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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 
 

Care este impactul energiei verzi în factura la curent 

Certificatele verzi reprezintă în acest moment 12% în factura la energie a consumatorilor casnici, 

însă în cazul industriei se ajunge şi la 40%. 

În acest moment există 2.000 de MW instalaţi în ferme eoliene, iar până la finele anului vor mai fi 

puşi în folosinţă încă 400 MW. Iar numai în acest an, mecanismul cu certificate va duce la o 

creştere cu 8% a preţului energiei. Iar pentru anii viitori se va ajunge la un impact de 30,5 

euro/MWh în 2017, ceea ce ar reprezenta circa 56% din preţurile angro ale electricităţii. 

Într-o factură de energie de 60 de lei, energia în sine costă 40 de lei, certificatele verzi acontează 

5 lei, iar alţi 2,5 lei sunt contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă. Restul reprezintă TVA şi 

accize. Adică certificatele verzi reprezintă în acest moment 12% în factura la energie a 

consumatorilor casnici, însă în cazul industriei se ajunge şi la 40%.  

Populaţia a plătit anul trecut subvenţii de 779 de milioane de lei către producătorii de energie 

verde, potrivit unui document al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) care 

detaliază cotele de certificate verzi pentru fiecare furnizor. Per total, populaţia a suportat în 

facturi costurile cu 3,22 milioane de certificate verzi. Un astfel de certificat reprezintă echivalentul 

unui MWh de energie verde produs şi livrat din surse regenerabile. Furnizorii sunt obligaţi să 

achiziţioneze o anumită cotă de certificate proporţională cu cantitatea de energie totală vândută. 

Iar furnizorii transferă ulterior în totalitate aceste costuri abonaţilor lor. România îndeplineşte deja 

în acest moment 97% din ţinta de energie verde asumată pentru 2020. 

Modificarea sprijinului pentru energia verde, discutată mâine la Consiliul Europei 

Premierul Victor Ponta va participa mâine la reuniunea Consiliului Europei, care va avea ca tema 

centrală energia. Domnia sa a declarat astăzi că reuniunea este foarte importantă pentru 

România deoarece va discuta integrarea ţării noastre în politicile europene privind sursele 

regenerabile de energie: "Vrem să susţinem în continuare investiţiile în energia regenerabilă, dar 

trebui să aducem sistemul de sprijin în echilibru cu suportabilitatea industriei şi populaţiei. 

România are cel mai bun sistem de sprijin al energiei verzi, cam de şase ori mai generos decât 

alte state membre. Costurile cu susţinerea acestui sistem de sprijin afectează competivitatea 

industriei noastre, dar şi populaţia, şi de aceea trebuie să găsim un echilibru cât mai repede".  

     Şeful executivului a menţionat că în recenta sa întâlnire cu Lakshmi  Mittal, patronul grupului 

siderurgic ArcelorMittal, s-a discutat problema suportabilităţii preţului energiei de către industria 

siderurgică. Victor Ponta a precizat: "Preţul energiei şi costurile cu susţinerea investiţilor în 

producţia de energie regenerabilă reprezintă o problemă pentru ArcelorMittal nu numai în 

România ci în intreaga Europa. Grupul s-ar putea retrage din Europa din cauza faptului că nu 

mai poate fi competitiv. Trăim într-o lume globală în care sunt ţări şi continente ce oferă preţuri 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/care-impactul-energiei-verzi-factura-curent-1_519a5073053c7dd83fb54008/index.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=206381
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mult mai bune pentru energie. De aceea problema preţului energiei şi competivitatea industriei 

este o temă care va fi discutată la Consiliul Europei de mâine". 

     Premierul Ponta va mai discuta mâine şi despre proiectul Nabucco, despre politica de 

protecţia consumatorilor vulnerabili, politica de interconectare regională a ţării noastre, dar şi 

despre sursele neconveţionale de gaze.  

Fără panouri fotovoltaice pe terenuri agricole 

Islazurile comunale sau alte terenuri agricole nu vor mai putea fi transformate în parcuri 

fotovoltaice. Aceasta este decizia ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, pentru a mai stăvili 

avalanşa de cereri de schimbare a destinaţiei terenurilor. 

