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Proiect de Ordonanta de Urgenta: Transelectrica si Transgaz trec in subordinea 

Ministerului Finantelor 

Companiile Transelectrica si Transgaz trec din administrarea Ministerului Economiei in 

administrarea Ministerului Finantelor, se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta postat pe 

site-ul Ministerului Finantelor. Acest transfer este necesar in conditiile in care legislatia 

europeana prevede separarea "calitatii de actionar la operatorii economici care desfasoara 

activitatea de producere si furnizare a electricitatii si gazelor naturale, pe de o parte, de calitatea 

de actionar la operatorii economici de transport a electricitatii si gazelor naturale, pe de alta 

parte". 

Practic, transportatorii de energie electrica si gaze naturale nu pot avea acelasi actionar ca si 

producatorii si furnizorii. 

Proiectul de act normativ prevede transferul Transelectrica incepand cu data intrarii in vigoare a 

ordonantei.  

In ceea ce priveste Transgaz, transferul se face incepand cu data finalizarii procedurii de 

admitere la tranzactionare a pachetului de actiuni (15%) prevazute in HG 827/2010 pentru 

aprobarea strategiei de vanzare a unor actiuni emise de societate prin metode specifice pietei de 

capital. Pachetul de actiuni de 15% va fi lansat pe bursa pana la mijlocul lunii aprilie 2013, potrivit 

notei de fundamentare. 

Ministerul Finantelor isi va exercita toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de 

actionar. Reprezentantii statului in adunarile generale vor fi numiti si revocati prin ordin al 

ministrului finantelor. Participarea reprezentantilor statului in sedintele AGA se va face in baza si 

limitele mandatului primit prin ordin al ministrului finantelor. 

Procedurile privind selectia managementului privat aflate in derulare la data intrarii in vigoare a 

ordonantei vor fi preluate si duse la indeplinire de catre Ministerul Finantelor.  

Un nou proiect mamut: fond de investiţii în energie, cu active de 10 miliarde de euro 

Toate participaţiile statului din energie vor fi adunate într-un mega-conglomerat de 10 miliarde de 

euro care ar urma să conţină toate participaţiile statului din domeniul energetic şi care va derula 

investiţii mari în domeniu, potrivit unui proiect de lege realizat de trei deputaţi PSD. 

Potrivit proiectului, Fondul Român de Investiţii Strategice în Energie şi Resurse Energetice S.A 

va deţine participaţiile statului de la cele mai valoroase companii din portofoliul său, respectiv, 

Romgaz, Transgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Complexul Energetic Oltenia, Rompetrol 

Rafinare, Petrom, Conpet, Oil Terminal, Electrica, Transelectrica, Electrocentrale Bucureşti şi 

Complexul Hunedoara, scrie Economica.net. De asemenea, vor fi prezente şi participaţiile de la 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14442156-proiect-ordonanta-urgenta-transelectrica-transgaz-trec-subordinea-ministerului-finantelor.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14442156-proiect-ordonanta-urgenta-transelectrica-transgaz-trec-subordinea-ministerului-finantelor.htm
http://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/un-nou-proiect-mamut-fond-de-investitii-in-energie-cu-active-de-10-miliarde-de-euro-639469.html
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o serie de companii privatizate, unde statul este acţionar minoritar, precum GdF Suez Energy 

România, E.ON Energie sau E.ON Gaz Distribuţie. 

Practic Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) se va transforma din 

instituţie în companie şi, în consecinţă, nu va mai trimite dividendele la bugetul statului, ci le va 

investi. Ministerul Economiei va fi acţionarul principal iar Ministerul Energiei va ajunge să 

gestioneze doar politicile din domeniu, nu şi companiile. 

Găurile negre 

Pe lângă companiile profitabile, proiectul include şi gestionarea de către acest fond a unor "găuri 

negre" clasice ale economiei, precum Compania Naţională a Huilei, Termoelectrica, Societatea 

Naţională a Cărbunelui şi Uzina Termoelectrică Midia. Proiectul este susţinut de către deputaţii 

Dumitru Chiriţă, Marin Gheorghe şi Florin Tătaru, toţi trei membri ai Comisiei de Industrii şi 

Servicii.  

„|nfiinţarea unui asemenea fond este mai mult decât necesară proiectelor de investiţii şi 

retehnologizare în domeniul energiei şi contribuie la garantarea securităţii energetice a 

României“, scrie Chiriţă pe blogul său. 

Cu toate acestea, este greu de închipuit că Fondul Proprietatea nu se va opune, mai ales că se 

combină entităţi profitabile cu altele aflate pe pierdere. Pe de altă parte, proiectul va da total 

peste cap angajamentele luate de România în faţa Fondului Monetar Internaţional (FMI), care 

prevede listări bursiere pentru Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Electrica, Romgaz şi Complexul 

Oltenia. 

De la Niţă la Chiriţă 

Mai mult, ministrul Energiei, Constantin Niţă, are şi el o altă viziune decât cea a FMI. Niţă a spus 

recent că statul va relua proiectul de reorganizare a sectorului de producţie de energie electrică, 

vizând crearea de companii puternice la nivel regional, care să utilizeze un mix de resurse, 

proces care va implica inclusiv divizarea Hidroelectrica. 

El a adăugat că trebuie creat un mix care să permită tutror companiilor să pornească de pe 

poziţii de egalitate, "indiferent de costuri şi cine ne critică". Niţă a dat ca exemplu pentru ideea sa 

Marea Britanie, unde există mai multe companii cu mix diferit de resurse, în vreme ce Chiriţă a 

adus ca exemplu pentru fondul său Franţa şi Spania. Hidroelectrica este în acest moment în 

insolvenţă; un proiect asemănător de divizare a companiei a fost încercat în 2009 de către fostul 

ministru al Economiei Adriean Videanu şi a capotat în urma luptelor din justiţie cu sindicaliştii şi 

Fondul Proprietatea. 

Pentru că este vorba despre un fond de investiţii, noua companie trebuie înregistrată la Comisia 

Naţională a Valorilor Mobiliare. Dacă proiectul de lege va fi votat de Parlament toate societăţile 

ce vor face parte din Fond trebuie să-şi schimbe actul constitutiv. |n cazul în care va fi format, 

Fondul va fi cea mai mar companie din România. 

Dumitru Chiriţă este preşedinte executiv al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate 

Univers. 

Se scumpesc certificatele verzi 

javascript:;
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=201727
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 Valorile de tranzacţionare a certificatelor verzi au fost majorate cu circa 6%, în urma unui ordin 

dat de ANRE (reglementatorul pieţei de energie). Astfel, un certificat verde poate fi tranzacţionat, 

în acest an, la valori cuprinse între 129,64 de lei (28,8 euro) şi 264,09 lei (58,8 euro). Anul trecut, 

aceste valori erau cuprinse între 121,89 de lei şi 248,3 lei. 

     Reprezentanţii ANRE ne-au declarat că această majorare reprezintă indexarea valorii 

certificatelor cu indicele mediu de inflaţie transmis de Eurostat. Legislaţia europeană şi cea 

autohtonă obligă ANRE să actualizeze, în termen de 15 zile de la comunicare, valoarea 

certificatelor verzi cu acest indice, ne-au precizat aceştia. 

     În acest an, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de certificate, operatorii vor plăti 528,17 lei 

(117,6 euro) pentru o unitate neachiziţionată. 

     Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, a anunţat că analizează posibilitatea 

plafonării valorii maxime a unui certificat verde la circa 30 de euro pentru a limita efectele 

creşterii producţiei de energie regenerabilă asupra consumatorilor cas-nici şi industriali. O 

asemenea măsură este puternic criticată de investitorii din domeniul energiei curate, care au 

arătat că preţul certificatelor trebuie să fie stabilit de piaţă şi că valoa-rea unui certificat va 

scădea atunci când cererea va fi mai mică decât oferta. 

