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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Creșteri „anormale“ de preț pe bursa de energie. De ce se va scumpi masiv curentul de la 

1 iulie, pentru populație 

Prețul electricității livrate populației va crește semnificativ de la 1 iulie, chiar și cu 11,6% pentru 

consumatorii din Capitală. Majorarea vine în contextul în care în ianuarie am avut zile cu cea mai 

scumpă energie din Europa, cauzele nefiind elucidate nici acum. 

În această iarnă, în lunile ianuarie-februarie, România s-a confruntat cu o situație fără precedent 

pe piața de electricitate. Prețurile au ajuns la valori neobișnuit de mari, dublându-se de la o zi la 

alta, deși producția acoperea necesarul de consum și chiar exportam. În zilele de 15 și 23 ianuarie 

2017, România a avut cel mai mare preț al energiei din Europa, ajungând la 96,52 euro/MWh, pe 

Piața pentru Ziua Următoare (PZU), unde se fac tranzacții pentru următoarele 24 de ore. 

Din cauza prețurilor ridicate, au fost furnizori care și-au anulat contractele de furnizare pe termen 

lung, încheiate cu clienții la prețuri mult mai mici, pentru a-și vinde electricitatea astfel 

disponibilizată pe PZU, ca să profite de prețurile ridicate. Alți furnizori, care își onorau contractele 

cu clienții din energia cumpărată de pe PZU, nu au putut face față prețurilor, care au explodat, și 

au intrat în insolvență. 

Toma Petcu a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru al Energiei 

Toma Petcu, propus pentru funcția de ministru al Energiei în noul Guvern, a primit joi aviz favorabil 

din partea comisiilor parlamentare de specialitate, cu 36 de voturi pentru și 16 împotrivă. 

În cadrul discursului din fața comisiilor reunite, Petcu a afirmat că ministerul pe care l-a condus și 

până acum în ultimele șase luni este în discuții avansate cu Ministerul de Finanțe pentru elaborarea 

unui memorandum care să cuprindă mandatul din partea Guvernului pentru negocierile cu chinezii 

care vor să construiască reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. 

"Am deblocat discuțiile cu partea chineză pentru reactoarele 3 și 4. Suntem în discuții avansate cu 

Ministerul de Finanțe pentru elaborarea unui memorandum care să fie supus dezbaterii și aprobării 

în Guvern, pentru că avem nevoie să știm cât ne permitem și cât ne putem asuma în negocierea 

cu partea chineză, din cele 6 miliarde (de euro, cât este estimată investiția totală — n.r.), care 3 

(miliarde de euro — n.r.) ne-ar reveni ca aport din partea statului român. Un miliard ar fi asigurat 

de infrastructura existentă, plus rezerva de apă grea și octoxidul de la Rezervele Statului. Pentru 

restul de două miliarde și celelalte condiții în negocierea cu partea chineză trebuie să luăm un 

mandat foarte clar din partea Guvernului, să știm foarte clar cât putem negocia și unde putem 

ajunge cu partea chineză", a arătat Petcu. 

ANALIZĂ Sfârșitul iluziei protecționiste. Ofertele de pe piața liberă a electricității sunt mai 

avantajoase decât prețurile de pe piața reglementată 

http://romanialibera.ro/economie/companii/cresteri-%E2%80%9Eanormale%E2%80%9C-de-pret-pe-bursa-de-energie--de-ce-se-va-scumpi--masiv-curentul--de-la-1-iulie--pentru--populatie-456838
http://romanialibera.ro/economie/companii/cresteri-%E2%80%9Eanormale%E2%80%9C-de-pret-pe-bursa-de-energie--de-ce-se-va-scumpi--masiv-curentul--de-la-1-iulie--pentru--populatie-456838
https://www.agerpres.ro/economie/2017/06/29/toma-petcu-a-primit-aviz-favorabil-pentru-functia-de-ministru-al-energiei-09-57-34
https://www.profit.ro/must-read/analiza-sfarsitul-iluziei-protectioniste-ofertele-de-pe-piata-libera-a-electricitatii-sunt-mai-avantajoase-decat-preturile-de-pe-piata-reglementata-17056072
https://www.profit.ro/must-read/analiza-sfarsitul-iluziei-protectioniste-ofertele-de-pe-piata-libera-a-electricitatii-sunt-mai-avantajoase-decat-preturile-de-pe-piata-reglementata-17056072
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Orice consumator responsabil compară diferitele prețuri existente pe piață ale unui produs 

