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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

„Ordonanța lăcomiei” scumpește facturile la electricitate cu cel puțin 5% 

Facturi mai mari, companii care se vor retrage de pe piaţă şi investitori care vor ocoli România. Acesta sunt 

efectele taxării suplimentare a companiilor din energie, prevăzute în „Ordonanţa lăcomiei”, avertizează 

reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică din România. 

Potrivit noilor reglementări, firmele din acest domeniu trebuie să plătească Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei o taxă de 2% din cifra de afaceri. 

 

Preţul energiei electrice pe piaţa spot ajunge în vârf la 611 lei/MWh, nou maxim al ultimilor doi ani 

În condiţiile unui consum în creştere, care trebuie acoperit de importuri, preţul energiei electrice pe piaţa 

spot de la Bucureşti a ajuns la 611 lei/MWh, cel mai mare din ultimii doi ani. 

Preţul energiei livrate in data de 16.01.2019, la ora 18.00, este de 611 lei MWh, pe piaţa pentru ziua 

următoare (piaţa spot), potrivit datelor publicate de Operatorul Comecial al Pieţei de Energie electrică şi 

gaze. Este un nou record al ultimilor doi ani, în condiţiile în care precedentul fusese bătut în 10 ianuarie, 

când preţul ajunsese la 610 lei. 

Preţul mediu pe toate intervalele orare este de 97,6 euro/MWh, cu peste 12% mai mare faţă de ziua 

precedentă , iar preţul pentru intervalul 9-20 este de 121 de euro, cu 11,5% peste cel din şedinţa precedentă. 

Preţurile sunt mult mai mari decât cele din Slovacia şi Cehia (52,4 euro şi 49,6 euro – medie a întregii zile) 

dar sunt la acelaşi nivel cu cele de pe cealaltă piaţă cu care România este cuplată, Ungaria. 

 

România înregistrează, de o săptămână încontinuu, cele mai mari preţuri spot la electricitate din Europa 

Cum piaţa spot de electricitate din România înregistrează ziua şi recordul de preţ, electricitatea tranzacţionată 

la noi a devenit cea mai scumpă de pe toate pieţele din Europa. 

Imaginea care nu are nevoie de prea multe comentarii o puteţi vedea mai jos, şi este extrasă de pe site-ul 

Operatorului Comercial al Pieţei de Energie Electrică şi Gaze (OPCOM). Ea prezintă media aritmetică 

zilnică a preţurilor de tranzacţionare pe pieţele din Europa. 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=0395bea30c&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=49118bf2ba&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=ead9f54e70&e=7638fef4dd
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Cel mai scump ianuarie pe piaţa energiei din istorie 

Situaţia tensionată de la Complexul Energetic Oltenia, completată de insuficienţa capacităţilor locale de 

producţie a energiei pentru asigurarea consumului intern, au ridicat preţul energiei spot la 631 lei/MWh, în 

intervalul orar 18-21 de azi energia fiind vândută în fiecare oră cu peste 600 lei/MWh. 

Cu această „performanţă“ media de până acum a lunii ianuarie face istorie, fiind mai mare decât cea din 

2017, una dintre cele mai dificile luni pentru energia românească. 

 

Traderii europeni de energie cer Guvernului să suspende de urgență taxa ANRE de 2% pe cifra de afaceri a 

companiilor din sector: "Efectele vor fi devastatoare" 

Federația Europeană a Traderilor de Energie (European Federation of Energy Traders - EFET), cea mai 

importantă organizație de profil de pe continent, cere Guvernului României să suspende de urgență aplicarea 

taxei ANRE de 2% pe cifra de afaceri a companiilor energetice, introdusă de anul acesta prin OUG nr. 

114/2018. Taxa, care oficial poartă numele de contribuție bănescă, a fost majorată prin OUG de 20 de ori 

față de nivelul din 2018, respectiv de la doar 0,1 la 2% din cifra de afaceri anuală a deținătorilor de licențe. 

