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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Un grup de senatori propune eliminarea pragului minim al valorii de tranzactionare a 

certificatelor verzi 

Un grup de senatori, in majoritate PSD si independenti, propune eliminarea pragului minim al valorii 

de tranzactionare a certificatelor verzi, potrivit unui proiect de lege publicat pe site-ul Senatului. 

Potrivit acestui proiect, Legea 220/2008 se modifica dupa cum urmeza: 

"Articolul 11 alin, 1 se modifica dupa cum urmeaza: Incepand cu 1 ianuarie 2016 valoarea de 

tranzactionare a certificatelor verzi pe piata centralizata, prevazuta la art 10 alin 2 nu va depasi 55 

de euro pe certificat. 

Alin 3, 4 si 5 ale art 11 se abroga". 

Initiatorii argumenteaza ca "eliminarea acestui prag minim este justificata de faptul ca, in luna 

august 2014, capacitatile de producere a energiei din surse rgenerabile au ajuns la o putere 

instalata de 4.704 MW, Romania depasind deja ponderea de 24% din consumul final brut al 

energiei din surse regenerabile, prag asumat pentru anul 2020". 

Senatorii care au initat acest proiect sunt Croitoru Catalin - senator Independent; Ionita Dan Aurel 

- senator Independent; Marian Valer - senator Independent; Tataru Dan - senator Independent; 

Chirita Dumitru - deputat PSD; Gust Balosin Florentin - deputat PSD; Iriza Scarlat - deputat PSD; 

Marin Gheorghe - deputat PSD; Petrescu Petre - deputat PSD; Popa Radu Mihai - deputat PP-

DD; Rotaru Razvan - deputat Independent; Tataru Florin-Cristian - deputat PSD. 

Potrivit site-ului specializat Focus Energetic, Certificatul Verde (CV) reprezinta o forma de 

sustinere a energiei electrice produse din surse regenerabile si atesta o cantitate de 1 MWh de 

energie electrica produs din surse regenerabile de energie 

Sistemul de cote obligatorii si certificate verzi reprezinta un mecanism de promovare a producerii 

de energie electrica din surse regenerabile de energie, prin achizitia de catre furnizori a unui numar 

de certificate verzi corespunzator cotelor obligatorii de energie electrica produsa din aceste surse, 

impuse prin lege. Cota obligatorie anuala de certificate verzi pentru 2014 a fost de 11,1%. 

Certificatele verzi se pot tranzactiona la un pret minim de 27 euro si un pret maxim de 55 euro, la 

care se adauga inflatia din zona euro. 

In primele 11 luni ale anului 2014, in Romania erau 636 producatori din surse regenerabile, puterea 

instalata totala apropiindu-se de 5.200 MW, dintre care 3.220 MW in ferme eoliene, 1.291 MW ￢ 

fotovoltaice, 580 MW ￢ microhidrocentrale (MHC), iar 102 MW ￢ in centrale pe biomasa. 

Eolienele au primit aproape 4 milioane de certificate verzi (alte 3,5 milioane CV fiind amanate), 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-19816779-grup-senatori-propune-eliminarea-pragului-minim-valorii-tranzactionare-certificatelor-verzi.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-19816779-grup-senatori-propune-eliminarea-pragului-minim-valorii-tranzactionare-certificatelor-verzi.htm
http://www.senat.ro/legis/PDF/2015/15b017FG.pdf
http://www.focus-energetic.ro/inflatie-de-certificate-verzi-23051.html
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fotovoltaicele ￢ 5 milioane CV (alte 2,5 milioane CV fiind amanate), MHC ￢ 1,6 milioane CV (alte 

0,5 milioane CV fiind amanate), iar centralele pe biomasa ￢ un million de CV. 

Presedintele ANRE acuza rolul toxic al suprataxarii in sectorul energetic 

Taxele din domeniul gazelor naturale afecteaza investitiile producatorilor din sector, iar redeventa 

si impozitul pe constructii speciale nu se pot recupera din piata, a declarat Niculae Havrilet, 

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în cadrul unui 

eveniment de profil. 

“Redeventa, ca taxa asociata pretului final al gazelor naturale afecteaza piata, sustenabilitatea si 

atunci intra în preocuparile noastre în ceea ce priveste stabilirea diferitelor efecte de taxare 

paralela a activitatii de productie, transport, distributie, consum gaze naturale. Redeventa, 

definitoriu, este una dintre aceste taxe. Daca luam lantul trofic de la productie la consumatorul final 

vom vedea ca pe fiecare parte a acestui lant sunt taxe. Sunt taxe de diferite feluri. Sunt taxe de 

ordin fiscal, redevente, impozite pe constructii speciale. Ele afecteaza, în general, productivitatea 

sau investitiile producatorilor”, a spus Havrilet. 