comercializat de mai mulți furnizori, în cazul produselor alimentare existând chiar și oameni care 

sunt dispuși să străbată cartiere pentru a se aproviziona din piețe agroalimentare mai ieftine. Cu o 

singură excepție: cea a utilităților, în special a curentului electric, despre care marea majoritate a 

populației crede că este îndreptățită să beneficieze fără a efectua niciun efort de documentare și 

la un preț minim.; Așa se face că majoritatea clienților casnici sunt afectați, deși nu ar trebui, de 

decizia de vineri a Autorității de Reglementare din Domeniul Energiei (ANRE), care a avizat o 

creștere a tarifelor de tip componentă de piață concurențială (CPC) la energie electrică percepute 

de furnizorii de ultimă instanță (ENEL Muntenia, Banat, Dobrogea, E.ON, CEZ și Electrica 

Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud - companiile de furnizare aferente 

operatorilor de rețele monopoliști din respectivele zone) cu procente cuprinse între 6,1% și 14,7%. 

Cu o singură excepție, Electrica Transilvania Sud, ale cărei tarife s-au micșorat cu 5,1%, probabil 

ca urmare a diminuării componentei de distribuție în urma neefectuări investiților la care s-a 

angajat. 

Lungu, AFEER: Prețul energiei a rămas la niveluri ridicate și ar putea crește în continuare 

Prețul energiei a rămas la niveluri ridicate în prima jumătate a acestui an, după situația inedită din perioada 

ianuarie-februarie, și nu sunt semne de ieftinire, a declarat Ion Lungu, președintele Asociației Furnizorilor 

de Energie Electrică din România (AFEER). Declarația vine în contextul în care Autoritatea Națională de 

Reglementare în Energie (ANRE) a anunțat vineri o scumpire de până la 8% pentru energia electrică 

destinată consumatorilor casnici, de la 1 iulie. “Creșterea de preț reflectă pe deplin ce s-a întâmplat în piața 

de energie în acest an. Sunt două elemente, primul: ceea ce s-a întâmplat în ianuarie-februarie, când au fost 

prețuri cu totul neuzuale, a fost o iarnă secetoasă, cu un consum mărit din cauza temperaturilor foarte mici. 

Din nefericire, a apărut un al doilea element: aceste prețuri, deși păreau la începutul lunii martie că tind 

spre calm sau spre normalitate, comparativ cu anii trecuți, nu s-a întâmplat așa. Prețurile au rămas la un 

nivel relativ mare”, a spus Lungu 

 

Energia electrică se va scumpi cu 11,6% în Bucureşti, de la 1 iulie, nu cu 8% cum anunțase 

ANRE 

Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE) a anunțat la finalul săptămânii trecute că energia 

electrică se va scumpi cu până la 8%, începând de la 1 iulie, ca urmare a unei ajustări de tarif. 

Numai că se pare că această informație nu este întocmai cu realitatea din domeniu, conform e-

nergia.ro. Factura consumatorilor casnici din București alimentaţi în sistem de serviciu universal, 

adica marea majoritate, va creşte cu 11,6%, susține sursa menționată. 

Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE) a anunțat la finalul săptămânii trecute că energia 

electrică se va scumpi cu până la 8%, începând de la 1 iulie, ca urmare a unei ajustări de tarif. 