“Nu am o dimensiune în momentul de faţă, care sunt suprafeţele agricole care au fost afectate 

de acest lucru, dar o să vă spun că legislaţia este în curs de modificare. Este o chestiune de zile 

până când se va modifica legislaţia iar pe terenurile arabile nu va mai fi permisă amplasarea de 

panouri fotovoltaice”, a spus Daniel Constantin într-o conferinţă organizată după seminarul cu 

tema “Viitoarea Politică Agricolă Comună: oportunităţi şi priorităţi pentru România”. 

Interzicerea montării de panouri solare pe terenurile agricole ar putea fi una dintre măsurile 

incluse în Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, arăta, la sfârşitul 

lunii aprilie, ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă. 

Subvenţionarea energiei fotovoltaice a dus la un adevărat asalt asupra terenurilor agricole, 

păşunile comunale, dar mai ales terenurile arabile fiind cele mai vizate, pentru că sunt 

poziţionate în locuri cu potenţial ridicat pentru energia solară. Energia fotovoltaică beneficiază de 

cel mai puternic sistem de susţinere – 6 certificate verzi pentru fiecare MWh produs şi livrat în 

sistemul energetic naţional. De remarcat, un certificate verde se vinde cu 55 de euro.  

Factura la energie, pe agenda de lucru a summitului UE 

Summitul liderilor UE consacrat energiei vrea sa raspunda la un triplu obiectiv: garantarea unor 

preturi rezonabile pentru consumatori, reducerea facturilor la importuri si asigurarea de productii 

domestice 

Factura la electricitate a devenit, de cateva luni, o tema omniprezenta in dezbaterile privind 

optiunea energetica a UE. Europa risca sa devina singurul continent din lume dependent de 

energie importata. In 2035, aceasta dependenta va depasi 80%, cu consecinte negative pentru 

competitivitatea intreprinderilor europene, avertiza recent presedintele celor 27, Herman van 

Rompuy. 

Pe acest fundal, la summitul de astazi de la Bruxelles, tarile UE vor fi indemnate sa treaca peste 

interesele nationale, deseori contradictorii, pentru a mobiliza investitii considerabile necesare 

dezvoltarii unor surse proprii de energie, constructiei de noi capacitati de productie si dezvoltarii 

unor interconexiuni, in vederea asigurarii transportului de gaze naturale si electricitate. Avem 

nevoie de aproape 1.000 de miliarde de euro pana in 2020, a sustinut Herman van Rompuy. 

Va fi insa posibila identificarea unui acord? Dificila misiune in conditiile in care statele UE se 

confrunta cu recesiunea, fiind, totodata, nevoite sa taie din cheltuielile bugetare pentru a reduce 

http://www.focus-energetic.ro/fara-panouri-fotovoltaice-pe-terenuri-agricole-10738.html
http://incomemagazine.ro/articole/factura-la-energie-pe-agenda-de-lucru-a-summitului-ue
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datoriile si redresa situatia lor financiara. De altfel, proiectul de concluzii nu mentioneaza nici o 

cifra. 

Textul, a carui copie a fost obtinuta de ziaristii de la AFP, aminteste ca fiecare stat membru isi 

stabileste singur compozitia buchetului energetic, fiind, in acelasi timp, obligat sa-si informeze 

partenerii in legatura cu marile decizii energetice nationale cu posibil impact asupra pietei globale 

sau a altor tari membre. Documentul noteaza, de asemenea, ca dezvoltarea energiilor 

regenerabile va continua, dar tinand cont de raportul cost-eficienta si de integrarea in piata 

europeana a electricitatii. 

Se strânge laţul în jurul producătorilor de energie regenerabilă 

Autorităţile tot încearcă, de la începutul anului, să identifice o soluţie echitabilă de modificare a 

schemei de sprijin pentru producătorii de energie verde (solară, eoliană, hidro, biomasă). 

Autorităţile vor ca modificarea să nu descurajeze investiţiile în energia curată, dar şi să facă mai 

suportabilă factura consumatorilor. 

     Prima idee avansată în acest sens a fost micşorarea numărului de certificate verzi acordate 

producătorilor şi diminuarea considerabilă a valorii maxime stabilite pentru un certificat. În aprilie, 

Departamentul pentru Energie a înaintat, însă, un proiect de modificare a Legii privind sprijinul 

acordat energiei curate, în care propune amânarea acordării unui anumit număr de certificate 

timp de trei ani şi scutirea industriei de la plata a jumătate din certificate. 

     Potrivit unor surse din Guvern, autorităţile vor renunţa la această variantă pe motiv că nu-şi 

atinge scopul şi pentru că necesită aprobarea Comisiei Europene, care durează de la câteva luni 

la un an.  

