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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

După ce ANRE a scăzut factura la electricitate, acum o majorează 

Un proiect de Ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ar 

putea conduce, practic, la majorarea fără precedent a facturilor la electricitate. După ce a 

diminuat facturile prin reducerea cotei obligatorii de certificate verzi, ANRE va creşte facturile prin 

modificarea regulamentelor privind Piaţa de Echilibrare (PE). 

Având în vedere că electricitatea nu se poate stoca, ceea ce înseamnă că tot ceea ce se 

produce trebuie şi consumat, a apărut această Piaţă de Echilibrare a Sistemului Energetic 

Naţional (SEN). 

De exemplu, un consumator ştie că el consumă circa 100 MWh, de la ora 12.00 la ora 13.00, 

pentru această cantitate având încheiat un contract bilateral. Totuşi, pentru o anumită zi, ştie că, 

în acelaşi interval orar, va consuma 110 MWh, drept pentru care merge pe Piaţa pentru Ziua 

Următoare (PZU) pentru a achiziţiona cei 10 MWh în plus. În ziua de consum, o variantă este că, 

în loc de 110 MWh, consumă 105 MWh. Pentru cei 5 MWh primeşte o compensare de 0,1 

lei/MWh. O altă variantă este aceea că, în loc de 110 MWh consumă 115 MWh. Pentru aceşti 5 

MWh ar putea plăti sume exorbitante. 

În primul rând, HG 138/2013 prevede accesul garantat şi dispecerizarea cu prioritate a energiei 

produse de Complexul Energetic Oltenia şi termocentrala Mintia – Deva din cadrul Complexului 

Energetic Hunedoara. „ANRE a luat act de prevederile ultimului act de legislaţie primară (HG nr. 

138/2013) şi a considerat necesar să transpună prevederile acestuia în legislaţia secundară, şi 

anume modificând Ordinul ANRE nr. 33/2012, care explicita modul de integrare în funcţionarea 

pieţei de echilibrare a prevederilor privind accesul garantat şi dispecerizarea cu prioritate, 

prevăzute atunci doar pentru energia electrică din surse regenerabile de energie (în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 220/2008, cu modificările şi completările ulterioare) şi pentru cea produsă 

în cogenerare de înaltă eficienţă”, se arată în Nota de fundamentare a noului Ordin al ANRE. 

Pe de altă parte, ANRE notează şi că „s-a considerat oportun ca în acest ordin să fie incluse şi 

prevederi în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, care se referă la 

obligaţia ANRE de a stabili un mecanism de corelare a preţului orar de ofertă pe PE cu preţul de 

închidere a Pieţei pentru Ziua Următoare (PIP al PZU)”. 

„O consecinţă a acestor prevederi este necesitatea eliminării limitei existente a preţurilor de 

ofertă pe PE, de 450 lei/MWh, prevăzută în Ordinul nr. 33/2012 la art. 3 alin. (1) lit. b). Deoarece 

pentru PIP pe PZU nu este impusă nicio limită, iar ANRE trebuie să coreleze cele două pieţe, se 

consideră că introducerea unei dependenţe între preţul de ofertă pe PE şi PIP al PZU nu 

reprezintă impunerea unei limite, ci răspunde obligaţiei de corelare”, se mai arată în Nota de 

fundamentare. 

http://www.focus-energetic.ro/dupa-ce-anre-a-scazut-factura-la-electricitate-acum-o-majoreaza-11417.html
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În consecinţă, la art. 2 al proiectului de Ordin al ANRE se stipulează: „preţul ofertelor pe piaţa de 

echilibrare pentru un interval orar trebuie să fie mai mic sau egal cu PIP al PZU pentru acelaşi 

interval orar, plus 450 lei/MWh”. 

Reamintim, în anul 2011 şi 2012, când a fost secetă severă, iar Hidroelectrica nu a putut produce 

electricitate, ba chiar a intrat în forţă majoră, ceilalţi mari producători, termocentralele, nu şi-au 

vândut energia pe PZU, ci pe Piaţa de Echilibrare, pentru că primeau mai mulţi bani. Acelaşi 

lucru se poate întâmpla şi acum: producătorii să nu mai meargă cu producţia pe PZU, ci direct pe 

PE. În consecinţă, fiind cerere mare pe PZU, dar oferta mică, preţurile vor creşte. Mai mult, fără 

ştiinţa ANRE sau a Consiliului Concurenţei, două companii pot lucra „mână în mână”, una să 

vândă, iar alta să cumpere, cu 10.000 lei megawatt-ul de electricitate (evident, o cantitate mică). 

Urmarea: pe Piaţa de Echilibrare preţul va ajunge la 10.450 lei/MWh! 

Preţul cu dedicaţie pentru curentul de la termocentrale scumpeşte factura 

Factura la energie are toate şansele să crească, dacă se aplică un proiect de ordin al Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). În lupta lor pentru a stăvili elanul 

protestatar al minerilor, autorităţile deschid calea către preţuri exorbitante pentru energia 

electrică consumată. Chiar şi fără acest ordin, preţurile la curent s-au majorat imediat după ce 

Departamentul pentru Energie a trecut pe lista de priorităţi consumul de curent produs de 

termocentralele pe cărbune. Este de aşteptat ca furnizorii şi distribuitorii să solicite creşterea 

tarifelor percepute tuturor consumatorilor, inclusiv populaţiei.  

Tot acest mecanism financiar a plecat de la ideea că energia electrică nu se poate stoca. Pentru 

asigurarea funcţionării Sistemului Energetic Naţional (SEN) are nevoie de “reglaje fine”. Tocmai 

energia folosită la aceste reglaje, care ajunge pe Piaţa de Echilibrare (PE), este cea mai scumpă 

din ţară, preţul maxim cu care se tranzacţionează ajungând la 450 de lei/MWh, în condiţiile în 

care preţul obişnuit a scăzut la aproximativ 180 de lei/MWh. De aceea, este mare bătălie ca toţi 

producătorii ce deţin instalaţii ce pot face astfel de servicii de sistem să ajungă să vândă curent 

pe PE. 