Numai că se pare că această informație nu este întocmai cu realitatea din domeniu, conform e-

nergia.ro. Factura consumatorilor casnici din București alimentaţi în sistem de serviciu universal, 

adica marea majoritate, va creşte cu 11,6%, susține sursa menționată. 

Cum cresc tarifele la energia electrică în fiecare zonă din România, la 1 iulie 

Pentru şapte dintre cele opt zone de distribuţie din România, tarifele cresc, iar cea mai mare 

creştere este în Bucureşti-Ilfov. Judeţele din sudul Transilvaniei sunt singurele în care consumatorii 

care nu şi-au schimbat nici furnizorul şi nici contractul, şi au rămas să primească energie în sistem 

de serviciu universal vor plăti mai puţin. 

http://www.energynomics.ro/ro/lungu-afeer-pretul-energiei-a-ramas-la-niveluri-ridicate-si-ar-putea-creste-in-continuare/
http://www.curierulnational.ro/Economie/2017-06-27/Energia+electrica+se+va+scumpi+cu+11%2C6%25+in+Bucuresti%2C+de+la+1+iulie%2C+nu+cu+8%25+cum+anun%C8%9Base+ANRE&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Economie/2017-06-27/Energia+electrica+se+va+scumpi+cu+11%2C6%25+in+Bucuresti%2C+de+la+1+iulie%2C+nu+cu+8%25+cum+anun%C8%9Base+ANRE&hl=energ&tip=toate
http://e-nergia.ro/cum-cresc-tarifele-la-energia-electrica-in-fiecare-zona-din-romania-la-1-iulie/
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ANRE a publicat astăzi tarifele tip Componentă piaţă concurenţială (CPC), valabile de la 1 iulie, 

pentru toţi consumatorii casnici alimentaţi în regim de serviciu universal de către furnizorii de ultimă 

instanţă. ANRE a anunţat modificarea lor într-un comunicat de presă publicat încă de vineri. 

Preţul energiei electrice ar putea creşte în continuare 

Preţul energiei a rămas la niveluri ridicate în prima jumătate a acestui an, după situaţia inedită din 

perioada ianuarie-februarie, şi nu sunt semne de ieftinire, a declarat, pentru AGERPRES, Ion 

Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER). 

Declaraţia vine în contextul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a 

anunţat vineri o scumpire de până la 8% pentru energia electrică destinată consumatorilor casnici, 

de la 1 iulie. "Creşterea de preţ reflectă pe deplin ce s-a întâmplat în piaţa de energie în acest an. 

Sunt două elemente, primul: ceea ce s-a întâmplat în ianuarie-februarie, când au fost preţuri cu 

totul neuzuale, a fost o iarnă secetoasă, cu un consum mărit din cauza temperaturilor foarte mici. 

Din nefericire, a apărut un al doilea element: aceste preţuri, deşi păreau la începutul lunii martie 

că tind spre calm sau spre normalitate, comparativ cu anii trecuţi, nu s-a întâmplat aşa. Preţurile 

au rămas la un nivel relativ mare", a spus Lungu. 

Se scumpește energia cu până la 8% din iulie. Românii plătesc nota pentru ianuarie 

Comitetul de Reglementare al ANRE a decis scăderea cu 5,16% a tarifelor reglementate la energia 

electrică  aplicate de FUI clienților casnici şi majorarea cu 8,53% a tarifelor concurenţiale 

De la 1 iulie, energia electrică va fi mai scumpă. După o lună ianuarie “fierbinte” pe bursă, cu 

prețuri  record la energie, o analiză detaliată și  decizii de sancționare a unor furnizori,  Autoritatea 

Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE  a decis să modifice tarifele la energie. 

Pe baza analizei realităților și tendințelor din piață,  Furnizorii de Ultimă Instanță – FUI au propus 

creșteri cu 25% a  tarifelor, iar ANRE a considerat justificată o creștere medie la nivel național a 

tarifelor de tip CPC de 8,53%. Așa cum era de așteptat, nota de plată a lunii ianuarie vine pentru 

toți consumatorii. 

