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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Factura la energie, umflată de scutirea acordată marilor consumatori 

Aproape 9 milioane de consumatori casnici şi firme trebuie să acopere, în acest an, 260 de 

milioane de euro, atât cât reprezintă scutirea de la plata certificatelor verzi a marilor fabrici 

energointensive. 

Cantitatea de energie pentru care coloşii industriali ai României sunt exceptaţi de la plata 

certificatelor verzi, în acest an, conform HG nr. 495/2014, este estimată la circa 7 TWh, potrivit 

datelor Ministerului Economiei, confirmate de Corina Popescu, secretar de stat în cadrul instituţiei.  

Până în octombrie, cantitatea exceptată era de 6,4 TWh pentru cele 46 de companii care s-au 

calificat pentru această formă de ajutor acordat de statul român. Dacă luăm în calcul preţul mediu 

al energiei de pe piaţa OPCOM, de 170 de lei/MWh (38 euro/MWh), ar însemna că marile fabrici 

din România sunt scutite, în 2016, de la plata a 260 de milioane de euro. O sumă considerabilă 

pentru industria mare consumatoare de energie electrică, care, în ultimii ani, a reclamat că se 

sufocă sub povara eco-taxelor. Ce e însă bine pentru industrie a devenit neplăcut pentru restul 

consumatorilor de energie din ţară, pentru că povara plăţilor neefectuate de fabrici se transferă 

asupra lor. 

Industria eoliană a pierdut 1 miliard de euro în 2015 

Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA) salută intenţia autorităţilor de a îmbunătăţi 

schema de suport acordată producţiei de energie regenerabilă, grav afectată de modificările 

legislative din ultimii 3 ani 

Aceste ameliorări vin în condiţiile păstrării unui impact sustenabil şi previzibil la consumatorul final, 

care, conform estimărilor ANRE, ar însemna o creştere medie de 60 de bani pe lună 

Industria eoliană a fost cea mai afectată de măsurile retroactive impuse prin legislaţia anilor 2013-

2014, când a pierdut jumătate din numărul de certificate cuvenite conform schemei de ajutor de 

stat, a informat Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA). 

Potrivit acesteia, pierderile industriei eoliene au fost enorme pentru perioada 2014-2015, aşa cum 

reiese din studiile financiare ale consultanţilor independenţi puse la dispoziţia autorităţilor şi a 

mass-media.  

Conform datelor respective, la sfârşitul anului 2015 se înregistrau pierderi de aproape 1 miliard de 

euro, raportat la un total de 5 miliarde cât reprezintă valoarea investiţiilor în energie eoliană. 

„O măsură care ar perpetua sau chiar ar înrăutăţi starea actuală ar fi fatală industriei energiei 

eoliene”, a declarat Claudia Branduş, preşedinte al Consiliului Director al RWEA. 

 

http://www.capital.ro/factura-la-energie-umflata-de-scutirea-marilor-consumatori.html
http://www.curierulnational.ro/Economie/2016-11-28/Industria+eoliana+a+pierdut+1+miliard+de+euro+in+2015&hl=energ&tip=toate
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Corina Popescu: Strategia Energetică stabilește linii strategice, nu răspunde la toate 

întrebările pieței 

Nu priviţi Strategia ca un element care să răspundă la toate întrebările pieţei, priviţi Strategia ca 

pe un document care stabileşte linii strategice, este îndemnul Corinei Popescu, Secretar de Stat 

în Ministerul Energiei. “Nu am făcut această strategie dedicată pentru vreun fel de investiţie, pentru 

un anume proiect. Fiecare fel de investiţie este diferit, cu propriul studiu de fezabilitate. În strategie, 

sunt date generale luate în calcul. Dacă datele de intrare pe care le vom prezenta şi pe care le 

vom anexa la draftul final al strategiei vor fi diferite, atunci şi imaginea generală se poate schimba”, 

a declarat Corina Popescu, la conferinţa „Investiţii pentru siguranţa energetică a României”, 

organizată de The Diplomat Bucharest. În opinia sa, Strategia Energetică ar trebui revizuită în 

direcţii strategice. 

Lulache: Nicio investiţie de anvergură în energie nu este sustenabilă 

Piaţa de energie din România este parţial funcţională, fiind un amestec de piaţă reglementată şi 

liberalizată nearmonios, astfel că nicio investiţie de anvergură nu este sustenabilă, a spus, joi, 

Daniela Lulache, director general al Nuclearelectrica, la conferinţa "Investiţii pentru siguranţa 

energetică a Romaniei". 

