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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Surpriză în energie: panourile solare îşi fac pentru prima dată simţită prezenţa în sistem. 

La ce pondere au ajuns? 

Energia solară a început să-şi facă simţită prezenţa pentru prima dată în sistemul energetic 

naţional în cursul zilei de ieri, la ora 12:59, 16 MW intrând în statisticile realizate în timp real de 

Transelectrica. 

Azi, la ora 15:13 energia fotovoltaică avea o pondere de 0,1% în totalul producţiei de energie din 

România, unde sursa dominantă este Hidroelectrica. 

În total, la ora precizată, funcţionau proiecte solare cu o capacitate de 11 MW în timp ce 

proiectele eoliene lucrau la o capacitate de 70 de MW, asigurând 0,9% din producţia totală. 

Diferenţa majoră este faptul că în timp ce în proiecte solare sunt numai 177 de MW instalaţi, în 

proiectele eoliene sunt peste 2.100 de MW, echivalentul în putere a trei reactoare de la 

Cernavodă. 

De ce a crescut cu 26% factura la energie electrică în ultimul an  

Sprijinirea producătorilor de energie verzi, majorarea preţului energiei electrice prin reducerea 

subvenţiilor, creşterea taxei de cogenerare şi majorarea accizei au pus umărul, în proporţii 

diferite la umflrea facturilor. 

Cine priveşte preţurile unitare trecute pe facturile la energia electrică din iunie 2012 şi iunie 2013 

are câteva revelaţii. Vorbim de preţurile unitare pentru că poate varia destul de mult consumul de 

la caz la caz, deci numărul de kilowaţi. Ei bine, vara trecută un KWh costa 0,3247 lei. Contribuţia 

pentru cogenerare era de 0,0185 lei/KWh şi nu exista suportul acordat energiei verzi pe factură. 

Ce avem în iunie 2013? Preţul kilowatului a urcat la 0,3614 lei (+11,3%) prin includerea unei felii 

de consum în piaţa concurenţială şi eliminarea subvenţiei. Taxa pentru cogenerare a urcat la 

0,0231 lei/KWh (+24,8%) iar energia verde ne costă 0,0511 lei/KWh. Dacă vrem să fim 

chiţibuşari, ne uităm şi la accize, cu o creştere de la 0,004300 la 0,004522 lei/KWh (ponderea 

accizei este însă sub 1,5% în factură). 

Dacă presupunem un consum generos de 1.000 KWh, factura diin iunie 2012 ar fi fost de 347,5 

lei, iar cea din 2013 de 440,1 lei. Sau, pentru un consum de numai 200KWh, în 2012 plăteaţi 69 

de lei iar în acum 88 lei. Mă rog, ne putem juca oricât cu consumul, ideea este că valoarea 

facturilor s-a majorat cu exact 26,6%. În lipsa certificatelor verzi, doar din scumpirea kilowatului şi 

creşterea taxei de cogenerare, preţurile ar fi urcat însă cu numai 12% 

Autorităţile au în plan reducerea temporară a subvenţiilor pentru energia verde (înjumătăţirea 

numărului de certificate) dar asta nu va aduce decât o ieftinire de aproximativ 5-6% în valoarea 

http://www.zfcorporate.ro/energie/surpriza-in-energie-panourile-solare-isi-fac-pentru-prima-data-simtita-prezenta-in-sistem-la-ce-pondere-au-ajuns-10986066
http://www.zfcorporate.ro/energie/surpriza-in-energie-panourile-solare-isi-fac-pentru-prima-data-simtita-prezenta-in-sistem-la-ce-pondere-au-ajuns-10986066
http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/banii-mei/de-ce-a-crescut-cu-26-factura-la-energie-electrica-in-ultimul-an-305231.html
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facturilor. Pentru ca scăderea să se apropie de 10% ar trebui să se elimine şi taxa de cogenerare 

(cum promitea Guvernnul în aprilie). 

Având în vedere însă că există un calendar ar liberalizării preţurilor la energia electrică şi gaze 

cu punt terminus în anul 2018, scăderea va fi doar temporară (consumatorii casnici vor plăti în 

final energia la preţul pieţei, fără subvenţii). 

