
 

EFT  ENERGONEWS   
26.05.2014 

 

 

1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Nu se poate fără cărbune   

Sistemul energetic naţional (SEN) nu poate funcţiona, în condiţii optime şi de siguranţă, fără 

cărbune, a declarat, pentru Focus-Energetic.ro, Laurenţiu Ciurel (foto), directorul general al 

Complexului Energetic (CE) Oltenia (CEO). 

”SEN nu poate exista fără carbune, acesta fiind singura sursă sigură de producere a energiei 

electrice. În nicio ţară nu se poate renunţa, deocamdată, la energia sigură, din surse clasice, 

care nu este dependentă de influenţa factorilor atmosferici şi oferă siguranţă în alimentarea 

consumatorilor, în condiţiile aleatorii în care funcţionează producătorii din surse regenerabile de 

energie”, a spus Laurenţiu Ciurel. 

Cărbunele este o sursă foarte sigură de energie, probabil cea mai sigură, având în vedere şi că 

România îşi poate asigura necesarul pentru cel puţin următorii 40 de ani. Energia hidro depinde 

de apă, iar, în condiţii de secetă extremă, aşa cum s-a întâmplat în România, Hidroelectrica a 

trebuit să instituie forţa majoră, pentru că nu mai putea produce energie, cel puţin la nivelul 

contractelor de livrare. De asemenea, tot din cauza secetei, în anul 2003 s-a oprit centrala de la 

Cernavodă, pentru că nu mai exista suficientă apă astfel încât aceasta să producă în condiţii de 

siguranţă. Pe de altă parte, iarna, când sunt condiţii foarte grele şi creşte consumul casnic de 

gaze naturale, mulţi consumatori mari, inclusiv termocentralele, fie sunt oprite, fie sunt trecute pe 

alte surse (de exemplu, pe păcură), astfel încât există probleme şi în asigurarea gazelor pentru 

producţia de energie. 

Sursele regenerabile, cel puţin cele eoliene, sunt cele mai impredictibile: produc doar atunci când 

vântul bate cu o anumită intensitate. În plus, pentru că producţia din surse regenerabile este 

preluată în SEN cu prioritate, atunci când bate vântul, iar consumul rămâne constant, sunt oprite 

anumite grupuri de producere a energiei din surse convenţionale. Pe de altă parte, atunci când 

se opreşte vântul, trebuie imediat pornite grupuri clasice, pentru a acoperi cererea de 

electricitate. 

 „Directiva UE care promovează energia din surse regenerabile prevede obligativitatea investirii 

în centralele clasice, pentru a fi asigurat back-up-ul (rezerva) în perioadele în care nu este vânt 

sau soare. Germania, care are cea mai mare capacitate instalată în surse eoliene din Europa 

(n.r. – peste 31.000 MW la sfârşitul anului 2012), a produs şi cea mai mare cantitate de energie 

pe cărbune din ultimii 23 de ani. SUA produce 43% din energie bazându-se pe cărbune. De 

altfel, toate ţările deţinătoare de resurse carbonifere (cum sunt Germania sau Polonia) şi-au 

majorat producţia în 2013, cu excepţia României”, a mai spus Ciurel. 

Record de producţie a energiei fotovoltaice 

Parcurile fotovoltaice puse în funcţiune generau, ieri la prânz, peste 500 de MW de energie 

electrică, aceasta fiind una dintre cele mai mari producţii înregistrate până acum în ţara noastră 

http://www.focus-energetic.ro/nu-se-poate-fara-carbune-17182.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=237598
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=237598
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din energia solară, potrivit datelor Transelectrica. Astfel, parcurile solare au generat, la ora 

prânzului, peste 7% din producţia naţională de electricitate, informează Agerpres. 

     Statisticile recente ale Transelectrica arată că cea mai mare valoare din luna mai pentru 

producţia de energie fotovoltaică a fost de 186 de MW, înregistrată pe 7 mai. În total, producţia 

naţională de energie electrică era, ieri la ora 13.00, de 7.232 de MW, cea mai mare parte 

provenind din surse hidro. Hidroelectrica produce acum 45,49% din electricitatea naţională, ceea 

ce, din nou, este un record care nu mai fost doborât din 2005, an în care producţia de energie 

hidro a fost istorică. Hidroelectrica producea 3.282 de MW luni la prânz. 