"Mi-ar plăcea foarte tare ca ulterior proiectului Strategiei Energetice a României 2016-2030 să 

ajungem la un plan de implementare şi dacă ajungem, să ne setăm nişte obiective indiferent de 

strategie. Pentru că azi discutăm de investiţii, dar discutăm de investiţii în afara pieţei. De parcă 

investiţiile s-ar putea face undeva sus, iar de acolo se pogoară asupra noastră nişte bani şi nu 

contează ce se întâmplă cu produsele alea. Unul dintre scenariile luate în calcul de Ministerul 

Energiei în elaborarea acestei strategii înţeleg că este acela că nu anvizajează vreun fel de 

modificare. Deci că pe piaţa de energie din România, sistemul de reglementări rămâne cel pe care 

îl avem azi. Presupunând că acest scenariu este unul de dezvoltare, eu îndrăznesc să spun că 

este o situaţie care cu siguranţă nu va genera deloc vreo formă de apetit investiţional", a apreciat 

Daniela Lulache.  

Claudia Brânduș, RWEA: O măsură care ar perpetua starea actuală ar fi fatală industriei de 

energie eoliene 

Dezvoltarea industriei eoliene a fost generată de legea 220/2008 privind promovarea producţiei de 

energie din surse regenerabile de energie, modificată ulterior în 2010, iar astăzi, această industrie, 

cu cei peste 3000 de MW instalaţi, presupune un efort financiar de peste 5 miliarde de euro. 

”În anul 2013 a inceput un şir de modificari legislative care au supus industria unor şocuri 

financiare, creând dificultăţi majore in operarea centralelor instalate”, potrivit Asociaţia Română 

pentru Energie Eoliană (RWEA).  Studiul independent efectuat de către firma de consultanţă Ernst 

and Young (EY), citat de RWEA, a relevat, strict pe baza situaţiilor financiare depuse de companii 

la Registrul Comerţului, că pierderile industriei eoliene au fost, în anii 2014 şi 2015, de peste 4,1 

miliarde lei, în principal din cauza deprecierilor de active de circa 2,5 miliarde lei la care au fost 

nevoite sa recurgă companiile din domeniul eolian ca urmare a neîncasării fluxurilor de numerar 

din cauza schimbării retroactive a legislaţiei.  

”RWEA apreciază faptul că proiectul de OUG (n.r. - pentru completarea şi modificarea Legii 

220/2008 ) păstrează valoarea minimă a preţului certificatelor verzi aşa cum a fost asumată la 

http://www.investenergy.ro/corina-popescu-strategia-energetica-stabileste-linii-strategice-nu-raspunde-la-toate-intrebarile-pietei/
http://www.investenergy.ro/corina-popescu-strategia-energetica-stabileste-linii-strategice-nu-raspunde-la-toate-intrebarile-pietei/
http://www.capital.ro/nicio-investitie-de-anvergura-in-energie-nu-este-sustenabila.html
http://www.capital.ro/claudia-brandus-rwea-o-masura-care-ar-perpetua-starea-actuala-a.html
http://www.capital.ro/claudia-brandus-rwea-o-masura-care-ar-perpetua-starea-actuala-a.html
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momentul realizării investiţiilor şi pe baza cărora s-au realizat planurile de afaceri ale 

producătorilor, defineşte si fizeaxă numărul de certificate verzi care urmează a fi achiziţionate în 

fiecare an, crescând totodată numărul faţă de cel care ar fi fost cumpărat in lipsa modificării 

legislative, prelungeşte perioada de viaţă a certificatelor pe toată durata de viaţă a schemei de 

suport începând cu anul 2017 şi introduce mecanisme de tranzacţionare transparente si 

echidistante faţă de toţi participanţii in piată”, reiese din datele asociaţiei. 

Pomeni pentru coloșii energetici cu picioare de lut ai statului 

Plasa de siguranţă a Sistemului Energetic Naţional pentru sezonul rece 2016-2017 este asigurată 

de cei mai scumpi producători de energie electrică din ţară. Sunt patru companii în total, dintre 

care trei sunt de stat, toate aflate în insolvenţă. 

Rezerva terţiară lentă (RTL) de energie necesară pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a 

Sistemului Energetic Naţional (SEN) în perioada de iarnă 2016 - 2017 (adică 15 noiembrie a.c.- 

15 martie 2017) va fi asigurată de Complexul Energetic Hunedoara, de termocentralele pe gaze 

Iernut şi Brazi, de termocentralele pe păcură ale ELCEN Bucureşti şi Electrocentrale Galaţi şi de 

Veolia Energie Prahova - CET Brazi, potrivit unui act normativ elaborat de Ministerul Energiei. CEH 

şi cele două ELCEN-uri sunt companii de stat aflate în insolvenţă. 

