
 

EFT  ENERGONEWS   
28.03.2016 

 

 

1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Consumatorul, în centrul Strategiei Energetice 

Consumatorii de energie trebuie să fie în centrul noii Strategii energetice pe care o pregăteşte 

Ministerul Energiei, iar acest document trebuie să ţină cont dacă utilizatorii pot plăti măsurile 

asumate, a declarat Corina Popescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, în cadrul unei 

dezbateri privind Strategia Energetică a României 2016 – 2030, cu perspectiva anului 2050.  

„Consumatorul trebuie să fie în centrul acestei strategii, pentru că ceea ce facem este pentru 

consumator şi nu putem avea un sistem energetic naţional fără consumatorul de energie electrică. 

Trebuie să vedem, totodată, dacă pot plăti consumatorii ce vrem noi să facem în această strategie, 

altfel nu va trebui să mergem mai departe cu anumite proiecte”, a spus Popescu. 

Ea a adăugat că grupul de lucru pe partea de energie electrică din cadrul strategiei şi-a propus să 

introducă în analiză doar acele capacităţi de producere care sunt viabile şi pe care sistemul se 

poate baza. 

„Partea de regenerabile reprezintă clar un viitor, există obligaţii la nivel european, există ţinte. Ce 

trebuie să stabilim noi este cum ajungem la ele şi să învăţăm din ce s-a întâmplat până acum. 

Până acum acest sector s-a dezvoltat foarte rapid, datorită schemei generoase, însă sistemul 

nostru nu era pregătit, mă refer şi la consumatori, şi la suportabilitate. Am avut peste 5.000 de MW 

instalaţi în trei ani, lucruri care nu s-au întâmplat în 20 de ani”, a mai spus Popescu. 

Potrivit acesteia, din 2020 capacităţile de producere a energiei regenerabile vor fi capabile să 

funcţioneze fără subvenţii. 

„Pe partea de regenerabile, e o problemă. A fost o schemă mult prea generoasă, aşa că a fost un 

dezechilibru încă de la început. Avem un grup de lucru care caută soluţii pentru cei existenţi. 

Încercăm să propunem în Parlament modificări ale legii regenerabilelor. Este dificil, pentru că 

regulile s-au schimbat de atâtea ori, încât nici Comisia Europeană nu mai înţelege ce este acolo”, 

a susţinut secretarul de stat. 

Fără subvenții la regenerabile din 2020 

Din anul 2020, capacitățile de producere a energiei regenerabile vor fi capabile să funcționeze fără 

subvenții, a declarat Corina Popescu, Secretar de stat în Ministerul Energiei. 

Partea de regenerabile reprezintă clar un viitor, există obligații la nivel european, există ținte. Ce 

trebuie să stabilim noi este cum ajungem la ele și să învățăm din ce s-a întâmplat până acum. 

Până acum acest sector s-a dezvoltat foarte rapid datorită schemei generoase, însă sistemul 

nostru nu era pregătit, mă refer și la consumatori, și la suportabilitate. Am avut peste 5.000 de MW 

instalați în trei ani, lucruri care nu s-au întâmplat în 25 de ani”, a menționat Corina Popescu, în 

cadrul unei dezbateri pe marginea strategiei energetice, organizate de Ministerul Energiei. La 

întrebarea adresată de invesTenergy: Ce se va întâmpla cu actualii producători de energie din 

http://www.focus-energetic.ro/consumatorul-in-centrul-strategiei-energetice-32634.html
http://www.focus-energetic.ro/consumatorul-in-centrul-strategiei-energetice-32634.html
http://www.investenergy.ro/fara-subventii-la-regenerabile-din-2020/
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surse regenerabile care se luptă să supraviețuiască, ce măsuri va lua ministerul, Corina Popescu 

a precizat: „Pe partea de regenerabile, e o problemă. A fost o schemă mult prea generoasă, așa 

că a fost un dezechilibru încă de la început. Avem un grup de lucru care caută soluții pentru cei 

existenți. Încercăm să propunem în Parlament modificări ale legii regenerabilelor. Este dificil, 

pentru că regulile s-au schimbat de atâtea ori, încât nici Comisia Europeană nu mai înțelege ce 

este acolo”. 

