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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Schimbare radicală a energiei în zece ani: cum au fost „măturaţi“ de eoliene un nou reactor 

nuclear, centrala Petrom şi vechii mamuţi pe cărbuni 

În 2010, circa 42% din toată energia produsă în România se baza pe cărbuni. Anul trecut, numai 

27% au mai venit din această sursă, energia verde ajungând la o pondere de 12,5%. 

Aceasta, alături de apariţia pe scena producţiei a unui nou reactor de la Cernavodă şi a centralei 

pe gaze Petrom sunt cele mai remarcabile transformări din peisajul energetic din ultimul deceniu. 

Din joc s-au retras mamuţi precum Termoelectrica sau RAAN, firme care au falimentat, în timp ce 

continuarea funcţionării unor entităţi pentru Complexul Energetic Hunedoara, singura companie 

care mai transformă în energie huila din Valea Jiului, este pusă serios sub semnul întrebării. În 

acest moment, 40% din energia consumată de România este verde, în aceste procente intrând 

desigur marile hidrocentrale administrate de Hidroelectrica. 

Acum zece ani 

În 2006, cărbunii asigurau 42% din producţia de energie, în timp ce energia nucleară nu avea 

decât o pondere de 9% în contextul în care la Cernavodă funcţiona un singur reactor. La acel 

moment, România nu avea nicio turbină eoliană montată. 

Datele din rapoartele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) arată că 

în 2006 „fauna“ producţiei de energie era populată de mamuţi precum Termoelectrica sau 

Electrocentrale Deva. În 2010 este deja vizibilă o modificare de substanţă în producţia de energie 

electrică în contextul în care la Cernavodă deja începuse să funcţioneze cel de-al doilea reactor 

nuclear. De la o pondere de numai 9% în 2006, în 2010 un bec din cinci din România era aprins 

de centrala de la Cernavodă, care ajunsese să controleze o felie de 19% din producţia energetică. 

Fiind un producător ieftin de energie, centrala de la Cernavodă a fost prima lovitură dată centralelor 

termo. Deja Termoelectrica începea să devină istorie. Nici în 2010 energia verde nu conta în pro-

ducţia locală, dar din acel an începe practic boom-ul investiţiilor în acest domeniu, fenomen care 

avea să transforme radical peisajul energetic local. 

EFT Furnizare: Dintr-o eroare, pe prima listă neagră a ANRE 

EFT Furnizare este unul dintre traderii care, deşi figura pe o listă initială a ANRE, nu mai apare pe 

lista finală a operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de 

certificate verzi şi numărul de certificate verzi achiziţionate de aceştia pentru anul 2015. 

InvestEnergy a urmărit acest subiect:Furnizorii de energie, tot băieţi deştepţi: au rezolvat cu 

certificatele verzi. Din 49 au mai rămas 16 buni de plată la Fondul de Mediu Reprezentanţii EFT 

Furnizare au transmis o explicaţie oficială la această situaţie, subliniind că diseminarea primei liste 

a adus prejudicii de imagine şi riscul de a pierde încrederea partenerilor, apărând suspiciunea unei 

situaţiii financiare precare a societăţii. „EFT Furnizare şi-a îndeplinit, în integralitate, până la data 

http://www.zfcorporate.ro/energie/schimbare-radicala-a-energiei-in-zece-ani-cum-au-fost-maturati-de-eoliene-un-nou-reactor-nuclear-centrala-petrom-si-vechii-mamuti-pe-carbuni-15264355
http://www.zfcorporate.ro/energie/schimbare-radicala-a-energiei-in-zece-ani-cum-au-fost-maturati-de-eoliene-un-nou-reactor-nuclear-centrala-petrom-si-vechii-mamuti-pe-carbuni-15264355
http://www.investenergy.ro/eft-furnizare-dintr-o-eroare-pe-prima-lista-neagra-a-anre/
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de 31.03.2016, cota de achiziţie certificate verzi aferente anului 2015. Situaţia la finele lunii martie 

2016 este publicată ca urmare a Ordinului ANRE 101/2015. Prin acest Ordin, OPCOM – PCV are 

obligaţia de a transmite ANRE, la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior de analiză, 

situaţia conturilor fiecărui participant la Piaţa de Certificate Verzi. Probabil, datorită volumului mare 

de lucru în perioada dată, această listă poate fi una insuficient procesată, la data de 31 martie. 

OPCOM a transmis ANRE situaţia conturilor de certificate verzi ale fiecarui participant, care situaţie 

nu a avut datele procesate în integralitate, în care transferul certificatelor verzi din conturile 

vanzătorilor în conturile cumpărătorilor nu era încă finalizat. Lista la 31.03.2016, publicată pe site-

ul ANRE este o listă intermediară. De altfel, ANRE precizează în subsolul aceastei liste faptul că 

reflecta situaţia la 31.03.2016 şi ca aceasta poate fi contestată în termen de trei zile, tocmai pentru 

a fi îndreptate erorile materiale apărute. Tocmai dintr-o astfel de eroare EFT Furnizare a apărut în 

lista prezentată”, precizează reprezentanţii companiei. 