Lista de priorităţi 

Autorităţile au găsit soluţia ca termocentralele pe cărbune, care au unele dintre cele mai mari 

costuri de producţie din ţară, să fie primele pe lista instalaţiilor care furnizează energie pe piaţa 

de echilibrare, ca să aibă piaţă de desfacere. Prin HG nr. 138/2013, Complexul Energetic Oltenia 

şi termocentrala Mintia–Deva din cadrul Complexului Energetic Hunedoara au acces garantat şi 

dispecerizare cu prioritate la energia produsă. Noul proiect de ordin al ANRE tocmai acest lucru 

transpune în legislaţia secundară. 

Ca să nu fie cu supărare, de acelaşi tratament va beneficia şi energia electrică produsă din surse 

hidro, dar numai pentru partea rezultată din evitarea deversărilor de apă. Hidroelectrica şi-a 

arătat nemulţumirea că trebuie să deverseze apă, fără să producă energie, pentru că ori nu are 

cumpărători, ori costurile cu apa brută fac neeconomică producţia. 

Indicaţii de preţ 

Pe de altă parte, ANRE propune şi eliminarea limitei maxime a preţurilor de ofertă pe PE, de 450 

lei/MWh, prevăzută în Ordinul nr. 33/2012. Iar noul ordin ajunge la formula îmbunătăţită, prin 

care la cei 450 de lei/MWh se adaugă şi Preţul pentru Ziua Următoare. Adică, preţul creşte cert. 

http://www.puterea.ro/economie/pretul-cu-dedicatie-pentru-curentul-de-la-termocentrale-scumpeste-factura-75650.html


 

3 

 

Chiar şi fără acest artificiu de calcul, preţurile pe Piaţa de Echilibare au crescut, ca urmare a HG 

138/2013, tocmai pentru că s-a majorat cantitatea de energie furnizată de termocentralele pe 

cărbune. De exemplu, plata pentru piaţa de echilibrare a fost de circa 3 ori mai mare în luna mai 

(când s-a aplicat HG nr. 138/2013) faţă de aprilie. 

Supraveghetorul pieţei energiei renunţă la unele taxe, pentru a scăpa România de 

penalizare  

Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a renunţat, printr-un 

ordin emis vineri, la plata componentelor tarifului de transport pentru tranzacţiile transfrontaliere 

de import-export al energiei, a comunicat ANRE. 

Potrivit ANRE, în acest fel este stopată procedura de infringement demarată de Comisia 

Europeană. 

"Pentru a stopa procedura de infringement demarată împotriva României de către Comisia 

Europeană, ANRE a emis Ordinul 54/2013 prin care s-au corelat prevederile legislaţiei interne cu 

cele ale legislaţiei europene (Regulamentul 714/2009) în ceea ce priveşte tranzacţiile 

transfrontaliere, renunţându-se la plata componentelor tarifului de transport pentru tranzacţiile de 

import-export", se menţionează în comunicatul ANRE.  

Procedura de infringement a fost lansată de Comisia Europeană în urmă cu circa doi ani şi 

privea taxele legate de transportul energiei, impuse de România.  

ACUE: Sunt de așteptat noi creșteri ale prețului energiei 

Noi creşteri de preţuri sunt de aşteptat în domeniul energiei, în contextul liberalizării pieţei şi al 

problemei certificatelor verzi, a declarat, marţi, la finalul întâlnirii cu misiunea Fondul Monetar 

Internaţional, preşedintele Asociaţiei Companiilor de Utilităţi în Energie (ACUE), Frank Hajdinjak. 

'De pe urma liberalizării sunt de aşteptat şi alte creşteri de preţuri, dar mai sunt şi alte efecte pe 

care trebuie să le luăm în considerare, cum ar fi reducerea certificatelor verzi. Am discutat 

despre problema certificatelor verzi şi pot spune că toţi jucătorii din piaţă sunt conştienţi că e 

nevoie de o schimbare. Sunt două aspecte care nu sunt ok la acest moment - în primul rând nu 

există nicio garanţie că aceste certificate amânate vor fi cu adevărat răscumpărate până în 2018 

şi, în al doilea rând, de obicei, regula este că astfel de schimbări nu se aplică retroactiv. Aceste 

schimbări afectează toate investiţiile care s-au făcut pe baza legislaţiei anterioare. Avem nevoie 

de anumite garanţii pentru aceste certificate verzi, care sunt amânate în acest moment', a spus 

Frank Hajdinjak.  

ÎN PRIMUL SEMESTRU  

Consumatorii au plătit 487 milioane de lei pentru cogenerare  

Consumatorii de electricitate au plătit, în primul semestru, circa 487 milioane de lei pentru 

bonusul pe cogenerarea de înaltă eficienţă, potrivit unui raport al ANRE (reglementatorul pieţei 

de energie). Suma facturată în trimestrul II a fost de 263,6 milioane de lei, cu 18% mai mare faţă 

de cea achitată de consumatori în primul trimestru. 

     ANRE nu a modificat, în trimestrul II, valoarea bonusului acordat centralelor în cogenerare 

(produc simultan energie electrică şi termică, la un randament mare de utilizare a 

combustibilului). În cazul în care, din evaluarea ANRE, rezultă pentru semestrul II al anului o 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/supraveghetorul-pietei-energiei-renunta-la-unele-taxe-pentru-a-scapa-romania-de-penalizar-1048722.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/supraveghetorul-pietei-energiei-renunta-la-unele-taxe-pentru-a-scapa-romania-de-penalizar-1048722.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/acue-sunt-de-asteptat-noi-cresteri-ale-pretului-energiei-184583.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=211992&key=MjAxMy0wNy0yNCAxIGZkNjliMGRlYzNmYzFlMGFhOWQxMmJlMGRiMjM4ZjUy
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=211992&key=MjAxMy0wNy0yNCAxIGZkNjliMGRlYzNmYzFlMGFhOWQxMmJlMGRiMjM4ZjUy
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valoare a contribuţiei pentru cogenerare diferită cu mai mult de 2,5% faţă de cea în vigoare, 

reglementatorul va modifica valoarea acestui sprijin. 