RTL reprezintă o suplimentare a rezervei tehnologice de sistem, nivelul de apă din lacuri, stocurile 

strategice de gaz şi păcură, necesară pentru funcţionarea corespunzătoare a SEN în condiţii 

meteorologice severe. Necesarul estimat de RTL este de 700 de MW, din care 460 de hMW sunt 

achiziţionaţi, de către Transelectrica (în calitate de operator de sistem), în regim reglementat, de 

la CEH, în baza unei decizii a ANRE din 22 iunie 2016. Pentru restul de 240 de hMW, 

Transelectrica a apelat la piaţa concurenţială, câştigătorii fiind termocentralele pe gaze, în special 

Iernut, a Romgaz, şi Brazi, a OMV Petrom. 

Secretar de stat in Ministerul Energiei, despre posibilitatea intrarii CE Hunedoara in 

faliment: Sunt riscuri destul de mari, eu sper sa le gestionam  

Complexul Energetic Hunedoara este o companie cu risc ridicat de a intra in faliment. "Exista riscuri 

in acest sens (...)Sunt riscuri destul de mari, eu sper sa le gestionam", a declarat marti Corina 

Popescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, in cadrul unei conferinte organizate de Focus 

Energetic. Aceasta crede ca va exista totusi un sprijin din partea creditorilor in vederea "salvarii 

zonelor considerate viabile". 

Pentru a intra in faliment, ar trebui mai intai sa fie demarata o noua procedura de insolventa. 

Reaminim ca societatea s-a aflat de doua ori in insolventa, insa de fiecare data procedura a fost 

intrerupta in urma unor decizii ale Curtii de Apel Alba Iulia. 

In conditiile in care iesirea sa din insolventa nu se datoreaza imbunatatirii situatiei economice si 

financiare, Complexul Energetic Hunedoara va avea de infruntat probleme majore in gestionarea 

activitatii. "Exista riscul iminent al executarii conturilor societatii de catre creditori, implicatiile 

imediate fiind punerea S. CEH-SA in imposibilitatea asigurarii materialelor si serviciilor de stricta 

necesitate pentru continuarea activitatii si dificultati in efectuarea platilor salariale", a comunicat 

recent CE Hunedoara. 

Ministerul Energiei a finalizat Strategia Energetică a României 2016-2030. Vezi cum va arăta 

mixul energetic, care vor fi tendințele de dezvoltare și ce investiții sunt necesare 

http://www.capital.ro/pomeni-pentru-colosii-energetici-cu-picioare-de-lut-ai-statului.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21416316-secretar-stat-ministerul-energiei-despre-posibilitatea-intrarii-hunedoara-faliment-sunt-riscuri-destul-mari-sper-gestionam.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21416316-secretar-stat-ministerul-energiei-despre-posibilitatea-intrarii-hunedoara-faliment-sunt-riscuri-destul-mari-sper-gestionam.htm
http://www.investenergy.ro/ministerul-energiei-finalizat-strategia-energetica-romaniei-2016-2030-vezi-cum-va-arata-mixul-energetic-care-vor-fi-tendintele-de-dezvoltare-si-ce-investitii-sunt-necesare/
http://www.investenergy.ro/ministerul-energiei-finalizat-strategia-energetica-romaniei-2016-2030-vezi-cum-va-arata-mixul-energetic-care-vor-fi-tendintele-de-dezvoltare-si-ce-investitii-sunt-necesare/
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Proiectul este în consultare publică România are obiectivul strategic de a deține un mix al energiei 

electrice echilibrat și diversificat, în care se regăsesc toate tipurile de surse de energie primară 

disponibile la costuri competitive Ministerul Energiei a reușit să lanseze, în consultare publică, 

proiectul Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. „Strategia 

Energetică pe care o lansăm astăzi este rodul efortului specialiştilor din domeniul energetic la un 

nivel nemaiîntâlnit până acum. La realizarea ei au contribuit aproximativ 300 de experţi din 

domeniu şi mă bucur că efortul nostru de dialog cu publicul interesat se regăseşte în ideile 

exprimate în acest document. E demn de reţinut faptul că am construit o Strategie Energetică prin 

care am scanat sectorul atât pe orizontală, cât şi pe verticală, astfel încât să avem o imagine exactă 

a locului în care ne aflăm astăzi şi să ne putem construi scenarii solide pentru direcţiile pe care ni 

le dorim în viitor”, a precizat ministrul Energiei, Victor Grigorescu, printr-un comunicat. 