Adevărata lege a energiei: Cum au fost încărcate facturile cu 2,5 mld. euro prin investiţii 

fictive în centrale şi reţele bune, dar de fapt s-au luat maşini şi scări metalice 

După zece ani de la privatizările strategice, pierderile din reţelele de energie sunt la fel de mari ca 

în 2004.  

În perioada 2010-2014 cei peste 9 milioane de consumatori de energie din România, populaţie şi 

companii, au finanţat prin propriile facturi investiţii fără niciun sens în reţele de energie sau proiecte 

fictive pentru centrale mai bune, facturile fiindu-le încărcate cu mai bine de 2,5 miliarde de euro, 

totul sub ochii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), câinele de pază 

al acestui domeniu strategic. Concluziile apar într-un raport de audit al performanţei pieţei de 

energie realizat de Curtea de Conturi pentru perioada 2010-2014. 

Factura la energie electrică pe care o primeşte fiecare consumator la final de lună este unul dintre 

cele mai complicate documente de înţeles din domeniul utilităţilor. Practic, deşi la bază excesul de 

informaţii se dorea a fi o cale de transparentizare a acestui serviciu indispensabil, la final multiplele 

categorii de costuri ocrotesc căile prin care facturile sunt de fapt umflate. Cel puţin aceasta este 

concluzia ultimului raport publicat de Curtea de Conturi în care este analizată performanţa pieţei 

de energie. 

Taxele privind certificatele verzi, instrumentul prin care este susţinută producţia de energie 

regenerabilă, taxa de cogenerare, vehiculul prin care se încurajează investiţiile în centrale noi de 

cogenerare (care produc energie electrică şi termică - n.red.) sau chiar tariful de distribuţie, toate 

ascund investiţii nerealizate, dar recunoscute de Autoritate şi suportate de consumatori. 

Distribuitorii de energie, reactie la raportul Curtii de Conturi privind piata energetica: Am 

investit 9,7 miliarde lei in perioada 2008-2014 

Distribuitorii de energie electrica (Electrica, ENEL, E.ON si CEZ) sustin ca au investit 9,7 miliarde 

de lei in perioada 2008-2014 si ca valoarea investitiilor trebuie sa ramana la acelasi nivel, se arata 

intr-un punct de vedere comun, transmis prin intermediul federatiei ACUE, ca raspuns la raportul 

Curtii de Conturi privind piata energetica. Reamintim ca un raport de audit al Curtii de Conturi arata 

ca distribuitorii de energie si transportatorul national nu au efectuat investitiile necesare, fiind 

inregistrate, in perioada 2010-2012, pierderi uriase in retea, estimate la aproape 2 miliarde de euro, 

insa au beneficiat de majorari de tarife, care mai departe au fost suportate de catre consumatori.  

"Acest raport reprezinta o oportunitate de clarificare a principiilor de reglementare a serviciului de 

http://www.zfcorporate.ro/energie/adevarata-lege-a-energiei-cum-au-fost-incarcate-facturile-cu-2-5-mld-euro-prin-investitii-fictive-in-centrale-si-retele-bune-dar-de-fapt-s-au-luat-masini-si-scari-metalice-15268562
http://www.zfcorporate.ro/energie/adevarata-lege-a-energiei-cum-au-fost-incarcate-facturile-cu-2-5-mld-euro-prin-investitii-fictive-in-centrale-si-retele-bune-dar-de-fapt-s-au-luat-masini-si-scari-metalice-15268562
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20952474-distribuitorii-energie-reactie-raportul-curtii-conturi-privind-piata-energetica-investit-9-7-miliarde-lei-perioada-2008-2014.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20952474-distribuitorii-energie-reactie-raportul-curtii-conturi-privind-piata-energetica-investit-9-7-miliarde-lei-perioada-2008-2014.htm
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distributie, care sunt similare peste tot in Uniunea Europeana. Operatorii din toata Europa au 

obligatii stricte de investitii si mentenanta, de reducere a costurilor si eficientizare, toate cu scopul 

de a imbunatati calitatea serviciului, iar Romania nu face exceptie de la aceste obligatii, rezultatele 

in acest sens fiind bine cunoscute si certificate oficial. Un exemplu in acest sens ar fi reducerea la 

jumatate a duratei intreruperilor in alimentarea cu energie electrica in perioada auditata de Curtea 

de Conturi (2010 - 2014)", precizeaza federatia ACUE. 

Membrii federatiei sustin ca isi mentin strategia de investitii, care au fost realizate cu respectarea 

prevederilor legale si a reglementarilor in vigoare, avand ca rezultat imbunatatirea retelei pe care 

o opereaza, asa cum arata mai multi indicatori de performanta relevanti pentru serviciile oferite. 

"Pentru corecta informare a opiniei publice si a autoritatilor, noi am fost mereu deschisi catre toate 

partile interesate sa clarifice orice interpretare gresita privind un sistem care este extrem de 

complex si poate fi vulnerabil la neintelegeri. In acest scop, ACUE a publicat rezultatele unui studiu 

privind functionarea pietei in Europa si structura tarifelor pentru energie electrica si gaze naturale. 