Energia se scumpeşte 

Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici va crește cu până la 8% de la 1 iulie, a decis 

Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei 

(ANRE). De la 1 iulie, prețul final la electricitate pentru consumatorii casnici este format dintr-un 

tarif reglementat de ANRE, care are o pondere de 10% din prețul total, și dintr-o componentă care 

reflectă prețul din piața liberă, care are o pondere de 90%. 

Componenta reglementată (10%) va scădea cu 5,16% iar cea de piață liberă (90%) va urca cu 

8,53%. Reprezentanții instituției au precizat că acest lucru va duce la o scumpire în medie de până 

la 8%. 

Pe lângă prețul propriu-zis al energiei, în factura finală mai există și alte costuri, precum tariful de 

rezervare, contribuția cu certificatele verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, 

acciza. 

Prețul energiei electrice se modifică! 

http://www.capital.ro/pretul-energiei-electrice-ar-putea-creste-in-continuare.html
http://www.investenergy.ro/se-scumpeste-energia-cu-pana-la-8-din-iulie-romanii-vor-plati-nota-de-plata-pentru-luna-ianuarie/
http://www.focus-energetic.ro/43116-43116.html
http://www.capital.ro/pretul-energiei-electrice-se-modifica.html
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Comitetul de Reglementare al ANRE a decis scăderea cu 5,16% a tarifelor reglementate la energia 

electrică (10% din totalul livrat populaţiei) şi majorarea cu 8,53% a tarifelor concurenţiale (90% din 

total). Cele două măsuri ar putea conduce la o majorare cu până la 8% a energiei facturate. 

„Clienţii care primesc 10% energie reglementată - al cărei tarif scade cu 5,16% - şi 90% energie 

de pe piaţa concurenţială - al cărei tarif creşte cu 8,53% - vor plăti cu până la 8% mai mult, de la 1 

iulie”, au explicat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

domeniul Energiei (ANRE). 

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat Ordinul nr. 50/2017 privind „modificarea tarifelor 

reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă (FUI) clienţilor casnici 

care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, prin care s-a decis scăderea cu 5,16% a tarifelor 

reglementate aplicate de FUI clienţilor casnici, începând cu data de 1 iulie 2017 şi până la sfârşitul 

acestui an”, se arată într-un comunicat transmis vineri de ANRE. 

Românii față cu liberalizarea de la 1 ianuarie 2018 

Schimbări majore în factura la energie 

Peste şase luni, de la 1 ianuarie 2018, factura la curent a consumatorilor casnici din România se 

schimbă, în sensul că, pentru prima dată, energia consumată va reprezenta exclusiv achiziţiile de 

pe piaţa liberă – bursă. Aceasta, pentru că, potrivit legislaţiei în vigoare, piaţa se va liberaliza în 

totalitate. Acum, aceasta este 80% liberă, va fi 90%, de la 1 iulie, şi 100% de Anul Nou 2018. 

Statul, prin Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Energie, îşi pierde pârghia de manevră 

asupra preţului de achiziţie a energiei, furnizorii urmând să le livreze românilor o marfă pe care 

trebuie să o procure la ce preţ ştiu ei mai bine. 

Montarea contorului inteligent la curent devine obligatorie. Cine îl refuză poate fi deconectat 

La cererea distribuitorilor de electricitate, ANRE schimbă ordinul privind contorizarea inteligentă a 

românilor, în sensul aproape a obligării lor la a accepta noile dispozitive. În cazul celor care refuză 

noul contor, distribuitorul are posibilitatea de a-I tăia lumina 

Şase milioane de familii din România vor trebui să accepte, până în 2020, montarea noilor contoare 

inteligente pentru măsurarea consumului de energie, pe care le vor plăti tot ele. Potrivit unui proiect 

de ordin recent al Autorităţii pentru Reglementare în Energie, consumatorii nu pot refuza 

distribuitorilor montarea noilor contoare, riscând deconectarea. Practic, aceştia sunt obligaţi să fie 

de acord cu schimbarea vechilor contoare cu unele noi, toată operaţiunea, ca şi noul dispozitiv, 

urmând să fie plătită tot de clienţi. În precedentul proiect de ordin, dar în această primăvară, nu 

era stipulată obligativitatea consumatorilor de a-şi da acordul pentru schimbarea contoarelor, noile 

prevederi fiind introduse în urma consultărilor cu distribuitorii. 