"EFET consideră că OUG nr. 114/2018, intrată în vigoare pe 29 decembrie 2018, trebuie suspendată de 

urgență. Ordonanța va avea efecte adverse asupra pieței de electricitate din România, asupra consumatorilor 

români, precum și asupra bunăstării sociale a țării", se arată într-un comunicat al Federației. 

 

Noua taxă de 2% pe cifra de afaceri din energie va fi anulată doar pentru centralele pe cărbune-surse 

Scutirea de la plata de 2% a taxei pe cifra de afaceri, impusă prin OUG 114, se va aplica doar pentru 

producătorii de energie pe bază de cărbune, nu şi pentru ceilalţi, aşa cum spera piaţa. 

“Scutirea se va aplica doar pentru cărbune. Costurile cu certificatele de emisii au crescut foarte mult” ne-a 

declarat un oficial guvernamental întrebat dacă scutirea se va aplica tutror producătorilor de energie, în 

condiţiile în care anularea taxei doar pentru centralele pe cărbune ar putea fi socotită anticoncurenţială. 

Amintim că taxa de 2% pe cifra de afaceri a tuturor firmelor din România care au licenţe de la ANRE, cu 

excepţia energiei termice,  a fost introdusă prin celebra OUG 114, iar ulterior, ANRE a stabilit că până la 20 

februarie toate firmele care trebuie să plătească taxa trebui să trimite estimările cu cifra de afaceri a anului 

trecut, pentru a se calcula cât vor avea de plată. 

 

ANRE favorizează sistemul centralizat: Primește un preț mai mare pentru electricitatea consumatorilor 

casnici, iar Nucleraelectrica și Hidroelectrica trebuie să se mulțumească cu mult mai puțin 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=5aba4f5691&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=567a95e9c3&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=567a95e9c3&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=2396029bb4&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=5a5ca068f8&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=5a5ca068f8&e=7638fef4dd
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Principalul obiectiv al reintroducerii controlului prețului la electricitate nu este scăderea facturii 

consumatorilor casnici, lucru recunoscut de altfel Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul 

Energiei (ANRE), ci salvarea sistemelor de încălzire centralizate. Astfel, centralele de cogenerare, deși sunt 

incluse, alături de Nuclearelectrica și Hidroelectrica în coșul dedicat alimentării clienților casnici la preț 

reglementat, nu vor încasa un preț format din costul de producție plus o rata de profit de 5%, ci un preț mult 

mai mare, 90% din prețul mediu de pe piața pentru ziua următoare (PZU), cea mai scumpă piață din România, 

potrivit unui proiect de ordin ANRE. De ce este important: Marți vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege 

a declarat că există foarte multe persoane care au nevoie de ajutoare pentru plata facturii la energie, dar nu 

beneficiază de ele, în schimb statul acordă subvenții uniforme, pentru toți consumatorii. Oficialul se referea, 

foarte probabil, la clienții din sistemele centralizate de încălzire, care beneficiază de subvenții de 60-70% 

din prețul gigacaloriei finanțate de la bugetele locale, indiferent de veniturile realizate. De exemplui, 561.000 

de gospodăriii din Capitală conectate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice plătesc doar 163 

lei pe gigacalorie, unul dintre cele mai mici la nivel de țară, diferența de 60% fiind subvenționată din bugetul 

Primăriei Capitalei. 

 

CET-urile primesc preţ reglementat pentru energia electrică, 90% din preţul mediu de pe piaţa spot 

Un proiect de ordin al ANRE arată că preţul reglementat la care centralele care funcţionează în regim de 

cogenerare de înaltă eficienţă vor vinde energie pe viitoarea piaţă reglementată este de 90% din preţul mediu 

al Pieţei pentru Ziua Următoare şi Pieţei Intrazilnice. 

Iată prevederea din proiectul de ordin. 