Vom continua sa sustinem un dialog deschis si un schimb corect de informatii, in intresul 

consumatorilor si al mediului de afaceri din Romania, luand in considerare ca membrii federatiei 

ACUE au investit deja 9,7 miliarde RON in perioada 2008-2014 si ca valoarea investitiilor trebuie 

sa ramana la acelasi nivel", mai precizeaza ACUE. 

ACUE: În perioada analizată de Curtea de Conturi, durata întreruperilor în alimentare s-a 

înjumătățit  

Raportul emis recent de Curtea de Conturi cu privire la performanța piaței de energie electrică din 

România în perioada 2010 – 2014 reprezintă o oportunitate de clarificare a principiilor de 

reglementare a serviciului de distribuție, spun membrii Federației Asociațiilor Companiilor de 

Utilități din Energie (ACUE). Investițiile realizate în rețele în anii respectivi au dus la înjumătățirea 

duratei întreruperilor în alimentare, situație evidențiată chiar de raportul în discuție, spun 

reprezentanții ACUE. 

“Operatorii din toată Europa au obligații stricte de investiții și mentenanță, de reducere a costurilor 

și eficientizare, toate cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciului, iar România nu face excepție 

de la aceste obligații, rezultatele în acest sens fiind bine cunoscute și certificate oficial. Un exemplu 

în acest sens ar fi reducerea la jumătate a duratei întreruperilor în alimentarea cu energie electrică 

în perioada auditată de Curtea de Conturi (2010 – 2014)”, indică asociația patronală ACUE. 

ACUE: Companiile de distribuţie își mențin strategia de investiții 

Întreruperile în alimentarea cu energie, reduse la jumătate în perioada 2010 – 2014, auditată de 

Curtea de Conturi Operatorii de distribuţie din toată Europa au obligații stricte de investiții și 

mentenanță, de reducere a costurilor și eficientizare, toate cu scopul de a îmbunătăți calitatea 

serviciului, iar România nu face excepție de la aceste obligații, rezultatele în acest sens fiind bine 

cunoscute și certificate oficial, se precizează într-un comunicat al Federaţiei Asociaţiilor 

Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) 

Producatorii de energie in cogenerare trebuie sa returneze Transelectrica 84,4 milioane lei 

Consumatorii din Romania au platit degeaba 84,4 milioane de lei producatorilor de energie 

electrica si termica in cogenerare. La aceasta concluzie a ajuns Autoritatea Nationala de 

http://www.energynomics.ro/ro/acue-in-perioada-analizata-de-curtea-de-conturi-durata-intreruperilor-in-alimentare-s-a-injumatatit/
http://www.energynomics.ro/ro/acue-in-perioada-analizata-de-curtea-de-conturi-durata-intreruperilor-in-alimentare-s-a-injumatatit/
http://www.investenergy.ro/acue-raportul-curtii-de-conturi-o-oportunitate-de-clarificare-a-principiilor-de-reglementare-a-serviciului-de-distributie/
http://www.wall-street.ro/articol/Social/197532/producatorilor-de-energie-in-cogenerare-trebuie-sa-returneze-transelectrica-84-4-milioane-lei.html
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Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), dupa ce a analizat activitatea din 2015 a companiilor 

care primesc asa-numitul „bonus de cogenerare”. 

„La inceputul fiecarui an, ANRE face estimari privind productia companiilor inscrise in schema de 

sprijin pentru cogenerare. Aceste companii primesc in avans cota de productie, dar daca ei produc 

mai putin, le miscoram bonusul”, a declarat pentru wall-street.ro Niculae Havrilet, presedintele 

ANRE. 

Nu este prima data cand ANRE, institutia care stabileste valoarea bonusurilor, decide sa opereze 

astfel de reduceri. Autoritatea nu a precizat care sunt companiile vizate. Intrarea in aplicare a 

schemei de sprijin de tip bonus a avut loc la data de 1 aprilie 2011. 

Dupa ce a verificat valoarea bonusurilor primite in 2015 de producatorii de energie in cogenerare, 

ANRE a observat o „supracompensare” de aproape 84,4 milioane de lei. Adica, producatorii care 

au incasat deja acesti bani au produs mai putina energie fata de cat ar fi trebuit. 

Scenariu energetic optim în România după 2025: cu reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, 

centrala Tarniţa, energie regenerabilă şi tehnologii inovatoare 

Varianta scenariului energetic optim care răspunde cel mai bine cerinţelor de securitate energetică, 

decarbonare şi acoperire a deficitului de putere estimat să apară în România după anul 2025 

include: creşterea capacităţii nucleare de la Cernavodă cu încă două unităţi nucleare şi prelungirea 

duratei de operare a Unităţilor 1 şi 2, dezvoltarea proiectului centralei hidro de pompaj Tarniţa – 

Lăpuşteşti, creşterea utilizării energiilor regenerabile şi altor tehnologii inovatoare, coroborată cu 

viabilitatea acestora din punct de vedere comercial. Aceasta este una din concluziile rezultate 

urmare a analizelor preliminare efectuate de specialiştii Ministerului Energiei. 