El a precizat ca dorinta ANRE este cea asociata dorintei generale a consumatorilor, respectiv pret 

sustenabil, predictibil si siguranta în aprovizionare. 

“Acest lucru se poate face daca sistemul de taxare, pe tot lantul acesta, este unul flexibil stimulativ. 

Avem nevoie de investitii. Investitorii vor veni doar în momentul în care vor avea un sistem de 

taxare, la modul general, de ordin stimulativ, flexibil, care sa le permita sa-si recupereze investitiile 

într-o perioada rezonabila si trebuie sa ne gândim foarte mult si la aspectul strategic al acestei 

activitati. România, la ora actuala, traverseaza o perioada foarte buna în ceea ce priveste 

dezvoltarea pietei gazelor naturale”, a mai afirmat presedintele ANRE. 

Potrivit acestuia, de la 1 ianuarie 2015 piata gazelor pentru consumatorii industriali s-a liberalizat 

în totalitate, pretul fiind apropiat de cel international. 

“Redeventa, impozitul pe constructii speciale afecteaza rezultatele financiare ale producatorului 

pentru ca aceste elemente nu se pot recupera din piata”, a explicat Havrilet. (Agerpres) 

RĂZVAN NICOLESCU, FOST MINISTRU AL ENERGIEI:  

UE are nevoie de o autoritate unică de reglementare a sectorului energetic 

Suntem, probabil, singura ţară din regiune pentru care uniunea energetică nu este o necesitate 

absolută" 

       Uniunea energetică europeană va putea fi realizată doar dacă va fi creată o autoritate unică 

de reglementare în materie la nivelul Uniunii Europene şi dacă va fi adoptată o legislaţie unitară în 

energie, potrivit spuselor fostului ministru delegat pentru energie, Răzvan Nicolescu, actual 

preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de 

Reglementare în Energie (ACER). 

     Domnia sa a declarat ieri, în cadrul unei dezbateri organizate de Biroul de informare al 

Parlamentului European în România: "Pentru realizarea uniunii energetice europene este 

esenţială încurajarea realizării interconectării reţelelor de transport din statele membre, în special 

http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/presedintele-anre-acuza-rolul-toxic-al-suprataxarii-in-sectorul-energetic/
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=266219
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=266219
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a celor de transport de gaze naturale. Este nevoie de un cadru de reglementare mai coerent. Acest 

lucru poate fi realizat doar prin crearea unui reglementator unic în energie la nivel european şi de 

o legislaţie secundară unitară, pentru că altfel apar probleme mari".  

     Domnul Nicolescu a precizat că a exprimat un punct de vedere personal, nu pe cel al instituţiei 

pe care o conduce. 

     Fostul ministru a mai adus în atenţie faptul că România "ar trebui să aibă un cuvât greu de 

spus" într-o uniune energetică, pentru că, "probabil, suntem singura ţară din regiune pentru care 

această uniune nu este o necesitate absolută". Răzvan Nicolescu a explicat: "Suntem numărul trei 

ca independenţă energetică, după Danemarca şi Estonia. Nu avem o nevoie disperată de energie, 

suntem mai degrabă un furnizor de securitate energetică. Putem deveni independenţi de 

importuri". 

     În cadrul aceleiaşi dezbateri, Victor Boştinaru, membru al Parlamentului European, a declarat 

că realizarea uniunii energetice îşi propune reducerea dependenţei faţă de un singur furnizor, de 

Rusia, dar şi de monopolul transportului de gaze. Conform spuselor sale, Rusia, "acest monopol 

sau cvasimonopol al furnizării de energie, a adus Europa nu doar într-o stare de dependenţă 

bolnăvicioasă faţă de gazul rusesc, dar şi-a permis să utilizeze Gazprom ca pe o armată roşie în 

scopuri politice şi le-a creat unor state vulnerabilităţi nu doar economice, ci şi vulnerabilităţi de 

securitate, care au fost amplificate în contextul crizei".  

     În opinia europarlamentarului, în acest proiect este importantă obligativitatea de a gândi surse 

de energie, dar şi rute alternative de transport al gazelor.  

DACĂ ÎI ESTE ASIGURAT VENITUL REGLEMENTAT,  

Transelectrica nu se opune uniformizării tarifelor de transport 

 Transportatorul naţional de energie, Transelectrica SA, a transmis reglementatorului pieţei 

(ANRE) că nu se opune propunerii de uniformizare a tarifelor de introducere a electricităţii în 

reţeaua de transport, în condiţiile în care îşi încasează venitului reglementat necesar îndeplinirii 

obligaţiilor legale. 