“Prețul reglementat pentru energia electrică produsă în centrale de cogenerare de înaltă eficiență este stabilit 

la nivelul a 90% din preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice realizat pe PZU şi pe PI de energie 

electrică, după cum urmează: 

Energia, mai scumpă prin OUG. Fost ministru: Nu am văzut act normativ mai prost 

În ultimele zile vedem cum se scumpeşte energia electrică. Acum e pusă şi în contextul grevei minerilor de 

la Complexul Energetic Oltenia. Dar, privit în ansamblu, trebuie să adăugăm şi producţia redusă de energie. 

Se fac mai multe importuri iar tariful orar maxim pe bursă, pentru energia care va fi livrată mâine, 

17.01.2019, a ajuns la 630 de lei, cu 50 de lei sub recordul istoric, record stabilit acum doi ani. 

 

CE Oltenia a terminat anul 2018 pe pierdere din cauza certificatelor de emisii. În acest an, le va include în 

preţul energiei 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=8a450fd9e1&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=e688d4a9e4&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=c511620e68&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=1c8580f24e&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=1c8580f24e&e=7638fef4dd
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Complexul Energetic Oltenia a încheiat cu pierderi anul trecut, din cauza costurilor mari cu emisiile de dioxid 

de carbon, iar contribuţia de 2% din cifra de afaceri nu va afecta semnificativ compania în acest an, a declarat, 

luni, pentru Agerpres, directorul general al companiei, Sorin Boza. 

„Comisia Europeană a estimat, la începutul anului 2018, un preţ de 8 euro pe certificatul de emisii, estimare 

pe baza căreia noi ne-am construit bugetul. Acest preţ a ajuns la 22 de euro. Diferenţa reprezintă o pierdere 

financiară imensă, care depăşeşte rezultatul operaţional pozitiv, iar, per total, ieşim pe minus”, a spus 

oficialul CE Oltenia, fără a oferi vreo cifră. 

Pentru anul viitor, compania are în vedere internalizarea costului cu emisiile de carbon în preţul de producţie 

a energiei. 

 

Analişti: Taxa pe energie va fi pusă de mai multe ori pe acelaşi MWh, pe toată filiera de la producător la 

consumator 

Ordonanţa 114, cea care impune şi taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie, poate duce la 

scumpirea majoră a fiecărui MWh care ajunge la consumator, pentru că taxa va fi pusă de mai multe ori pe 

acelaşi MWh, pe toată filiera de la producător la consumator, consideră analiştii Deloitte. Economistul 

Dragoş Cabat avertizase că firmele de distribuţie nu vor putea face faţă. 

Impactul va fi semnificativ, având în vedere majorarea acestei taxe, care se preleva şi anterior la un procent 

de 10 pana la de 20 de ori mai mic. Ca urmare a majorării substanţiale, se pune problema suportabilităţii 

financiare şi, în cele din urmă, chiar a supravieţuirii anumitor agenţi economici, pentru că taxa este impusă 

pe cifra de afaceri”, a declarat Dan Bădin, partener Servicii Fiscale şi Juridice, Deloitte România, pentru 

HotNews.ro. 

Ne aşteptăm ca unele societăţi să intre pe pierdere, fiind dificil să susţină din marja lor această taxă. Rămâne 

să vedem şi cum se va reflecta această taxă în nota de plată decontată de consumatorul final. 

 

CONFIRMARE: Taxa de 2% impusă companiilor din energie - aplicată la cifrele de afaceri estimate pentru 

2018, realizate la prețuri libere, nu reglementate 

Companiile din energie licențiate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) 

vor achita contribuția de 2% pe o cifră de afaceri mai mare, pe cea estimată pe anul trecut, an în care prețurile 

nu erau plafonate, în cazul gazelor, sau controlate de Autoritate, în cazul energiei electrice. Acest lucru a fost 

anticipat anterior de Profit.ro și este introdus acum, oficial, într-un proiect de metodologie al ANRE. 