ROBERT TUDORACHE, MINISTERUL ENERGIEI:  

"Vrem să ridicăm Strategia Energetică la rang de lege" 

  Strategia Energetică a ţării noastre se află în procedura de avizare, la Ministerul Mediului, a spus, 

ieri, Robert Iulian Tudorache, secretar de stat în Ministerul Energiei şi preşedintele Consiliului de 

Administraţie al Nuclearelectrica, adăugând că se are în vedere ridicarea acestui document la rang 

de lege, pentru crearea stabilităţii şi predictibilităţii în domeniu. 

http://www.cotidianul.ro/schimbari-majore-in-factura-la-energie-302637/
http://www.cotidianul.ro/schimbari-majore-in-factura-la-energie-302637/
http://www.cotidianul.ro/vesti-proaste-despre-pretul-energiei-electrice-302772/
http://www.capital.ro/montarea-contorului-inteligent-la-curent-devine-obligatorie.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=325383
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=325383
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     Oficialul a menţionat, citat de Agerpres: "Pentru Strategia Energetică a României, s-a comandat 

un studiu în 2016 şi s-au făcut multe scenarii. (...) Noutatea pe care vrem să o introducem în 

aprobarea noii Strategii Energetice este să o ridicăm la rang de lege. Am constatat că interesul 

pentru Strategia Energetică este extrem de mare în cadrul fiecărei comisii parlamentare prin care 

am trecut în ultimele şase luni. Aşa încât, împreună cu ministrul energiei Toma Petcu, am luat 

hotărârea de a o ridica la rang de lege pentru a reuşi să ajungem la cele două deziderate spuse 

mai devreme - stabilitate şi predictibilitate. Având o Strategie Energetică foarte bine determinată 

pe următorii 30 de ani, atunci vom putea discuta şi despre ce proiecte vom scoate ca ţară. Dacă 

este loc de mai bine şi de îmbunătăţiri, care vor fi făcute. Strategia Energetică a României este în 

avizare la Ministerul Mediului şi, în paralel, sperăm să o definitivăm şi din punctul de vedere al 

specialiştilor noştri din Ministerul Energiei". 

Ministerul Energiei: Negocierile cu partea chineză pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, 

reluate după instalarea noului Guvern 

Negocierile cu reprezentanții companiei chineze China General Nuclear Power Corporation (CGN) 

vor fi reluate după instalarea noului Guvern, cel puțin așa ne dorim, a declarat, joi, în cadrul unei 

dezbateri de specialitate, Robert Iulian Tudorache, secretar de stat în Ministerul Energiei și 

președintele Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica. 

'Suntem în 2017 și nu reușim să finalizăm un Memorandum de înțelegere prin care să stabilim un 

cadru favorabil cu partea chineză în privința realizării Reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. E 

incredibil! Negocierile cu partea chineză vor fi reluate imediat ce va fi instalat un nou guvern, cel 

puțin așa ne dorim. Eforturile din partea noastră au fost extrem de aplicate. În 2016, deja 

Memorandumul expira, iar acesta prevedea practic cadrul de negociere dintre Nuclearelectrica și 

partea chineză. La 31 decembrie 2016, acest Memorandum a expirat. Din ianuarie, am încercat și 

facem eforturi susținute să trecem acest Memorandum prin Ministerul de Finanțe și pe Ministerul 

Afacerilor Externe, deci voința politică există, însă faptic nu s-a realizat acest lucru. Colac peste 

pupăză, mai pică și Guvernul, cu o săptămână înainte de a introduce acest Memorandum în 

ședința de Guvern. Sper totuși că vom duce la bun sfârșit acest Memorandum și că vom avea 

semnată înțelegerea cu partea chineză', a spus Tudorach 

„Cărbunele a murit“, o spun investitori, strategi şi cifre. „Oriunde te uiţi, cărbunele nu mai 

este o opţiune nici pentru energie, nici pentru locuri de muncă“ 

Acest combustibil şi-a redus contribuţia la mixul producţiei de energie din România de la 37% în 

2008 la 34% în 2010 şi 24% în 2016.  