     Pe piaţa centralizată a certificatelor verzi administrată de OPCOM, ultimele tranzacţii realizate 

în martie s-au încheiat la preţul de 232,5 lei/unitate. Potrivit datelor OPCOM, în prima jumătate a 

anului trecut, preţul mediu de tranzacţionare a fost de 246,6 lei/unitate, după care a cunoscut o 

tendinţă de scădere. Pe piaţa OPCOM sunt tranzacţionate o treime din certificatele disponibile 

pe piaţă. 

     Operatorii din piaţa de energie susţin că în tranzacţiile bilaterale directe, preţul unui certificat 

este cu circa 20% mai mic decât media OPCOM. 

     Surse din ANRE susţin că varianta reducerii valorii maxime a certificatelor verzi analizată de 

ministrul Niţă nu este recomandată deoarece statul riscă să fie acţionat în judecată de operatorii 

care produc, în prezent, energie regenerabilă. 

     Constantin Niţă mai analizează şi posibilitatea reducerii numărului de certificate, exceptarea 

industriei de la plata certificatelor, restricţionarea accesului la reţea şi introducerea unei taxe de 

echilibrare pentru producătorii de energie regenerabilă. Ministrul Energiei doreşte, astfel, să 

limiteze impactul costurilor schemei de sprijin pentru energia verde asupra consumatorilor. 

     Ţara noastră a ales să sprijine energia regenerabilă (hidro, eoliană, solară, biomasă etc.) prin 

cote obligatorii de certificate verzi. Aceste cote sunt impuse tuturor furnizorilor de electricitate, 

care le transferă integral consumatorilor. Cotele sunt stabilite în funcţie de energia livrată de 

operatori.  

     În ultimii ani, certificatele verzi s-au tranzacţionat la preţ maxim din cauza faptului că nu 

producem suficientă energie verde cât să acoperim cererea (cotele obligatorii de achiziţie a 

certificatelor). 

     Pentru acest an, ANRE estimează că vor fi emise certificate verzi în valoare totală de circa 

600 milioane de euro.  

ANRE inaspreste monitorizarea productiei de energie regenerabila 

http://energy-center.ro/actualitate/legislatie/anre-inaspreste-monitorizarea-productiei-de-energie-regenerabila/
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De la vorbe la fapte. Asa se poate traduce Ordinul Agentiei Nationale de Reglementare in 

domeniul Energiei (ANRE) , prin care sectorul de productie a energiei electrice din surse 

regenerabile va fi monitorizat  o data la fiecare an si nu o singura data, cum s-a intamplat pana 

acuma. De aici si pana la regandirea schemei de sprijin pentru acest sector nu mai este decat un 

pas, ceea ce confirma declaratiile ministrului delegat pentru energie, Constantin Nita, conform 

carora subventia acordata producatorilor va fi ajustata din a doua parte a acestui an. 

Potrivit Ordinului ANRE, care are putere de lege (!?)  monitorizarea sectorului de productie de 

energie din surse regenerabile se facea, pana in prezent, la fiecare 12 luni. Daca se considera 

ca exista supracompensare pe unul dintre domeniile eolian, fotovoltaic, micrhidro sau biomasa, 

atunci se ajusteaza corespunzator numarul de certificate verzi primite de producatori, relateaza 

Economica net. 

Ministrul delegat pentru energie a declarat deja ca “4% din scumpirea anuntata de 10% a facturii 

la energia electrica din acest an va veni numai din impactul mecanismului de sustinere a energiei 

regenerabile prin certificatele verzi. Concluzia o trageţi dumneavoastra”, a declarat Constantin 

Nita la un seminar pe teme de energie. Trebuie remaarcat ca nu toti specialistii din piata de 

energie sunt de acord cu acest lucru, fapt sesizat de altfel si de Energy-Center in analizele sale. 

Producatorii de energie electrica din surse regenerabile au declansat, la randul lor, o puternica 

campanie de contracarare a reducerii subventiilor prin intermediul certificatelor verzi, declarandu-

si opozitia fata de ajustarea schemei de sprijin, care ar echivala cu o retragere masiva a 

investitiilor in acest sector. Amintim ca se vehiculeaza oficial decizia de injumatatire a numarului 

de certificate verzi pe eolian si fotovoltaic, in paralel cu  reducerea valorii maxime a unui certificat 

verde de la 54 de euro la 30 de euro. 

Presedintele ANRE, Niculae Havrilet,a declarat pentru Economica net ca, din datele pe care le 

detine, exista supracompensare evidenta pe fotovoltaic, nu si pe eolian. Totusi, o ajustare si pe 

acest domeniu este foarte probabila avand in vedere ca s-a ieftinit foarte mult costul 

echipamentelor instalate. 

Producţia de energie verde este subvenţionata in Romania prin sistemul certificatelor verzi, cei 

mai recompensati fiind producatorii de energie eoliana si fotovoltaica. Potrivit legii, o centrala 

eoliana primeste de la stat 2 certificate verzi pentru fiecare MWh livrat in sistem iar una solara 6 

certificate verzi. O microhidrocentrala primeste trei certificate verzi, la fel ca si o centrala pe 

biomasa. Pretul unui asemenea certificat pe piata libera fluctueaza intre 28 de euro si 57 de euro 

Proiecte cruciale pentru România 

Finalizarea proiectelor Nabucco Vest şi AGRI (Azerbaidjan-Georgia-România Interconector) este 

crucială pentru România, în contextul în care producţia internă scade în fiecare an, iar România 

va trebui, în scurt timp, să devină exportator de gaze naturale, a declarat Iulian Iancu, 

preşedintele Comisiei pentru Servicii şi Industrie din Camera Deputaţilor, într-un interviu acordat 

Agerpres. 

“Gazele din Azerbaidjan sunt mai ieftine decât cele din Rusia sau, în aceste condiţii, vom face o 

presiune pe preţul gazelor naturale din Rusia. Pentru România este crucial să ducă la sfârşit cele 

două proiecte, absolut crucial. De ce este crucial? Pe de o parte, pentru că nouă, iată, şi anul 

acesta ne-a scăzut producţia cu 1,6%. Noi, în fiecare an, avem un declin, din păcate chiar un 

http://www.focus-energetic.ro/proiecte-cruciale-pentru-romania-10131.html
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declin accelerat al producţiei interne de gaze naturale şi ţiţei, şi avem nevoie să înlocuim aceste 

cantităţi. Pe de altă parte, deşi eu m-am luptat cât am putut să nu exportăm gaze naturale, 

condiţiile impuse de tratatul cu Uniunea Europeană obligă România să exporte gaze. (…) 80% 

din capacitatea conductei de interconectare Arad-Seged este deja rezervată de mari operatori în 

vederea realizării tranzacţiilor în ambele sensuri ale cantităţilor de gaze. Adică este inevitabil 

exportul. Acest export ne scoate o cantitate de gaze din coşul ţării şi această cantitate pentru 

industrie şi consumatorul român trebuie să o aducem din import. Ori, astăzi, importul, varianta 

care îmi este oferită, este de trei ori mai mare decât producţia internă şi atunci lovesc direct în 

competitivitatea economiei româneşti. Suntem într-o continuă pierdere de competitivitate, pentru 

că înregistrăm o continuă creştere a celui mai important cost, costul cu energia. Principala 

măsură este să găsim alternativă la acest cost, de reducere a acestui cost. S-a creat acest 

echilibru perfect între dorinţa Azerbaidjanului de a-şi găsi piaţa de consum şi dorinţa noastră, ca 

şi consumator, de a găsi alternativă la gazele scumpe din Rusia”, a explicat Iulian Iancu. 