Într-un răspuns la interpelarea adresată de un senator PSD cu privire la situaţia investiţiilor din 

sectorul energetic, oficialii Ministerului Energiei susţin că, pentru România, energia nucleară 

reprezintă o componentă importantă a mixului energetic naţional şi va avea un rol semnificativ 

pentru atingerea obiectivelor de reducere cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de sera convenite 

drept ţintă pentru anul 2030 la nivelul Uniunii Europene. 

Popescu (Ministerul Energiei): Complexul Energetic Oltenia este victima unui şir lung de 

greşeli de management 

Complexul Energetic Oltenia este victima unui şir lung de greşeli de management dublate de 

ingerinţe în actul decizional şi ambiţii personale, la care se adaugă o lipsă de asumare a planurilor 

de restructurare necesare de foarte multă vreme, a declarat secretarul de stat din Ministerul 

Energiei, Corina Popescu, potrivit unui comunicat al instituţiei. 

Grupul de lucru Lignit din Comitetul de coordonare pentru activitatea minieră s-a reunit marţi, 19 

aprilie, la Ministerul Energiei, sub coordonarea secretarului de stat, Corina Popescu. Membrii 

grupului de lucru au prezentat perspectiva de dezvoltare a sectorului lignit, iar oficialul ministerului 

a cerut “un material consistent” care să poată sta la baza unei strategii de dezvoltare a Complexului 

Energetic Oltenia şi a sectorului de lignit, se arată în comunicatul citat de agerpres. 

“Complexul Energetic Oltenia este victima unui şir lung de greşeli de management dublate de 

ingerinţe în actul decizional şi ambiţii personale, la care se adaugă o lipsă de asumare a planurilor 

de restructurare necesare de foarte multă vreme. Am luat act de faptul că fosta conducere a adus 

http://www.investenergy.ro/scenariu-energetic-optim-in-romania-dupa-2025-cu-reactoarele-3-si-4-de-la-cernavoda-centrala-tarnita-energie-regenerabila-si-tehnologii-inovatoare/
http://www.investenergy.ro/scenariu-energetic-optim-in-romania-dupa-2025-cu-reactoarele-3-si-4-de-la-cernavoda-centrala-tarnita-energie-regenerabila-si-tehnologii-inovatoare/
http://www.bizenergy.ro/popescu-ministerul-energiei-complexul-energetic-oltenia-este-victima-unui-sir-lung-de-greseli-de-management/#.VxcznzFPjY4
http://www.bizenergy.ro/popescu-ministerul-energiei-complexul-energetic-oltenia-este-victima-unui-sir-lung-de-greseli-de-management/#.VxcznzFPjY4
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compania pe marginea prăpastiei prin modul în care a înţeles să conducă activitatea, dar acest 

fapt nu scuză în niciun fel actuala conducere. Săptămâna trecută, după ce a eşuat în a prezenta 

planurile de redresare necesare companiei, am rugat conducerea CEO să revină la minister cu 

documentaţia completată. Şi de data aceasta au venit cu materialele din care lipsesc informaţii 

importante pentru luarea unei decizii, ca de exemplu costul pe tona de cărbune exploatată. Chiar 

dacă pot înţelege factorii obiectivi care intervin atunci când încerci să repari ce au stricat alţii în ani 

de zile, nu susţin indeciziile şi fuga de responsabilitate în actul de management”, a spus Corina 

Popescu, la finalul întâlnirii. 

Aceasta a avertizat conducerea CEO că joi 28 aprilie este ultimul termen până când sunt aşteptate 

planurile complete pe baza cărora se vor fundamenta deciziile în ceea ce priveşte viitorul 

companiei. 

Şefii de la CE Oltenia mai primesc o şansă de la Ministerul Energiei. Raportul final privind 

sectorul lignitului, prezentat pe 28 aprilie 

După ce au primit Ultimatum, şefii de la Complexul Energetic Oltenia au reuşit astăzi să-i convingă 

pe reprezentanţii Ministerului Energiei să le mai dea o şansă să se pregătească corespunzător 

pentru salvarea companiei şi să vină cu un raport complet privind sectorul lignitului. Grupul de lucru 

Lignit din Comitetul de coordonare pentru activitatea minieră s-a reunit astăzi, 19 aprilie, la 

Ministerul Energiei. Secretarul de Stat Corina Popescu le-a cerut membrilor grupului de lucru un 

material consistent care să poată sta la baza unei strategii de dezvoltare a Complexului Energetic 

Oltenia și a sectorului de lignit, pe care să îl pregătească pentru următoarea întâlnire stabilită 

pentru data de 28 aprilie. Atunci, membrii grupului trebuie să prezinte raportul final cu privire la 

situația sectorului, se precizează într-un comunicat al ministerului. 

Corina Popescu, Ministerul Energiei: Închiderea minelor Lonea şi Lupeni nu înseamnă că 

2.000 de mineri vor fi disponibilizaţi începând de mâine 

Închiderea minelor Lonea şi Lupeni nu va însemna disponibilizarea de mâine a angajaţilor din 

aceste unităţi miniere, întrucât închiderea minelor este de durată şi se va realiza cu personalul 

existent, a declarat, vineri, Corina Popescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-o conferinţă 

de presă. 