Companiile au la dispoziție 10 zile pentru a trimite ANRE observații. 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=9ca7d7a29e&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=47209c4495&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=47209c4495&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=7335644820&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=7335644820&e=7638fef4dd
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De ce este important: Gabriel Biriș, partener la Biris Goran SPARL și fost secretar de stat în Ministerul 

Finanțelor, atenționa că noua taxă va pune o presiune fiscală extrem de ridicată asupra prețurilor. “Să nu 

uitam că această taxă/contribuție se aplică la fiecare jucător de pe lanț, în cascadă, și va fi suportată de către 

consumatorii finali. Cel puțin un sfert din prețul energiei la priză va fi astfel compus din această contribuție 

(minimum 6% pentru un lanț scurt de distribuție din 4 jucători) și TVA.” 

 

Taxa de 2% se aplică și pentru certificatele verzi. Moise, PATRES: Aplicăm o taxă la o subvenție? 

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a decis ca taxa de 2% să se achite și 

pentru certificatele verzi. “În proiectul ANRE scrie că această contribuţie se aplică şi pentru certificatele 

verzi. Este ceva în plus faţă de OUG 114, care se referă doar la energie electrică şi gaze, nicidecum la 

certificatele verzi. Acestea reprezintă o subvenţie. Aplicăm o taxă la o subvenţie? Mi se pare ciudat”, a 

declarat Martin Moise, Primvicepreședinte PATRES pentru Agerpres. 

 

Exces de zel pe ANRE. Deși OUG 114 nu prevede, taxa de 2% se aplică și pentru certificatele verzi. Este o 

taxă la o subvenţie! Se încalcă reglementări contabile, susțin regenerabilii 

În prezent, certificatele verzi sunt contabilizate într-un cont special și au valoare doar în momentul 

tranzacționării. Un astfel de cont special se află în afara bilanțului contabil, iar certificatele verzi nu pot fi 

luate în calcul la cifra de afaceri totală a unei companii, potrivit producătorilor din sectorul regenerabilelor 

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a finalizat reglementările pentru 

aplicarea OUG 114/2018 și așteaptă, zilele acestea, observații și propuneri de la participanții la piața energiei. 

Deciziile reglementatorului au bulversat și mai mult operatorii din energie, care sperau că, urmare a 

protestelor, autoritățile se vor răzgândi și vor renunța la suprataxare și prețuri reglementate. 

Expert, despre criza din energie: ”Dacă nimic nu se schimbă, sfârșitul e aproape. Vă sfătuiesc să aveți în casă 

un mănunchi de lumânări”  

Politica statului de a lua 90% din profiturile companiilor sale la buget și de a taxa cu 2% societățile din 

domeniu face ca producătorii de energie electrică să nu mai aibă bani pentru investiții și, dacă nimic nu se 

schimbă, ”sfârșitul e aproape”, avertizează Gabriel Dumitrașcu, expert în domeniu și fost șef al Direcției de 

Administrare și Privatizare din Ministerul Energiei.  

 

Lipsa investitiilor urca pretul energiei 

Prelungirea grevei minerilor de la Complexul Energetic Oltenia risca sa declanseze o criza fara precedent in 

sectorul energetic national. Ca urmare a epuizarii stocului de carbune, un grup energetic de 330 MW de la 

Termocentrale Rovinari a fost inchis. Prezent la Targu-Jiu, ministrul Anton le-a promis minerilor o crestere 

a salariilor cu 1.000 lei. Asta inseamna peste 100 milioane lei in plus la fondul de salarii pentru o companie 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=0537195fc0&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=19b19a1fb6&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=19b19a1fb6&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=b63227ab01&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=b63227ab01&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=51e66393bb&e=7638fef4dd
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care, in ultimii cinci ani, a inregistrat pierderi de peste 2 miliarde lei. Refuzand restructurarea de personal, 

optimizarea de costuri si retehnologizarea, statul condamna CE Oltenia la faliment. Cresterea de peste patru 

ori in ultimul an, de la 5 la peste 20 euro certificatul CO2, va grabi si mai mult acest deznodamant. 

