1782 1225 1326 1425 -159 452 19 70 

 
ANRE 
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Ultimele 5 decizii 

 340 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CEF TEIUS 2, GAMMA SOLAR 

 341 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CEF JILAVA, ENNERGIES CONS 

 342 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CEF SMARDIOASA, R T GREEN ENERGY 

 343 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CHEMP VISTEA, HIDRO ESTE 

 344 / 2014-02-12 
ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, DEAL PROPERTIES 

 
Ultimele 5 ordine 

 
  8 / 2014-02-12 

Ordin - privind aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 
 9 / 2014-02-12 

Ordin - pentru aprobarea procedurii privind prognoza si facturarea abaterilor consumului de energie electrica pentru 
locurile de consum cu putere aprobata mai mare sau egala cu 1 MVA si abrogarea alin. (13) și (14) ale art. 26 din 
Metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor la clientii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate, aprobata prin Ord 
82/2013 

 

 6 / 2014-02-05 

Ordin - privind MODIFICAREA SI COMPLETAREA Ord. 95/2013 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti 
percepute de ANRE 

 7 / 2014-02-05 

Ordin - privind modificarea anexei la Ord. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorului pietei 
de energie electrica 

 4 / 2014-01-22 

Ordin - privind modificarea si completarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, 
executa si verifica instalatii electrice, aprobat prin Ord. 23/2013 

 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 
 

 

http://www.anre.ro/decizie.php?id=20192
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20192
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20193
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20193
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20194
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20194
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20195
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20195
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20196
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20196
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1165
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1165
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1166
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1166
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1166
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1166
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1166
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1163
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1163
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1163
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1164
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1164
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1164
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1161
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 24.02.2014, ora 07.00 – 03.03.2014, ora 07.00 

  

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

urmatoarele trei zile pâna la valoarea de 6400 m3/s, apoi stationar pâna la sfârsitul intervalului, situându-se 

peste media multianuala a lunii februarie (5300 m3/s) si sub media multianuala a lunii martie (6700 

m3/s)  . 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului în crestere pe sectoarele Gruia – 

Bechet si Braila – Tulcea, relativ stationare pe sectorul Corabia - Zimnicea si în scadere pe sectorul 

Giurgiu – Vadu Oii, iar în partea a doua a intervalului vor fi în crestere pe sectorul Gruia – Calarasi, relativ 

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


