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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Scutirile de la plata certificatelor verzi, condiţionate  

Consumatorii industriali care vor fi exceptaţi de la plata a până la 85% din certificatele verzi vor fi 

nevoiţi să menţină locurile de muncă pe durata schemei de sprijin, adică timp de 10 ani, şi vor 

trebui să-şi diminueze consumul de energie cu 20%, până în 2020. 

Aceste prevederi sunt cuprinse în anexa proiectului de Hotărâre de Guvern iniţiat de Ministerul 

Economiei privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. 

Pentru a beneficia de schema de sprijin, companiile industriale trebuie să îndeplinească mai multe 

condiţii, cumulativ, notează Agerpres. Astfel, ele nu trebuie să înregistreze debite restante la 

bugetele componente ale bugetului general consolidat. În plus, trebuie să efectueze investiţii în 

urma cărora consumul de energie primară să scadă cu 20% până în anul 2020. 

Companiile care nu vor mai plăti certificate verzi nu vor putea face concedieri  

Marii consumatori de energie din România vor putea achiziţiona cu până la 85% mai puţine 

certificate verzi decât erau obligaţi până acum, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern iniţiat de 

Ministerul Economiei. Pentru a beneficia de această facilitate companiile trebuie să respecte unele 

reguli. Vor fi obligate să menţină locurile de muncă timp de 10 ani şi să încheie parteneriate cu 

instituţii de învăţământ pentru realizarea de specializări în domeniul de activitate în vederea 

creşterii nivelului profesional şi atragerea de personal calificat. În plus, trebuie să efectueze 

investiţii în urma cărora consumul de energie primară să scadă cu 20% până în anul 2020. În acest 

sens, agenţii economici vor fi obligaţi să îşi realizeze audituri energetice împreună cu experţi 

autorizaţi, atât înainte, cât şi după implementarea acestor investiţii. 

Nu orice companie poate să beneficieze de scutirea de la plata certificatelor verzi, ci doar cele 

care nu au datorii la bugetele componente ale bugetului general consolidat. Dacă îndeplinesc acest 

criterii, atunci consumatorii ale căror costuri cu energia reprezintă mai mult de 20% din totalul 

costurilor vor fi exceptaţi de la plata a 85% din certificatele verzi. Cei a căror intensitate energetică 

este cuprinsă între 10% şi 20% vor fi scutiţi de 60% din certificate, iar cei cu o intensitate cuprinsă 

între 5% şi 10% pot achiziţiona doar 40% din cât erau obligaţi până acum. 

Proiect European 

Am elaborat acest proiect de Hotărâre la scurt timp după ce Comisia Europeană a făcut publice 

noile orientări în domeniu. Menţinerea competitivităţii industriei locale este un angajament asumat 

de Guvernul României, deoarece activitatea companiilor energo-intensive are un important impact 

la nivel socio-economic prin veniturile generate la bugetul de stat şi locurile de muncă create”, a 

declarat ministrul Economiei, Constantin Niţă. 

http://www.puterea.ro/economie/scuturile-de-la-plata-certificatelor-verzi-conditionate-90639.html
http://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/companiile-care-nu-vor-mai-plati-certificate-verzi-nu-vor-putea-face-concedieri-666516.html
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ENERGIE REGENERABILĂ. Ministrul Energiei, Răzvan Nicolescu, pune cruce proiectelor 

noi 

Investiţiile noi în proiectele pe regenerabile sunt ca şi compromise. Asta cu toate că astfel de 

proiecte se pot ridica la nivelul zecilor sau chiar sutelor de milioane de euro, şi ar crea locuri de 

muncă de plan local. Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, spune că schema de 

sprijin pentru investiţiile în energia obţinută din surse regenerabile trebuie ajustată, pentru că 

România nu îşi mai permite să susţină investiţiile viitoare în regenerabile. Producătorii de energie 

regenerabilă primesc subvenţii sub forma certificatelor verzi, pe care le plătesc toţi consumatorii, 

inclusiv cei casnici, şi care sunt reliefate separat în factura lunară la electricitate. 

„Am creat un grup de lucru chiar din prima săptămână în care m-am instalat în această poziţie. 

Cred că trebuie să dăm un mesaj foarte cinstit şi foarte clar. Trebuie să spunem că nu ne mai 

putem permite şi că nu vom mai încuraja în anii viitori instalarea de noi capacităţi de producţie 

pentru energie regenerabilă. Nu ne mai putem permite, şi aceasta este una dintre primele conculzii 

pe care le-am tras după primele discuţii referitoare la modificarea strategiei energetice a României. 