     Bonusurile unitare în trimestrul II al acestui an au fost de 180,72 lei/MWh pentru centrale care 

utilizează preponderent gaz natural din reţeaua de transport; 198,50 lei/MWh pentru centrale 

care utilizează preponderent gaz natural din reţeaua de distribuţie; 190,37 lei/MWh pentru 

centrale care utilizează preponderent combustibil solid. 

     Schema de sprijin tip bonus este destinată promovării sistemelor de producere de energie 

electrică şi termică în cogenerare, pentru a încuraja noi investiţii în tehnologia de cogenerare, 

pecum şi pentru realizarea de lucrări de înlocuire/reabilitare a instalaţiilor existente. Această 

schemă poate fi accesată doar pentru instalaţiile de cogenerare care respectă cerinţa privind 

economisirea de energie primară în comparaţie cu producerea separată. 

     Aplicarea schemei de sprijin pentru cogenerare, începând din 2011, a condus la realizarea a 

27 de capacităţi noi de înaltă eficienţă, cu o capacitate instalată totală de circa 120 MW. Acesta 

este rezultatul achitării, de către toţi consumatorii de energie, a circa două miliarde de lei, în 

ultimii doi ani. 

     Bonusul total plătit, anul trecut, centralelor care produc energie electrică şi termică în 

cogenerare de înaltă eficienţă a fost de 978 milioane lei, potrivit unui raport ANRE. Numărul total 

de centrale cu unităţi de producere în cogenerare care au beneficiat de bonus pentru anul 2012 

a fost de 46, aparţinând de 36 de producători persoane juridice. Suma plătită ca bonus pentru 

cogenerare în 2012 a fost cu circa 8% mai mare decât valoarea totală achitată în 2011.   

Noi scumpiri prevăzute pentru gazele naturale după liberalizarea prețurilor 

Reprezentanţii EON Gaz avertizează că există factori care ar putea afecta preţurile gazelor 

naturale, pe langă majorările prevăzute de calendarul de liberalizare al preţurilor. Ultima 

majorare a fost chiar la începutul acestei luni, de 8%, a prețului gazelor naturale pentru 

consumatorii casnici și cu 3% pentru cei noncasnici.  

„Pe lângă calendarul de liberalizare al preţurilor, ne putem aştepta şi la alte creşteri de preţ. Sunt 

şi alte efecte la care trebuie să ne gândim, de exemplu, reducerea numărului de certificate verzi. 

Dar pe piaţa reglementată nu noi stabilim preţurile, ele sunt stabilite pentru noi, deci nu e 

responsabilitatea noastră”, a declarat directorul general E.ON România, Frank Hajdinjak. 

Vestea pe care directorul general al celui mai mare furnizor privat de servicii din domeniul 

energetic o dă românilor vine după discuţiile purtate cu membrii FMI în România. În plus, 

producătorii de energie spun că pentru ei nu există nicio garanţie că proiectul certificatelor verzi 

va fi implementat şi finanţat până în 2018. 

EXCLUSIVITATE  

Niţă, pus la colţ de Comisia Europeană 

Autorităţile au înţeles, la începutul acestui an, că trebuie să modifice cumva schema de sprijin 

pentru stimularea producţiei de energie regenerabilă (eoliană, solară, biomasă, hidro). Numai că 

intenţia bună de a uşura facturile consumatorilor a fost aplicată prost, printr-o ordonanţă de 

urgenţă care adoptă o salată de măsuri. Investitorii s-au plâns la Comisia Europeană care 

investighează cazul. Mai mult decât atât, autorităţile noastre nu au notificat Comisia înainte de 

http://www.curierulnational.ro/Actualitate/2013-07-24/Noi+scumpiri+prevazute+pentru+gazele+naturale+dupa+liberalizarea+pre%C8%9Burilor&hl=energ&tip=toate
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=212142
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=212142
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avizarea măsurilor de modificare a sprijinului acordat energiei curate. Astfel, reducerea facturilor 

consumatorilor ar putea deveni un vis. 

      Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, a afirmat, în mod incorect, pe 23 mai, că 

există acordul Comisiei Europene (CE) pentru ordonanţa care amână, pentru trei ani şi jumătate, 

acordarea unei părţi importante a certificatelor verzi pentru producătorii de energie regenerabilă, 

arată o scrisoare care a intrat în posesia ziarului BURSA. "Nu avea cum să existe un astfel de 

acord pentru că modificările din ordonanţă nu ne-au fost pre-notificate, aşa cum am solicitat", 

precizează scrisoarea trimisă Departamentului pentru Energie de responsabilii cu Concurenţa ai 

Comisiei. 

     În documentul citat, reprezentanţii CE atrag atenţia asupra faptului că, pe 22 mai, au indicat 

clar Departamentului Energiei că măsurile din ordonanţă trebuie pre-notificate Comisiei 

Europene înainte de adoptarea şi aplicarea lor. Acest lucru nu s-a întâmplat, ordonanţa fiind 

adoptată pe 4 iunie şi intrând în vigoare de la 1 iulie. 

     Vizibil deranjaţi de situaţie, oficialii CE anunţă Departamentul pentru Energie că a primit mai 

multe plângeri de la investitori în urma modificării sprijinului acordat energiei verzi, solicită 

răspunsuri clarificatoare la aceste plângeri, dar şi notificarea măsurilor stipulate în ordonanţa 

buclucaşă. Comisia precizează că exceptarea marilor consumatori de energie de la plata 

certificatelor verzi este o măsură care trebuie neapărat notificată înainte de aprobare şi cer 

autorităţilor noastre să clarifice care sunt acele măsuri pentru modificarea schemei de sprijin 

pentru energia curată, pe care consideră că nu trebuie să le notifice Comisiei. 