Anterior, în cadrul conferinţei, ministrul de resort, Victor Grigorescu, a anunţat că minele Lonea şi 

Lupeni din cadrul Complexului Energetic (CE) Hunedoara vor intra în programul de închidere 

agreat cu Comisia Europeană până în 2018. 

 La mina Lupeni lucrează 1.289 de oameni, iar la Lonea, circa 900, potrivit lui Dan Agrişan, 

administratorul special al CE Hunedoara, prezent de asemenea la conferinţă.  

"Acest lucru nu înseamnă că de mâine 2.000 de mineri vor fi disponibilizaţi, întrucât este nevoie 

de ei în procesul de închidere. Această închidere are două etape, respectiv lucrări de închidere în 

subteran şi măsuri de viabilizare în suprateran", a spus Popescu.  

Victor Grigorescu a adăugat că aceşti mineri vor primi fonduri din zona ajutoarelor de stat care se 

acordă pentru programul de închidere a minelor.  

Oficialii Ministerului Energiei au prezentat, vineri, planul de restructurare a CE Hunedoara, care va 

fi prezentat Comisiei Europene în vederea aprobării unor ajutoare de stat.  

http://www.investenergy.ro/sefii-de-la-ce-oltenia-mai-primesc-o-sansa-de-la-ministerul-energiei-raportul-final-privind-sectorul-lignitului-prezentat-pe-28-aprilie/
http://www.investenergy.ro/sefii-de-la-ce-oltenia-mai-primesc-o-sansa-de-la-ministerul-energiei-raportul-final-privind-sectorul-lignitului-prezentat-pe-28-aprilie/
http://www.capital.ro/corina-popescu-ministerul-energiei-inchiderea-minelor-lonea-si-lupeni-nu-inseamna-ca-2000-de-mineri-vor-fi-disponibilizati-incepand-de-maine.html
http://www.capital.ro/corina-popescu-ministerul-energiei-inchiderea-minelor-lonea-si-lupeni-nu-inseamna-ca-2000-de-mineri-vor-fi-disponibilizati-incepand-de-maine.html
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Ministrul a subliniat schimbarea de optică asupra sectorului miner în discuţiile cu autorităţile de la 

Bruxelles, respectiv faptul că menţinerea mineritului în România este necesară nu din punct de 

vedere social, ci din perspectiva securităţii în alimentarea cu energie.  

Curtea de Conturi acuza, ANRE se scuza, adevarul este paguba in buzunarul 

consumatorului de energie 

De cateva zile circula prin mass media un raport al Curtii de Conturi prin care se arata ca pierderile 

„uriase” de energie electrica din reteaua de distributie au fost suportate in intregime de catre 

consumatorii romani. Numai in perioada 2010-2013 aceste pierderi au depasit nivelul de peste 1,3 

miliarde de euro. Un argument suficient de bine argumentat pentru cei ce se grabesc sa acuze 

„caracatita” companiilor straine ce au pus stapanire peste sistemul de distributie al energiei 

electrice din Romania, dar si vizavi de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei 

(ANRE), sub a carei obladuire s-au intamplat toate aceste redistribuiri ale costurilor dintr-o parte 

in alta. Ca de obicei, si mai ales fara sa se incerce o analiza sumara a ceea ce se intampla in 

sistem, efectele conteaza si nu cauza. Tariful de distributie al energiei electrice este stabilit anual 

de catre ANRE in baza unor programe de investitii ale distribuitorilor, dar si tinand cont de 

suportabilitate consumatorilor. In factura finala de energie achitata de catre consumatori, aceste 

tarife pot fi la un moment dat chiar echivalente cu costul initial al achizitiei de energie. Lucrurile nu 

sunt insa asa de simple si nu ne-am propus sa analizam aceste aspecte in articolul de fata. Cert 

este ca in urma raportului Curtii de Conturi, ANRE incearca sa se dezvinovateasca, ceea ce ar 

insemna ca implicit recunoaste anumite erori. Ele sunt reale, dar si cauzele care au dus la situatia 

prezenta sunt la fel de reale. 

Facturile la „lumină” încaieră autorităţile 

Pierderile din reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice încaieră autorităţile din ţară. 

Curtea de Conturi sesizează că, în urma unor investiţii de aproape 6 miliarde de lei realizate în 5 

ani, consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a scăzut, faţă de anul 2004 (ultimul an în care 

distribuţiile au mai fost deţinute integral de statul român) cu 0,2%! Conform Raportului de audit al 

performanţei privind piaţa de energie electrică în perioada 2010-2014, realizat de Curtea de 

Conturi, pierderile din reţelele electrice de transport şi distribuţie au fost, în medie, de 7,8 TWh pe 

an (27,6 TWh în total), ceea ce a generat costuri pentru operatori estimate la aproape 2 miliarde 

de euro, suportate în cea mai mare parte de către consumatorii finali. La rândul său, Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) arată, într-un comunicat de presă, că 

raportul Curţii de Conturi nu prezintă concluzii actualizate şi obiective, furnizând date amestecate 

din două perioade diferite de reglementare, iar, în acest context, Autoritatea a formulat obiecţiuni 

împotriva raportului. 

