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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

ANRE: Nou Regulament de furnizare a energiei la clienții finali 

Furnizorii de energie electrică, operatorii de rețea, operatorul de transport și de sistem, clienții finali 

de energie au la dispoziție un nou Regulamentde furnizare a energiei electrice la clienții finali. 

Ordinul președintelui Autorității de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care aprobă noul 

Regulament, a fost publicat în Monitorul Oficial, în această săptămână. 

Regulamentul stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activității de furnizare a 

energiei electrice la clienții finali, respectiv regulile de contractare, conținutul contractului de 

furnizare, sistemul garanțiilor, drepturile și obligațiile părților contractuale, reguli despre tarifarea și 

facturarea energiei etc. Furnizorii au obligația de a informa clienții finali în ce privește serviciul de 

furnizare, în regulament fiind specificate căile de informare la care pot apela aceștia. 

Referitor la schimbarea furnizorului, în Regulament se precizează că „este interzisă includerea în 

contractul de furnizare energie a clauzelor care ar putea să împiedice realizarea schimbării 

furnizorului în 21 de zile”. 

ANRE umblă la OPCOM! Se încinge piața energiei, PCCB – risc de desființare 

ANRE încinge spiritele pe piața energiei electrice! Pentru a asigura transparență totală, Autoritatea 

Națională de Reglementare în domeniul Energiei intenționează să schimbe regulile de 

tranzacționare pe OPCOM. Un nou regulament privind modalitățile de încheiere a contractelor 

bilaterale de energiei electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de 

procesare este supus dezbaterii publice de către ANRE. Participanții la piață sunt invitați la discuții 

pe marginea proiectului de ordin al Autorității astăzi, 28 iulie, la sediul Electrica. 

Pe de o parte, ANRE și-a propus – prin noul regulament – să asigure transparență totală pe 

OPCOM, prin eliminarea posibilităților de modificare a contractelor.De cealaltă parte, previziunile 

celor din piață, cu privire la efectele noilor reguli, sunt sumbre. Cei mai afectați vor fi producătorii 

clasici de energie – Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Complexul energetic Oltenia; producătorii de 

energie eoliană și solară; furnizorii – mai ales cei care au în portofolii consumatori finali, deoarece 

aceștia nu vor mai putea încheia contracte cu o anumită flexibilitate pe PCCB (Piaţa centralizată a 

contractelor bilaterale de energie electrică) – OPCOM, piața unde se vând produse 

nestandardizate, susțin reprezentanți ai companiilor din domeniu. Pentru cei enumerați va fi un 

dezastru!, atrag atenția aceștia. Producătorii de pildă,vor ajunge să vândă pe PZU (Piața pentru 

Ziua Următoare), fără posibilitatea de a încheia contracte pe termen mediu și lung. 

Astfel, o mare parte dintre participanții la piață nu agreează noile reguli, pe considerentul că PCCB 

va ajunge inutilă. Se dorește deființarea PCCB, susțin surse din piață. 

http://www.bizenergy.ro/anre-nou-regulament-de-furnizare-a-energiei-clientii-la-clientii-finali/
http://www.bizenergy.ro/anre-umbla-la-opcom-se-incinge-piata-energiei-pccb-risc-de-desfiintare/#.U9XfbPl_v9s
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Noile reguli impun contracte standard, respectiv cantități ferme pe PCCB, să nu mai publice fiecare 

participant contractul său, cu preț și cantitate.  În cazul producătorilor de energie eoliană, solară, 

contractele cu condiții flexibile le veneau ca o mănușă. 

Actorii din piață sunt nemulțumiți, considerând că noul regulament vine și taie din lichiditatea și 

așa redusă a pieței de energie electrică. “Pentru piața PCCB_LE, anularea posibilității prețurilor și 

cantităților de energie electrică flexibile, în condițiile restrictive privind tranzacționarea energiei 

electrice pe piața angro impuse de prevederile Legii nr. 123/2012, conduce la înrăutățirea 

lichidității, respectiv creșterea prețului la clientul final ca urmare a imposibilității modelării curbelor 

de consum/de producere a energiei electrice (cu precădere cel din surse intermitente) și anulează 

posibilitatea încheierii contractelor pe termen lung. Conform dispozițiilor prezentului regulament, 

inițiatorul ar putea fi pus în situația să încheie un singur contract cu mai mai mulți parteneri. Mai 

mult, nu se poate solicita OPCCB, care este doar un organizator și administrator al unei pieţe 

centralizate și a cărei activitate este integral reglementată de către ANRE, să întocmească un 

contract standard/cadru”, este punctul de vedere al AFEER transmis ANRE, potrivit documentului 

consultat de Bizenergy. 