     Efectul amânării acordării unei părţi importante a certificatelor verzi este reducerea cu o 

treime a costurilor consumatorilor pe această componentă, care se regăseşte facturată separat 

în facturi. În urma adoptării Ordonanţei de Guvern, pentru semestrul II al acestui an, ANRE a 

diminuat cota obligatorie de certificate verzi pentru consumatorii finali. Ponderea certificatelor 

verzi se reduce, astfel, de la 0,051 lei/KWh la 0,034 lei KWh. De la 1 iulie 2013, cota obligatorie a 

scăzut la 0,191 certificate verzi/MWh, de la 0,2117 certificate/MWh (valoare valabilă pentru prima 

jumătate a anului). 

     În plângerile trimise Comisiei Europene, producătorii de energie verde au semnalat că 

ordonanţa promovată de Constantin Niţă încalcă normele europene şi nu este constituţională. 

Producătorii de energie cer respectarea calendarului liberalizării pieţei 

"Ştim că ar putea exista anumite probleme de suportabilitate pentru anumite industrii, dar credem 

că o încetinire a aplicării calendarului nu ar fi tocmai un lucru bun" 

În cadrul discuţiilor cu oficialii FMI, CE şi BM, reprezentanţii ACUE au amintit şi de problema 

arieratelor 

În cadrul discuţiilor purtate cu oficiali ai delegaţiilor FMI, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale, 

reprezentanţii Federaţiei Patronale a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) au 

salutat demararea aplicării calendarului de liberalizare a pieţelor de energie, cerând însă 

respectarea acestuia. "Este încurajator faptul că autorităţile române au început să aplice acest 

calendar de deschidere graduală a pieţei energetice. Suntem de acord cu faptul că ar putea 

exista anumite probleme de suportabilitate a acestui calendar pentru anumite industrii. Avem 

înţelegere pentru acest lucru, dar totuşi credem că o încetinire a aplicării calendarului nu ar fi 

tocmai un semnal bun", au susţinut reprezentanţii ACUE într-un comunicat remis ieri presei. 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2013-07-25/Producatorii+de+energie+cer+respectarea+calendarului+liberalizarii+pietei&hl=energ&tip=toate
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Reamintind că economia românească are nevoie, "mai mult ca oricând", de stabilitate şi 

predictibilitate pe toate planurile, astfel încât investitorii să-şi recapete încrederea în 

perspectivele de creştere şi dezvoltare a afacerilor lor de pe piaţa locală, reprezentanţii ACUE au 

afirmat că o problemă frecventă cu care se confruntă este cea legată de arieratele companiilor 

de stat către furnizorii de energie.  

CFR are datorii de peste 525 mil. lei către furnizorii de energie 

"Unul dintre cei mai mari debitori este în continuare CFR, care înregistra, la jumătatea acestui 

an, datorii de aproximativ 525 mil. lei către companiile din sectorul energetic. Alte aproximativ 

520 mil. lei ar trebui recuperate de la clienţi aflaţi în insolvenţă", au anunţat ieri reprezentanţii 

ACUE, explicând că operatorii sunt "forţaţi să furnizeze pe o durată de timp nedefinită gaze şi 

electricitate clienţilor aflaţi în insolvenţă, chiar dacă aceştia nu-şi plătesc facturile".  

Având în vedere că pentru astfel de clienţi nu există sancţiuni, există pericolul ca rău-platnicii să 

abuzeze de situaţie. Această tendinţă este valabilă atât pentru clienţii privaţi, cât şi pentru cei de 

stat. Foarte importantă în acest sens este propunerea de modificare a Codului insolvenţei, prin 

care clienţii aflaţi în astfel de situaţii să fie obligaţi să-şi achite datoriile", notează ACUE. 

Nita: Până la sfârșitul anului prețul la energie va scădea cu până la 10% 

Prețul la energie electrică ar putea scădea până la sfârșitul anului cu 7, 8 – 10 la suta, a declarat 

într-o conferință de presă ministrul delegat pentru energie, Constantin Niță. “Unele masuri pe 

care le-am luat, mai ales privind certificatele verzi, nu au fost foarte bine primite de investitori, dar 

acestea ne aduc o scădere a facturii la energie. Până la sfârșitul anului factura va scadea cu 7, 8 

– 10 procente”, a afirmat Niță. 

Acesta a explicat că în analiza care urmează a fi realizată în vederea scăderii tarifului la energie 

nu vor fi cuprinse numai prețurile de producție, ci și costurile adiacente de care trebuie să se țină 

cont, accize, TVA, tarife de transport, care se adaugă prețului energiei și care pot face prețul 

necompetitiv.  

“De aceea am umblat și la taxa de cogenerare, la certificatele verzi. Trebuie să vedem cum vom 

defini tariful de transport și să vedem cum putem să-l mai scadem, astfel încât să scădem 

factura. Căutăm și alte soluții pentru micșorarea prețului”, a spus Niță, care a adăugat că se vor 

cauta soluții pentru eventuale scheme de sprijin pentru consumatorii industriali, măcar pe o 

perioadă limitată, atât la gaze cât și la energia electrică. 

 

Niţă: Vrem să scădem unele taxe şi tarife din sectorul energetic. "Multe companii sunt 

nemulţumite de preţul energiei" 

Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, a declarat joi că are în plan micşorarea unor 

taxe şi tarife din sectorul energetic, precum şi găsirea unor măsuri de sprijin pentru consumatorii 

industriali şi cei casnici. 

"Vom umbla şi la taxa de cogenerare, şi la tariful de transport, mai ales pentru consumatorii 

întreruptibili, să vedem cum le putem scădea. La finele anului factura la energie electrică va fi 

mai mică cu 7-10%. Mă gândesc şi la alte soluţii de micşorare a facturii la energie", a afirmat Niţă 

într-o conferinţă pe teme energetice. 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2013-07-25/Nita%3A+Pana+la+sfar%C8%99itul+anului+pre%C8%9Bul+la+energie+va+scadea+cu+pana+la+10%25&hl=energ&tip=toate
http://www.gandul.info/financiar/nita-vrem-sa-scadem-unele-taxe-si-tarife-din-sectorul-energetic-multe-companii-sunt-nemultumite-de-pretul-energiei-11154399
http://www.gandul.info/financiar/nita-vrem-sa-scadem-unele-taxe-si-tarife-din-sectorul-energetic-multe-companii-sunt-nemultumite-de-pretul-energiei-11154399


 

7 

 

El a adăugat că vrea preţuri cât mai mici la energie, suportabile pentru consumatori şi care să 

facă produsele româneşti mai competitive. 