Acesta a menţionat că, în cadrul vizitei efectuate în Azerbaidjan, în perioada 13-16 martie, de o 

delegaţie formată din reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului şi mediului de afaceri, au fost 

definiţi, cu autorităţile azere, paşii următori în privinţa celor două proiecte Nabucco Vest şi AGRI. 

“Au fost definiţi, împreună cu prim-ministrul Artur Rasizade şi ministrul Economiei, respectiv cu 

ministrul Industriei şi Energiei, paşii care pun bazele unui plan de acţiune, respectiv cele două 

proiecte cheie de interes major, care, până acum, erau ba amânate, ba îngheţate. Acum, 

preşedintele Ilham Alyev a anunţat participarea cu 80% a Azerbaidjanului în conducta de 

transport gaze naturale din Azerbaidjan către România, respectiv pe teritoriul Turciei îşi asumă 

80% din costuri pentru Nabucco Vest. La AGRI au afirmat tot în timpul acestei deplasări că 

garantează cantităţile de gaze, adică pun la dispoziţie anual opt miliard metri cubi de gaze şi, de 

asemenea, îşi asumă pachetul majoritar din punct de vedere al finanţării proiectului. Aşteaptă şi 

au rugat partea română să accelereze finalizarea studiului de fezabilitate, amânată de câteva ori 

de către firma angajată pentru executarea acestuia”, a mai spus preşedintele Comisiei de 

Industrii din Camera Deputaţilor. 

Consumul de energie s-a redus cu 11% în februarie, amintind de scăderile dure din 2009 

Consumul de energie electrică s-a redus în februarie cu peste 11% comparativ cu perioada 

similară a anului trecut, în contextul în care în prima lună din 2013 scăderea nu a atins nici 

măcar valoarea de 1%. Procentul consemnat luna trecută aminteşte de scăderea consumului de 

energie din 2009, an în care pe fondul crizei România şi-a pierdut circa 10% din apetitul de 

consum de electricitate. Care au fost cauzele acum? 

„Evoluţia consumului de energie electrică este strâns legată de evoluţia economică şi a 

temperaturilor“, explică reprezentanţii Transelectrica, transportatorul naţional de energie. 

Potrivit acestora, în ianuarie consumul brut de energie electrică a fost aproximativ egal cu cel 

înregistrat în perioada similară a anului 2012, având o uşoară scădere de circa 0,5%, în condiţii 

de temperaturi medii lunare similare. 

„În februarie 2013 consumul brut de energie electrică a înregistrat o scădere accentuată de circa 

11,2% faţă de perioada similară a anului 2012. Cei mai importanţi factori care au condus la 

această scădere au fost: temperatura, care s-a situat peste norma climatologică lunară şi mult 

peste media temperaturilor din februarie 2012 şi faptul că februarie 2012 a avut o zi în plus. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/consumul-de-energie-s-a-redus-cu-11-in-februarie-amintind-de-scaderile-dure-din-2009-10678069
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Precizăm faptul că pentru luna februarie 2013 valoarea consumului brut de energie este 

preliminară. 

În concluzie, dată fiind diferenţa foarte mare între temperaturile înregistrate în februarie 2012 faţă 

de februarie 2013, nu putem spune dacă şi evoluţia economică este una dintre cauzele scăderii 

consumului pentru această perioadă“, au mai precizat reprezentanţii Transelectrica. 

Căldura potoleşte consumul 

Datele trimise de companie arată că în timp ce media de temperatură în ianuarie 2012 a fost de -

1,5 grade Celsius, anul acesta media a fost de -1,3 grade. 

Pentru februarie însă lucrurile stau complet diferite pentru că de la o medie de -6,3 grade Celsius 

anul trecut, anul acesta media lunii februarie a fost de 2,2 grade. 

Deşi Transelectrica nu leagă scăderea abruptă a consumului de energie cu o problemă la nivel 

economic, sunt câteva semnale negative, mai ales din domeniul industrial. 

Închiderea a două din cele patru combinate Mechel din România şi concedierea a aproape 

jumătate din cei 6.000 de oameni care lucrau înainte în acest unităţi, situaţia de la Oltchim, care 

acum se zbate în insolvenţă, pot la rândul lor să fie factori care să influenţeze consumul de 

energie pe plan local. 

Datele publicate de Statistică arată o scădere a industriei în trimestrul IV din 2012 cu 2,4% faţă 

de aceeaşi perioadă de anul trecut, în condiţiile în care în 2010, 2011 şi primele trei sferturi din 

2012 a fost necontenit pe creştere. 

În contextul în care cererea de pe piaţa internă a avut de suferit la începutul acestui an, 

exporturile de energie ale României s-au triplat comparativ cu primele două luni din 2012, până 

la o putere medie de 59 de MW. 

Tot mai mult verde 

În ceea ce priveşte structura producţiei de energie în primele două luni ale anului, cea mai 

notabilă schimbarea este ponderea semnificativă a energiei eoliene care a ajuns să deţină o cotă 

de 8% din total. În acest moment, în România sunt montaţi circa 2.000 de MW în parcuri eoliene, 

ceea ce înseamnă aproape 800 de turbine şi investiţii de peste 3 miliarde de euro. 

„În primele două luni ale anului 2013, cea mai mare pondere a producţiei de energie electrică în 

România a fost asigurată de centralele termoelectrice pe cărbune (cu o pondere de 33 %), 

urmată de centralele termoelectrice pe hidrocarburi (21 %), producţie hidroelectrică şi nucleară 

(19 %) şi respectiv producţie eoliană (8 %)“, au precizat reprezentanţii Transelectrica. 

Potrivit acestora, au fost perioade de la începutul anului în care funcţionarea turbinelor eoliene a 

fost restricţionată mai ales în perioada nopţii, atunci când consumul scade. 

„În luna ianuarie a acestui an au fost 13 zile în care în timpul orelor de gol de noapte, s-a dispus 

limitarea producţiei în centralele eoliene dispecerizabile (de dimensiuni mari care intră sub 

controlul Dispecerului Energetic – n.red.), fără a se reduce însă sub valorile notificate 

(contractate). Şi în luna februarie ne-am confruntat cu astfel de situaţii, în 16 zile fiind necesare 

limitări ale producţiei în centralele eoliene dispecerizabile. Dintre acestea doar în 2 zile (timp de 2 
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ore) a fost nevoie de reduceri sub valorile notificate (contractate)“, au explicat reprezentanţii 

Transelectrica. 

DEPUTAŢII AU AMÂNAT APROBAREA  

ANRE: Taxa pe monopolurile naturale din energie, suportată de companii 

UPDATE 10:12: Deputaţii au amânat, din nou, aprobarea taxei 

     Deputaţii din Comisia de Buget, Finanţe, Bănci au amânat şi în şedinţa de astăzi aprobarea 

ordonaţei privind taxarea monopolurilor din domeniul energetic. 

     Parlamentarii au cerut invitarea la dezbateri a reprezentanţilor ANRE pentru că vor să se 

asigure că taxa nu va fi recuperată de la consumatori.  

Deputaţii din Comisia de Buget, Finanţe, Bănci au amâ-nat, ieri dezbaterea şi avizarea 

Proiectului de lege pentru Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind impozitarea monopolurilor 

naturale din electricitate şi gaze (trans-port şi distribuţie). Parlamentarii au dezbătut aprins 

ordonanţa cu Dan Manolescu, secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, care le-a propus 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Guvern. Parlamentarii au vrut să afle dacă 

această taxă va fi recuperată de la consumatori şi dacă este deductibilă pentru companii. 

     Dan Manolescu le-a explicat deputaţilor că ANRE (reglementatorul pieţei de energie) va 

decide dacă taxa va fi suportată de consumatori sau de companii, din profit, reglementarea 

acestui aspect nefiind de competenţa ministerului Finanţelor. 