Comisia Europeană pune la dispoziție 200 de milioane de euro pentru rețelele energetice 

transfrontaliere 

Comisia Europeană a lansat un apel privind propunerile de finanțare a proiectelor-cheie de 

infrastructură din sectorul energetic, în cadrul „Mecanismului de conectare a Europei” (CEF). 

Inițiativa are ca scop eliminarea blocajelor puse în calea liberei circulații a energiei în țările UE și 

va dispune de 200 de milioane de euro. 

După finalizare, aceste proiecte vor contribui la realizarea unei piețe europene interne a energiei 

și la crearea unei Uniuni Energetice rezistente. Banii europeni sunt văzuți drept catalizator pentru 

a accelera implementarea proiectelor, dar și pentru a atrage investiții din sectorul public și privat. 

În anul 2016, totalul subvențiilor valabile se ridică la 800 de milioane de euro, acesta fiind primul 

din cele două apeluri pentru acest an. Data-limită pentru depunerea cererilor este 28 aprilie 2016. 

O zi informativă pentru promotorii proiectelor va fi organizată pe 7 aprilie. Se așteaptă ca decizia 

finală în privința proiectelor finanțate să fie anunțată până la finalul lunii iulie. 

„Cu aceste îndemnuri la propuneri, investim în mod activ banii Uniunii Europene acolo unde este 

cea mai mare nevoie și de unde vor veni cele mai multe câștiguri. Cu investițiile necesare, 

consumatorii Uniunii Europene se vor putea bucura de beneficiile unui sistem energetic european 

modern, de încredere și sustenabil. O piață energetică funcțională la capacitate maximă, cu rețele 

energetice bine conectate, este o piatră de temelie pentru Uniunea Energetică”, a spus Miguel 

Arias Cañete, Comisarul european pentru politici climatice și energie. 

Pentru a putea aplica în vederea subvenționării, proiectul propus trebuie să figureze pe lista 

„proiectelor de interes comun”. O listă actualizată a fost publicată în noiembrie 2015. Lista este 

constituită din 195 de proiecte-cheie în infrastructura energetică, planuri ce sunt considerate 

fundamentale pentru realizarea unei piețe UE interne a energiei, sporirea competiției, dar 

contribuie și la îndeplinirea scopurilor UE pentru energie și climă. Odată finalizat, fiecare proiect ar 

trebui să aducă beneficii substanțiale pentru cel puțin două state membre. 

Mixul energetic ar trebui realizat prin mecanisme de piaţă, nu administrative 

Sectorul energetic românesc are nevoie de o nouă strategie, adaptată realităţilor de astăzi, iar un 

mix energetic este preferabil, însă unul realizat prin mecanisme de piaţă, nu administrative, a 

declarat Cristian Secoşan, directorul general al Grupului Romelectro. El a arătat că indecizia 

autorităţilor a făcut ca, de ani buni, în sectorul de stat să nu se mai întâmple aproape nimic, 

transmite Agerpres. De asemenea, Secoşan este de părere că ar fi oportună apariţia unor 

companii româneşti puternice, care să se implice nu numai pe piaţa internă, ci şi regională şi chiar 

extra-comunitară, dar că, pentru aceasta, trebuie întărită şi dezvoltată Eximbank, iar vizitele 

oficiale ale şefilor de stat şi de Guvern să cuprindă şi o componentă economică.  

