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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Gerul lovește la buzunare! Prețul energiei pe bursă atinge valori record – 260 lei/MWh 

Autor: George NICULESCU, Director PATRES (Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie 

din Surse Regenarabile din România), Investitor în energie din surse regenerabile 

Zilele acestea, cu temperaturi foarte scăzute în toate regiunile țării, sistemul energetic a fost cu 

adevărat pus la încercare! Pe fondul unor temperaturi mult sub 0 grade Celsius, consumul de 

energie electrică a crescut, pe unele intervale orare înregistrându-se valori de peste 9300 MW/h. 

Am citit în presa scrisă, cât și online, în aceste zile, multe cuvinte de laudă la adresa sistemului 

energetic, în special la adresa “cărbunarilor” care, în această perioadă, prin capacitățile lor de 

producere au echilibrat sistemul. De notat că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 

sectorul regenerabilelor a fost aproape inexistent în mixul energetic din aceste zile, contribuția lui 

fiind redusă. În data de 21.01.2016, situația se prezenta astfel: 40% din producție a fost asigurată 

de cărbune, 22,6% – din hidrocarburi, 17,6% – din nuclear, 13,2% – din hidro, 6% – din eolian, 

0,6% – din biomasă. Contribuția panourilor solare a fost aproape inexistentă. În condițiile date, pe 

bună dreptate, “cărbunarii” merită să fie lăudați, eforturile lor să fie apreciate. Se pierde din vedere 

– voit sau nu – un aspect important pentru participanții la piața energiei. În această perioadă în 

care contribuția regenerabilelor la producția de energie în SEN a fost redusă, pe piețele de 

tranzacționare, prețul energiei a crescut foarte mult, înregistrând valori record de până la 260 de 

lei/MWh în perioada de vârf. Luând ca reper tot ziua de 21.01.2016, remarcăm că prețul mediu al 

unui megawatt oră a fost de 236 de lei. 

Prețul energiei a crescut cu 28% într-o săptămână! 

Într-o analiză publicată azi, pe portalul InvestEnergy, George NICULESCU, Director PATRES 

(Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România) arată că 

vremea rece a dus la creșterea drastică a costului energiei pe bursă, atingându-se valori record 

de 260 de lei/MWh, în condițiile în care 40% din mixul energetic este furnizat de termocentralele 

alimentate cu cărbune, iar 22,6 de cele cu păcură. 

„Zilele acestea, cu temperaturi foarte scăzute în toate regiunile țării, sistemul energetic a fost cu 

adevărat  pus la încercare! Pe fondul unor temperaturi mult sub 0 grade Celsius, consumul de 

energie electrică a crescut, pe unele intervale orare înregistrându-se valori de peste 9300 MW/h. 

Am citit în presa scrisă, cât și online, în aceste zile, multe cuvinte de laudă la adresa sistemului 

energetic, în special la adresa “cărbunarilor” care, în această perioadă, prin capacitățile lor de 

producere au echilibrat sistemul. De notat că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 

sectorul regenerabilelor a fost aproape inexistent în mixul energetic din aceste zile, contribuția lui 

fiind redusă. În data de 21.01.2016, situația se prezenta astfel: 40% din producție a fost asigurată 

de cărbune, 22,6% – din hidrocarburi, 17,6% – din nuclear, 13,2%  – din hidro, 6% – din eolian, 

0,6%  – din biomasă. Contribuția panourilor solare a fost aproape inexistentă. În condițiile date, pe 

bună dreptate,  “cărbunarii” merită să fie lăudați, eforturile lor să fie apreciate. Se pierde din vedere 

http://www.investenergy.ro/5505-2/
http://www.puterea.ro/economie/pretul-energiei-a-crescut-cu-28-intr-o-saptamana-129743.html
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– voit sau nu – un aspect important pentru participanții la piața energiei. În această perioadă în 

care contribuția regenerabilelor la producția de energie în SEN a fost redusă,  pe piețele de 

tranzacționare,  prețul energiei a crescut foarte mult, înregistrând valori record de până la 260 de 

lei/MWh în perioada de vârf. Luând ca reper tot ziua de 21.01.2016, remarcăm că  prețul mediu al 

unui megawatt oră a fost de 236 de lei. O analiză a datelor furnizate de OPCOM, în săptămâna 