Centrală pe gaze la Fântânele 

Electrocentrale Bucureşti (Elcen) şi compania japoneză Marubeni Corporation au semnat 

Memorandumul de Înţelegere pentru realizarea unei centrale cu pornire rapidă, cu o putere 

instalată de 250 MW, la Fântânele, în judeţul Mureş, printr-o investiţie totală de 150 de milioane 

de euro. 

“Este un proiect de tip producător independent de energie şi considerăm că va fi de natură să 

aducă o contribuţie importantă în stabilitatea sistemului energetic. Este necesară realizarea unor 

centrale cu pornire rapidă, pentru cazul nostru 7 – 10 minute, care să poată echilibra sistemul 

energetic naţional. Acesta este principalul scop pentru care intenţionăm să realizăm această 

investiţie de 150 milioane euro, care prevede instalarea unor grupuri de tip aeroderivativ cu 

turbine cu gaze, care au o pornire rapidă şi posibilitatea de încărcare de aşa manieră încât să 

poată să asigure rezerva terţiară rapidă pentru sistemul energetic naţional şi, în acelaşi timp, alte 

servicii de sistem, cum ar fi reglajul secundar, putere, frecvenţă. Este o capacitate de tip nou 

pentru societatea noastră, care dispune de o capacitate instalată de 1.300 MW”, a declarat Dan 

Ştefan Cetacli, director general ELCEN. 

Potrivit acestuia, în această perioadă se va stabili şi schema de finanţare. “Este o investiţie la 

care partea română intră iniţial cu terenul şi cu utilităţi, pe care noi îl deţinem pe fosta locaţie a 

centralei termoelectrice Fântânele. Este o locaţie situată în centrul ţării, care dispune, pe 

deoparte, de alimentarea cu gaze naturale, în zonă existând o staţie de reglaj gaze de înaltă şi 

medie presiune, ştiind că, în acea zonă, există extracţii de gaze. La o centrală de asemenea 

capacitate discutăm de maxim un om pe MW, deci estimăm că se vor crea 150 de locuri de 

muncă într-o primă fază, până la maxim 250, având în vedere şi activităţile conexe. Pentru 

partea de montaj este posibil ca, pe toată durata activităţii, să mai fie 150 – 200 de persoane”, a 

precizat Cetacli. 

Prezent la eveniment, Constantin Niţă, ministru delegat pentru Energie, a spus că s-a preocupat, 

în ultima perioadă, de atragerea de noi investiţii. 

Reprezentant ANRE: Preţul energiei va creşte, după amânarea acordării unor certificate 

verzi 

Amânarea acordării unor certificate verzi pentru producătorii de energie regenerabilă va avea 

efectul invers celui scontat de stat, preţul final urmând să crească, potrivit lui Zoltan Nagy-

Bege,membru în Consiliul de Administraţie al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE). 

"Amânarea va duce la creşterea preţului certificatelor verzi şi va creşte şi preţul energiei 

electrice. Atunci, ce am câştigat într-o parte, pierdem în cealaltă parte, adică la preţul energiei. 

Fiecare consumator contribuie la schema de sprijin cu 53 lei pe MWh. Efectul suspendării 

certificatelor se va vedea când certificatele se vor reîntoarce în piaţă, iar consumatorul va plăti 

http://www.focus-energetic.ro/centrala-pe-gaze-la-fantanele-11041.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/reprezentant-anre-pretul-energiei-va-creste-dupa-amanarea-acordarii-unor-certificate-verzi-11017227
http://www.zfcorporate.ro/energie/reprezentant-anre-pretul-energiei-va-creste-dupa-amanarea-acordarii-unor-certificate-verzi-11017227
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mai mult decât dacă am fi lăsat schema să funcţioneze. Ordonanţa de urgenţă a ieşit plină de 

greşeli", a declarat marţi Zoltan Nagy-Bege. 

Guvernul a decis la începutul lunii iunie că producătorii de energiei regenerabilă vor primi până în 

2017 mai puţine certificate verzi. Guvernul sprijină producţia de energie verde prin certificate 

verzi, care se acordă producătorilor în funcţie de câtă energie produc şi livrează în reţele.  