„Cărbunele a murit“, spun strategii de la BlackRock, unul dintre cele mai mari fonduri de investiţii 

financiare. 

Acelaşi lucru îl spune Felipe Calderon, fostul preşedinte al Mexicului şi preşedintele onorific al 

Comisiei Globale pentru Economie şi Climă. 

Statisticile şi investitorii le dau dreptate, şi cu jumătate de gură şi puternicul grup de lobby al 

industriei energetice europene Eurelectric, care atenţionează că agonia cărbunelui va dura mai 

mult decât se crede. 

„Este sfârşitul erei cărbunelui“, scrie Bloomberg după datele statistice de la BP, unul dintre cei mai 

mari producători de petrol din lume. Cifrele arată că producţia de cărbune a scăzut într-un ritm 

https://www.agerpres.ro/economie/2017/06/22/ministerul-energiei-negocierile-cu-partea-chineza-pentru-reactoarele-3-si-4-de-la-cernavoda-reluate-dupa-instalarea-noului-guvern-19-25-38
https://www.agerpres.ro/economie/2017/06/22/ministerul-energiei-negocierile-cu-partea-chineza-pentru-reactoarele-3-si-4-de-la-cernavoda-reluate-dupa-instalarea-noului-guvern-19-25-38
http://www.zf.ro/business-international/carbunele-a-murit-o-spun-investitori-strategi-si-cifre-oriunde-te-uiti-carbunele-nu-mai-este-o-optiune-nici-pentru-energie-nici-pentru-locuri-de-munca-16504942
http://www.zf.ro/business-international/carbunele-a-murit-o-spun-investitori-strategi-si-cifre-oriunde-te-uiti-carbunele-nu-mai-este-o-optiune-nici-pentru-energie-nici-pentru-locuri-de-munca-16504942
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record în 2016. China, cel mai mare consumator de energie din lume, a ars cea mai redusă can-

titate de cărbune din ultimii şase ani, iar în SUA, cea mai mare economie a lumii, utilizarea acestui 

combustibil poluant s-a redus la nivelurile din anii 1970. 

Preţul spot al energiei a urcat la ... cer 

Deficitul de producţie din luna mai şi trend-ul impus de pieţele regionale au adus necazuri pentru 

traderii de energie, dar bucurie pentru producători. Fără efecte la consumatorii casnici. 

Preţul spot al energiei electrice comercializat pe bursa locală a avut o creştere de 60% în mai 

2017, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, şi de 12% faţă aprilie 2017, potrivit datelor centralizate 

ale OPCOM(operatorul bursei de energie). Astfel, de la 120 de lei/ MWh, preţul mediu la care se 

tranzacţiona energia anul trecut, în mai 2017 s-a ajuns la 193 de lei/MWh. Volumul tranzacţiilor a 

fost mai mic cu 13%, dar, pe fondul preţurilor mult mai mare, valoarea lor a urcat cu aproape 40%. 

În schimb, pe PCCB, piaţa contractelor bilaterale pe termen lung, nu s-a întâmplat mare lucru, în 

mai, faţă de anul trecut. Preţul a rămas constant, la circa 160 de lei/MWh, ceea ce este o veste 

bună pentru consumatorii casnici din România, pentru că furnizorii cumpără energia ce le este 

destinată aproape exclusiv de pe această piaţă. 