Facturile de electricitate ale românilor au fost umflate cu pierderi din reţelele de distribuţie 

de peste un miliard de euro. Ce spune ANRE despre asta 

Consumatorii români au suportat pe facturile de energie electrică pierderi din reţelele de distribuţie 

de peste un miliard de euro, în perioada 2010-2013, se arată într-un raport al Curţii de Conturi, 

citat de Profit.ro. Curtea de Conturi aduce acuzaţii grave distribuitorilor de energie electrică şi 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

În perioada menţionată, tariful mediu de distribuţie a electricităţii a crescut cu peste 13%, până la 

200,30 lei/MWh, iar facturile consumatorilor au fost încărcate atât cu aceste pierderi de energie 

http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/curtea-de-conturi-acuza-anre-se-scuza-adevarul-este-paguba-in-buzunarul-consumatorului-de-energie/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/curtea-de-conturi-acuza-anre-se-scuza-adevarul-este-paguba-in-buzunarul-consumatorului-de-energie/
http://www.focus-energetic.ro/facturile-la-lumina-incaiera-autoritatile-33435.html
http://adevarul.ro/economie/bani/facturile-electricitate-romanilor-fost-umflate-pierderi-retelele-distributie-miliard-euro-1_571793f25ab6550cb82ea677/index.html
http://adevarul.ro/economie/bani/facturile-electricitate-romanilor-fost-umflate-pierderi-retelele-distributie-miliard-euro-1_571793f25ab6550cb82ea677/index.html
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din reţele, cât şi cu investiţiile realizate de operatorii de distribuţie tocmai în scopul reducerii 

pierderilor, investiţii care s-au dovedit a fi ineficiente. „În perioada 2010-2013, în reţelele electrice 

de distribuţie au fost înregistrate pierderi în valoare estimată de 1.301.680.000 de euro, cauzate 

în principal de starea tehnică precară a acestor reţele, în condiţiile în care investiţiile realizate în 

înlocuirea echipamentelor pentru reducerea CPT de către operatorii de distribuţie au fost în valoare 

de 166,891 milioane de euro, reprezentând 13,76% din totalul investiţiilor realizate de aceşti 

operatori şi acceptate de ANRE în tarif (1.212.622.000 de euro). Pierderile înregistrate, în valoare 

de 5.631.913.000 lei (1.301.680.000 euro), au fost acoperite în proporţie de 82% prin tariful de 

distribuţie (componentă a tarifului de energie electrică achitat de consumatori), respectiv ANRE a 

acceptat în tariful aferent serviciului de distribuţie (tarif ce se regăseşte în preţul energiei electrice 

achitat de consumatorii finali), pierderi în valoare de 4.619.469.000 lei (1.069.180.000 euro)“, se 

arată în sinteza raportului de audit al performanţei privind piaţa de energie electrică în perioada 

2010-2014, elaborat de Curtea de Conturi şi citat de Profit.ro. 

"Ideea mixului energetic nu va dispărea" 

Ideea creării unui mix energetic la nivel naţional nu va dispărea, a declarat ieri, la Târgu-Jiu, 

ministrul Energiei, Victor Grigorescu, punc-tând că acest lucru, în piaţa româ-neas-că de energie, 

se va întâmpla la un moment dat.  

     Grigorescu a mai afirmat că cel mai important lucru pentru Complexul Energetic Oltenia (CEO) 

în această perioadă este ca societatea să depăşească momentul "cu pierderile anunţate la 

începutul anului".  

     Domnia sa a precizat: "Când vorbiţi de mixul energetic vă referiţi la o companie care să aibă 

mai multe surse integrate de producere a energiei, cu siguranţă această idee nu va dispărea şi 

cred că pe măsură ce trece timpul mai mulţi producători români se vor gândi la această diversificare 

a portofoliului de producere a energiei, pentru că este o tendinţă normală şi este un mod corect de 

a acţiona. 

     Nu numai integrarea companiilor în sine este singura soluţie, sunt şi alte soluţii pentru a asigura 

o astfel de situaţie, ce este însă de remarcat faptul că astăzi sectorul energetic româ-nesc este 

altfel structurat decât atunci când această idee a fost lansată, mare parte din companii sunt lis-tate 

la bursă, au un acţionariat. (...) Cred că acest lucru, în piaţa româ-nească de energie, se va 

întâmpla la un moment dat, dar pentru CEO ce este important în momentul de faţă este să depăşim 

acest moment cu pierderile anunţate la începutul anului, să închidem găurile, robinetele şi alte 

lucruri de genul acesta, să ne aşezăm cum trebuie pe două picioare". 