     Se pare că Guvernul consideră mai eficientă o ajustare a cadrului secundar de aplicare a 

Legii privind stimularea producţiei de energie curată. 

     Astfel, Executivul propune ANRE (reglementatorul pieţei de energie, care se ocupă de 

legislaţia secundară) un sistem prin care centralele eoliene ar putea fi penalizate pentru 

dezechilibrele provocate în sistemul energetic, ne-au spus sursele citate. Acest sistem a fost 

prezentat, recent, în exclusivitate de ziarul BURSA. 

     Astfel, Guvernul propune ca centralele eoliene să nu mai primească certificate verzi pentru 

energia produsă în plus faţă de cantitatea prognozată şi notificată Dispecerului Naţional, iar 

preţul minim admis pentru ofertele zilnice de pe Piaţa de Echilibrare administrată de 

Transelectrica să fie unic pentru toţi producătorii, nu diferenţiat pe tipuri de resurse. Această 

măsură, coroborată cu scăderea perioadei de valabilitate a certificatelor verzi la şase luni de la 

16 luni, ar conduce la o scădere cu circa o treime a numărului de certificate emise şi la o 

diminuare cu circa 50% a preţului de tranzacţionare a certificatelor. De asemenea, în cazul în 

care producţia de energie depăşeşte consumul, Dispecerul Energetic va putea descărca toate 

unităţile participante la Piaţa de Echilibrare pe tipuri de resurse şi nu pe trepte de putere. 

     O altă variantă care ar conduce la scăderea costurilor suportate de consumatori cu plata 

certificatelor verzi presupune schimbarea regulilor de oprire a centralelor atunci când producţia 

este prea mare. Astfel, Dispecerul Energetic i-ar putea descărca pe cei care produc 

dezechilibrele (provocate în special de centralele eoliene), în loc să oprească unităţile în funcţie 

de preţul minim admis, aşa cum funcţionează, în prezent, Piaţa de Echilibrare. Potrivit 

regulamentului de funcţionare actual al Pieţei de Echilibrare, în caz de supraproducţie, primele 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=206493
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unităţi oprite sunt cele mai scumpe - centralele termoelectrice. Cele mai "ieftine" unităţi sunt 

eolienele şi solarele. 

     Sursele noastre mai spun că Guvernul cochetează cu ideea de a scoate din legea privind 

energia regenerabilă termenele impuse pentru aplicarea regulilor privind supracompensarea 

(ANRE analizează anual costurile de investiţie a unui MW instalat în surse regenerabile şi scade 

numărul de certificate vezi acordate investitorilor dacă tehnologiile de producţie se ieftinesc). 

Astfel, centralele eoliene vor primi mai puţine certificate din 2014 şi nu din 2015 aşa cum este 

scris în lege. Raportul ANRE pentru 2012 indică supracompensare la producţia de energie 

fotovoltaică şi la producţia eoliană. 

     *  Energia verde versus consumatori, la Consiliul Europei de astăzi 

     România îşi joacă, astăzi, o carte importantă, la Consiliul Europei dedicat Energiei, potrivit 

declaraţiilor de ieri ale premierului Victor Ponta. Astfel, ţara noastră vrea să pledeze pentru 

ajustarea sprijinului acordat energiei regenerabile, pe fondul problemelor de competitivitate din 

industrie, care face cu greu faţă costurilor ridicate cu achiziţia certificatelor verzi. 

Estimare: Majorarea valorii facturilor la energie electrică va fi sub 2% în iulie  

Havrileţ (ANRE): “Consumul de energie va scădea în România” 

Creşterea eficienţei în activităţile de producţie, închiderea unor capacităţi industriale, tendinţele 

demografice vor determina scăderea consumului energetic a afirmat ieri preşedintele ANRE, 

Nicolae Havrileţ, la SEE Energy Forum organizat de Medien Holding. 