Schimbare de atitudine! Parlamentarii Comisiilor de specialitate pun presiune pe șefii 

ANRE. Au criticat raportul de activitate pe 2016 și au cerut să fie refăcut 

Iulian Iancu către șefii ANRE: “Sunt sătul de reclamații cu abuzurile unor distribuitori. Am primit 

mii…Eficiența și calitatea serviciilor operatorilor de distribuție trebuie să se regăsească în formula 

de tarifare. Nu ați intervenit cu corecții în acest sens…” 

Echipa de conducere a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prima 

dată în formulă completă după 3 ani, a prezentat Raportul privind activitatea ANRE pe anul 2016 

în fața parlamentarilor Comisiei pentru industrii şi servicii și Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

a Camerei Deputaţilor, Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului şi Comisiei pentru 

buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului. 

Nuclearelectrica va decide pe 11 iulie modernizarea primului reactor cu 1,5 mld. Euro 

Acționarii Nuclearelectrica vor aproba, în ședința extraordinară din 11 iulie, proiectul de 

retehnologizare a Unității 1 a centralei de la Cernavodă, ceea ce ar presupune costuri de circa 1,5 

miliarde de euro. În același timp, compania ar urma să împrumute EnergoNuclear cu 4 milioane 

de lei pentru finanțarea activităților de întreținere și conservare a amplasamentului Unităților 3 și 4 

CNE Cernavodă, conform Convocatorului AGA publicat pe site-ul BVB, consultat de 

investenergy.ro. 

Societatea Naţională Nuclearelectrica (SNN), care administrează centrala de la Cernavodă, a 

înregistrat în primul trimestru un profit net de 84,05 milioane de lei, cu 26%, peste cel din perioada 

similară din anul 2016, conform datelor remise Bursei de Valori București (BVB). 

Profitul net a crescut cu 25,7%, pe fondul majorării puternice a profitului brut din exploatare 

(41,5%), chiar în condiţiile în care în trimestrul I al anului 2017 s-a înregistrat o cheltuială financiară 

netă de 1,83 milioane lei, în vreme ce în perioada similară a anului 2016 diferențele de curs valutar 

nete înregistrate au condus la un venit financiar net de 10,3 milioane lei, explică raportul companiei. 

http://www.capital.ro/pretul-spot-al-energiei-a-urcat-la-cer-1.html
http://www.investenergy.ro/schimbare-de-atitudine-parlamentarii-comisiilor-de-specialitate-pun-presiune-pe-sefii-anre-au-criticat-raportul-de-activitate-pe-2016-si-au-cerut-sa-fie-refacut/
http://www.investenergy.ro/schimbare-de-atitudine-parlamentarii-comisiilor-de-specialitate-pun-presiune-pe-sefii-anre-au-criticat-raportul-de-activitate-pe-2016-si-au-cerut-sa-fie-refacut/
http://www.energynomics.ro/ro/nuclearelectrica-va-decide-pe-11-iulie-modernizarea-primului-reactor-cu-15-mld-euro/
http://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Convocare-AGA-O-E-11-07-2017/5C033
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Conform datelor SNN, producția de energie a companiei a scăzut în primul trimestru cu 1,3%, la 

2.766 GWh, de la 2.803 GWh, însă veniturile din vânzarea energiei electrice au urcat în primele 

trei luni cu peste 8%, la 483,9 milioane de lei, de la 446,4 milioane de lei la sfârșitul lunii martie 

2016. 

Situatie inedita in piata de energie: a scapat pretul energiei electrice in piata pentru ziua 

urmatoare de sub control? 

Dupa socul inregistrat perioada de iarna, cand energia electrica s-a vandut in piata Spot si cu 700 

lei/MWh, a urmat o perioada de revenire, care anunta o noua etapa de liniste pe bursa de energie. 