     Domnul Manolescu a declarat, pentru ziarul BURSA, că ANRE nu a decis, încă, modul de 

recuperare a acestei taxe. Reprezentanţii ANRE ne-au declarat că taxa pe monopolul natural va 

fi suportată de companii, nu de către consumatori. Ei ne-au precizat că acest aspect a fost 

clarificat în comitetul de reglementare şi că niciun operator nu a solicitat, până acum, 

recuperarea taxei în tarifele reglementate. 

     Potrivit Ordonanţei de Urgenţă, transportul de electricitate şi gaze va avea o taxă de 0,1 

lei/MWh, iar distribuţia de electricitate şi gaze - de 0,75 lei/MWh. O taxă de 0,85 lei/MWh va fi 

suportată pentru energia şi gazele extrase din sistemul de transport şi livrate la export sau 

furnizate direct consumatorilor. 

     Ministerul Finanţelor estimează că taxa va aduce, în acest an, circa 257 milioane lei la 

bugetul de stat şi alte 309 milioane lei în 2014. Taxa se aplică în perioada 1 februarie 2013 - 31 

decembrie 2014, timp în care are loc liberalizarea pieţei de energie pentru consumatorii 

industriali.  

     Ziarul BURSA a publicat, în exclusivitate, în 25 ianuarie, un interviu cu Nicolae Havrileţ, 

preşedintele ANRE, în care domnia sa a anunţat că impozitarea monopolurilor naturale din 

energie nu va fi recuperată pe spatele consumatorilor.  

DNA, sesizat în privinţa prejudiciilor aduse Hidroelectrica prin faptele lui Ion Ariton şi 

Adriean Videanu şi a doi secretari de stat 

Corpul de control al Guvernului a anunţat că va sesiza Direcţia Naţională Anticorupţie şi alte 

instituţii ale statului cu privire la 28 de fapte săvârşite de doi foşti miniştri ai Economiei, Ion Ariton 

şi Adriean Videanu, precum şi de către doi secretari de stat în minister – Tudor Şerban şi Claudiu 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=201514
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=201514
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-03-20/DNA%2C+sesizat+in+privinta+prejudiciilor+aduse+Hidroelectrica+prin+faptele+lui+Ion+Ariton+si+Adriean+Videanu+si+a+doi+secretari+de+stat&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-03-20/DNA%2C+sesizat+in+privinta+prejudiciilor+aduse+Hidroelectrica+prin+faptele+lui+Ion+Ariton+si+Adriean+Videanu+si+a+doi+secretari+de+stat&hl=energ&tip=toate
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Stafie, dar şi de Alexandru Săndulescu, director în Ministerul Economiei, directorul general al 

Hidroelectrica şi mai mulţi reprezentanţi ai companiei, care ar fi pus umărul, în perioada 2009 – 

2011, la prejudicierea societăţii cu sume importante prin încheierea unor contracte 

dezavantajoase. 

Astfel, la capitolul „Posibile fapte de natură penală” al raportului, secretarul de stat Tudor Şerban 

şi ministrul Adriean Videanu, sunt acuzaţi de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă 

calificată, pentru că ar fi ajutat la „obţinerea unor avantaje patrimoniale pentru Termoelectrica SA 

şi ar fi concurat la producera unor pagube patrimoniului SC Hidroelectrica SA, constând în 

pierderile înregistrate de societate în perioada 2009 – 2010, ca urmare a diferenţelor existente 

între preţul mediu cu care SC Hidroelectrica SA a vândut aceste cantităţi de energie, piederi în 

sumă totală de 167.991.710 lei”. O altă acuzaţie care planează acestora priveşte contractul 

încheiat de Hidroelectrica cu Electrocentrale Deva pentru vânzarea energiei electrice, prin care 

s-a cauzat Hidroelectrica o pagubă de peste 95 mil. lei în perioada 2009 – 2011. Şi contractul 

încheiat între Hidroelectrica şi CE Turceni a adus prejudicii Hidroelectrica de peste 58 mil. lei, 

contract pus tot pe seama abuzurilor pe care le-ar fi săvârşit Tudor Şerban, la fel ca şi contractul 

încheiat cu CE Rovinari care ar fi prejudiciat producătorul de energie cu aproape 2 mil. lei. În 

cazul contractului încheiat de Hidroelectrica şi Termoelectrica, paguba „provocată” de abuzurile 

săvârşite de Tudor Şerban s-ar ridica la peste 61,5 mil. lei. 

În ceea ce-l priveşte pe ministrul Ion Ariton, acesta este acuzat că ar fi semnat o notă prin care s-

ar fi cauzat Hidroelectrica o pagubă de 44,4 mil. lei în urma încheierii unui contract cu CE 

Craiova SA, dar şi că ar fi fost de acord cu un alt contract prin care Hidroelectrica ar fi fost 

prejudiciată de CE Turceni cu aproape 36 mil. lei. 

Videanu: Ponta să arate un act semnat de mine care să sprijine alegațiile referitoare la 

Hidroelectrica 

Liderul PDL Adriean Videanu îi cere preşedintelui PSD Victor Ponta să prezinte public măcar un 

singur document care să poarte semnătura fostului ministru al Economiei şi care să susţină 

"alegaţiile" premierului referitoare la Hidroelectrica. 

Pentru a elimina orice speculaţie publică referitoare la suspiciunea de abuz în serviciu apărută în 

urma raportului Corpului de Control al Guvernului, cer imediat ca cei care au făcut public acest 

raport să pună la dispoziţia presei orice document referitor la Hidroelectrica semnat de Adriean 

Videanu care ar putea să susţină suspiciunea de abuz în serviciu proferată de Victor Ponta.Îi cer 

lui Victor Ponta să prezinte public măcar un singur document cu semnătura mea care i-ar putea 

susţine alegaţiile referitoare la Hidroelectrica", afirmă Videanu.  

Premierul Victor Ponta a declarat miercuri că, potrivit raportului Corpului de Control, care 

urmează să fie trimis la DNA, sub semnătura fostului ministru al Economiei Adriean Videanu, 

Hidroelectrica şi bugetul României au fost prejudiciate cu sute de milioane de euro.  

"Vreau să vă spun - şi domnul Constantin Niţă (ministrul delegat pentru Energie - n.r.) de 

exemplu ştie - că administratorul special are o mulţime de procese, pe care din fericire le câştigă, 

cu băieţii deştepţi şi reprezentanţii băieţilor deştepţi de la Hidroelectrica. În ultimii patru ani 

nimeni nu a mai verificat nimic din ce s-a întâmplat acolo. Am raportul Corpului de Control pe 

care îl vom trimite la DNA, la Curtea de Conturi să vedeţi cum sub semnătura domnului Videanu 

(ministru al Economiei în guvernarea democrat-liberală - n.r.), a secretarului de stat Tudor 

Şerban, Hidroelectrica şi bugetul României au fost prejudiciate de sute de milioane de euro. 

Evident că banii aceştia sunt pe la domnul Videanu şi pe la PDL, dar trebuie recuperaţi şi trebuie 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/videanu-ponta-sa-arate-un-act-semnat-de-mine-care-sa-sprijine-alegatiile-referitoare-la-hidroele.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/videanu-ponta-sa-arate-un-act-semnat-de-mine-care-sa-sprijine-alegatiile-referitoare-la-hidroele.html
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traşi la răspundere penală cei care au beneficiat de aceste sute de milioane de euro şi-mi exprim 

speranţa că - uitaţi, câte documente şi câte probe are - Parchetul la un moment dat va avea timp 

să le cerceteze, pentru că totuşi noi tot plătim ce au furat alţii, iar ei, după ce au stat vreo două-

trei luni ascunşi şi-au dat seama că încă au protecţie şi începem să-i vedem pe la televizor 

dându-ne lecţii", a spus premierul azi, la Guvern.  

Pentru cine bat clopotele in raportul de control privind pierderile Hidroelectrica? 