Liberalizare timpurie a pieţei gazelor: ANRE zice DA, marile companii: NU suntem pregătiţi 

să experimentăm! Câştigul pentru consumatori: preţ corect la gaze 

ANRE vrea să suspende pe trei luni calendarul de liberalizare, care prevede o creştere cu 10% a 

preţului pentru populaţie de la 1 iulie. Motivul: noul an gazier va începe la 1 octombrie Este un 

moment prielnic pentru liberalizarea timpurie a pieței gazelor, susţine Niculae Havrileţ, preşedintele 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE. “Prețurile pe piețele 

internaționale au scăzut foarte mult și continuă să scadă mai mult decât prețurile prevăzute în 

calendarul de liberalizare. Astfel că este un moment prielnic pentru liberalizarea timpurie a pieței 

gazelor. Odată ajunși la nivelul de convergență a prețurilor, nu se mai susține un calendar de 

liberalizare unde există prețuri mai mari decât cele de pe piață”, a declarat şeful ANRE la 

http://www.bursa.ro/ministrul-energiei-ideea-mixului-energetic-nu-va-disparea-296092&s=companii_afaceri&articol=296092.html
http://www.investenergy.ro/liberalizare-timpurie-a-pietei-gazelor-anre-zice-da-marile-companii-nu-suntem-pregatiti-sa-experimentam-castigul-pentru-consumatori-pret-corect-la-gaze/
http://www.investenergy.ro/liberalizare-timpurie-a-pietei-gazelor-anre-zice-da-marile-companii-nu-suntem-pregatiti-sa-experimentam-castigul-pentru-consumatori-pret-corect-la-gaze/


 

8 

 

Conferinţa Energy Center pe tema liberalizării pieței, insistând asupra faptului că, este preferată 

liberalizarea pentru că astfel consumatorii de gaze vor plăti un preţ corect şi nediscriminatoriu într-

o piaţă liberă. Dezbaterea a fost găzduită de Comisia de Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor, 

deputatul Rodin Traicu anunţând că, la eventualele modificări legislative, se va ţine cont de 

propunerile venite de la operatorii de pe piaţa gazelor naturale 

Legislaţia internă împiedică scăderea preţului la gaze 

Guvernul ar trebui să modifice taxa specială pe veniturile suplimentare ale producătorilor şi 

furnizorilor de gaze, întrucât această taxă împiedică scăderea preţurilor pe piaţă, a declarat 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), Niculae Havrileţ, în cadrul 

dezbaterii „Este posibilă o finalizare timpurie a procesului de liberalizare a pieţei de gaze din 

România: cine câştigă, cine pierde?”, organizată de publicaţia Energy-Center.ro.  

„Suprataxa de 60% este un element care vizează bugetul. Această taxă ar trebui rediscutată 

împreună cu Guvernul”, a spus Havrileţ. 

Reamintim, din 1 decembrie 2012, conform acordului cu FMI şi Comisia Europeană, a început 

liberalizarea preţurilor la gazele naturale din producţia internă pentru consumatorii non-casnici, iar 

din iulie 2013 – şi pentru cei casnici. Liberalizarea s-a finalizat pentru consumatorii non-casnici în 

anul 2014, iar pentru cei casnici ar urma să se încheie în anul 2018, cu posibilitatea prelungirii 

până în 2021. Preţul de achiziţie a gazelor din producţia internă pentru consumatorii casnici în anul 

2012 era stabilit de ANRE la 45,71 lei/MWh. Având în vedere că veniturile companiilor 

producătoare de gaze creşteau din motive pur administrative, guvernanţii au introdus plata 

impozitului de 60% asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor 

la gaze. Actul normativ prevede o formulă de calcul în care este inclus preţul mediu ponderat 

pentru consumatorii noncasnici, dar care nu poate fi “mai mic de 72 lei/MWh”. 

ANRE: Taxa de 60% pe veniturile suplimentare ale operatorilor de gaze împiedică scăderea 

preţurilor 

Guvernul ar trebui să modifice taxa specială de 60% pe veniturile suplimentare ale producătorilor 

şi furnizorilor de gaze, întrucât această taxă împiedică scăderea preţurilor pe piaţă, a declarat, joi, 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), Niculae Havrileţ. 

“Suprataxa de 60% este un element care vizează bugetul. Această taxă ar trebui rediscutată 

împreună cu Guvernul”, a spus Havrileţ. 

El a arătat că, la momentul introducerii taxei, a fost luat ca referinţă un preţ al gazelor de 72 de lei 

pe MWh. În prezent, operatorii nu vor să scadă preţul din cauza acestei taxe, deşi piaţa ar impune 

acest lucru, scrie agerpres. 

“Noi am observat că suprataxarea, în acest moment în care preţurile scad sub 72 de lei pe MWh, 

impietează piaţa. Concret, faptul că există această taxă împiedică scăderea preţurilor”, a adăugat 

oficialul ANRE. 

În 2013, Guvernul a impus o taxă specială asupra veniturilor suplimentare obţinute de producătorii 

şi furnizorii de gaze în urma procesului de liberalizare a pieţei. 

http://www.focus-energetic.ro/legislatia-interna-impiedica-scaderea-pretului-la-gaze-33467.html
http://www.bizenergy.ro/anre-taxa-de-60-pe-veniturile-suplimentare-ale-operatorilor-de-gaze-impiedica-scaderea-preturilor/#.VxnRszFPjY4
http://www.bizenergy.ro/anre-taxa-de-60-pe-veniturile-suplimentare-ale-operatorilor-de-gaze-impiedica-scaderea-preturilor/#.VxnRszFPjY4
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Conform Ordonanţei de Guvern nr. 7/2013, “operatorii economici, inclusiv filialele acestora şi/sau 

operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară efectiv atât 

activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase din România pe teritoriul 

naţional, în marea teritorială, în zona contiguă şi/sau zona economică exclusivă a României din 

Marea Neagră, sunt obligaţi la calcularea, declararea şi plata impozitului asupra veniturilor 

suplimentare obţinute că urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, impozit 

stabilit în condiţiile prezenţei ordonanţe. Impozitul prevăzut la alin. (1) este de 60% din venitu rile 

suplimentare”.  