Proiectul strategiei energetice 2016-2030: Productia de energie nucleara se va dubla, iar 

pretul final al energiei ar putea creste cu pana la 50%/ Ponderea gazelor si carbunelui va 

scadea  

Ministerul energiei a pus in dezbatere publica proiectul Strategiei Energetice 2016- 2030. Pe scurt, 

pana in 2030 este prevazuta reducerea contributiei carbunelui in mixul energetic, dar si a gazului 

natural. In schimb, se dubleaza contributia energiei nucleare, in urma realizarii realizarii 

reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda. De altfel, proiectul de strategie pune foarte mult accent pe 

energia nucleara. Pentru energia regenerabila nu mai sunt prevazute scheme de sprijin incepand 

de anul viitor si, astfel, sunt incerte investitii noi in capacitati eoliene, fotovoltaice, 

microhidrocentrale sau pe baza de biomasa, in perioada 2017-2020. Dupa 2020, investitii in 

energia regenerabila pot avea loc intr-un ritm lent. 

Un capitol important in strategie il ocupa cel referitor la preturi. Se remarca o crestere a pretului 

energiei electrice cu aproximativ 30% pentru consumatorii industriali, de la 67 euro/MWh in 2015 

pana la 81 euro/MWh in 2020, 87 euro/MWh in 2025 si 90 euro/MWh in 2030 si cu 50% pentru 

consumatorii casnici, de la 127 euro/MWh in 2015 la 154 euro/MWh in 2020, 175 euro/MWh in 

2025 si 195 euro/Mwh in 2030. Aceste majorari ar putea fi un efect al cresterii pretului angro cu 

energia electrica, pentru a recupera costurile de productie ￢ inclusiv costul anuitatilor de capital, 

ce fac posibila inlocuirea parcului de capacitati prin noi investitii. 

Victor Grigorescu: Producţia din surse regenerabile va creşte, dar fără scheme-suport  

Strategia energetică trasează nişte linii clare de acţiune pentru următorii 15 ani, a subliniat ministrul 

Victor Grigorescu. “Spunem clar că ne mutăm de la un mod de a produce energia electrică şi de 

la un mix energetic care este astăzi dominat de cărbune, către un mix energetic în care se vor găsi 

cu mai mare pondere alte surse de producţie a energiei electrice”, a spus Victor Grigorescu, la 

sesiunea online “De vorbă cu ministrul tău”, inițiativă a Ministerului pentru Consultare Publică și 

Dialog Civic care sprijină dialogul între demnitari și cetățeni. 

“Constatăm că între 4000 şi 5000 de MW vor ieşi din uz. Adică o treime din parcul nostru de 

centrale va ieşi din uz, în următorii 15 ani de zile. De aici apare oportunitatea. O parte din aceşti 

MW care vor dispărea din mix vor fi înlocuiţi, probabil, de cele două noi reactoare de la Cernavodă. 

Dar nu sunt singurele capacităţi de producţie care se vor dezvolta. Noi estimăm că vor exista 

modernizări în capacităţile de gaze, în capacităţile hidroenergetice, inclusiv în zona 

regenerabilelor.” “Probabil nu cu tehnologia actuală! Eu cred că actuala tehnologie de producţie în 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21418047-proiectul-strategiei-energetice-2016-2030-productia-energie-nucleara-dubla-iar-pretul-final-energiei-putea-creste-pana-50.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21418047-proiectul-strategiei-energetice-2016-2030-productia-energie-nucleara-dubla-iar-pretul-final-energiei-putea-creste-pana-50.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21418047-proiectul-strategiei-energetice-2016-2030-productia-energie-nucleara-dubla-iar-pretul-final-energiei-putea-creste-pana-50.htm
http://www.energynomics.ro/ro/victor-grigorescu-productia-din-surse-regenerabile-va-creste-dar-fara-scheme-suport/


 

5 

 

zona eoliană şi în zona fotovoltaică ar putea fi definită ca una de generaţia I şi probabil că aici vom 

vedea mutaţii”, a precizat Victor Grigorescu. 

 

 

 

 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 

Preţ mediu [Lei/MWh] 154,02 181,86 201,81 177,32 190,98 192,08 117,02 187,19 193,15 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

604,02 631,86 651,81 627,32 640,98 642,08 567,02 637,19 643,15 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

76.762 83.011 78.033 83.408 83.479 80.371 68.293 75.551 78.485 
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