Foc de paie. Asa poate fi caracterizat raportul intocmit de Corpul de control al primului-ministru 

pe marginea pierderilor Hidroelectrica inregistrate in perioada 2009-2011, pe de o parte din 

contractele cu baietii destepti, pe de alta parte, din achizitii nejustificate si management 

defectuos. De ce a fost analizata perioada 2009-2011 si nu 2004-2011, nu stim? Sau, mai bine 

zis, banuim, caci colapsul Hidroelectrica nu a fost gandit nici de Videanu, nici de Ariton, ci cu 

mult inainte, de prin 1997, cand va lasam pe dumneavoastra sa va amintiti cine era la putere. 

Raportul cu pricina aduce totusi niste lamuriri, chiar daca ele nu sunt noutati absolute. De aici 

insa si pana a spune ca pe baza acestuia se va sesiza Directia Nationala Anticoruptie (DNA) , 

pentru cercetarea unor posibile fapte de natura penala ale unor ministri, secretari de stat, sau 

directori este cale lunga. DNA trebuia sa se sesizeze demult in cazul Hidroelectrica si, dupa 

stiinta noastra, Procuratura a lucrat de fapt ani la rand in dosarul Hidroelectrica, luand la puricat 

intreaga activitate inca de pe vremea fostului ministru al Economiei, Dan Ioan Popescu. Cu alte 

cuvinte, Raportul recent al Corpului de control nu aduce absolut nici o noutate pentru procurorii 

DNA, doar in ideea in care vechile dosare (si nu erau deloc putine) au fost date la maculatura. 

Asadar, parerea noastra, a celor care urmarim din punct de vedere jurnalistic situatia de la 

Hidroelectrica, este aceea ca faimosul Raport aparut ieri este nu numai un foc de paie, ci o 

adevarata gogoasa politica.  

Sa fim bine intelesi, departe de noi gandul de a lua apararea fostilor ministri Adriean Videanu sau 

Ion Ariton, care au preluat o situatie de la predecesorii lor si au perpetuat-o cum au stiut ei mai 

bine. Dar, unde este activitatea “stiintifica”din fruntea Ministerului Economiei a lui Codrut Seres, a 

lui Varujan Vosganian, dar mai ales a lui Dan Ioan Popescu, acesta din urma fiind artizanul 

adevarat al primelor si celor mai banoase contracte cu baietii destepti. Nu vedem padurea din 

cauza copacilor, ceea ce ne duce cu gandul la faptul ca noul Raport are o cu totul si cu totul alta 

menire decat elucidarea situatiei Hidroelectrica din ultimii 10 ani. 

Ne vedem nevoiti sa reamintim domnului prim ministru Victor Ponta ca Energy-Center a aratat cu 

lux de amanunte cum au aparut baietii destepti in energetica romaneasca si cum s-au pus 

bazele unei caracatite care, sub o alta forma, continua sa-si extinda tentaculele si in ziua de azi. 

Noi am spus, noi am auzit. 

Dar, la nivelul acestor “corpuri de control”, fie ca sunt ale primului ministru, fie ca sunt ale 

ministrului economiei sau ale ministrului finantelor , s-a fixat o strategie: cine nu mai este cu noi 

este impotriva noastra. De asemenea, analizarea unor anumite perioada din activitatea unor 

companii de stat, sau institutii, fara a se merge de la cauza la efect, este o practica uzuala in 

activitatea controlorilor. Vom explica, poate, cu alta ocazie, de ce se intampla asa. Pana atunci 

ne marginim sa dam un exemplu recent al unei alte actiuni de control,, de data asta din partea 

“corpului” Ministerului Economiei. 

http://energy-center.ro/actualitate/pentru-cine-bat-clopotele-in-raportul-de-control-privind-pierderile-hidroelectrica/
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Regia Autonoma de Activitati Nucleare (RAAN) este un adevarat butoi cu pulbere, pe cale sa 

explodeze cat de curand. E vorba de pierderi, sau jafuri de sute de milioane de euro la aceasta 

regie, acumulate in ultimii 10-12 ani, cu sprijinul nemijlocit al tuturor ministrilor economiei aflati in 

functie in perioada amintita. Ce a facut Corpul de control al ministrului economiei, in toamna 

anului trecut? Un control, desigur, la RAAN. Dar, la fel ca in cazul Hidroelectrica, perioada a fost 

una bine aleasa. Ia ghiciti care este aceasta perioada? Tocmai aceea la care se refera si 

controlul de la Hidroelectrica. Si ce credeti ca s-a intamplat la RAAN? Exact ce s-a intamplat si la 

Hidroelectrica, desigur la alte proportii. Numai ca, buba la RAAN este mult mai veche, exact ca la 

Hidroelectrica, si vine dintr-o perioada pe care Corpul de control a ignorat-o cu desavarsire. 

Stranie coincidenta 

a mai verificat nimic din ce s-a întâmplat acolo". 

Hidroelectrica se reorientează spre export 

Administratorul judiciar al Hidroelectrica, Remus Borza, a anunţat că, în două luni, compania va 

deschide reprezentanţe la Budapesta şi Viena, pentru a facilita exportul de electricitate. 

“Hidroelectrica deschide birouri de furnizare la Budapesta şi la Viena. Va exporta şi va începe să 

conteze pe piaţa europeană a energiei. În două luni se vor deschide şi, prin intermediul lor, se va 

exporta excedentul de producţie. Pentru anul acesta excedentul va fi de aproximativ 500 GW”, a 

afirmat Remus Borza. 

Acesta a precizat că, la nivel naţional, există un exces de ofertă, în condiţiile unei cereri scăzute. 

Conform lui Remus Borza, şi datorită producţiei de energie din surse regenerabile, toţi 

producătorii ar putea produce cu 14 TW mai mult decât s-ar putea consuma, în 2013. 

“Deşi este o cerere scăzută, Hidroelectrica a vândut energia cu 195 lei în primele două luni din 

2013 şi a avut un profit de 52 milioane lei în ianuarie şi de 48 milioane lei în februarie”, a adăugat 

Remus Borza. 

Pe de altă parte, Consiliul Concurenţei ar putea amenda, în a doua jumătate a acestui an, 

compania Hidroelectrica şi partenerii săi din aşa-numitele contracte cu “băieţii deştepţi” cu 2-4% 

din cifra de afaceri, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei (CC), Bogdan Chiriţoiu, la o 

reuniune a Camerei de Comerţ Britanico-Române. El a precizat, conform Agerpres, că 

investigaţia declanşată de CC în privinţa contractelor Hidroelectrica va fi finalizată în a doua 

jumătate a acestui an şi există suspiciunea că aceste contracte pe termen foarte lung au încălcat 

legea, pentru că nu permit intrarea unor noi jucători şi piaţa e închisă. 

Contractele cu băieţii deştepţi au reprezentat una dintre cauzele principale ale intrării companiei 

Hidroelectrica în insolvenţă în vara anului 2012. 

“O eventuală decizie de a amenda Hidroelectrica luată de Consiliul Concurenţei acum sună a 

antepronunţare. Ar fi bomboana de pe colivă, ar însemna că CC ar pune semnătura pe falimentul 

Hidroelectrica”, a spus, la rândul său, Remus Borza. 