     Cărbunele a avut o pondere de 28,16% din totalul energiei, adică 2.032 de MW, iar energia 

nucleară a asigurat 9,58%, respectiv 691 de MW, întrucât unul dintre cele două reactoare 

nucleare de la Cernavodă este oprit. Din hidrocarburi s-au produs 580 de MW, respectiv 8,04% 

din consum, iar din surse eoliene - 68 de MW (0,94%). În statistici mai apare şi biomasa, cu 57 

de MW (0,79%). 

     Totodată, soldul export - import a fost, ieri, de 943 de MW în favoarea exportului. De altfel, 

statisticile de duminică, 18 mai, ale Transelectrica arată faptul că ţara noastră a exportat 804 

MW.   

Strategie la biomasă   

România trebuie să elaboreze un plan strategic pentru utilizarea biomasei în producerea de 

energie electrică şi termică, în condiţiile în care există potenţial pentru această resursă în cel 

puţin jumătate dintre judeţele ţării, a declarat Emil Calotă, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale 

de Reglementare în Energie (ANRE). 

 “Gazul natural este prea scump pentru a fi ars doar pentru a găti. Din cele 42 de judeţe ale ţării, 

cel puţin jumătate au atât resursa, cât şi nevoia de consum de biomasă, deci ne trebuie un plan 

strategic”, a spus Calotă, prezent la un simpozion pe tema producerii de energie termică din 

surse regenerabile, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. 

El a amintit că, în această perioadă, România îşi regândeşte strategia energetică, iar, în opinia 

sa, accentul ar trebui să cadă pe întărirea reţelei de transport al energiei, pe interconectările cu 

alte ţări, dar şi pe stocarea de energie. 

 “România are posibilitatea de a oferi şi de a exporta stabilitate energetică”, a menţionat oficialul 

ANRE, citat de Agerpres. 

Calotă a mai spus că România este încă la coada clasamentului european privind eficienţa 

energetică. 

 “Resursa cea mai profitabilă pentru următorii 10-20 de ani pentru România este eficienţa 

energetică. Din nefericire, deşi suntem a treia ţară ca independenţă energetică din Europa, la 

capitolul eficienţă energetică suntem printre codaşe“, a completat Calotă. 

Daniela Lulache: “România trebuie să gândească investiţional, pe termen lung”   

Daniela Lulache (foto), directorul general al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica (SNN), 

operatorul Centralei Energonucleare (CNE) Cernavodă, spune, într-un interviu acordat Focus-

Energetic.ro, că este extrem de important pentru România să îşi asigure independenţa 

http://www.focus-energetic.ro/strategie-la-biomasa-17209.html
http://www.focus-energetic.ro/daniela-lulache-romania-trebuie-sa-gandeasca-investitional-pe-termen-lung-17242.html
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energetică, având în vedere că geopolitica îţi impune o anumită strategie de protecţie. Pe de altă 

parte, ea spune că trebuie să ne obişnuim să gândim investiţional, pe termen lung. De 

asemenea, directorul general anunţă că, începând cu anul 2014, încep procedurile pentru 

prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 cu încă 25 de ani. 

Conform Danielei Lulache, Nuclearelectrica a vândut, anul trecut, aproape 11 TWh de energie 

electrică, 5,3 TWh pe piaţa reglementată, iar restul – pe piaţa liberă. SNN a încheiat anul 2013 

cu un profit net de 423,4 milioane lei, de 22 ori mai mare faţă de rezultatul net de 18,8 milioane 

lei din 2012. Deşi majoritatea provocărilor anului 2012 s-au menţinut şi în 2013, profitul net 

aferent anului 2013 este cel mai mare de la înfiinţarea companiei! În prezent, Nuclearelectrica 

are credite bancare în sumă de aproape 1,9 miliarde lei (împrumuturi aferente finalizării Unităţii 

2). Factorul de capacitate anual brut (GCF) în 2013 pentru Unitatea 1 a fost de 99,40%, iar 

pentru Unitatea 2 a fost de 89,15%. Factorul de capacitate de la începutul exploatării comerciale 

până la sfârşitul anului 2013 a fost, pentru U1, de 90,31%, iar pentru U2 – 93,88%. Conform 

clasamentului COG (Candu Owners Group – centrale de tip CANDU) la sfârşitul lui 2013, CNE 

Cernavodă a avut rezultate operaţionale foarte bune : U2 este pe locul 3 în lume, iar U1 este pe 

locul 7. 