     Potrivit sintezei observaţiilor la un proiect al ANRE, reglementatorul a acceptat propunerea 

companiei, şi a precizat că venitul reglementat trebuie recuperat prin tarife, oricare ar fi metoda de 

alocare a costurilor. 

     Transelectrica susţine că modificarea tarifelor zonale trebuie să îi garanteze realizarea şi 

colectarea venitului reglementat aprobat în condiţiile metodologiei în vigoare. ANRE precizează că 

principiile metodologice stabilesc corecţii anuale astfel încât compania recuperează tot venitul 

reglementat. Transelectrica a explicat că uniformizarea tarifelor de introducere a energiei în 

reţeaua de transport ar putea conduce la o creştere a cantităţilor consumului propriu tehnologic, 

ca urmare a unor posibile majorări de cantităţi de energie electrică introduse de producători în 

zonele considerate ca fiind excedentare, ceea ce ar determina creşterea costurilor cu achiziţia 

energiei necesare pentru acoperirea pierderilor din reţea. ANRE a acceptat observaţia şi a 

menţionat că este necesară o evaluare în acest sens realizată de Transelectrica. 

     Producătorii de electricitate vor, însă, să nu mai plătească tariful de injecţie în reţea. Petrom 

susţine că tarifele aplicate la energia introdusă în reţea nu trebuie utilizate pentru a recupera 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=267007
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=267007
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costurile cu infrastructură şi, prin urmare, cu excepţia cazului în care prin aceste tarife se 

recuperează costuri cu pierderile în reţea, acestea ar trebui să fie egale cu zero. 

     Şi Hidroelectrica doreşte tarif zero de injecţie în reţea sau un tarif care să recunoască costurile 

Transelectrica SA cu pierderile tehnologice ale reţelei.  

Comisia Europeană a aprobat un ajutor pentru salvarea Complexului Energetic Hunedoara. 

Suma a crescut de la 100 de milioane de lei la 167 de milioane de lei 

Comisia Europeană a aprobat temporar un ajutor în valoare de 167 de milioane de lei pentru 

salvarea Complexului Energetic Hunedoara, deţinut de Ministerul Energiei. 

„Comisia Europeană a ajuns la concluzia că ajutorul de salvare temporar în valoare de 167 de 

milioane de lei (aproximativ 37,7 milioane de euro) care urmează să fie acordat de autorităţile 

române Complexului Energetic Hunedoara, producătorul de energie electrică şi termică deţinut de 

stat din România, este conform cu normele UE privind ajutoarele de stat. Comisia a constatat, în 

special, că ajutorul a fost limitat la suma necesară pentru a-i permite CE Hunedoara să îşi 

desfăşure în continuare activităţile de exploatare a centralelor sale electrice în următoarele şase 

luni“, potrivit unui anunţ al CE. 

Guvernul va acorda companiei împrumuturi pe termen scurt care să îi permită să îşi plătească 

creditorii şi să îşi menţină activităţile de exploatare până când va fi în măsură să prezinte un plan 

de restructurare. 

La sfârşitul celor şase luni, producătorul de cărbune şi electricitate va rambursa ajutorul sau 

România va notifica un plan de restructurare, care va stabili măsurile de asigurare a viabilităţii pe 

termen lung a companiei. 

Ca urmare a pierderilor înregistrate în 2013 şi în 2014, Complexul Energetic Hunedoara se 

confruntă cu probleme grave de lichiditate, arată CE. 

Investiţii în mediu şi disponibilizări la CE Oltenia 

Complexul Energetic Oltenia a alocat peste 870 de milioane de lei pentru investiţiile de mediu şi 

pentru proiectele pe care trebuie să le finalizeze în acest an. O parte din buget este destinată 

construirii unei fabrici de brichete, la Motru. Brichetele realizate aici vor fi folosite pentru producerea 

de energie electrică şi termică în termocentrale, dar vor fi vândute şi către terţi. Conducerea 

Complexului Energetic Oltenia şi-a propus, prin bugetul din acest an, o creştere cu 5% a vânzărilor, 

respectiv realizarea unei producţii de 14 TWh, mai mult decât anul trecut. De asemenea, şi 

producţia de cărbune va fi mai mare cu 15% decât cea de anul trecut. Deocamdată, şefii companiei 

se aşteaptă ca în următoarea lună vânzările de energie electrică să mai scadă. Acestea vor 

depinde şi de cât de secetoasă va fi această vară. Pentru a nu întâmpina probleme economice 

majore, Complexul Energetic Oltenia a externalizat 1.092 de salariaţi de la Cariera Berbeşti. 