Nu ne mai permitem, mai ales în eolian şi fotovoltaic, pentru că la biomasă este altă situaţie”, a 

declarat ministrul Energiei, citat de economica.net. 

Aureliu Leca: "Ne putem reduce consumul de energie cu până la 24%" 

Eficienţa energetică poate fi îmbunătăţită cu 16-24%, în special prin reducerea consumului de 

energie, iar prioritatea numărul unu a României ar trebui să fie utilizarea fondurilor UE pentru a 

creşte eficienţa energetică în zonele în care potenţialul de economisire este cel mai mare, a 

declarat, ieri, prof. univ. dr. Aureliu Leca. 

     Domnia sa a explicat, citat de Agerpres: "Liberalizarea preţurilor la energie se realizează într-

un sector energetic extrem de nesustenabil, care îşi asumă pierderi uriaşe. Având în vedere 

întârzierea reformei, dereglementarea preţurilor va pune o presiune semnificativă asupra 

consumatorilor. Măsurile necesare pentru a atenua acest şoc vizează o reducere atât a consumului 

de energie (prin eficienţa energetică), cât şi a pierderilor de energie (prin modernizarea 

infrastructurii învechite). Conform studiilor, eficienţa energetică poate fi îmbunătăţită cu 16-24%. 

În acest moment, la nivelul României pierderile de energie sunt de 30-35%, procent care la rândul 

său este dominat de blocurile de locuinţe - cu pierderi de 40%, în timp ce la nivelul industriei există 

pierderi de 13%". 

     Profesorul Leca susţine că imobilele publice şi rezidenţiale au cel mai mare potenţial de 

economisire a necesarului de energie, de 40-50%. Domnia sa consideră că este de dorit o 

permanentizare a impozitului pe profitul în exces, determinat de liberalizarea preţurilor pusă în 

aplicare la începutul anului 2012. Fondurile colectate de la companii trebuie folosite pentru a-i 

sprijini pe consumatorii vulnerabili.   

Nicolescu doreşte consens politic pe tema strategiei energetice 

Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, doreşte ca până la sfârşitul lunii septembrie 

sau începutul lunii octombrie să fie întocmit "un draft consolidat" al strategiei energetice, pe care 

să îl discute cu partidele politice. 

http://www.puterea.ro/economie/energie-regenerabila-ministrul-energiei-razvan-nicolescu-pune-cruce-proiectelor-noi-90710.html
http://www.puterea.ro/economie/energie-regenerabila-ministrul-energiei-razvan-nicolescu-pune-cruce-proiectelor-noi-90710.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=235707
http://www.zfcorporate.ro/energie/nicolescu-doreste-consens-politic-pe-tema-strategiei-energetice-12519466
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"Mi-aş dori să avem un draft consolidat al strategiei la sfârşitul lunii septembrie-începutul lunii 

octombrie, pe care să îl discutăm cu partidele politice ca să obţinem un consens politic pentru 

acest sector economic foarte important", a declarat Nicolescu. 

Departamentul pentru Energie a lansat o dezbatere publică privind strategia energetică la 

jumătatea lunii martie. Strategia energetică ar urma să fie aplicată în intervalul 2014-2035. 

Nicolescu a adăugat că, până în prezent, Departamentul pentru Energie a primit un mare număr 

de "contribuţii" din partea consumatorilor, a mediului academic şi a companiilor energetice. 

Fostul ministru delegat pentru Energie Constantin Niţă dorea ca strategia energetică să fie 

realizată de o firmă selectată prin licitaţie, pentru a avea "un punct de vedere neutru". Strategia 

trebuia finalizată anul trecut, dar a fost amânată din cauza lipsei de fonduri. 

Precedenta strategie energetică a României, realizată pentru perioada 2007-2020, este depăşită, 

multe date nemaifiind corelate cu evoluţia pieţei energetice. 

 

Opinie Răzvan Nicolescu, ministrul delegat pentru Energie  

Cum ar putea consumatorii români să fie ajutaţi de Uniunea Europeană să-şi achite o parte 

din „factura“ la energie 

În contextul crizei gazelor dintre Rusia şi Ucraina, se pune tot mai mult problema accelerării 

procesului de creare a unei pieţe  europene unice în domeniul energei şi, implicit, problema unei 

politici europene comune pentru acest sector economic foarte important. Câştigul pe termen mediu 

şi lung al acestui demers poate fi uşor catalogat drept „imens“ pentru întreaga Uniune. 