"Pe bună dreptate, multe companii sunt nemulţumite de preţul energiei, îl compară cu cel din UE. 

Trebui să găsim măsuri de sprijin pentru populaţie şi pentru industriali. Măcar pentru perioade 

limitate", a continuat Niţă. 

El a spus că România a început "mai greu" liberalizarea preţurilor, ceea ce duce la apariţia unor 

probleme 

România nu a notificat Comisia Europeană cu privire la modificarea legislaţiei privind 

energiile verzi 

Prevederile ordonanţei de urgenţă care modifică schema de sprijin pentru energia regenerabilă 

se aplică din 1 iulie, deşi actul normativ nu a fost notificat Comisiei Europene, ministrul delegat 

pentru Energie, Constantin Niţă, afirmând că o notificare informală a fost trimisă Consiliului 

Concurenţei. 

„Am trimis notificare informală în 17 iulie către Consiliul Concurenţei, dar să vedem dacă 

notificăm toată legea, sau doar partea care vizează marii consumatori, pentru că noi nu am 

modificat cuantumul ajutorului. Notificarea presupune un volum de muncă foarte mare, nu este o 

hârtie care se face într-o zi”, a declarat joi Niţă, într-o conferinţă pe teme de energie. 

Niţă spunea în luna mai că „în mare” Comisia a fost de acord cu schimbările legislative. 

„Adevărul” a prezentat ieri un document trimis de către Comisia Europeană în care se preciza că 

anunţul făcut de Niţă este „incorect” având în vedere că nu a fost primită nicio astfel de 

prenotificare. 

"Investitorii fac lobby, dar trebuie un echilibru" 

„Am spus (în mai-nr) că în principiu avem acordul CE. Discuţiile de acolo nu au fost împotriva 

emiterii acestei legi. Ştiu că există un lobby mare al investitorilor în energii regenerabile, dar noi 

încercăm să menţinem un echilibru şi cu marii consumatori şi cu consumatorii casnici şi cu 

investitorii. Dacă nu luam această măsură cu certificatele, preţul pe MW creştea cu 30 de euro 

până la sfârşitul anului”, a afirmat astăzi Niţă. 

"Marile companii, nemulţumite pe bună dreptate" 

„Pe bună dreptate, multe companii sunt nemulţumite de preţul energiei, îl compară cu cel din UE. 

Trebui să găsim măsuri de sprijin pentru populaţie şi pentru industriali. Măcar pentru perioade 

limitate”, a continuat Niţă. 

Alro şi ArcelorMittal, cei mai mari consumatori de electricitate din România, au cerut constant 

reducerea schemei de sprijin pentru energia verde, deoarece le afectează costurile si 

competitivitatea. 

Guvernul a decis în iunie amânarea unui număr de certificate verzi. Pentru sectorul eolian se 

amână unul din două, pentru microhidro se amână unul din trei iar pentru fotovoltaic se amână 

două din şase. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/comisia-europeana-1_51f11a42c7b855ff56713487/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/comisia-europeana-1_51f11a42c7b855ff56713487/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/comisia-europeana-1_51efcb59c7b855ff566c0f80/index.html
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Decizia a nemulţumit investitorii. 

Schemă de 10 miliarde de euro 

Energia produsă din surse regenerabile este sprijinită de guvern prin schema certificatelor verzi. 

Fiecare producător primeşte gratuit de la Transelectrica un anumit număr de certificate verzi 

pentru energia pe care o produce şi o livrează în reţea. 

Mai departe, producătorii vând aceste certificate verzi către furnizori, care sunt obligaţi prin lege 

să le cumpere, scopul fiind ca o anumită parte din consumul final de energie să fie asigurată de 

sursele regenerabile. Furnizorii îşi recuperează costurile cu achiziţia certificatelor verzi prin 

includerea în tarife a acestor cheltuieli. 

Comisia Europeana ii cere socoteala lui Constantin Nita pentru modificarea schemei de 

sprijin a producatorilor de energie regenerabila  

Guvernul a modificat in iunie schema de sprijin pentru energia regenerabila prin amanarea 

temporara a acordarii unui numar de certificate verzi, insa nu a notificat in niciun fel autoritatile 

de la Bruxelles, fapt reprosat de DG Competition. In cadrul unei intalniri din data de 22 mai cu 

reprezentantii Ministerului Energiei, ANRE si Consiliul Concurentei, DG Competion a solicitat ca 

anumite modificari necesita notificare in conditiile regulilor ce tin de ajutorul de stat, se arata intr-

o scrisoare a DG Competition transmisa pe 24 iunie partii romane. Potrivit acesteia, nu a fost 

transmisa nici macar o pre-notificare. Mai mult, Comisia considera ca este incorect faptul ca 

Ministerul Energiei (n.red. ministrul Constantin Nita) a anuntat public pe 23 mai 2013 ca 

autoritatile europene ar fi fost de acord cu amendamentele incluse in proiectul de ordonanta. 

Vezi documentul atasat 

"Pana acum nu a fost primita nicio pre-notificare. In schimb, am constatat din informatiile 

disponibile public ca in data de 23 mai Ministrul Energiei ( n.red. Departamentul pentru Energie) 

a anuntat public ca reprezentantii Comisiei au fost de acord cu amendamentele din draftul 

ordonantei (ceea ce e incorect, din moment ce serviciile Comisiei nu au primit inca) informatiile 

necesare pentru a putea formula o opinie care sa permita Comisiei sa adopte o pozitie asupra 

problemei), se arata in scrisoare. Potrivit scrisorii DG Competition, reprezentantii Comisiei 

Europeane cer ministerului sa transmita lamuriri, avand in vedere si plangerile formulate de catre 

investitorii din domeniul energiei regenerabile. 

Precizam ca pe 23 mai, Constantin Nita a declarat public ca "Ordonanta a fost agreata de 

Comisia Europeana".  