Valea Jiului 3.0: Statul pregăteşte al treilea plan de salvare pentru minerit. De ce au eşuat 

celelalte tentative – INFOGRAFIE 

Statul încearcă, pentru a treia oară, să salveze Valea Jiului, în condiţiile în care alte două tentative 

au eşuat până acum. Autorităţile sunt forţate să facă acest pas, deoarece Complexul Energetic 

Hunedoara produce 5% din electricitate la nivel naţional şi asigură servicii de sistem, fiind vitale 

pentru stabilitatea sectorului energetic. 

Ministerul Energiei vrea înfiinţarea unei noi companii cu activele viabile ale Complexului Energetic 

Hunedoara, respectiv minele Livezeni şi Vulcan şi termocentralele Mintia şi Paroşeni, însă insistă 

ca noua entitate să pornească fără datorii. Astfel, urmează ca minele Lonea şi Lupeni să fie incluse 

într-un program de închidere voluntară până în 2018, cu accesarea unui ajutor de stat, în vreme 

ce la Mintia şi Paroşeni vor rămâne în total două grupuri, cu o capacitate instalată de 400 MW. 

Aceasta este cea de-a treia tentativă de salvare a Văii Jiului, după ce autorităţile au mai încercat 

anterior acelaşi lucru, iar alte două tentative au eşuat.  

Taxele din energie au reprezentat 89% din suma colectată de România în contul taxelor de 

mediu în 2014  

România a colectat, în 2014, peste 3,64 miliarde de euro de pe urma taxelor de mediu, adică 8,8% 

din veniturile totale din taxe și contribuții sociale ale țării în acel an, arată datele privind taxele de 

mediu din statele membre ale Uniunii Europene, publicate de Oficiul european de statistică 

(Eurostat). 

Potrivit Eurostat, între 2004 și 2014, sumele strânse de România de pe urma taxelor de mediu au 

crescut de la 1,435 miliarde de euro până la nivelul menționat, iar ponderea lor în totalul veniturilor 

din taxe s-a majorat de la 8,6% până la 8,8%. 

Datele Eurostat arată că cea mai mare pondere în taxele de mediu ale României o reprezintă 

taxele pe energie (88,9%), urmate de taxele pe transport (10,8%), în timp ce taxele pe poluare și 

resurse au o pondere de 0,3%. 

La nivelul UE, 6,3% din veniturile din taxe au provenit în 2014 de pe urma taxelor de mediu, cea 

mai mare contribuție, peste trei sferturi, provenind din taxele pe energie, urmate de taxele pe 

transport (19,9%) și taxele pe poluare și resurse (3,6%). 

În 2014, taxele de mediu în UE s-au ridicat la 343,641 miliarde de euro, comparativ cu 282,005 

miliarde de euro în 2004. În toate statele membre UE, taxele pe energie au avut de departe cea 

mai mare contribuție la taxele pe mediu în 2014. 

 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/valea-jiului-30-statul-pregateste-treilea-plan-salvare-minerit-esuat-celelalte-tentative-infografie-1_571cc7315ab6550cb84d83b0/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/valea-jiului-30-statul-pregateste-treilea-plan-salvare-minerit-esuat-celelalte-tentative-infografie-1_571cc7315ab6550cb84d83b0/index.html
http://www.energynomics.ro/ro/taxele-din-energie-au-reprezentat-89-din-suma-colectata-de-romania-in-contul-taxelor-de-mediu-in-2014/
http://www.energynomics.ro/ro/taxele-din-energie-au-reprezentat-89-din-suma-colectata-de-romania-in-contul-taxelor-de-mediu-in-2014/
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2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04 

Preţ mediu [Lei/MWh] 118,20 102,40 83,12 126,73 143,89 130,42 124,18 127,70 116,83 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

568,20 552,40 533,12 576,73 593,89 580,42 574,18 577,70 566,83 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

75.927 77.630 68.461 79.263 75.684 79.177 78.640 78.428 69.334 

 
 
 

Preţuri şi volume 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 

Preţ mediu [Lei/MWh] 104,72 128,20 143,00 145,17 130,75 108,14 99,62 102,71 152,86 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

554,72 578,20 593,00 595,17 580,75 558,14 549,62 552,71 602,86 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

67.152 67.061 69.994 64.865 66.636 79.059 65.398 60.712 68.146 

 

Preţuri şi volume 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 

Preţ mediu [Lei/MWh] 133,72 108,67 119,76 119,31 122,24 97,59 176,95 172,71 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

583,72 558,67 569,76 569,31 572,24 547,59 626,95 622,71 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

65.738 77.186 70.020 70.457 58.301 59.496 67.724 68.128 

 
 

 
 

 

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 