Mai exact, accelerarea integrării se va face, printre altele, în jurul principiului solidarităţii (unul dintre 

fundamentele pe care s-a creat Uniunea), iar rezultatul aplicării acestui principiu va fi crearea unei 

pieţe unice de energie la nivel european, în care toţi europenii îşi vor pune la un loc resursele şi 

nevoile. În acest context, este posibil ca pe termen scurt, pentru statele care au resurse proprii, 

procesul de accelerare a integrării să genereze unele creşteri de preţuri, în timp ce pentru cei care 

au nevoi mai mari decât resurse să apară, invers, premisele unor preţuri competitive. Evident că 

cei care au resurse vor avea tot timpul preţuri mai mici, însă este posibil ca diferenţele existente 

în prezent să scadă. 

Soluţia pentru populaţia ţărilor din categoria cu resurse mai mari decât nevoi este realizarea mai 

rapidă a unei convergenţe de venituri cu cei din ţările dezvoltate ale UE, în timp ce, pentru sectorul 

industrial, soluţia este eficientizarea. 

În acelaşi timp, este firesc ca într-o Europă socială să definim, la nivel european, un concept de 

consumator vulnerabil (pentru populaţie), astfel încât acest „consumator vulnerabil“ să poată fi 

ajutat pe un principiu asemănător celui folosit în cazul fermierilor, Adică direct din fonduri europene. 

UPDATE Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă prin care se înfiinţează Departamentul 

pentru Privatizare, în subordinea ministrului Constantin Niţă 

Executivul a aprobat o ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare 

şi Administrarea Participaţiilor Statului, organism care urmează să activeze în subordinea 

http://www.zfcorporate.ro/energie/cum-ar-putea-consumatorii-romani-sa-fie-ajutati-de-uniunea-europeana-sa-si-achite-o-parte-din-factura-la-energie-12537165
http://www.zfcorporate.ro/energie/cum-ar-putea-consumatorii-romani-sa-fie-ajutati-de-uniunea-europeana-sa-si-achite-o-parte-din-factura-la-energie-12537165
http://www.zfcorporate.ro/energie/cum-ar-putea-consumatorii-romani-sa-fie-ajutati-de-uniunea-europeana-sa-si-achite-o-parte-din-factura-la-energie-12537165
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/guvernul-adoptat-ordonanta-urgenta-infiinteaza-departamentul-privatizare-subordinea-ministrului-constantin-nita-1_5357c1220d133766a806a179/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/guvernul-adoptat-ordonanta-urgenta-infiinteaza-departamentul-privatizare-subordinea-ministrului-constantin-nita-1_5357c1220d133766a806a179/index.html
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Ministerului Economiei, condus de către Constantin Niţă, şi care va prelua şi administrarea 

companiilor ce vor fi privatizate. 

UPDATE Ordonanţa de urgenţă privind înfiinţarea Departamentului de Privatizare şi Administrare 

a Participaţiilor Statului nu vizează activitatea de administrare a societăţilor de stat din sectorul 

energetic, care rămâne în integralitate în responsabilitatea Departamentului pentru Energie, 

potrivit acestei instituţii. 

"Ordonanţa de urgenţă în cauză nu vizează activitatea de administrare a societăţilor de stat din 

sectorul energetic, care rămâne în integralitate în responsabilitatea Departamentului pentru 

Energie, inclusiv pentru societăţile aflate în privatizare, Ordonanţa vizează posibilitatea de 

delegare către Ministerul Economiei de la toate instituţiile publice cu activităţi în domeniul 

administrării de societăţi de stat a responsabilităţii privind adoptarea strategiilor de privatizare şi 

monitorizării implementării proceselor de privatizare. Această posibilă delegare urmează să se 

stabilească prin viitoare, posibile hotărâri de Guvern pentru fiecare caz în parte", conform sursei 

citate. 

În forma anterioară a acestui proiect, prezentată pe site-ul Ministerului Economiei, actul normativ 

prevedea ca Departamentul pentru Privatizare să preia administrarea companiilor care vor fi listate 

sau privatizate de către statul român. 