04.01.2016-10.01.2016, relevă o creștere a prețului energiei cu 28%  comparativ cu săptămâna 

anterioară. Această creștere semnificativă a prețului energiei coincide cu înrăutățirea condițiilor 

meteo”, spune George Niculescu.Cititi mai multe pe http://www.investenergy.ro/5505-2/ 

INTERVIU Ovidiu POP, VERBUND România: Alarmant! Toți investitorii din sectorul 

regenerabilelor, mai ales cei cu o singură activitate – cea de producție, sunt pe pierderi 

Cu toată responsabilitatea, declar că investițiile în energie din surse regenerabile, realizate și puse 

în funcțiune nu au fost investiții speculative. Au fost motorul creșterii economice cu un aport de 

peste 6 miliarde de euro, fiind realizate la cele mai înalte standarde tehnice”- Dl Ovidiu Pop, 

Director General Verbund România Măsurile consecutive, de modificare dramatică a legislației 

după un an de la promulgare, au zdruncinat profund încrederea tuturor investitorilor în 

predictibilitatea și seriozitatea legislației în domeniul investițional, precum și siguranța obținerii unui 

profit rezonabil și atractiv pentru recuperarea investiției, reclamă Dl Ovidiu Pop, Director General 

Verbund România. Nu numai noi, ci toți investitorii din sectorul regenerabilelor, dar mai ales cei cu 

o singură activitate – cea de producție, sunt pe pierderi, atrage atenția Pop. Unul dintre cei mai 

importanți investitori în domeniul energiei regenerabile – VERBUND a investit, în România, peste 

367 milioane de Euro, în trei parcuri eoliene: SC.Alpha Wind, SC. CAS – Regenerabile și SC 

Ventus în județul Tulcea , 88 de turbine eoliene ENERCON cu o putere instalată de 226,2 MW, 

toate în funcțiune în decembrie 2013, împreună cu stația de record la SEN de 400/110KV. Despre 

activitatea Verbund România, greutățile pe care le întâmpină, așteptările acționarului, planuri de 

viitor și alte aspecte relevante pentru afacerile în energie din surse regenerabile, am discutat cu 

Dl. Ovidiu POP, Director General VERBUND România, în interviul acordat publicației 

InvesTenergy. 

10.000 MWh producţie normală în această perioadă 

Gerul duce producţia de energie la depăşirea pragului de 10.000 MWh. Aproape toată seara, 

cererea, atât internă, cât şi pentru export, a făcut ca acest “barem” să fie depăşit. Practic, aproape 

toţi producătorii au funcţionat “la maxim”.  

Cei mai mari producători au fost cei pe cărbune, care au livrat circa 2.800 – 2.900 MWh, urmaţi de 

hidrocentrale, cu livrări de 2.200 – 2.500 MWh. Termocentralele pe gaze au furnizat Sistemului 

Energetic Naţional (SEN) circa 1.700 MWh. Nici eolienele n-au stat, furnizând aproximativ 2.000 

MWh (totuşi, sub potenţial). Cernavodă a dat SEN atât cât poate – 1.400 MWh. 

În acest timp, consumul intern a fost de aproximativ 9.000 MWh, iar exportul – 1.500 MWh. 