 

Își mai poate asigura România consumul de energie din resurse proprii? Transelectrica anticipa de mulți ani 

deficitul de producție din iarna aceasta 

Deși capacitatea totală instalată în centralele de producție de energie electrică din România era de peste 

24.700 MW anul trecut, iar cea netă de producere – de 18.800 MW, puterea disponibilă netă asigurată era de 

doar 10.850 MW, din cauza volumului mare de putere indisponibilă compus din unități de producție active 

"pe hârtie", dar aflate în conservare, din centrale oprite programat sau accidental pentru reparații (în special 

pe cărbune și gaze), din capacități ținute în rezervă pentru servicii de sistem, precum și din parcuri eoliene 

și fotovoltaice cu producție intermitentă, care funcționează la putere maximă doar un număr mic de ore. 

Astfel, puterea disponibilă netă asigurată în sistemul energetic național era în 2018 cu 5% (574 MW) mai 

mică decât în urmă cu 10 ani, potrivit celor mai recente date ale Transelectrica, în timp ce consumul la vârf 

de sarcină luat ca referință a crescut cu peste 4%, de la 8.464 la 8.855 MW. Asta în condițiile în care, în 

prezent, în iarna aceasta, România importă în mod constant energie atunci când consumul depășește pragul 

de 9.000 MW, din cauza producției interne insuficiente. 

 

ANRE a aruncat buzduganul. Proiectul de Ordin care urmeaza faca lumina dupa aparitia Ordonantei 

114/2018 a fost pus in dezbatere publica 

Faptul ca toate companiile din sectorul energiei electrice si gazelor naturale vor plati taxa de 2% din cifra de 

afaceri catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei nu este nici o surpriza atata vreme 

cat acest lucru a fost deja stipulat in Ordonanta. Faptul ca aceasta taxa se va plati retroactiv este insa cu totul 

altceva. La discutiile pe care operatorii din energie si gaze le-au avut cu reprezentantii ANRE, singura 

speranta a acestora era sa convinga autoritatea ca taxa de 2% sa fie platita din 2019, eventual trimestrial, si 

in nici un caz retroactiv, respectiv si pe anul 2018. Iluzia s-a spulberat rapid insa si nu pentru ca asa ar fi vrut 

cei de la ANRE, ci pentru ca asa vrea guvernul, care are nevoie disperata de bani. Cu alte cuvinte, Autoritatea 

de reglementare, care prin lege si prin directivele europene este o autoritate independenta se dovedeste in 

realitate o sluga plecata a guvernului si a geniului ce-l coordoneaza, Darius Valcov. 

 

Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei, despre plafonarea prețului energiei la consumatorii casnici: 

Domnul Țiriac și domnul Becali nu pot fi protejați de stat la fel ca un pensionar cu câteva sute de lei 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=c49245c1f5&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=c49245c1f5&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=bc73432363&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=bc73432363&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=5483c56852&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=5483c56852&e=7638fef4dd
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România ar trebui să își asume definirea consumatorilor vulnerabili de energie și să renunțe la politica socială 

prin preț de care beneficiază la fel și cei săraci, și cei cu venituri medii, și cei bogați, scrie Răzvan Nicolescu, 

fost ministru al energiei pe contul său de Facebook. "Oamenii bogați nu au nevoie să beneficieze de banii 

companiilor de stat", mai spune Răzvan Nicolescu. 

"Un pensionar cu o pensie de câteva sute de lei nu poate fi protejat de stat la fel ca domnul Țiriac sau domnul 

Becali, de exemplu. Oamenii cu venituri reduse trebuie ajutați mult mai mult decât autoritățile o fac și vor 

sa o faca!", a mai scris Nicolescu. 

Acesta consideră că OUG 114/2014 privind suprataxarea mediului de afaceri și una dintre propunerile 

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) de aplicare a acestui act normativ vor 

îngreuna semnificativ procesul de modernizare al unor importante capacități de producțiue de energie 

electrică, inclusiv a Unității 1 de la Cernavodă. "Acest lucru va transforma România într-un importator de 

energie", mai precizează Răzvan Nicolescu. 