- Care este stadiul proiectului uităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă? 

- Se lucrează activ. SNN şi EnergoNuclear (n.r. – compania de proiect pentru Cernavodă 2), se 

află în plin proces de due diligence, suntem activi în revizuirea şi dezvoltarea proiectului pentru 

atragerea de investitori. Eforturile noastre sunt direcţionate către atingerea unei rezoluţii anul 

acesta în ceea ce priveşte Proiectul Unităţilor 3 şi 4. 

De altfel, cu câteva zile în urmă, a fost semnat un Act Adiţional, prin care se prelungeşte 

Scrisoarea de Intenţie semnată de către SNN şi China General Nuclear Power Corporation 

(CGN) în noiembrie 2013. Este o reconfirmare a interesului părţii chineze faţă de proiectul 

Unităţilor 3 şi 4, dar şi fezabilităţii tehnice şi economice a proiectului. 

- Totuşi, administratorul judiciar al Hidroelectrica, Remus Borza, spune că investiţia la Tarniţa 

este nerentabilă, costul de producţie fiind nesustenabil, iar piaţa – suprasaturată de energie. În 

aceste condiţii, se mai poate construi Cernavodă 2? 

- Sunt foarte multe motivele – şi la fel de importante -, pentru care proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la 

Cernavodă trebuie realizat. În primul rând, cele de ordin intern: avem capacităţi de producţie care 

vor trebui înlocuite pe termen mediu, avem unităţi de producţie care vor ieşi din uz, simultan cu 

necesitatea de a respecta ţintele europene de decarbonizare. Este extrem de important pentru 

România să îşi asigure independenţa energetică, având în vedere, aşa cum se poate observa în 

prezent, că geopolitica îţi impune o anumită strategie de protecţie. 

„Taxa pe stâlp“, un scandal continuu. Nuclearelectrica ar putea fi forţată să plătească 

1,5% din valoarea reactoarelor de la Cernavodă 

Mai multe companii şi o serie de investitori au avertizat că există încă neclarităţi în privinţa taxei 

pe construcţii speciale, chiar dacă Guvernul a adoptat marţi normele de aplicare, iar prima plată 

trebuie făcută până luni. 

Deşi Guvernul a adoptat acum două zile normele de aplicare pentru „taxa pe stâlp“, numeroase 

nebuloase încă mai planează asupra aplicării acesteia.  

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/taxa-stalp-scandal-continuu-1_537cd7000d133766a8d9acd0/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/taxa-stalp-scandal-continuu-1_537cd7000d133766a8d9acd0/index.html
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Una dintre problemele stringente o constituie situaţia reactoarelor nucleare de la Cernavodă. 

Anterior, Nuclearelectrica a anunţat că va plăti 100 de milioane de lei prin aplicarea „taxei pe 

stâlp“. Numai că, în ultimele zile, situaţia s-a precipitat.  

Aflat în vizită la Cernavodă, Răzvan Nicolescu – ministrul delegat pentru Energie – afirma, 

săptămâna trecută, că se va implica în discuţiile cu Ministerul Finanţelor deoarece există 

posibilitatea ca taxa să se aplice şi asupra reactoarelor nucleare, nu doar a construcţiei care le 

găzduieşte, ceea ce ar genera costuri imense pentru companie. „Nu putem să considerăm 

valoarea reactorului ca parte a taxei pe clădiri. Nu este firesc să plăteşti o taxă pe valoarea 

reactorului“, afirma Nicolescu în acel moment.  