“Complexul Energetic (CE) Oltenia (CEO) dispune de suficient cărbune pentru producerea de 

energie electrică necesară onorării contractelor de vânzare energie perfectate pentru anul în curs 

şi, respectiv, pentru menţinerea stabilităţii Sistemului Energetic Naţional (SEN), se arată într-un 

comunicat de presă postat pe site-ul companiei. 

http://www.investenergy.ro/5505-2/
http://www.investenergy.ro/interviu-ovidiu-pop-verbund-romania-alarmant-toti-investitorii-din-sectorul-regenerabilelor-mai-ales-cei-cu-o-singura-activitate-cea-de-productie-sunt-pe-pierderi/
http://www.investenergy.ro/interviu-ovidiu-pop-verbund-romania-alarmant-toti-investitorii-din-sectorul-regenerabilelor-mai-ales-cei-cu-o-singura-activitate-cea-de-productie-sunt-pe-pierderi/
http://www.focus-energetic.ro/10-000-mwh-productie-normala-in-aceasta-perioada-31257.html
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Potrivit comunicatului, sucursalele companiei funcţionează, începând din iulie 2015 şi până în 

prezent, cu 10 – 12 grupuri energetice, cu o putere medie orară între 2.000 şi 2.900 MW, acoperind 

o cotă de până la 30% din producţia de energie din SEN şi asigurând servicii de sistem orare de 

circa 220 MW. 

„CE Oltenia a intrat în perioada de iarnă cu stocuri mai mici decât în anii anteriori, datorită creşterii 

producţiei de energie electrică în 2015 peste valoarea planificată, precum şi din cauza deficienţelor 

apărute în procesul de exproprieri pentru asigurarea fronturilor de lucru în zona carierelor Jilţ Nord, 

Jilţ Sud, Roşia, Pinoasa etc. Pentru menţinerea unui stoc de cărbune care să susţină funcţionarea 

fără probleme a grupurilor energetice, respectiv pentru asigurarea ritmicităţii 

încărcărilor/descărcărilor navetelor de cărbune în această perioadă, s-a dispus implicarea 

personalului din alte zone de activitate (mentenanţă, administrativ, de servire generală), precum şi 

suplimentarea cu personal de prestări servicii de la MINPREST SERV. Conducerea companiei ţine 

să mulţumească tuturor celor implicaţi pentru eforturile depuse, cărbunele dovedind permanent că 

este cea mai sigură sursă de producere a energiei electrice, indiferent de condiţiile atmosferice”, 

se menţionează în comunicat. 

România nu se află în grafic pentru a atinge obiectivul de 10% privind capacitatea de 

interconectare a pieţei de electricitate 

România şi alte şapte state europene nu sunt în grafic pentru a atinge obiectivul de 10% privind 

capacitatea de interconectare a reţelei electrice până în 2020, se arată într-un raport privind 

progresul Uniunii Energetice în 2015, postat pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Energie (ANRE). 

“În multe state membre s-au înregistrat progrese apreciabile în materie de deschidere către 

concurenţă a pieţelor cu ridicata, fapt ce a generat beneficii semnificative. Cu toate acestea, există 

diferenţe mari între statele membre, iar multe dintre acestea nu au pus încă în aplicare integral 

normele necesare pentru a asigura competitivitatea şi lichiditatea pieţelor. În ceea ce priveşte 

infrastructura pentru energie electrică, 22 de state membre sunt în grafic pentru a atinge obiectivul 

de 10% privind capacitatea de interconectare a reţelei electrice până în 2020 sau au atins deja 

acest obiectiv”, se precizează în document. 

Cele opt state membre care se situează în continuare sub nivelul necesar pentru atingerea 

obiectivului de interconectare pentru 2020 sunt România, Cipru, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, 

Regatul Unit şi Spania, scrie agerpres. 

“Este în continuare nevoie de interconectări pentru ca piaţa internă a energiei să devină mai activă 

şi toate statele membre trebuie să îşi informeze mai bine consumatorii în privinţa opţiunilor în 

materie de eficienţă energetică şi să amelioreze în continuare condiţiile pentru investiţii de care 

beneficiază consumatorii privaţi. În plus, este nevoie de măsuri cu ţintă mai precisă destinate 

consumatorilor vulnerabili, pentru a combate în mod eficace sărăcia energetică şi în materie de 

combustibili”, se menţionează în raport. 

Pe de altă parte, ţara noastră stă încă foarte prost la capitolul intensitate energetică, indicator care 

este în continuare de două ori mai mare decât media UE. Intensitatea energetică reprezintă 

cantitatea de energie utilizată pentru a produce o unitate de produs intern brut. 