 

ANALIZĂ Ordonanța 114 transformă România în importator net de energie. Se anunță vremuri grele pentru 

producătorii autohtoni 

Începând din primele zile ale acestui an România a devenit brusc importator net de electricitate în condițiile 

în care, cel puțin pe hârtie, puterea instalată este de două ori mai mare decât maximul consumului. Întrebarea 

este ce s-a schimbat față de anii trecuți. Infrastructura (de producție și transport) e în mare parte aceeași, în 

pofida avariilor înregistrate și a grevei minerilor de la Complexul Energetic Oltenia. Legislația, însă, este 

complet diferită. 

Statutul de importator/exportator net de electricitate al unei piețe naționale din UE este dat de prețul spot 

(PZU) relativ raportat la cel înregistrat pe piețele vecine, în special cu cele cu care este cuplată. Un algoritm, 

Euphemia (acronimul de la Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm), este responsabil 

de alocarea capacității transfrontaliere, adică stabilește cine este importator și cine este exportator de energie. 

Algoritmul funcționează pe principiul “energia de pe piața mai ieftină” curge spre “piața mai scumpă”. 

 

România importă masiv energie din Ucraina. Cine o aduce şi de ce are atât de mult loc să o vândă 

România importă cantităţi mari de energie din Ucraina pentru acoperirea consumului, şi se pare că acest 

lucru va continua şi în februarie. Unii producători români spun că ar putea să producă mai mult, dar atât le 

cere Dispeceratul Energetic Naţional. 

Luni la ora 13.55, importurile de energie electrică ale României erau de 930 MW, la un consum de circa 

8.800 MW şi o producţie de circa 7.830. Interesant este că mai mult de jumătate din volumul acestor 

importuri nu vine din pieţele cu care România este cuplată (adică pe relaţia Cehia-Slovacia-Ungaria), ci din 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=f3b617d6a9&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=f3b617d6a9&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=91ea2f18f5&e=7638fef4dd
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Ucraina. La acel moment, importurile nete din Ucraina erau de 472 MW, mult peste cele din Ungaria (312 

MW). Şi pare că energia din Ucraina se consuma exlusiv în România, pentru că pe relaţiile Serbia sau 

Ucraina ieşirile fizice erau zero. 

 

România importă energie, chiar dacă greva minerilor s-a încheiat. Care este explicația 

A trecut și greva minerilor de la Complexul Energetic Oltenia şi România încă nu poate produce suficientă 

energie încât să reuşească să facă faţă consumului. 

Deşi nu mai e nici grevă şi nici nu este frig afară, România are în continuare un deficit mare de producţie. 

Problema României, o ţară care încă este dependentă de producţia de cărbune, este una de structură. Astăzi 

consumul de energie al ţării sărea de 9.000 de megawaţi, în timp ce producţia abia dacă depăşea 8.00 de 

megawaţi. 

 

Misterele importului de energie: de ce si cum importam energie electrica? 

Ieri seara, in intervalul de consum 17,00-19,00 consumul de energie electrica al Romaniei era putin peste 

7400 MW, o scadere de circa 2000 MW fata de zilele anterioare. Productia de energie era de 6900 MW, in 

timp ce importul acoperea diferenta de consum. O zi cum nu se poate mai linistita. Paradoxal, desi aveam o 

productie buna din vant (peste 1100 MW), mixul energetic atat de mult laudat se completa cu energie din 

import. Se pare ca indiferent de nivelul de consum  intern, corelat ca capacitatile de productie, importul este 

deja o constanta, chiar una obligatorie. 