Discuţia despre reactoare a revenit în forţă după ce Executivul a aprobat, marţi, normele 

metodologice pentru aplicarea noii taxe. Dragoş Andrei, consilier de stat al premierului Victor 

Ponta, a afirmat că după şedinţa de Guvern de marţi, în care s-au adoptat normele respective, a 

avut o discuţie cu ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, la care a fost prezent şi premierul, privind 

soluţiile pentru eliminarea speţelor apărute în urma aplicării acestui impozit. El a spus că „dacă 

se aplică această taxă reactoarelor de la Cernavodă, s-a terminat! Nuclearelectrica va avea o 

foarte mare problemă pentru că nu s-au luat în calcul toate aceste aspecte“. 

Consiliul Investitorilor Străini: unele active sunt folosite 60 de ani, aşa că taxa pe stâlp 

însumează 90%. Practic, unele construcţii sunt cumpărate de două ori 

Unele active de construcţii sunt folosite între 15 şi 60 de ani, ceea ce înseamnă că valoarea 

totală a taxei pe stâlp însumează între 15% şi 90% din valoarea activelor, a declarat, într-o 

conferinţă, Daniel Anghel, membru în boardul Consiliului Investitorilor Străini. 

Practic, le mai cumpărăm o dată", a afirmat el. Anghel a dat mai multe exemple de exemple ce 

pot apărea în aplicarea acestei taxe. Astfel, taxa se plăteşte şi pe activele dezmembrate, care 

încă nu mai produc pentru companii. De asemenea, taxa se plăteşte pe activele aflate aflate în 

contabilitate la 31 decembrie 2013. "Dacă le-am vândut în ianuarie, înseamnă că încă plătesc 

taxa", a mai spus Anghel. 

Concomitent, în catalogul utilizat de autorităţi, apar unele active care nu sunt construcţii, precum 

platforme de foraj marin şi cabluri. 

Anghel mai spune că apare şi dublă impozitare, căci unele construcţii sunt deja impozitate la 

nivel local, dar Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va cere şi impozitul pe 

construcţii speciale, aşa cum este cazul turbinelor eoliene. 

"Apar şi probleme între proprietari şi chiriaşi: cine plăteşte impozitul pe construcţii şi cine plăteşte 

taxa specială?", a mai spus el. Un astfel de exemplu poate fi în cazul unui mall, unde chiriaşii fac 

investiţii pentru amenajarea propriilor spaţii. 

Din aceeaşi categorie pot apărea probleme şi cu impozitul pe terenul pe care se află construcţiile 

speciale, dacă se va plăti către autorităţile locale sau Fiscul îl va include în taxa pe construcţiile 

speciale. 

Distribuitorii vor majorarea tarifelor la gaze şi energie 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/consiliul-investitorilor-straini-active-folosite-60-ani-asa-taxa-stalp-insumeaza-90-practic-constructii-cumparate-doua-ori-1_537c66ab0d133766a8d697d0/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/consiliul-investitorilor-straini-active-folosite-60-ani-asa-taxa-stalp-insumeaza-90-practic-constructii-cumparate-doua-ori-1_537c66ab0d133766a8d697d0/index.html
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Concomitent, Eric Ştab, şeful GdF SUEZ România, spune că impactul total asupra distribuitorilor 

de electricitate şi gaze este de 240 de milioane de lei, adică jumătate din cât estima iniţial 

Guvernul că va strânge din taxa pe construcţiile speciale. El a spus că societăţile vor solicită 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) includerea în costurile suportate de 

consumatori. 

Actionarii Romgaz şi Nuclearelectrica ameninţă statul cu procese 

În fine, Greg Konieczny - managerul Fondului Proprietatea - spune statul a listat anul trecut 

Nuclearelectrica şi Romgaz iar acum o serie de investitori ameninţă că vor da în judecată 

Guvernul din cauza că nouă taxa nu era menţionată în prospectul de listare, iar impactul este de 

câte 100 de milioane de lei asupra fiecăreia dintre cele două societăţi de stat.   