 

http://www.bizenergy.ro/romania-nu-se-afla-in-grafic-pentru-a-atinge-obiectivul-de-10-privind-capacitatea-de-interconectare-a-pietei-de-electricitate/#.Vp9LZE9PjY4
http://www.bizenergy.ro/romania-nu-se-afla-in-grafic-pentru-a-atinge-obiectivul-de-10-privind-capacitatea-de-interconectare-a-pietei-de-electricitate/#.Vp9LZE9PjY4
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Unitatea 7 de la termocentrala Turceni funcţionează ilegal 

Greenpeace şi Bankwatch au alertat deja Garda de Mediu Gorj pentru a efectua un control 

Cele două ONG-uri au sesizat în decembrie 2015 Comisia Europeană, cerându-i verificări legate 

de o posibilă încălcare a patru directive  

Complexul Energetic Oltenia a repus în funcţiune un grup energetic din cadrul termocentralei 

Turceni, deşi acesta nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare conform legislaţiei privind emisiile 

industriale (Legea 278/2013 privind emisiile industriale, Secţiunea a 2-a, Art. 4, Al. 1: “Este 

interzisă operarea fără autorizaţie integrată de mediu/autorizaţie de mediu a oricărei instalaţii sau 

instalaţii de ardere, instalaţii de incinerare a deşeurilor sau instalaţii de coincinerare), a informat 

ieri Greenpeace, precizând că, împreună cu echipe ale Bankwatch, aflate în zona termocentralei, 

au sesizat deja Garda de Mediu Gorj pentru a efectua un control, în urma căruia să constate 

funcţionarea ilegală a grupului 7 şi să îi suspende activitatea.  

Termocentrala Turceni, aparţinând Complexului Energetic Oltenia (CEO), la care în anii 1978-1987 

au fost construite 7 grupuri energetice, funcţionează în baza reglementărilor unei autorizaţii 

integrate de mediu emise în martie 2014 de Agenţia de Protecţie a Mediului Gorj.  

„Această autorizaţie nu include grupul 7, deoarece acesta din urmă îşi epuizase perioada de 

funcţionare la începutul anului 2014”, se arată în documentul remis presei.  

„Grupul a poluat de 10 ori mai mult” 

Grupul energetic 7 a avut, din 2006, o scutire de la îndeplinirea obligaţiilor legale de reducere a 

poluării, sub forma unui angajament de a mai funcţiona doar 20 de mii de ore începând cu 2008, 

până cel târziu la 31 decembrie 2015.Conform acestei derogări, timp de  5-6 ani grupul 7 a poluat 

până la de 10 ori mai mult decât normele legale general valabile sau faţă de alte grupuri energetice 

de la Turceni. „Cele 20.000 de ore au fost epuizate în 2014”, completează ONG-urile, precizând 

că acest grup nu mai poate fi pus în funcţiune decât dacă au loc investiţii pentru conformarea cu 

standardele de mediu aplicabile unei termocentrale noi şi numai după revizuirea autorizaţiei 

integrate de mediu pentru termocentrala Turceni în ansamblu. 

Electrica vrea să crească preţurile. Cere în instanţă anularea unui ordin ANRE privind 

tarifele de distribuţie 

Electrica (EL) şi filialele sale au cerut în instanţă anularea unui ordin al ANRE care a eliminat pragul 

minim privind scăderea tarifelor de distribuţie şi a condus în acest an la stabilirea unor tarife mai 

mici chiar şi cu peste 14% pentru operaţiunile de distribuţie ale companiei. 

Electrica, Electrica Muntenia Nord, Transilvania Nord şi Transilvania Sud au introdus acţiuni în 

instanţă pentru suspendarea şi anularea ordinului ANRE 165 din decembrie anul trecut, prin care 

se modifică metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, 

potrivit unui document transmis Bursei de valori Bucureşti (BVB). 