Se caută manageri la Hidroelectrica 

Hidroelectrica va avea management profesionist în două luni, care poate proveni din interiorul 

companiei sau din afara acesteia, fără ingerinţa politicului, a declarat Remus Borza. 

http://www.focus-energetic.ro/hidroelectrica-se-reorienteaza-spre-export-10161.html
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EXCLUSIV EVZ. Statul ne fură prin prize. Plătim facturi umflate la curent pentru a întreține 

clientela statului 

Lunar plătim pe factura la electricitate o taxă cu nume straniu: taxa de cogenerare. Acești bani, 

care ar trebui să facă din România o țară competitivă energetic,„răsplătesc” cu vârf și îndesat 

companii de stat din energie, ajutându-le să supraviețuiască 

În contul acestei „taxe de cogenerare” abonații la rețeaua de electricitate plătesc, prin intermediul 

facturilor lunare, câțiva lei sau zeci de lei, în funcție de valoarea facturii. Nota de plată crește 

uneori  și cu 5-10% din cauza acestei taxe, bani care se adaugă scumpirii energiei din ultimul 

timp. Per total, în 2012 am achitat cu toții nu mai puțin de un miliard de lei în contul cogenerării, 

altfel spus, fiecare român a contribuit cu circa 45 de lei. 

Ce este „cogenerarea” 

Companiile care produc energie în cogenerare realizează în același timp energie electrică și 

termică. Schema de sprijin susținută din cotizațiile lunare ale românilor la factura de electricitate 

ar trebui să meargă către aceste companii și să susțină lucrările lor de „înaltă eficiență”. În ultimii 

doi ani lucrurile nu au stat însă deloc așa. Statul a îndreptat fondurile spre companii publice, de 

regulă, care realizează doar investiții uzuale, și pe care „fondurile salvatoare” mai degrabă le-au 

ajutat să supraviețuiască, spun specialiștii.  

Ajutate de banii strânși de la români, companiile oferă  energie termică la prețuri mici, care permit 

primăriilor, ce dețin aceste companii, să acorde subvențiile la căldură, făcându-și capital 

electoral. De cele mai multe ori, banii nici nu ajung la cei care au cu adevărat nevoie de 

subvenții. Iar România rămâne o țară ineficientă energetic. 

Bonusuri de două ori mai mari! 

Banii de pe facturile la electricitate sunt colectați lunar de Transelectrica și, tot lunar, sunt 

împărțiți de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) către 

beneficiari. În ultimii doi ani, ANRE a stabilit o formulă de calcul foarte generoasă: în multe 

cazuri, bonusul a ajuns să acopere chiar și de aproape două ori valoarea investițiilor pe care ar 

trebui să le încurajeze, potrivit informațiilor strânse de EVZ.  

Studiu de Caz: CET Govora și RAAN 

De exemplu, CET Govora a fost în ultimii doi pe locul doi în topul beneficiarilor schemei de 

sprijin. În perioada 2011  - 2012 compania a derulat patru proiecte de eficientizare energetică cu 

o valoare cumulată de 87 milioane de lei. Suma cheltuită efectiv este însă mai mică, ținând cont 

că între aceste proiecte se regăsesc și unele care au început înainte de 2011 și se întind până în 

2013 – 2014. În schimb, bonusul de cogenerare oferit de ANRE a fost în valoare de 109,15 

milioane de lei (51 de milioane în 2011 și 58 de milioane în 2012), potrivit informațiilor CET 

Govora. Statul a acordat așadar un sprijin cu 25% mai mare decât valoarea investițiilor.  

Aceeași situație o avem în cazul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, care a realizat în 

2011 – 2012 investiții de circa 49 de milioane de lei, primind un bonus, doar pentru 2011, de 46 

milioane de lei. Compania nu a comunicat EVZ valoarea bonusului din 2012, dar știm că s-a aflat 

între primii cinci beneficiari, ceea ce înseamnă că suma poate fi foarte apropiată de aceea din 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/factura-la-curent-platita-de-romani-subventioneaza-din-greu-companiile-statului-1029051.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/factura-la-curent-platita-de-romani-subventioneaza-din-greu-companiile-statului-1029051.html
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2011. Prin urmare, avem de-a face cu un bonus de aproape două ori mai mare decât valoarea 

investiției. 

Enel: Pretul energiei va creste in urmatorii ani pentru populatie 

Pretul electricitatii va creste pentru clientii casnici in anii urmatori si va scadea pentru companiile 

mici, a declarat intr-o conferinta de presa directorul general al Enel Romania, Luca D'Agnese.   

"In Romania mai avem subventii incrucisate, preturile pentru companiile mici vor fi reduse ca 

urmare a concurentei si a liberalizarii si vor fi cresteri probabil pentru clientii rezidentiali, care insa 

vor fi diluate pe o perioada semnificativa de timp, avand in vedere calendarul de liberalizare", a 

afirmat D'Agnese. 

Liberalizarea preturilor energiei inseamna renuntarea treptata la tarifele stabilite de Autoritatea 

Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, astfel incat consumatorii vor cumpara tot mai 

multa energie de pe piata libera, si va fi aplicata separat pentru consumatorii industriali si pentru 

cei casnici, potrivit Mediafax. 

Potrivit angajamentelor asumate de Guvern in negocierile cu Fondul Monetar International si 

Comisia Europeana, pentru consumatorii industriali preturile reglementate vor fi eliminate 

complet pana la 31 decembrie 2013. 

In privinta consumatorilor casnici, procentul de achizitie din piata concurentiala trebuie sa 

creasca la 10% in iulie 2013, de la 0% in prezent, la 20% in ianuarie 2014, la 30% in iulie 2014 si 

la 40% in ianuarie 2015. 

Alte trepte de crestere de 10% au fost stabilite pentru iulie 2015, ianuarie si iulie 2016, ianuarie si 

iulie 2017, pentru a se ajunge la 100% in decembrie 2017. 

 

TAXA ROBIN HOOD: Statul a greşit ordonanţa antimonopol, punând tot consumatorii la 

plată 

Taxa pe monopolul natural din sectorul energiei şi al gazelor naturale nu se poate aplica, pentru 

că, în actuala formă, ea nu se atinge de profiturile companiilor, ci ajunge să fie prinsă în preţurile 

şi tarifele de la curent şi gaze. Promovat ca o taxă “Robin Hood”, acest impozit a fost gândit să 

mai aducă ceva bani la bugetul de stat de la companiile de gaz şi electricitate care, chiar şi în 

timpul crizei, şi-au crescut profiturile pe seama populaţiei şi a industriei, folosind o facilitate cu 

statut de monopol natural. Ideea a ieşit prost, iar taxa a ajuns în situaţia să fie plătită tot de 

consumatori, şi nu din profiturile companiilor monopoliste, aşa cum se intenţiona. 

La sfârşitul lunii ianuarie 2013, Guvernul a adoptat trei ordonanţe care au avut în vedere taxarea 

profiturilor nemeritate obţinute din dereglementarea tarifelor la gaze, impozitarea exploatării 

resurselor naturale, altele decât gazele naturale, plus impozitarea activităţilor cu caracter de 

monopol natural din energie şi gaze. Toate trei au fost promovate alături de alte acte normative 

cu caracter fiscal, menite să asigure fondurile necesare pentru bugetul statului. 

OG nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de 

monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural s-a dovedit a fi un fisco. Actul 

normativ a plecat de la ideea că firmele de transport şi distribuţie de energie electrică şi gaze 

http://www.wall-street.ro/articol/Economie/146036/enel-pretul-energiei-populatie.html
http://www.mediafax.ro/
http://www.puterea.ro/articol/taxa_robin_hood_statul_a_gresit_ordonanta_antimonopol_punand_tot_consumator
http://www.puterea.ro/articol/taxa_robin_hood_statul_a_gresit_ordonanta_antimonopol_punand_tot_consumator
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naturale beneficiază de avantajul de a fi unicii utilizatori ai anumitor reţele, pentru că ar fi 

“iraţional economic” să faci mai multe astfel de reţele care să deservească aceiaşi consumatori, 

susţine Nota de fundamentare. În plus, profiturile companiilor de transport şi distribuţie au 

crescut în perioada de criză, chiar dacă se ia în calcul numai partea reglementată. 