– Cum a influenţat contextul naţional şi internaţional afacerile companiilor din sectorul energetic?  

http://energie.gov.ro/comisia-europeana-pune-la-dispozitie-200-de-milioane-de-euro-pentru-retelele-energetice-transfrontaliere/
http://energie.gov.ro/comisia-europeana-pune-la-dispozitie-200-de-milioane-de-euro-pentru-retelele-energetice-transfrontaliere/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2016-cef-energy-calls-proposals
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://ec.europa.eu/energy/en/events/connecting-europe-facility-energy-info-day
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Technical%20Document_8_March_2016%28for%20publication%29.pdf
http://www.focus-energetic.ro/mixul-energetic-ar-trebui-realizat-prin-mecanisme-de-piata-nu-administrative-32675.html
http://www.focus-energetic.ro/mixul-energetic-ar-trebui-realizat-prin-mecanisme-de-piata-nu-administrative-32675.html
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– Scăderea dramatică a preţului ţiţeiului a determinat diminuarea masivă a investiţiilor în domeniul 

hidrocarburilor, atât pe plan internaţional, cât şi naţional. OMV Petrom a anunţat reducerea 

investiţiilor în 2016 cu 25% – 35% faţă de anul 2014, după o reducere similară în 2015, iar Romgaz 

şi-a decalat programe de dezvoltare a unor zăcăminte. În consecinţă, şi companiile care lucrează 

pentru OMV Petrom, Romgaz şi alte firme din sector, evident, vor avea, la rândul lor, de suferit, 

odată cu diminuarea investiţiilor acestor mari companii. Astfel, condiţiile internaţionale influenţează 

masiv sectorul energetic naţional. 

În ceea ce priveşte energia electrică, lucrurile sunt şi mai complicate. De ani de zile vorbim despre 

aceleaşi investiţii, care nu se mai concretizează: reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, hidrocentrala 

cu pompaj de la Tarniţa şi noul grup de la Rovinari. 

Indecizia autorităţilor a făcut ca, de ani buni, în sectorul de stat să nu se mai întâmple aproape 

nimic. Hidroelectrica a demarat un amplu proces de retehnologizare a centralelor, care a început 

cu Stejaru şi, conform declaraţiilor administratorilor companiei, va continua în forţă. Transelectrica 

are câteva investiţii puternice, dar, de închiderea inelului de 400 kV de transport al energiei sau, 

mai recent, de interconectarea sistemelor electroenergetice din România şi Republica Moldova 

vorbim de ani buni şi nu se întâmplă mai nimic. Pe de altă parte, companiile de distribuţie nu au 

investiţii semnificative, cel puţin deocamdată, în ceea ce priveşte liniile şi staţiile. 

Energia nucleara in Romania: frica, indiferenta sau lipsa de viziune? 

Comitetele si comisiile formate de Ministerul Energiei pentru elaborarea strategiei energetice a 

Romaniei pe termen mediu si lung nu includ, dupa stiinta noastra, experti din domeniul nuclear. 

Dovada ca la toate dezbaterile publice organizate de minister nu s-a scos un cuvant despre viitorul 

energiei nucleare in Romania. Paradoxal, zilele trecute, Comisia Europeana a aprobat tranzactia 

dintre francezii de la EDF si chinezii de la CGN pentru constructia a trei centrale nucleare in Anglia, 

investitie care presupune si o schema elaborata de ajutor de stat. Compania chineza China 

Nuclear Group este in stadiu avansat de discutii si cu Societatea Nationala Nuclearelectrica pentru 

proiectul de constructie al reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, schema de ajutor de stat propusa 

de englezi avand mare tangenta si cu ceea ce vor sa faca chinezii in Romania. Cu toate acestea, 

in loc sa profitam de tendintele multor tari europene in ceea ce priveste dezvoltarea capacitatilor 

nucleare de generare a energiei si de rolul pozitiv al Comisiei Europene in aprobarea de noi 

proiecte, noi ne ascundem cu capu-n papusoi. Mai mult, din ce in ce mai multi „specialisti” incep 

sa descopere cat de riscanta sau costisitoare poate fi energia nucleara 

Populația, înșelată de către furnizorii de gaze 

Sub masca realizării unui preț scăzut pentru populație, unii furnizori, folosindu-se de modul în care 

se stabilește prețul reglementat al gazelor în România, cu ajutorul firmelor ”căpușă” a căror 

acționari sunt tot furnizorii, își externalizează profituri importante realizate pe umerii populației și în 

detrimentul statului. În România stabilirea prețului gazelor pentru populație are la bază o metodă 

care ia în considerare stabilirea prețului pentru populație prin raportarea costurilor pe care un 

furnizor pretinde că le are, la cantitatea care se vinde către populație, la care se adiționează o 

marjă de profit fixă și garantată de stat. Astfel, furnizorul ”aduce la ANRE facturi care justifică 

costurile sale”, care trebuie să fie achitate de populație, printr-un preț stabilit de instituțiile statului 