Afirmaţia a fost făcută în contextul dezbaterii privnid dimensiunea optimă a schemei de 

subvenţionare a producătorilor de energie verde. “Estimarea unui consum de 75TWh în orizontul 

2020-faţă de 46 TWh în prezent-a fost prea optimistă. Consumul nu va creşte în România, cred 

că ar putea să scadă. Mă refer la eficientizarea energetică, la ultimele evoluţii din industrie, la 

tendinţele demografice. Cred că trebuie să luăm în calcul modificarea legii 222, nu putem asigura 

cantităţile promise producătorilor de energie verde în acest context (24% din producţie, n.n), 

poate doar cu preţul scoaterii din joc a producătorilor tradiţionali (energia termo); să nu uităm 

însă că la CNE Oltenia lucrează însă 30.000 oameni” a subliniat Havrileţ. În prezent (aprilie-mai) 

Hidroelectrica asigură puţin peste 50% din producţie, 15-20% este energie nucleară iar 10-12% 

vine din eolian spune preşedintele ANRE. 

“În acest moment sunt mai mulţi investitori, incusiv italieni, care nu ştiu în ce măsură mai pot 

conta pe business planurile iniţiale. Mai rău, băncile încep să nu mai finanţeze proiectele privind 

energia regenerabilă şi nu exclud faptul de a vedea în curând procese în justiţie deschise 

împotriva statului roman. Nu spune nimeni ca marja de profit să rămână la 22% cât a fost iniţial, 

dar fără un minim de 11% nu poţi avea investitori care să plaseze bani pe termen lung în 

România. Alfel, fondurile vor fi realocate spre alte zone mai permisive. Până la urmă, trebuie 

găsită calea de miloc între profitul investitorilor în energie regenerabilă şi interesele (şi bugetele) 

consumatorilor” a remarcat Adrian Dimache, secretar general al Camerei Italiene de Comerţ. 

Nicolae Havrileţ a mai vorbit de creşterea facturilor la energia electrică din iulie (10% din 

consumul casnic va fi preluat din piaţa liberă) estimând însă că majorările vor fi sub 2%, despre 

eliminarea tarifelor de tranzit între statele din UE fapt ce ar putea afecta profitul Transgaz (se vor 

practica tarife naţionale stabilite de ANRE) şi creionarea consumatorului vulnerabil (“de succesul 

http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/economie/havrilet-anre-consumul-de-energie-va-scadea-in-romania-302534.html
http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/economie/havrilet-anre-consumul-de-energie-va-scadea-in-romania-302534.html
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stabilirii categoriilor de consumatori vulnerabili depinde succesul liberalizării preţurilor la 

energie”). În acest moment autorităţile au în vederea constituirea unui fond de 250  milioane euro 

din suprataxarea producătorilor avantajaţi de liberalizarea preţurilor pentru a spriji consumatorii 

vulnerabili. Rămâne de văzut dacă aceşti bani vor fi suficienţi şi dacă liberalizarea preţurilor la 

gaze şi energie electrică nu va dinamita creşterea economică pe termen lung, având în vedere 

că 70% din PIB este reprezentat în prezent de consum iar puterea de cumpărare a românilor 

este redusă. 

Strategia energetică a României, finalizată anul acesta 

Strategia energetică a României ar putea fi finalizată până la sfârşitul acestui an, prima întâlnire 

de lucru în acest sens urmând să aibă loc pe 10 iunie, potrivit lui Constantin Niţă, ministrul 

Delegat pentru Energie. 

”Sperăm să schiţăm, până în toamnă, o nouă strategie a sectorului energetic din România, în 

perspectiva anilor 2030-2035. În acest scop, încercăm să creăm - la nivelul ministerului - un 

colectiv pentru Strategia energetică a României, iar o primă întâlnire pe acest subiect o vom 

avea pe data de 10 iunie”, a spus oficialul la conferința ”Energy Business Summit”.  

În cadrul noii strategii se va pune accent pe elementele de viziune, încercând o nouă abordare 

faţă de cea folosită la elaborarea vechii strategii, unde nu se făcea doar o detaliere a resurselor 

energetice. Ministrul a mai spus că, tot în cadrul noii strategii, energia nucleară ar putea deţine 

un procent de 10-12% din total putere instalată în România. 

”Dacă vom reuşi punerea în funcţiune a reactoarelor 3 şi 4 ale centralei de la Cernavodă, atunci 

vom obţine încă 2.400 de megawaţi, ceea ce s-ar traduce printr-o pondere a energiei nucleare 

de 10-12% din total putere instalată în România”, a subliniat Niţă. 

Potrivit unui scenariu realizat de Uniunea Europeană pentru anul 2030, mixul de energie va 

proveni din surse regenerabile - în procent de 18%, cărbune - 12%, petrol - 33%, gaze - 22% şi 

energie nucleară - 14%. 