 

Arestați-o pe Euphemia! Ea este responsabilă pentru importurile masive de electricitate din ultima lună 

Serviciile secrete au primit de la premierul Viorica Dăncilă o misiune imposibilă, aceea de a-l identifica pe 

responsabilul pentru “importurile de energie din alte țări la prețuri foarte mari”. După celebrul Rasdaq însă, 

spre surprinderea guvernanților, “suspectul de serviciu” nu este o persoană umană, nici măcar un “grup de 

interese”, ci un algoritm, numit Euphemia (acronimul de la Pan-European Hybrid Electricity Market 

Integration Algorithm). De ce este important? Guvernul condus de Viorica Dăncilă a adoptat pe 19 

decembrie 2018 ordonanța de Urgență 114 prin care reintroduce controlul prețurilor la energia furnizată 

consumatorilor casnici și impune o taxă de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din domeniu. Respectivul 

act normativ va influența decisiv evoluția unei piețe despre care guvernanții nu cunosc prea multe amănunte, 

fapt demonstrat de declarațiile premierului. 

 

Preţul la „lumină” pentru populaţie nu prea scade anul acesta 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=f32087a04f&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=863b87a778&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=34418cb893&e=7638fef4dd
https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=8490b21d02&e=7638fef4dd
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Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) este „între ciocan şi nicovală”: 

trebuie, pe de o parte, să respecte OUG 114/2018, care întoarce piaţa de energie cu câţiva ani în urmă, prin 

reintroducerea preţurilor reglementate la consumatorii casnici. Pe altă parte, trebuie, prin reglementările pe 

care le emite, să asigure funcţionarea „sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în 

condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor”, potrivit propriului statut şi 

legislaţiei în vigoare! Aşa că a găsit o cale, oarecum, de mijloc: deocamdată, preţurile la curent pentru 

populaţie nu prea scad! Probabil, din anul 2020, consumatorii casnici vor avea preţuri „la lumină” mai mici 

ca în acest an. 

VICTOR IONESCU, OPCOM:"Participarea la CCP este doar o problemă de decizie administrativă 

Victor Ionescu, OPCOM: "Consider că 20% din acţionariat este o valoare rezonabilă"   

• Adrian Tănase, director general BVB: "Nu am emoţii că nu vom găsi diferenţa de trei milioane de euro din 

capitalul social" 

OPCOM are în vedere implicarea în calitate de acţionar al Contrapărţii Centrale (CCP) ce este posibil să fie 

constituită în ţara noastră, operatorul bursei de energie urmând să aibă o deţinere de 20% din CCP, 

participarea la capitalul social al entităţii fiind doar o problemă de decizie administrativă, a declarat, ieri, 

Victor Ionescu, directorul general al OPCOM, în cadrul prezentării oficiale a proiectului de CCP. 

Domnia sa a declarat: "Este un proiect în care vrem să ne implicăm din toate punctele de vedere şi sperăm 

să producem, cel puţin din zona energiei electrice şi a gazelor naturale, un plus de încredere ce înseamnă, de 

fapt, şi o participare la acţionariat. Gândurile mele sunt să fim parte a acţionariatului, dar acest lucru depinde 

de susţinerea şi aprobarea autorităţilor. Cert este că voi face toate demersurile şi voi aduce toate argumentele 

pentru că eu cred în viabilitatea acestei instituţii. (...) 

 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 214,39 226,07 342,43 355,14 289,84 267,94 387,64 367,72 359,59 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

54.291 60.178 74.052 75.158 68.794 61.596 81.640 80.263 80.516 

 

Preţuri şi volume 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 

Preţ mediu [Lei/MWh] 411,10 388,60 324,63 311,47 406,41 456,74 416,74 507,07 375,56 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

84.000 80.062 70.805 67.257 82.110 81.838 79.513 79.594 80.725 

 

https://afeer.us18.list-manage.com/track/click?u=e1963aed94158e12c786580ec&id=fa93b57860&e=7638fef4dd
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Preţuri şi volume 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

390,40 291,57 406,13 404,81 430,59 399,28 343,55 329,03 294,85 286,07 

Volum total zilnic 
tranzacţionat 

PZU 

72.059 62.449 78.711 82.966 81.063 75.003 80.578 77.602 71.016 

 

80.485 

 

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 