Taxa pe stâlp nu se poate încasa din vina statului 

Guvernul îşi dă din nou măsura „competenţei”, bulversând mediul de afaceri. Deşi a introdus 

încă de la 1 ianuarie impozitul pe construcţii, supranumit „taxa pe stâlp”, Executivul nu a reuşit să 

publice până azi, 26 mai, în Monitorul Oficial, normele de aplicare a legii. Astfel, termenul impus 

de Fisc pentru plata primei tranşe a acestui bir nu va putea fi respectat de către firme, din vina 

autorităţilor. De altfel, Guvernul a aprobat abia marţea trecută normele de aplicare a impozitului 

de 1,5% pe construcţiile speciale, deşi acesta a fost gândit în laboratoarele Puterii încă din 

noiembrie 2013. Cu alte cuvinte, statul se autosabotează în ceea ce priveşte creşterea 

încasărilor la buget, care a fost pretextul sub care li s-a băgat pe gât companiilor încă un impozit, 

pe care managerii îl consideră aberant. 

Taxa pe stâlp se clatină uşor, fiind „desfinţată” atât de mediul de afaceri, cât şi de exponenţi ai 

Puterii din Parlament, care au depus o iniţiativă de anulare a sa la Camera Deputaţilor, în ceea 

ce priveşte construcţiile din agricultură. De altfel, agricultura este sectorul cel mai lovit de noua 

taxă, afirmă patronatele din domeniu. „În fapt, vorbim despre un nou bir asupra consumatorilor, 

pentru că, în mod indirect, toţi plătim această taxă. Distribuitorii de energie, de pildă,  vor avea 

grijă să o încorporeze în facturi 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 
Lei-CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 

http://www.puterea.ro/economie/taxa-pe-stalp-nu-se-poate-incasa-din-vina-statului-92935.html
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 Preţuri şi volume 21.05 
 

22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05  

Preţ mediu [Lei/MWh] 151,46 
 

152,64 181,99 137,62 125,89 200,45 168,63 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

601,46 
 

602,64 631,99 587,62 575,89 650,45 618,63 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

54.692  63.005 58.158 50.942 46.200 57.753 53.881 

 
 

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

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

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

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

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
Consum/Productie  

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

20.05 6057 6732 2108 655 3002 703 -675 29 178 57 

21.05 5923 6861 2142 695 2703 705 -939 377 182 57 

22.05 6042 7077 2185 674 2729 704 -1034 555 173 57 

23.05 6022 6782 1977 699 2921 702 -760 273 164 47 

24.05 5612 6067 1839 518 2637 705 -455 158 160 50 

25.05 4975 5552 1651 484 2460 705 -577 26 170 56 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 1007 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEE AEOLUS 1, INTERNATIONAL WIND BOTOSANI 

 1008 / 2014-04-29 

ACORDARE AI CEF SARULESTI, SHAULA 

 1009 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, SOLAR REMUS 

 1010 / 2014-04-29 

ACORDARE LICENTA FZ EE, RWE ENERGIE 

 1011 / 2014-04-29 

MODIF AI 420 CEE BAIA 3, BLUE PLANET INVESTMENT 

Ultimele 5 ordine 

 24 / 2014-03-28 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum 

 25 / 2014-03-28 

Ordin - pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi aprobat prin Ordinul 
57/2013 

 16 / 2014-03-19 

Ordin - privind completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de producere a 
energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus, 
aprobata prin Ord. 84/2013 

 15 / 2014-03-12 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie 

http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20489
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
http://anre.ro/decizie.php?id=20490
http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20491
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20492
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://anre.ro/decizie.php?id=20493
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
http://anre.ro/ordin.php?id=1184
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1185
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
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 14 / 2014-03-05 

Ordin - privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde 
neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 

 

 
 

 

 

http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
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Prognoza debitelor si nivelurilor 
în intervalul 26.05.2014, ora 07.00 – 02.06.2014, ora 07.00 

  

            Debitul la intrarea în tara  (sectiunea Bazias) va fi în scadere pâna la valoarea de 10100 m3/s, situându-se peste mediile 
multianuale a lunilor mai (7250 m3/s) si iunie (6400 m3/s). 

  

În aval de Portile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului în general în scadere pe sectorul Gruia – Vadu Oii si în 
crestere pe sectorul Braila – Tulcea, iar în a doua parte a intervalului vor fi, în general, în scadere. 

  

Nivelurile se vor situa peste COTELE DE APARARE pe toata durata intervalului de prognoza. 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de 
daune sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  
Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