CE a fost "in mare" de acord cu modificarea legii energiei regenerabile 

Comisia Europeana a fost, "in mare", de acord cu propunerile Romaniei privind modificarea 

legislatiei in sectorul productiei energiei regenerabile, care insa nu presupun injumatatirea 

numarului de certificate verzi, ci doar "o amanare", a declarat ministrul delegat pentru Energie, 

Constantin Nita.  

"Comisia Europeana a apreciat ca legea a fost in dezbatere, ca ne-am consultat cu ei, in mare a 

fost de acord cu propunerile noastre", a afirmat Nita la un seminar pe teme energetice, potrivit 

Mediafax. 

Guvernul intentioneaza sa suspende de la tranzactionare o parte a certificatelor verzi primite de 

producatorii de energie regenerabila, cu scopul reducerii facturilor platite de consumatori. Astfel, 

producatorii de energie din surse regenerabile vor putea utiliza, in intervalul 1 iulie-1 ianuarie 

2017, doar jumatate din certificatele verzi atribuite, potrivit propunerii Guvernului. 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/strategia-energetica-a-romaniei-finalizata-anul-acesta-182349.html
http://www.wall-street.ro/articol/Economie/149007/nita-legea-energiei-regenerabile-comisia-europeana.html
http://www.mediafax.ro/
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Pe de alta parte, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei apreciaza ca 

numarul certificatelor verzi acordate producatorilor de energie din surse regenerabile ar trebui 

redus, in unele cazuri chiar si la jumatate. 

"Nu va fi nicio reducere, nicio injumatatire a numarului de certificate verzi. Doar a amanare", a 

adaugat Nita. 

Industria de profil este nemultumita de aceste propuneri, in timp ce comsumatorii mari de energie 

considera ca modificarea este necesara, intrucat ponderea prea mare a energiei verzi in consum 

produce costuri ridicate. 

Nu mai “ploua” cu certificate verzi, dar "pica": Guvernul va esalona subventiile pentru 

energie regenerabila 

Guvernul va esalona subventiile pentru producatorii de energie regenerabila deoarece Romania 

are in prezent "cel mai generos" sistem de acordare a certificatelor verzi, pe care insa nu mai 

reuseste sa il sustina. 

Intrebat de jurnalisti daca Guvernul va diminua subventiile pentru producatorii de energie 

regenerabila, premierul a raspuns ca acestea nu vor fi diminuate, ci esalonate, relateaza 

Mediafax. 

"Nu le diminuam, ci le esalonam, pentru ca este vorba totusi de investitii si vreau sa dam un 

semnal de pastrare a beneficiilor investitiilor. Facem o anumita reesalonare care sa faca 

sustenabila in primul rand activitatea economica, pentru ca mari uzine sunt afectate de cresterea 

pretului la energie si de plata certificatelor verzi, dar in acelasi timp si pentru populatie, pe factura 

fiecaruia dintre noi apar certificatele verzi, ori incercam sa facem un tip de reesalonare, sa 

impingem putin subventiile", a spus Ponta, dupa lucrarile Consiliului European. 

El a aratat ca Romania are in prezent "cel mai generos" sistem de subventii, precizand ca a 

afirmat si in cadrul Consiliului European ca energia regenerabila este in prezent cea mai 

profitabila investitie in Romania, "in afaceri legale sau ilegale". 

Intrebat daca aceasta reesalonare ar insemna si o scadere a valorii facturii pentru consumatori 

nonacasnici, premierul a sustinut ca aceasta reesalonare a platii si a acordarii de certificate verzi 

se reflecta atat in factura pentru populatie, dar mai ales in factura pentru industrie. 

Proiectul de act normativ pentru stabilirea noului sistem de subventionare va fi analizat de 

Guvern saptamana viitoare, fiind pregatite si discutii cu reprezentantii producatorilor de energie 

regenerabila pentru a-i asigura de securitatea investitiilor. 