Nagy-Bege a adăugat că, în opinia sa, România s-a apropiat deja de limitele din acest domeniu, 

iar Comisia Europeană nu ar trebui să permită scheme de sprijin atât de generoase pentru 

producţia de energie regenerabilă. 

"Americanii râd de noi pentru că ne încăpăţâm să mergem în această direcţie în condiţiile în care 

în Uniunea Europeană sunt ţări ca România, Bulgaria, Slovacia sau Ungaria unde puterea de 

cumpărare nu e aceeaşi ca în Germania. Comisia Europeană poate că nu ar trebui să permită 

scheme de sprijin atât de generoase. Simt, iar asta este o opinie personală, că deja ne-am 

apropiat de limitele pe care le avem în acest domeniu, limite de consum şi de echilibrare. Ar fi o 

strategie greşită să încercăm să stimulăm consumul", a continuat Nagy-Bege. 

El a adăugat că toţi consumatorii ar trebui să ia măsuri de eficienţă energetică. 

De asemenea, legislaţia prevede ca parcurile fotovoltaice construite pe terenuri agricole nu vor 

mai primi certificate verzi. Potrivit lui Nagy-Bege, această măsură a fost luată pentru a stopa 

"nebunia panourilor fotovoltaice". 

"Nu este vorba de a proteja terenurile agricole, ci de a stopa această nebunie a panourilor 

fotovoltaice de zeci de MW. Nu este normal, pentru că aceste parcuri nu sunt în apropierea 

locurilor de consum. Consumul de energie scade, am ajuns chiar la sub 4.000 MW. Cea mai 

mare limită este consumul şi la energie electrică, şi la gaze. Dacă nu avem consum, nu avem ce 

face cu această energie sau aceste gaze naturale", a mai spus el. 

Alro: România ar trebui să blocheze acordarea certificate verzi după ce se atinge ţinta de 

24%, asumată la UE 

Ţara noastră ar trebui să nu mai acorde certificate verzi după ce se atinge ţinta de 24% din 

consum, iar preţul acestora ar trebui să fie liber, afirmă Marian Năstase, preşedintele consiliului 

de administraţie al Alro. 

„Trebuia să ajungem la cota de 24% în 2020, dar noi am făcut-o într-un an, în 2013. Cine 

depăşeşte cota de 24% ar trebui să nu mai primească certificate verzi.  

Am auzit un mit urban cum că energiile regenerabile sunt cele mai ieftine. Alt mit urban e că 

regenerabilele au scăzut preţul, însă acesta a scăzut datorită producţiei mari la Hidroelectrica şi 

a intrării în funcţiune a centralei Petrom.  

Vântul nu costă nimic, dar dacă aduni două certificate la preţul pieţei, noi ajungem să plătim 160 

de euro pe MWh“, a declarat Năstase, pentru „Adevărul". 

„Schema e distorsionată şi abuzată masiv” 

Schema de sprijin pentru sectorul energiei regenerabile este în continuare foarte generoasă, 

deoarece amânarea unei părţi din certificate, stabilită de Guvern, nu reduce beneficiile. 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/alro-romania-trebui-blocheze-acordareacertificate-verzi-atinge-tinta-24-asumata-ue-1_51c87285c7b855ff56c1335b/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/alro-romania-trebui-blocheze-acordareacertificate-verzi-atinge-tinta-24-asumata-ue-1_51c87285c7b855ff56c1335b/index.html
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„În continuare avem cea mai generoasă schemă din Europa, în continuare vom plăti 10 miliarde 

de euro“, a completat Năstase. 

În plus, există o serie de distorsiuni majore, create de legislaţia secundară. Oficialul a dat ca 

exemplu obligaţia cumpărătorilor de certificate verzi să le achiziţioneze la fiecare trei luni, în 

vreme ce valabilitatea unui astfel de document este de 16 luni, ceea ce ar crea o presiune pentru 

a menţine preţul la nivel maximal de 58 de euro pe certificat. 