Intrebat joi, 25 iulie, care este raspunsul Departamentului pentru Energie la aceasta scrisoare, 

Constantin Nita a spus ca a trasnmis pe 17 iulie catre Consiliul Concurentei o notiticare 

informala. Mai departe, Consiliul Concurentei discuta cu DG Competiotion. ￢Am trimis notificare 

informala in 17 iulie catre Consiliul Concurentei, dar sa vedem daca notificam toata legea, sau 

doar partea care vizeaza marii consumatori, pentru ca noi nu am modificat cuantumul ajutorului. 

Notificarea presupune un volum de munca foarte mare, nu este o hartie care se face intr-o zi, a 

declarat Nita, intr-o conferinta pe teme de energie "Energy Business Summit". 

Reamintim ca Executivul a decis la inceputul lunii iunie sa fie amanata acordarea unui numar de 

certificate verzi, scopul fiind reducerea facturilor la energia electrica. Ordonanta de Urgenta 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-15255767-comisia-europeana-cere-socoteala-lui-constantin-nita-pentru-modificarea-schemei-sprijin-producatorilor-energie-regenerabila.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-15255767-comisia-europeana-cere-socoteala-lui-constantin-nita-pentru-modificarea-schemei-sprijin-producatorilor-energie-regenerabila.htm
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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prevede amanarea temporara, incepand cu 1 iulie 2013, a acordarii unui numar de certificate 

verzi pentru fiecare 1 MWh produs de centrale electrice  hidro noi cu puteri electrice instalate mai 

mici sau egale cu 10 MW (un certificat verde) de centrale eoliene (un certificat verde), respectiv 

de centrale  electrice solare (doua certificate verzi). Recuperarea certificatelor verzi se va face 

incepand 1 aprilie 2017 pentru centralele hidro si solare, respectiv  incepand cu 1 ianuarie 2018 

pentru centralele eoliene. Recuperarea se face esalonat pana cel tarziu pe 31 decembrie 2020. 

Modalitatea de recuperare se  stabileste de ANRE. 

PROIECT ANRE  

Contoare inteligente pentru majoritatea consumatorilor de energie  

Finanţarea poate fi asigurată şi din fonduri europene nerambursabile 

       Reglementatorul pieţei de energie (ANRE) a lansat în dezbatere un proiect prin care 80% 

din consumatori ar putea avea contoare inteligente până în 2020. "Smart metering", adică 

măsurarea inteligentă a consumului de energie, este un proiect care prinde teren în Uniunea 

Europeană, în contextul în care statele membre trebuie să-şi diminueze emisiile de noxe cu 20%, 

să ridice cu o cincime ponderea energiilor regenerabile în consum şi să economisească 20% din 

consum. 

     Contoarele inteligente au rolul de a ajuta consumatorii să economisească energia şi forţează 

furnizorii în asigurarea unei calităţi mai bune a serviciului prestat. Astfel, aceste contoare indică 

un consum orar al unei gospodării/al unei companii şi ajută consumatorul să îşi stabilească 

singur programul de consum, în funcţie de tarife. Fluxul de producţie sau sistemele de încălzire şi 

aparatura electrocasnică pot fi programate în intervalele orare în care tariful energiei este mai 

mic. Consumatorii îşi pot negocia mai uşor contractul de furnizare şi îşi pot monitoriza facturile 

întrucât contoarele inteligente stochează tot felul de informaţii, inclusiv problemele din alimentare 

şi calitatea energiei furnizate. Astfel, furnizorii şi distribuitorii vor fi obligaţi să-şi îmbunătăţească 

serviciile. 

     Surse din piaţa de energie ne-au spus că un contor inteligent costă în jur de 100 de euro. 

Instalarea contoarelor inteligente nu este obligatorie, dar investiţia va fi suportată de furnizori şi 

distribuitori şi recuperată prin tarifele reglementate şi aprobate de ANRE.  

În prezent, în nordul Europei sunt montate contoare inteligente în cadrul unor programe pilot, mai 

spun sursele noastre. 

     Potrivit proiectului ANRE, modelul aplicat de către operatorii de distribuţie pentru 

implementarea sistemelor de măsurare inteligentă poate fi de tip echilibrat, respectiv o evoluţie 

anuală liniară a instalării de contoare, având ca ţintă implementarea până în 2020 a 80% din 

necesar. Varianta implementării exponenţiale presupune instalarea unui număr mai redus de 

contoare inteligente în primii ani pentru a permite companiilor să-şi ajusteze parametrii, să 

planifice şi să înveţe din experienţa primilor ani de implementare, urmată de o implementare 

echilibrată pentru următorii ani. 

     Propunerea ANRE este ca, în anul 2014, să fie implementate proiecte pilot şi să fie evaluate 

aspectele specifice din reţelele de distribuţie, în vederea stabilirii condiţiilor finale de istalare a 

sistemelor de măsurare inteligentă de către fiecare operator de distribuţie, vizând eventualele 

lucrări de reţea, campania de informare a clienţilor, activităţile logistice. 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=212117&key=MjAxMy0wNy0yNSAxIGFiYWE2ZmVmNTVmZDViZTY0YzZhZDk2OGY0YmRiOGEz
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=212117&key=MjAxMy0wNy0yNSAxIGFiYWE2ZmVmNTVmZDViZTY0YzZhZDk2OGY0YmRiOGEz
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     Proiectele pilot fac parte integrantă din programul naţional de implementare a sistemelor de 

măsurare inteligentă şi sunt incluse în planurile de investiţii ale operatorilor de distribuţie. ANRE 

arată că aceste proiecte trebuie să acopere atât zone urbane şi/sau zone rurale având 

consumuri proprii tehnologice mari, zone cu reţele electrice care necesită retehnologizări 

importante, cât şi zone urbane şi/sau rurale cu reţele în stare relativ bună şi consumuri proprii 

tehnologice în limite normale. 