Taxa ar urma să fie aplicată companiilor Transelectrica, CEZ Distribuţie, Enel Distribuţie 

Muntenia, Enel Distribuţie Banat, Enel Distribuţie Dobrogea, E.ON Moldova Distribuţie, Electrica 

Distribuţie Transilvania Nord, Electrica Distribuţie Transilvania Sud, Electrica Distribuţie Muntenia 

Nord, Transgaz, E.ON Gaz Distribuţie şi Distrigaz Sud Reţele. 

De remarcat, la momentul promovării actului normativ, Autoritatea Naţională de Reglementare în 

Domeniul Energiei (ANRE) tocmai majorase tarifele de transport la electricitate şi gaze naturale. 

Salvarea vine de la Parlament 

Ordonanţa ar fi trebuit să se aplice din martie. Numai că s-a constatat că, dacă se respectă 

legislaţia în domeniu, taxa pe monopolul natural în gaze şi electricitate este o cheltuială 

deductibilă, ce intră în tariful perceput de companii pentru serviciile de transport şi distribuţie 

prestate. În aceste condiţii, profiturile lor nu ar fi atinse cu nimic, urmând ca noul impozit să fie 

achitat tot de către consumatori. 

La ora actuală, chiar dacă OG nr. 5/2013 este valabilă, ea nu produce efecte. Surse din domeniu 

au declarat pentru cotidianul PUTEREA că se aşteaptă ca ordonanţa să ajungă să fie discutată 

în Parlament. Acolo urmează ca situaţia să fie reglementată în spiritul în care ea a fost creată, 

adică să se impoziteze profiturile generate de situaţia de monopol natural generat de unicitatea 

reţelelor de transport şi distribuţie de energie electrică şi gaze naturale. În acest fel, 

consumatorii, populaţia şi industria, nu vor mai fi puşi în situaţia să plătească şi această taxă. 

Monopoliştii se opun 

Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) a anunţat de la început că impozitul pe 

monopolul natural nu este corect conceput. ACUE a precizat că “operatorii pieţei de energie nu 

au fost consultaţi în prealabil asupra unei astfel de intenţii”. De altfel, ei sunt cei care au arătat 

autorităţilor că ordonanţa nu poate fi aplicată în varianta dorită de Guvern, iar, prin respectarea 

legislaţiei, impozitul ar trebui achitat tot de către consumatori. 

Conform membrilor ACUE, ideea introducerii unei astfel de taxe pentru distribuitori are la bază o 

premisă greşită, deoarece tarifele de distribuţie sunt tarife reglementate, stabilite de către 

autorităţi. 

Mai mult, reprezentanţii GDF Suez Energy România au declarat chiar de atunci că aceste 

costuri, pe lângă faptul că afectează investiţiile, ar trebui transferate conTransgaz discută în 

aprilie modificarea participaţiei sale în Nabucco 

Compania poate finanţa proiectul cu 15% şi 20% înainte de accederea potenţialilor investitori din  

consorţiul Shah Deniz şi între 7% şi 10% după acest moment  

Decizia finală va aparţine Adunării Generale a Acţionarilor   

În noua structură de acţionariat, SOCAR, BP, Statoil şi Total ar putea prelua o participaţie de 

50% în proiect 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-03-25/Transgaz+discuta+in+aprilie+modificarea+participatiei+sale+in+Nabucco&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-03-25/Transgaz+discuta+in+aprilie+modificarea+participatiei+sale+in+Nabucco&hl=energ&tip=toate
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Acţionarii companiei de transport al gazelor naturale, Transgaz, vor decide în cadrul şedinţei 

Adunării Generale a Acţionarilor din data de 29 aprilie care va fi participaţia societăţii în proiectul 

Nabucco, precum şi a posibilităţii de finanţare a acestuia. Potrivit Convocatorului AGEA, la data 

de 29 aprilie, acţionarii vor pune în discuţie "aprobarea stabilirii unei plaje în cadrul căreia să se 

regăsească nivelul participaţiei SNTGN Transgaz SA în cadru proiectului Nabucco, coroborată 

cu posibilitatea de finanţare a societăţii între 15% şi 20% înainte de accederea potenţialilor 

investitori din consorţiul Shah Deniz şi între 7% şi 10% după accederea potenţialilor investitori 

din consorţiul Shah Deniz, urmând ca procentul final să fie aprobat de către Adunarea Generală 

a Acţionarilor". 

Documentul propune şi mandatarea directorului general al societăţii de a semna documentele 

aferente procedurilor de modificare a cotei de participare a SNTGN Transgaz în cadrul 

proiectului Nabucco, în limitele propuse mai sus. 

În cazul în care la data de 29 aprilie nu se va întruni cvormul necesar, şedinţa se va ţine a doua 

zi, 30 aprilie. 

Acordurile de cooperare au fost semnate la 21 ianuarie 

Acţionarii Nabucco au semnat la 21 ianuarie acordurile de cooperare şi opţiunile de participare la 

capital cu partenerii Shah Deniz, respectiv "finanţarea în comun a costurilor de dezvoltare a 

Nabucco Vest până la decizia selecţiei conductei pentru ruta europeană de livrare a gazelor de 

Shah Deniz şi acordarea de către SOCAR, BP, Statoil şi Total de opţiuni pentru a prelua o 

participaţie de 50% în proiect în noua structură de acţionariat NIC". 

“Băieţii deştepţi” se răzbună! 

Hidroelectrica a vândut electricitate pe “bursa de energie” de la Bucureşti la un preţ de circa 170 

lei/MWh, după ce, la ultima participare pe Opcom (în 11 martie) nu a reuşit să vândă nimic. De 

remarcat, Hidroelectrica a refuzat, anul anul trecut, oferte ferme, pe termen lung, de circa 185 

lei/MWh, astfel că pare că “băieţii deştepţi” se răzbună! 

Hidroelectrica a reuşit să vândă, pe platforma administrată de Opcom, o cantitate de energie 

electrică de 297.045 MWh, cu livrare în bandă, de la 1 aprilie până la sfârşitul anului 2013, în 

valoare de 53,69 milioane lei (circa 12,12 milioane euro). “Hidroelectrica continuă să livreze 

energie pe piaţa concurenţială la un preţ mult superior, 180,75 lei/MWh, faţă de 130 lei/MWh, 

preţul practicat înainte de intrarea în insolvenţă, în contractele bilaterale cu traderii din energie”, 

se arată într-un comunicat de presă al companiei. 

CEZ Distribuţie a câştigat cinci dintre pachetele scoase la licitaţie, alte patru fiind adjudecate de 

către firmele Edisson, Renovatio, Enel şi Repower, se precizează în comunicat. “Valoarea totală 

a celor 89 de contracte încheiate de către Hidroelectrica pe bursa de energie, după declararea 

insolvenţei, depăşeşte 709,6 milioane lei (circa 160 milioane euro) şi este cu 63,2 milioane euro 

mai mare decât în cazul în care aceeaşi cantitate de energie ar fi fost vândută traderilor, la preţul 

de 130 lei/MWh. În realitate, diferenţa ar fi fost mult mai mare în 2013, pentru că, în condiţiile 

unui an cu hidraulicitate medie spre normală, “băieţii deştepţi” aveau clauze contractuale care le 

permiteau reducerea preţului spre 110 lei/MWh”, a declarat, în comunicat, Remus Borza, 

administrator judiciar al Hidroelectrica. 

Ce uită Borza să spună 

http://www.focus-energetic.ro/%e2%80%9cbaietii-destepti%e2%80%9d-se-razbuna-10179.html
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Departe de noi gândul de a lua apărarea “băieţilor deştepţi”! Am fost, poate, cei mai aprigi 

duşmani ai contractelor bilaterale încheiate direct, “în spatele uşilor închise”. Totuşi, încercarea 

lui Remus Borza de a manipula opinia publică o considerăm cel puţin neelegantă! 