E timpul unei Uniuni Energetice 

Criza ucraineană a scos la suprafaţă riscurile la care este supusă Europa prin dependenţa sa faţă 

de gazele ruseşti 

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a aruncat o nouă provocare pe piaţa europeană a ideilor: 

proiectul unei uniuni energetice, pe modelul uniunii bancare, construită ca o soluţie alternativă la 

dependenţa de resursele de origine rusă. 

Într-un articol publicat în Financial Times, Tusk vorbeşte despre cooperarea mai strânsă dintre 

cele 28 de state membre ale Uniunii Europene în privinţa aprovizionării cu ţiţei şi gaz. Propunerea 

premierului polonez vorbeşte despre o posibilă centrală europeană care să se ocupe de 

achiziţionarea volumelor de resurse pentru toate statele Uniunii şi de un mecanism de solidaritate 

prin care cei 28 de membri să îşi asigure susţinere reciprocă în situaţii-limită. La acest din urmă 

capitol este inclusă şi asistarea acelor naţiuni europene care au nevoie de o infrastructură 

alternativă la actualele coridoare ce vin dinspre nord-est. Aceasta înseamnă susţinere financiară 

pentru construcţia de capacităţi de stocare şi gazoducte, notează EUobserver. 

Dependenţa de resursele ruseşti slăbeşte Europa  

"Indiferent cum se încheie conflictul din Ucraina, o primă lecţie este limpede: dependenţa de 

resursele ruseşti slăbeşte Europa", scrie premierul Poloniei. Alternativa ar fi gaz din Statele Unite 

şi Australia, dar şi un plus de profit de pe urma propriilor resurse fosile (cărbuni şi gaz de şist), 

referire care ar putea fi şi o pledoarie pro domo, Polonia fiind unul dintre statele cu zăcăminte 

carbonifere bogate. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

http://www.curierulnational.ro/Economie%20mondiala/2014-04-23/E+timpul+unei+Uniuni+Energetice&hl=energ&tip=toate
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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 

 

 Preţuri şi volume  23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04  

Preţ mediu [Lei/MWh]  216,16 178,00 108,29 101,81 80,62 164,45 230,32 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

 666,16 628,00 558,29 551,81 530,62 614,45 680,32 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

 65.510 63.941 75.983 68.036 55.612 64.077 67.858 

 
 

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. 

23.04 5827 6296 1388 423 2801 1415 -469 94 125 50 

24.04 6363 6766 1489 473 2816 1395 -403 498 44 51 

25.04 6165 7311 1340 461 2625 1411 -1146 1369 54 50 

26.04 5743 6782 1245 454 2437 1421 -1038 1024 149 52 

27.04 5163 5975 1156 450 2182 1421 -813 562 153 51 

28.04 6052 6519 1418 464 2897 1405 -467 177 110 48 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 553 / 2014-03-12 

ACORDARE AI CEE SACELE 4 1-0, GRUP M AGENCY 

 554 / 2014-03-12 

ACORDARE AI CEE DEALUL MURGHIOL, EOL POWER COMPANY 

 555 / 2014-03-12 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, REROPAM 

 556 / 2014-03-12 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, SPINE GREEN FV 

 557 / 2014-03-12 
ACORDARE LICENTA FURNIZARE EE, AXPO ENERGY ROMANIA 

http://anre.ro/decizie.php?id=20272
http://anre.ro/decizie.php?id=20272
http://anre.ro/decizie.php?id=20273
http://anre.ro/decizie.php?id=20273
http://anre.ro/decizie.php?id=20274
http://anre.ro/decizie.php?id=20274
http://anre.ro/decizie.php?id=20275
http://anre.ro/decizie.php?id=20275
http://anre.ro/decizie.php?id=20276
http://anre.ro/decizie.php?id=20276
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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 

 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=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
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 28.04.2014, ora 07.00 – 05.05.2014, ora 07.00 

 Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi stationar în primele doua zile ale intervalului, apoi în crestere pâna la valoarea 
de 8500 m3/s, situându-se sub media multianuala a lunii aprilie (7900 m3/s) si peste media multianuala a lunii mai (7250 m3/s). 
În aval de Portile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului în crestere pe sectoarele Gruia – Calafat si Braila – Tulcea si 
în general în scadere pe sectorul Bechet – Vadu Oii, iar în a doua parte a intervalului vor fi în crestere pe sectorul Gruia – Giurgiu 
si în scadere pe sectorul Oltenita – Tulcea. 
Pe toata durata intervalului de prognoza la statia hidrometrica Isaccea nivelurile se vor situa peste COTA DE ATENTIE. 
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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 