Anterior, normele ANRE prevedeau că tarifele de distribuţie pot varia anual în termeni reali cu 

maxim 10% pentru tarifele specifice de distribuţie şi cu 7% pentru tariful mediu ponderat. 

 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2016-01-20/Unitatea+7+de+la+termocentrala+Turceni+functioneaza+ilegal&hl=energ&tip=toate
http://www.gandul.info/stiri/electrica-vrea-sa-creasca-preturile-cere-in-instanta-anularea-unui-ordin-anre-privind-tarifele-de-distributie-14970492
http://www.gandul.info/stiri/electrica-vrea-sa-creasca-preturile-cere-in-instanta-anularea-unui-ordin-anre-privind-tarifele-de-distributie-14970492
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ANRE elimină ţinta de 80% pentru contoarele inteligente în 2020 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a eliminat ţinta propusă 

pentru anul 2020 privind implementarea de contoare inteligente de energie electrică la aproximativ 

80% din clienţii finali, întrucât nu s-a realizat până acum o analiză relevantă privind costurile şi 

beneficiile acestui proiect, se arată într-un ordin al instituţiei. Actul normativ modifică ordinul 

145/2014 al preşedintelui ANRE şi abrogă articolul 3, care precizează că ”pentru implementarea 

sistemelor inteligente de măsurare a energiei electrice, ritmul aplicat de către operatorii de 

distribuţie concesionari este aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei şi are ca ţintă până în anul 2020 implementarea la circa 80% din numărul de clienţi finali”. 

De asemenea, perioada în care ANRE va face o analiză cost-beneficiu pentru implementarea 

sistemelor de măsurare inteligente nu va mai fi 2016-2020, ci 2017-2020, scrie Agerpres. 

Reprezentanţii ANRE explică faptul că, în urma proiectelor-pilot implementate până acum, 

rezultatele nu au fost uniforme, iar autoritatea trebuie să realizeze o analiză cost-beneficiu pentru 

toţi operatorii de distribuţie ”prin intermediul unui consultant/ audit de terţă parte”. 

În nota de prezentare a noului ordin, ANRE arată că a avizat 18 proiecte-pilot în valoare de 

69.639.770 lei, pentru cei 8 operatori de distribuţie a energiei electrice concesionari. Proiectele-

pilot au fost avizate în luna martie 2015 pentru 6 operatori de distribuţie: Enel Distribuţie Muntenia, 

Enel Distribuţie Banat, Enel Distribuţie Dobrogea, CEZ Distribuţie, E.ON Distribuţie România şi 

Electrica Transilvania Sud şi în luna august pentru FDEE Electrica Transilvania Nord şi FDEE 

Electrica Muntenia Nord. 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 

Preţuri şi volume 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 08.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 165,15 156,11 160,46 204,99 225,60 194,50 178,68 192,56 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

615,15 606,11 610,46 654,99 675,60 644,50 628,68 642,56 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

60.280 61.420 64.250 68.478 73.381 80.141 84.144 82.654 

 

Preţuri şi volume 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 190,50 172,70 174,67 183,28 176,32 173,52 173,91 153,45 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

640,50 622,70 624,67 633,28 626,32 625,32 623,91 603,45 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

74.826 69.807 79.289 81.333 79.423 80.461 84.049 74.583 

 

Preţuri şi volume 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 48,36 153,26 180,08 228,59 236,07 196,10 198,71 193,26 

Pret Piata de Echilibrare          498,36 603,26 630,08 678,59 686,07 646,10 648,71 643,26 

http://www.focus-energetic.ro/anre-elimina-tinta-de-80-pentru-contoarele-inteligente-in-2020-31368.html
http://www.focus-energetic.ro/anre-elimina-tinta-de-80-pentru-contoarele-inteligente-in-2020-31368.html
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 (450 Lei +pret PZU) 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

74.581 80.821 80.963 81.852 83.437 84.220 77.904 73.249 

 

Preţuri şi volume 25.01 26.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 228,19 202,30 
Pret Piata de Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 
678,19 652,30 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

77.003 73.596 

 

 
 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 
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