     Investiţiile în implementarea sistemelor de măsurare inteligentă ale operatorului de distribuţie 

sunt recunoscute în Baza Reglementată a Activelor (BAR) de către ANRE şi remunerate cu Rata 

Reglementată a Rentabilităţii (RRR), care se aplică şi celorlalte investiţii ale operatorului de 

distribuţie. 

Guvernul se gandeste la o schema de sprijin pentru marii consumatori de energie  

Guvernul cauta solutii pentru sprijinirea marilor consumatori de energie electrica si gaze naturale. 

"Sunt companii care sunt nemultumite, pe buna dreptate, de pretul energiei, il compara cu cel din 

Europa. Trebuie sa gandim o schema de sprijin pentru consumatorii de energie electrica si 

consumatorii de gaze naturale. O sa discutam si cu CE si o sa gasim o schema de sprijin", a 

declarat Nita in cadrul unei conferinte "Energy Business Summit". Insa statisticile europene arata 

ca in Romania sunt cele mai mici preturi din UE la consumatorii industriali de energie electrica si 

gaze naturale. Cu toate acestea, Nita considera ca marii consumatori sunt suparati "pe buna 

dreptate". Printre marii consumatori din Romania se afla InterAgro, Mittal, Alro. 

"Vom umbla si la taxa de cogenerare, si la tariful de transport, mai ales pentru consumatorii 

intreruptibili, sa vedem cum le putem scadea. La finele anului factura la energie electrica va fi 

mai mica cu 7-10%. Ma gandesc si la alte solutii de micsorare a facturii la energie", a mai spus 

Nita. 

Guvernul a mai incercat sa-i ajute pe marii consumatori prin amanarea liberalizarii preturilor la 

gazele naturale, insa Comisia Europeana nu a fost de acord. 

Comisia Europeana a fost informata cu privire  la faptul ca "anumiti clienti industriali solicita 

amanarea liberalizarii preturilor la gaze la consumatorii industriali cu un an", insa "indeamna  

autoritatile sa continue liberalizarea treptata a preturilor la energie", a declarat in luna mai pentru 

HotNews Marlene Holzner, purtator de cuvant al Comisarului pentru  Energie. Altfel spus, 

Comisia solicita respectarea calendarului. "Comisia solicita, de asemenea, protejarea 

consumatorilor  vulnerabili in mod corespunzator", a mai spus Marlene Holzner. 

Energia ieftină nu mai este suficientă pentru ArcelorMittal Galaţi 

Scăderea facturilor la energie electrică ale marilor consumatori din ţară este doar un prim pas 

necesar, dar nu şi suficient pentru ca ArcelorMittal Galaţi să reintre pe profit. Pare directorul 

Bruno Ribo anunţă închiderea companiei, dacă Guvernul nu acordă facilităţi combinatului 

gălăţean. 

Potrivit acestuia, legislaţia privind susţinerea certificatelor verzi şi liberalizarea preţurilor la gazele 

naturale constituie, în proporţie de 90%, motivul pentru care combinatul gălăţean se află, încă, 

pe pierdere, pentru al cincilea an consecutiv. 

“După modificarea aplicată prin OUG 57/2013, acest prim pas reprezintă doar 20% din ceea ce 

am vrea noi să recuperăm ca şi cheltuieli pe energie electrică şi gaze. Toate eforturile făcute de 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-15256021-guvernul-gandeste-schema-sprijin-pentru-marii-consumatori-energie.htm
http://www.focus-energetic.ro/energia-ieftina-nu-mai-este-suficienta-pentru-arcelormittal-galati-11456.html
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noi până acum, de rentabilizare şi eficientizare a muncii, nu vor fi suficiente, dacă nu se va stabili 

cadrul corect al acestor preţuri la energie. În 2012 am plătit factura la energia electrică cu 25 de 

milioane de euro mai mult faţă de factura din 2009. Dacă nu se va face nimic în privinţa 

preţurilor, în 2015 vom plăti 54 de milioane de euro pentru aceeaşi cantitate de resurse 

energetice”, a declarat Bruno Ribo, conform Agepres. 

El a precizat că dificultăţile cu care se confruntă ArcelorMittal Galaţi sunt aceleaşi întâmpinate de 

toţi marii producători din ţară din diverse domenii (ciment, aluminiu, sticlă, produse pneumatice 

etc.), iar neimplicarea statului în ajustarea preţurilor la energie (energie electrică şi gaze 

naturale) ar putea face nerentabilă activitatea siderurgică din România, lucru explicat de patronul 

Grupului ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, premierului Victor Ponta. După întâlnirea dintre primul 

ministru şi omul de afaceri Lakshmi Mittal, a apărut OUG 57/2013 privind modificarea şi 

completarea Legii 220/2008 ce urmărea stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 

din surse regenerabile de energie. 

Furnizorii de gaze şi curent se plâng de datornicii care apelează la legi speciale 

Furnizorii de energie şi gaze naturale s-au plâns reprezentanţilor FMI, Băncii Mondiale şi 

Comisiei Europene că au de recuperat de la datorinici peste un miliard de lei, cap de listă fiind 

CFR, companie de stat, la care nici nu au voie, prin lege, să sisteze alimentarea cu energie. 

Există şi o veste bună – aplicarea calendarului de liberalizare a preţurilor la curent şi gaze, chiar 

dacă unele industrii sunt destul de afectate.  

„O problemă majoră rămâne cea privind arieratele companiilor de stat către furnizorii de energie. 

Unul dintre cei mai mari debitori este în continuare CFR, care înregistra, la jumătatea acestui an, 

datorii de aproximativ 525 millioane lei către companiile din sectorul energetic. Alte aproximativ 

520 de milioane de lei ar trebui recuperate de la clienţi aflaţi în insolvenţă”, se arată într-un 

comunicat al Federaţiei Patronale a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE). 

Reprezentanţii ACUE au arătat că furnizorii sunt forţaţi să-i alimenteze cu energie şi gaze pe 

clienţii în insolvenţă, chiar dacă aceştia nu-şi plătesc facturile. „Având în vedere că pentru astfel 

de clienţi nu există sancţiuni, există pericolul ca rău-platnicii să abuzeze de situaţie. Această 

tendinţă este valabilă atât pentru clienţii privaţi, cât şi pentru cei de stat”, precizează documentul. 