Oamenii au trecut în subordinea CET Govora. Totodată, de la 1 mai, 2. 

133 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia vor intra în perioada de preaviz, urmând să fie 

disponibilizaţi colectiv începând cu 1 iunie. Administraţia CEO şi-a propus să închidă şi Cariera 

Peşteana Sud şi grupurile 1 şi 6 de la SE Turceni. 

Contractul de cărbune al CE Oltenia cu Serbia, sub semnul întrebării 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/comisia-europeana-aprobat-ajutor-salvarea-complexului-energetic-hunedoara-suma-crescut-100-milioane-lei-167-milioane-lei-1_5536348fcfbe376e35651458/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/comisia-europeana-aprobat-ajutor-salvarea-complexului-energetic-hunedoara-suma-crescut-100-milioane-lei-167-milioane-lei-1_5536348fcfbe376e35651458/index.html
http://www.curierulnational.ro/Actualitate%20Companii/2015-04-23/Investitii+in+mediu+si+disponibilizari+la+CE+Oltenia&hl=energ&tip=toate
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Contractul de livrare a cărbunelui de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) către Ministerul 

Energiei din Serbia este în pericol să fie reziliat. Conducerea Complexului Energetic Oltenia a 

recunoscut faptul că sunt probleme în privinţa derulării contractului care prevede exportul a peste 

1,2 milioane de tone de lignit în primele şase luni ale acestui an. Potrivit managerului Complexului 

Energetic Oltenia, Laurenţiu Ciurel, este luată în calcul inclusiv varianta rezilierii contractului, dacă 

firma care preia cărbunele nu îşi onorează obligaţiile. Cărbunele pentru Serbia este livrat printr-un 

intermediar, respectiv firma BVA Coal din Constanţa. 

Havrileţ: Preţul final al gazelor va creşte de la 1 iulie cu 5-8% pentru populaţie din cauza 

liberalizării  

Factura finală a consumatorilor casnici de gaze naturale va creşte de la 1 iulie cu 5-8% din cauza 

aplicării unei noi etape în calendarul de liberalizare a gazelor, a afirmat Niculae Havrileţ, 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

”Va fi o creştere, dar nu foarte importantă, de 5-8%. Creşterea va fi doar pentru populaţie doarece 

de la 1 ianuarie nu mai avem piaţă reglementată pentru consumatorii industriali”, a anunţat şeful 

ANRE. Preţul gazelor a scăzut cu 9% de la 1 aprilie pentru clienţii GdF SUEZ - care alimentează 

sudul ţării, şi a crescut cu 1,5% pentru clienţii alimentati de către E.ON, care distribuie gaze în 

partea de nord a ţării. Liberalizarea gazelor înseamnă scumpirea gazelor de producţie internă până 

la nivelul actual al pieţei, situat undeva între 85 şi 90 de lei pe MWh. Preţul actual al producţiei 

interne este de 53 de lei pe MWh. Anterior, în luna februarie, Guvernul nu a convenit o scrisoare 

de intenţie cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) din cauza liberalizării impuse la gaze, Executivul 

nefiind de acord să crească preţurile, celălalt motiv fiind sectorul de cărbune, care trebuie 

restructurat. 

 

 

 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi 
volume 

01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04 10.04 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

43,49 90,92 26,18 73,04 74,48 96,11 49,02 175,60 89,39 157,11 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

493,49 540,92 476,18 523,04 524,48 546,11 499,02 625,60 539,39 607,11 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

58.567 62.070 65.969 51.810 46.198 72.274 77.313 76.047 71.576 59.937 

 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/havrilet-pretul-final-gazelor-creste-1-iulie-5-8-populatie-cauza-liberalizarii-1_5538afcfcfbe376e3578508d/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/havrilet-pretul-final-gazelor-creste-1-iulie-5-8-populatie-cauza-liberalizarii-1_5538afcfcfbe376e3578508d/index.html
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Preţuri şi 
volume 

11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

148,77 90,99 64,14 144,50 140,99 143,38 134,49 102,77 71,52 135,08 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

598,77 540,99 514,14 594,50 590,99 593,38 584,49 552,77 521,52 585,08 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

47.939 44.743 44.196 55.210 61.603 59.176 58.497 52.777 47.828 58.662 

 

 
Preţuri şi 
volume 

21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

172,32 165,87 162,08 168,09 128,99 103,68 149,96 107,07 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei 
+pret PZU) 

622,32 615,87 612,08 618,09 578,99 553,68 599,96 557,07 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

59.986 57.075 59.932 58.913 51.747 47.905 60.429 61.830 

 

 
 

 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  
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