Un alt exemplu îl constituie costurile suplimentare generate de schemă prin dezechilibrele induse 

în sistemul energetic. „Aceste servicii de echilibrare sunt foarte costisitoare pentru că sunt energii 

impredictibile. Ori acum noi le socializăm şi, din informaţiile noastre, producătorii de energie 

verde sunt exceptaţi de la plata acestor dezechilibre. Problema e că, pe lângă ajutorul de stat, 

această energie beneficiază şi de această scutire. Nu au investit în capacităţi de echilibrare“, a 

mai arătat Năstase, care a completat că „se abuzează“ de lacunele din legislaţia secundară. 

„Am ajuns într-un paradox: e oprită producţia de energie regenerabilă hidro pentru a intra în 

sistemul energetic energia eoliană. Cine poate fi oprit cel mai repede? Hidro, pentru că opreşte 

un baraj. Sau, mai grav, se pornesc şi opresc termocentrale, ceea ce distruge agregatele“, a mai 

spus preşedintele Alro.Năstase a mai completat că schema iniţială a fost „distorsionată şi 

abuzată masiv“. 

„Şi dumneavoastră v-ar conveni să vă luaţi casă şi să plătească vecinii ratele. Dar credeţi că ei s-

ar încolona?“, a întrebat el retoric. 

O zi pe lună fără plată 

Oficialul mai spune că la Alro deja s-a ajuns în situaţia în care angajaţii lucrează o zi pe lună fără 

plată pentru ca grupul să nu treacă la concedieri. „Ar fi absurd să dăm afară oameni din cauza 

certificatelor. Nu vrem să pierdem ingineri şi specialişti. Sunt doar opt fabrici în lume acreditate 

pentru industria aeronautică, iar Alro face parte dintre ele“, a completat el. 

1.2 Presa interna- english section 
Solar Power Output Becomes Visible In National Energy System 

Romania’s solar power output became noticeable in the national energy system Tuesday at 

noon, when 16 megawatts of solar power were fed into the grid, according to real-time statistics 

by power grid operator Transelectrica (TEL.RO). 

Wednesday at about 3:13 p.m., photovoltaic energy accounted for 0.1% of the country’s overall 

electricity production, while wind farms ensured 0.9% of the total energy output. 

Romania has solar power projects with an installed capacity of 177 megawatts and wind farms 

with an installed capacity exceeding 2,100 megawatts. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

http://www.zfenglish.com/companies/energy/solar-power-output-becomes-visible-in-national-energy-system-10988078
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 Piata de certificate verzi 

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

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 20.06 
 

21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06  

Preţ mediu [Lei/MWh] 170,52 
 

137,67 123,52 108,54 105,78 112,23 167,02 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

52.719  47.502 35.232 32.775 37.632 40.656 46.857 

 

 

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

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

ROPEX_FM_2012 217,82 210,23 216,25 216,44 214,36 215,45 215,19 212,94 217,15 220,40 222,46 223,00 223,13 

ROPEX_FM_2013 214,46 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,88 211,58 210,30 208,17 207,63 207,65 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

18.06 6376 6759 1813 366 2775 1412 -383 387 5 

19.06 6493 6869 2063 443 2912 1402 -376 44 5 

20.06 6491 6897 2298 470 2534 1404 -407 187 5 

21.06 6387 6698 2092 749 2218 1398 -310 235 6 

22.06 5853 6180 1940 481 2116 1410 -327 227 6 

23.06 5153 5285 1539 465 1779 1408 -132 88 5 

24.06 5306 5497 1477 370 2123 1407 -190 116 5 

 
 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 

In ziua de Marti 18.06.2013 Marti  19.06.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 6376 6738 

Maxim 7120 7545 

Export/Import 372(export) 73(export) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 6748 6811 

Din care: 

Carbune 
1813 2685 

Hidrocarburi 362 394 
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Grafice, Harta  
 

 

 

 

 

 

 

Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 25.06.2013, ora 07.00 – 01.07.2013, ora 07.00 

 

Debitul la intrarea în tarã (sectiunea Bazias) va fi în scãdere pânã la valoarea de 7800 m3/s, situându-se 

peste mediile multianuale ale lunilor iunie (6400 m3/s) si iulie (5350. m3/s). 

 

Nuclear 1408 1394 

Eoliene 342 18 

Hidro 2820 2278 
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