(un preț care ar fi trebuit să protejeze populația, este umflat cu facturi cu costuri fictive). 

http://energy-center.ro/actualitate-news/energia-nucleara-in-romania-frica-indiferenta-sau-lipsa-de-viziune/
http://energy-center.ro/actualitate-news/energia-nucleara-in-romania-frica-indiferenta-sau-lipsa-de-viziune/
http://www.investenergy.ro/populatia-inselata-de-catre-furnizorii-de-gaze/
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Cum s-a transformat pretul reglementat la gaze din protectie pentru consumatori in 

supraprofit pentru furnizori 

Consumatorii captivi de gaze din Romania, adica populatia, continua sa rotunjeasca profiturile unor 

anumite firme de furnizare cu aportul nemijlocit al institutiei de reglementare. Profitand de marota 

liberalizarii pietei si in contrast evident cu pretul international al gazelor naturale, „baietii destepti 

din gaze” au stors in perioada 2012-2016 aproape un miliard de dolari numai din „ingineriile” tactice 

inventate cu fiecare etapa a liberalizarii si pe care Autoritatea Nationala de Reglementare in 

domeniul Energiei le accepta cu ochii inchisi. Dramatica este nu numai realitatea ca se consuma 

gaze naturale din productia interna, cat mai ales faptul ca adevaratul profit din valorificarea acestei 

bogatii naturale limitate este, cel mai probabil, externalizat in tarile de origine ale firmelor de 

furnizare prezente pe piata din Romania. Daca si in conditiile actuale de piata, ANRE va prefera 

sa isi mentina asa zisul control pentru protejarea clientilor casnici pana in 2018, inseamna ca vom 

mai avea de asistat la inca doi ani de spoliere a consumatorilor romani si a gazului extras din 

rezervele noastre, fara ca noi sa avem vreun beneficiu. 

Prezentam in randurile ce urmeaza o analiza asupra acestei situatii, dupa ce cu cateva zile inainte 

am aratat cum se incarca facturile de gaze ale consumatorilor romani. 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.03 02.03 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 

Preţ mediu [Lei/MWh] 114,52 126,64 126,52 121,19 98,72 64,73 117,46 126,06 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

564,52 576,64 576,52 571,19 548,72 514,73 567,46 576,06 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

68.632 67.245 67.917 73.767 62.324 64.061 74.521 69.197 

 

Preţuri şi volume 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 

Preţ mediu [Lei/MWh] 119,18 118,56 119,02 114,86 85,56 84,44 160,65 158,13 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

569,18 568,56 569,02 564,86 535,56 534,44 610,65 608,13 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

66.366 72.315 68.424 60.104 59.321 76.146 71.377 67.781 

 

Preţuri şi volume 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 

Preţ mediu [Lei/MWh] 157,87 124,48 111,03 88,19 135,28 150,71 129,72 127,40 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

607,87 574,48 561,03 538,19 585,28 600,71 579,72 577,4 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

64.401 66.925 63.555 55.693 62.236 68.329 73.069 72.149 

 

http://energy-center.ro/actualitate-news/cum-s-a-transformat-pretul-reglementat-la-gaze-din-protectie-pentru-consumatori-in-profit-pentru-furnizori/
http://energy-center.ro/actualitate-news/cum-s-a-transformat-pretul-reglementat-la-gaze-din-protectie-pentru-consumatori-in-profit-pentru-furnizori/
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Preţuri şi volume 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 

Preţ mediu [Lei/MWh] 116,32 103,15 47,96 73,75 125,69 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

566,32 553,15 497,96 523,75 575,69 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

65.830 64.142 54.642 67.337 71.441 
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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 