Masurile luate de ANRE pentru a evita o situatie similara cu cea din luna ianuarie, in speta pe 

segmentul furnizorilor de ultima instanta, au facut ca pentru consumatorii romani impactul exploziei 

preturilor sa fie aproape nesemnificativ. Si totusi, in ciuda faptului ca in perioada de primavara 

consumul scade simtitor, pretul energiei in piata pentru ziua urmatoare s-a stabilizat undeva in 

jurul a 200 lei/MWh, un nivel extrem de ridicat pentru piata din Romania. N-ar fi o problema grava 

in cazul in care piata pentru ziua urmatoare s-ar situa undeva in jurul a 20% din consumul national 

de energie, dar cand ea depaseste constant nivelul de 40% atunci chiar ca apar multe semne de 

alarma. 

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a făcut public raportul pe 

2016 privind eficienței energetică în România. La capitolul investiții în termoficare, de exemplu, 

jumătate din banii alocați primăriilor ca să repare rețele de încălzire centrală s-au întors la bugetul 

de stat (36.939.297,27 lei) . Unul din motivele citate: ”sistarea lucrărilor din cauza condițiilor meteo 

nefavorabile”. ”Au restituit integral sumele alocate de la bugetul de stat 4 unităţi administrativ-

teritoriale: Botoșani, Motru, Suceava şi Focşani”, spune  raportul. Probabil că acolo a plouat foarte 

mult în 2016. 

 La capitolul energie electrică, din cele 29 de investiții pentru retehnologizarea termocentralelor 

cuprinse în Planul Național de Investiții, cităm: ”nu s-a obţinut finanţare pentru 25, din care: 3 au 

fost depuse şi respinse dosarele; 22 nu au fost depuse”. 

Adică, unitățile care urmau să primească bani, nu au vrut, sau nu au putut să facă dosarele de 

finanțare. 

Consumatorilor care refuză "nejustificat" montarea de contoare inteligente li se va putea 

tăia curentul electric 

Monopolurile regionale de distribuție a energiei electrice vor avea dreptul de a întrerupe 

alimentarea cu energie a consumatorilor care refuză să li se înlocuiască contoarele convenționale 

de măsurare a consumului cu unele inteligente chiar și după ce distribuitorii le demonstrează cu 

măsurători că nivelul de emisii electromagnetice în spațiul din imediata vecinătate a contorului 

respectă valorile-limită prevăzute de legislația în vigoare, se arată în ultima variantă a unui 

document al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE; Prevederea a 

fost introdusă în proiect la solicitarea expresă a companiilor de distribuție a energiei electrice. 

"Operatorul de distribuție (OD) solicită consumatorului să fie înștiințat în scris de către acesta dacă 

refuză înlocuirea contorului, cu cel puțin 5 zile înainte de data programată. În cazul în care 

consumatorul refuză înlocuirea contorului, OD poate efectua măsurători asupra nivelului de emisii 

electromagnetice în spațiul din imediata vecinătate a contorului, cu respectarea legislației specifice 

în vigoare și, dacă a efectuat măsurători, le prezintă consumatorului. Dacă nivelul emisiilor 

http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/situatie-inedita-in-piata-de-energie-a-scapat-pretul-energiei-electrice-in-piata-pentru-ziua-urmatoare-de-sub-control/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/situatie-inedita-in-piata-de-energie-a-scapat-pretul-energiei-electrice-in-piata-pentru-ziua-urmatoare-de-sub-control/
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/consumatorilor-care-refuza-nejustificat-montarea-de-contoare-inteligente-li-se-va-putea-taia-curentul-electric-17010050
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/consumatorilor-care-refuza-nejustificat-montarea-de-contoare-inteligente-li-se-va-putea-taia-curentul-electric-17010050


 

8 

 

electromagnetice respectă valorile limită prevăzute de actele normative în vigoare, OD înlocuiește 

contorul existent cu un contor integrabil în sisteme de măsurare inteligentă (SMI), iar costurile 

măsurătorilor sunt suportate de consumator prin intermediul facturii de energie electrică", se 

stipulează în proiectul citat. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 

 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta. 
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