Constatin Nita: Nu am studiat impactul, dar ordonanta privind amanarea sprijinului pentru 

energia regenerabila va duce la o scadere a facturii cu 10%  

Dupa aproape doua luni de dezbatere publica, proiectul de Ordonanta de Urgenta privind 

reducerea temporara a schemei de sprijin pentru energia regenerabila va ajunge pe masa 

Guvernului in forma initiala, fara modificari semnificative. "Se amana acordarea unui certificat 

pentru eolian, doua pentru energia solara si unul pentru hidro. Cele trei categorii vor intra in cosul 

ANRE si vor fi scoase de acolo peste trei ani de zile", a declarat ministrul delegat pentru energie 

Constantin Nita, in cadrul Bucharest Forum Energy. Practic, se amana acordarea unui numar de 

http://www.wall-street.ro/articol/Companii/148997/nu-mai-ploua-cu-certificate-verzi-dar-pica-guvernul-va-esalona-subventiile-pentru-energie-regenerabila.html
http://www.wall-street.ro/articol/Companii/148997/nu-mai-ploua-cu-certificate-verzi-dar-pica-guvernul-va-esalona-subventiile-pentru-energie-regenerabila.html
http://www.mediafax.ro/
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14859469-constatin-nita-nu-studiat-impactul-dar-ordonanta-energia-regenerabila-duce-scadere-facturii-10.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14859469-constatin-nita-nu-studiat-impactul-dar-ordonanta-energia-regenerabila-duce-scadere-facturii-10.htm
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certificate verzi pana pe 1 ianuarie 2017, urmand sa fie recuperate de beneficiari dupa aceasta 

data. Nita sustine ca de la 1 iulie cand vor intra in vigoare noile prevederi, factura la 

consumatorul casnic se va reduce cu 10%. "Nu am studiat impactul, dar scaderea va fi de 

aproximativ 10%", a adaugat ministrul. 

"Ordonanta a fost agreata de Comisia Europeana, va intra saptamana viitoare in Guvern. Mai 

sunt cateva detalii tehnice de rezolvat in aceste zile, apoi va fi propusa Guvernului spre 

aprobare", a mai spus Nita. 

Departamentul pentru Energie a supus dezbaterii publice, la inceputul lunii aprilie, un proiect de 

ordonanta care modifica legea 220/2008 privind sustinerea si promovarea energiei din resurse 

regenerabile. In urma modificarii,  va fi amanata acordarea unei parti din certificatele verzi timp 

de trei ani si jumatate, pana la 1 ianuarie 2017. In aceasta perioada, va fi acordat un singur 

certificat verde din doua pentru centralele eoliene, doua certificate verzi din trei pentru 

hidrocentrale noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW, si patru certificate din sase pentru 

centralele solare. Toate acestea se acorda pentru fiecare MWh produs si livrat. Restul, adica 1 

certificat pemtru eolian, unul pentru energia hidro si doua pentru energia solara, ajunge intr-un 

cos si va fi acordat dupa 2017 

Cum s-a scumpit energia cu 30% într-un singur an 

Un consumator casnic, cu un apartament cu două camere în Bucureşti, care consumă lunar circa 

190 de kWh de energie, plăteşte acum pentru factura la curent cu 40% mai mult decât în aceeaşi 

perioadă a anului trecut, potrivit calculelor ZF pe baza unor facturi emise de Enel.  

Dacă în urmă cu un an de zile în factură nu se regăseau banii plătiţi pentru energia verde, acum 

contribuţia în contul certificatelor verzi reprezintă circa 10%. 

 Concret, în mai 2012, preţul pentru energia pură era de 0,3247lei pe kWh. La aceşti bani se 

adăugau o contribuţie pentru cogenerare de 0,0185 lei pe fiecare kWh consumat. Acciza era de 

0,004 lei pe kWh, în timp ce taxa radio şi taxa TV erau de 2,5 lei, respectiv 4 lei. La toate acestea 

se mai adaugă o taxă de rezervare şi TVA-ul. În total, pentru un consum de 193 de kWh un 

consumator cu un apartament cu două camere din Bucureşti a plătit în luna mai a anului trecut o 

factură de 85,4 lei.  

Acum, acelaşi consumator, cu un consum similar scoate din buznar 120 de lei, practic cu 40% 

mai mult decât anul trecut. De ce? 

 Preţul energiei pure a crescut în acest timp cu 11% până la 0,3614 pe kWh. Contribuţia pentru 

cogenerare s-a scumpit şi ea cu 24%, până la 0,0231. Chiar şi aşa, cea mai mare contribuţie o 

au certificatele verzi care au început să se vadă în facturi din toamna anului trecut. Practic pentru 

fiecare kWh consumat, un client casnic trebuie să platească o taxă de 0,05 pentru energia verde, 

care, paradoxal, nici măcar nu intră în coşul de energie cu care este alimentat.  