Potrivit comunicatului, ACUE consideră foarte important ca aceste prevederi să fie modificate în 

viitorul Cod al insolvenţei, astfel încât clienţii aflaţi în astfel de situaţii să fie obligaţi să-şi achite 

datoriile. 

Calendar pentru suportabilitate 

Reprezentanţii ACUA au transmis oficialilor FMI, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale cu care 

s-au întâlnit că liberalizarea pieţei de energie, chiar dacă este necesară, va cauza probleme unor 

consumatori industriali. „Este încurajator că autorităţile române au început să aplice acest 

calendar de deschidere graduală a pieţei energetice. Suntem de acord cu faptul că ar putea 

exista anumite probleme de suportabilitate a acestui calendar pentru anumite industrii. Avem 

înţelegere pentru acest lucru, dar totuşi credem că o încetinire a aplicării calendarului nu ar fi  

Companiile de utilităţi nu vor amânarea liberalizării la gaze, deşi recunosc că anumite 

industrii sunt afectate 

http://www.puterea.ro/economie/furnizorii-de-gaze-si-curent-se-plang-de-datornicii-care-apeleaza-la-legi-speciale-75827.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/utilitati-1_51ef9f31c7b855ff566b3f89/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/utilitati-1_51ef9f31c7b855ff566b3f89/index.html
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Companiile de utilităţi din România au „înţelegere” pentru faptul că anumite industrii sunt afectate 

de liberalizarea preţului la gaze, dar nu doresc amânarea calendarului pentru că nu ar fi „un 

semnal tocmai bun”, potrivit unui comunicat remis de ACUE în urma întâlnirii cu reprezentanţii 

Fondului Monetar Internaţional (FMI), Comisiei Europene şi Băncii Mondiale. 

“Este încurajator faptul că autorităţile române au început să aplice acest calendar de deschidere 

graduală a pieţei energetice. Suntem de acord cu faptul că ar putea exista anumite probleme de 

suportabilitate a acestui calendar pentru anumite industrii. Avem înţelegere pentru acest lucru, 

dar totuşi credem că o încetinire a aplicării calendarului nu ar fi tocmai un semnal bun”, au 

susţinut reprezentanţii ACUE, conform comunicatului. 

Angajaţii din industria chimică au protestat de câteva ori împotriva majorărilor de preţ suferite din 

cauza liberalizării la gazele naturale, în timp ce industria siderurgică s-a plâns că scumpirile 

afectează competitivitatea companiilor. 

Protecţie la insolvenţă 

Societăţile de utilităţi mai doresc şi modificarea procedurilor de insolvenţă, prin care clienţii aflaţi 

în astfel de proceduri să fie obligaţi să-şi achite datoriile. 

„O problemă majoră rămâne cea privind arieratele companiilor de stat către furnizorii de energie. 

Unul dintre cei mai mari debitori este în continuare CFR, care înregistra, la jumătatea acestui an, 

datorii de aproximativ 525 milioane de lei către companiile din sectorul energetic. Alte 

aproximativ 520 de milioane de lei ar trebui recuperate de la clienţi aflaţi în insolvenţă. 

Reprezentanţii ACUE au explicat că operatorii sunt forţaţi să furnizeze pe o durată de timp 

nedefinită gaze şi electricitate clienţilor aflaţi în insolvenţă, chiar dacă aceştia nu-şi plătesc 

facturile. Având în vedere că pentru astfel de clienţi nu există sancţiuni, există pericolul ca rău-

platnicii să abuzeze de situaţie. Această tendinţă este valabilă atât pentru clienţii privaţi, cât şi 

pentru cei de stat”, se mai precizează în comunicat. 

Prevederile cerute de aceste companii se află printre propunerile de modificare a Codului 

Insolvenţei. 

Regenerabile: să se schimbe, dar să nu se modifice nimic  

În ceea ce priveşte energia regenerabilă, operatorii din domeniu şi-au exprimat îngrijorarea cu 

privire la Ordonanţa de urgenţă nr.57/2013.  

tocmai un semnal bun”, completează comunicatul ACUE. 

 

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, 
(martie 2013-mai 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 180,22 Lei/CV 
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 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 24.06 
 

25.06 26.06 27.06 28.06 29.07 30.07  

Preţ mediu [Lei/MWh] 195,38 
 

197,51 222,01 127,79 216,41 207,51 209,61 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

48.286  48.918 45.098 38.412 37.739 44.716 46.081 

 

 

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 213,49 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,89 208,59 206,46 205,96 206,01 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
 

Consum/Productie  

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

22.07 5970 6103 2027 630 1771 1386 -133 271 19 

23.07 6140 6306 2187 814 1691 1369 -166 229 16 

24.07 6193 6395 2148 1057 1553 1390 -203 233 14 

25.07 6295 6453 2101 1184 1614 1380 -158 159 15 

26.07 6277 6424 1842 1260 1582 1383 -147 343 15 

27.07 5665 5853 1648 1032 1381 1387 -188 388 16 

 
 

Valori comparative aceiasi zi, ani diferiti 
 

In ziua de Luni 22.07.2013 Luni 23.07.2012 

Consum de energie electrica 

Mediu 6062 6312 

Maxim 6816 7357 

Export/Import 123(export) 322(export) 

Putere medie produsa 

TOTAL (Pmed) 6185 6634 

Din care: 

Carbune 
2043 2289 

Hidrocarburi 607 683 

Nuclear 1383 1374 

Eoliene 261 1000 

Hidro 1814 1274 

Biocombustibili 33 - 

Fotovoltaice 45 - 
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Grafice, Harta  
 

 

 

 

Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 29.07.2013, ora 07.00 – 05.08.2013, ora 07.00 

 

Debitul la intrarea în tarã (sectiunea Bazias) va fi în scãdere pânã la valoarea de 2900 m3/s, situându-se sub 

mediile multianuale ale lunilor iulie (5350 m3/s) si august (4300 m3/s). 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi, în general, în scãdere. 
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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 