Remus Borza uită câteva lucruri. În primul rând, să anunţe că pentru un pachet de 5 MW în 

bandă, la preţ de 180 lei/MWh, nu s-a găsit niciun cumpărător. În al doilea rând, că preţul 

anunţat, de 180,75 lei/MWh, conţine şi tariful de transport (“componenta Tg”), în valoare de 

aproximativ 10 – 11 lei/MWh. Astfel, preţul obţinut de Hidroelectrica la vânzarea celor 9 pachete 

de electricitate (de fapt, între 180 şi 181,5 lei/MWh), este, practic, de circa 170 lei/MWh – 171 

lei/MWh, restul fiind reprezentat de tariful de transport. 

În fine, poate cea mai neelegantă intenţie de manipulare se referă la preţul plătit de “băieţii 

deştepţi”. Remus Borza vorbeşte de contractele în vigoare la data denunţării acestora. Practic, 

îşi auto-anulează câteva luni de muncă, de negocieri cu traderii de electricitate, pentru că, după 

intrarea Hidroelectrica în insolvenţă a urmat o perioadă de negocieri puternice cu “băieţii 

deştepţi”. 

Conform unor relatări ale presei, Alpiq şi Energy Holding ofereau 185 lei/MWh, preţul electricităţii, 

la care se adăuga tariful de transport, în total 195 – 196 lei/MWh. Din 2013 şi până în 2018, 

preţul oferit de Alpiq urma să fie calculat printr-o formulă care să adune 185 de lei la raportul 

dintre preţul mediu pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) din trimestrul IV 2012 şi preţul mediu 

PZU din trimestrul I 2013. 

Energy Holding oferea, pentru perioada 2013-2017, două variante de preţ: 178 de lei/MWh, cu 

plata anticipată la începutul fiecărei luni contractuale, sau 185 de lei/MWh, cu plata la sfârşitul 

fiecărei luni. 

Alpiq şi Energy Holding erau cei mai „deştepţi băieţi” cu care Hidroelectrica avea încheiate 

contracte directe, pe termen lung: primul avea o cantitate anuală de 2,9 TWh, iar al doilea de 2,5 

TWh, ambele la acelaşi preţ, de 130 de lei/MWh. 

Totuşi, Hidroelectrica poate constata, acum, că 185 lei/MWh este un preţ mai bun decât 170 

lei/MWh şi, poate cel mai important, avea piaţa de desfacere asigurată, pentru o perioadă lungă 

de timp! Până la urmă, mai important decât să produci este să vinzi ceea ce produci! Reamintim, 

la licitaţia din 11 martie 2013, când Hidroelectrica a încercat să vândă electricitate, nu a vrut 

nimeni să cumpere la un preţ de circa 175 – 176 lei/MWh. De asemenea, pe 21 martie, un 

pachet de energie, la preţul de 170 lei/MWh, nu a fost vândut, pentru că nimeni nu s-a arătat 

interesat. 

Energia verde creează probleme 

Probabil că toate problemele apar şi din cauza producătorilor de energie regenerabilă, în special 

eoliană şi fotovoltaică. Pe aceştia nu-i costă aproape nimic să producă electricitate, pentru că nu 

plătesc nimic pentru vânt şi soare, aşa că îşi pot permite să vândă aproape la orice preţ. Având 

în vedere schema de sprijin prin certificate verzi, dar care se acordă doar pentru electricitatea 

produsă şi livrată, producătorii din regenerabile ar putea, la un moment dat, să dea gratis 

electricitatea, doar pentru a încasa certificatele verzi (CV). Reamintim, pentru energia eoliană se 

acordă 2 CV, iar pentru cea fotovoltaică – 6 CV. Cum, în prezent, un certificat se tranzacţionează 

cu 55 euro, producătorii, chiar dacă ar da electricitatea gratis, tot ar încasa între 110 euro şi 330 
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euro pentru fiecare megawatt livrat! Pe de altă parte, Hidroelectrica plăteşte enorm apa pe care o 

uzinează, astfel că nu mai este demult cel mai ieftin producător de energie electrică din ţară! 

Totuşi, trebuie să remarcăm că preţul obţinut de Hidroelectrica pe contractele bilaterale 

tranzacţionate pe Opcom, în 21 martie, sunt mult superioare celor înregistrate pe PZU. În 

aceeaşi zi, piaţa spot a înregistrat un preţ mediu de 108,8 lei/MWh. Şi aceasta tot datorită 

energiilor verzi. 

 

 

 

ANRE 

 
 
Ultimele 5 ordine 
 

 10 / 2013-03-13 

Ordin - privind actualizarea valorilor limita a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat 

verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2013  

 11 / 2013-03-13 

Ordin - pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu 

executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice  

 8 / 2013-02-27 

Ordin -privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul 2012  

 1 / 2013-01-23 

Ordin-privind modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrica 

si termica produsa si livrata din centrale de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, 

respectiv a bonusului pentru cogenerarea de inalta eficienta, aprobata prin Ord. 3/2010  

 2 / 2013-01-23 

Ordin - privind aprobarea Regulamentului de autorizare a furnizorilor de energie electrica si gaze 

naturale in vederea accesului la licitatiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, pe 

platforma comuna conform Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(decembrie 2012-februarie 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 241,49 Lei/CV  

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 19.03 
 

20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 

Preţ mediu [Lei/MWh] 131.17 
 

155,05 156,80 108,08  37,57 52,39 73,26 98,36 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

43.329  38.597 48.093 43.642 39.857 30.084 38.009 51.918 

 

http://www.anre.ro/ordin.php?id=1049
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1049
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1049
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1050
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1050
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1050
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1045
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1045
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1037
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1037
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1037
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1037
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1038
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1038
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1038
http://www.anre.ro/ordin.php?id=1038
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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 221,70 232,39 230,82 224,97 220,27 219,24 219,54 220,59 220,46 219,55 218,46 218,21 218,26 

 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

19.03 7004 7334 2335 792 1753 1420 -329 1032 1 

20.03 6780 6928 2365 1001 1708 1397 -148 454 2 

21.03 6978 7472 2322 805 1991 1398 -495 956 1 

22.03 7119 7392 2243 788 1812 1411 -274 1137 0 

23.03 6520 6740 1790 803 1385 1424 -221 1336 2 

24.03 6056 5900 1823 1052 1320 1424 156 279 0 

25.03 6649 6667 1963 1355 1490 1413 -17 445 0 

 
 

 
Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 
 

 

 

Raport Operativ 

In ziua de Duminica 24.03.2013 Duminica 25.03.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 6116 5638 

Maxim 7285 6797 

Export/Import 164(import) 65(export) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 5952 5704 

Din care: 

Carbune 
1827 1673 

Hidrocarburi 1059 857 

Nuclear 1421 1424 

Eoliene 273 254 

Hidro 1371 1389 
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Privind functionarea Sistemului Energetic National 
*Grafice, Harta  

 

 
 

 

 
 
 

 

Diagnoza si prognoza hidrologica pentru Dunare la intrarea in tara si pe tot sectorul 
romanesc  

Situatia debitelor si nivelurilor 

in intervalul 23.03.2013, ora 07.00 – 24.03.2013, ora 07.00 
 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) a fost in crestere, avand valoarea de 10500 m3/s, peste 

media multianuala a lunii martie (6700 m3/s). 

Prognoza debitelor si nivelurilor 

in intervalul 24.03.2013, ora 07.00 – 31.03.2013, ora 07.00 
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Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere in prima zi a intervalului pana la valoarea de 

10600 m3/s, stationare in urmatoarele doua zile, apoi in scadere usoara pana la valoarea de 10400 m3/s, 

situandu-se peste media multianuala a lunii martie (6700 m3/s). 

Wind, waves & weather forecast Constanta Airport  
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Romania si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Romania 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 Romania pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