 Taxa radio, taxa TV, accizele şi TVA-ul s-au păstrat la un nivel similar cu cel de anul trecut. La 

final, acum pentru aceeaşi cantitate de 193 de kWh un consumator trebuie să plătească 120 de 

lei, cu 40% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.  

Din cei 120 de lei, aproape 12 lei reprezintă numai contribuţia pentru certificatele verzi, plus TVA. 

http://www.zf.ro/companii/energie/cum-s-a-scumpit-energia-cu-30-intr-un-singur-an-10898015
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Iulian Iancu, la Bucharest Forum/Energy: „Taxele au crescut de 10 ori mai mult decât 

costurile de producţie a energiei, şi asta se vede pe facturi” 

Şeful Comisiei pentru Industrie şi Servicii din Camera Deputaţilor, Iulian Iancu, a declarat la 

Bucharest Forum/Energy, că principalul factor care frânează dezvoltarea sistemului energetic 

este povara fiscală şi a dat un exemplu din Germania în acest sens. 

„Preţul energiei a scăzut la nivelul producţiei, dar taxele sunt mult mai mari. Am să citez acum 

dintr-un studiu făcut în Germania, care arată cât se poate de clar ce influenţă au taxele: o 

gospodărie medie din această ţară plătea, în 2001, la un consum mediu anual de 3.500 de 

kilowati, 12,5 eurocenţi lunar pentru producţie şi 4,6 eurocenţi lunar pentru taxe. Acum, în 2013, 

cu acelaşi consum, plăteşte 14,1 eurocenţi pentru producţie şi 14,7 eurocenţi pentru taxe. Acest 

studiu ne arată cât de mult sunt împiedicate investiţiile în energie din cauza taxelor“, a spus 

Iulian Iancu. 

Planeta are încă destule resurse clasice 

„Regele materiei prime pentru energie va deveni gazul natural. Şi planeta are încă rezerve 

pentru foarte mulţi ani de acum înainte, nu doar pentru gaze. Iată ce spun ultimele statistici la 

nivel mondial: Terra are 860 de miliarde de tone de cărbune, iar consumul anual este de doar 6 

miliarde de tone; există 163 de milioane de tone de petrol, respectiv 1,2 miliarde de barili, ceea 

ce înseamnă că putem asigura consumul pe încă 41 de ani; sunt 86 de trilioane de metri cubi de 

gaze, echivalentul unui consum de 59 de ani, dar asta dacă nu luăm în calcul şi recenta 

descoperire Shell, care va asigura consumul pe 250 de ani“. 

Iulian Iancu a mai arătat că Europa şi-a propus să scadă emisiile de dioxid de carbon de la 4 

miliarde de tone în prezent la 1,4 miliarde de tone în 2030. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

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 22.05 
 

23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05  

Preţ mediu [Lei/MWh] 149,04 
 

196,61 166,62 149,85 109,72 115,41 136.07 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

44.826  56.335 46.208 35.668 28.604 42.487 43.335 

 

 

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 216,21 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 214,53 214,04 212,82 211,11 210,82 210,84 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/iulian-iancu-energie-1_519f1f48c7b855ff56205bc2/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/iulian-iancu-energie-1_519f1f48c7b855ff56205bc2/index.html
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TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

21.05 6010 5951 1626 1058 2175 694 59 396 2 

22.05 6148 6165 1724 878 2172 697 -17 691 2 

23.05 6229 6350 1802 518 2349 698 -121 981 1 

24.05 6062 6079 1798 797 2167 703 -18 614 1 

25.05 5460 5344 1446 783 1985 705 117 423 2 

26.05 5004 4818 1308 724 1677 706 186 401 2 

 
 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 
 

 

Grafice, Harta  
 

 

 

 

In ziua de Joi 23.05.2013 Joi 24.05.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 6196 6354 

Maxim 6879 6969 

Export/Import 112(export) 12(import) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 6308 6342 

Din care: 

Carbune 
1813 2471 

Hidrocarburi 520 436 

Nuclear 699 701 

Eoliene 891 196 

Hidro 2384 2477 
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

in intervalul 26.05.2013, ora 07.00 – 02.06.2013, ora 07.00 

 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere situandu – se la valori cuprinse intre 7000 – 

6600 m3/s, situandu-se sub media multianuala a lunii mai (7250 m3/s) si in ultima zi peste media 

multianuala a lunii iunie (6400 m3/s). 
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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 