În prezent, pe PCCB se pot încheia contracte de vânzare-cumparare de energie electrică, pentru 

termene de livrare de cel putin o luna, clauzele contractului fiind propuse de catre vânzator, având 

ca referință contractele cadru standard elaborate de EFET (care sunt recomandate, nu obligatorii), 

și acceptate de către cumpărător. Ofertele nu sunt standardizate din punctul de vedere al 

cantităţilor ofertate, perioadelor şi termenelor de livrare. 

Noul Regulament introduce contractele obligatorii standard de tranzacționare a energiei electrice 

pe PCCB 

Prin implementarea modalităţilor de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin 

licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, se urmăreşte asigurarea unui 

cadru eficient şi transparent de tranzacţionare pe piaţa concurenţială de energie electrică şi 

nediscriminarea participanţilor la piaţă, se precizează în noul Regulament. Acesta se aplică 

titularilor de licenţă de producere / furnizare / transport / distribuţie din sectorul energiei electrice și 

Operatorului Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică – OPCCB. 

Investitorii în regenerabile lichidează afacerile. Proiectele, abandonate 

Asistăm la un fenomen în masă: dezamăgiți, investitorii în energie regenerabilă pleacă din 

România. În fiecare săptămână sunt publicate – în Monitorul Oficial – decizii de lichidare/dizolvare 

ale societăților din acest domeniu. Unii încearcă să vândă ce au construit într-o perioadă de glorie, 

cu sprijinul peste așteptări din partea statului român, însă cine să cumpere în actualele condiții, 

când astfel de investiții nu mai sunt de viitor în România?! Interesant este de urmărit și 

numeroasele anunțuri de vânzare, publicate pe site-uri de specialitate și nu numai. Selectăm două 

anunțuri din zecile – sutele afișate pe diverse site-uri: Vânzare parc fotovoltaic în functiune , 

Bucuresti-Ilfov, Pret: 1.000.000 Euro; Vânzare parc fotovoltaic la cheie, Timiș/Banat-Crișana, preț: 

2.000.000 Euro. Se vând, totodată, parcuri solare, precum și proiecte în derulare. Nu sunt însă 

solicitări de cumpărare! 

În lipsă de ofertanți și fără siguranța unui sprijin de partea statului român, investitorii se retrag 

dezamăgiți din țara pe care nu demult o considerau „ paradisul eolienelor și proiectelor solare”. 

http://www.bizenergy.ro/investitorii-in-regenerabile-lichideaza-afacerile-proiectele-abandonate/#.U9cvUfl_v9s
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Investitorii pun stop la finanțare proiecte eoliene invocând incertitudinea și modificările legislative 

Investitorii italieni Sorgenia au decis să renunțe la trei proiecte eoliene din Constanța și unul din 

Vaslui, potrivit deciziilor publicate în Monitorul Oficial. Practic, asociații au hotărât dizolvarea și 

lichidarea voluntară simultană a societății din România. 

Nu vând, nu mai așteaptă să vadă cum evoluează mediul de afaceri din România, renunță pur-și 

simplu la proiectele în care au investit, făcându-și planuri de viitor. Calculele italienilor sunt clare: 

nu câștigi, n-are rost să mai investești, mai bine te retragi înainte de a pierde și mai mulți bani. 

Argumentele invocate de italieni în deciziile publicate în Monitorul Oficial vizează modificările 

legislative care fac investițiile în energie eoliană neatractive. Suma stimulentelor oferite în 

România pentru centralele electrice eoliene a fost redusă treptat de către legiuitor, determinând 

considerarea investiției în acest sector ca fiind mai puțin atractivă, își justifică decizia reprezentanții 

Sorgenia în hotărârile ultimelor ședințe AGA. Cele patru parcuri eoliene – Amzacea 1, Amzacea 

2, Independența din Constanța și parcul din Vaslui necesită investiții pentru dezvoltare, motiv 

pentru care asociații au analizat situația. Incertitudinea ce caracterizează sistemul de promovare 

a producerii energiei electrice din surse regenerabile a determinat pe reprezentanții Sorgenia să 

stopeze finanțarea proiectelor și astfel, să renunțe la acestea. Dizolvarea, respectiv lichidarea 

afacerii din România a fost decizia finală a italienilor. 

OMV ar putea livra gaze româneşti în Europa prin gazoductul South Stream 

Compania austriacă OMV, care deţine pachetul majoritar de acţiuni la Petrom, ar putea livra în 

Europa gaz românesc extras din perimetrul Neptun prin intermediul gazoductului South Stream, 

care va trece prin Marea Neagră, şi care va avea punctul terminus în Austria şi nu în Italia cum 

fusese vehiculat anterior, scrie prestigiosul cotidian american The New York Times. Acesta este 

pentru prima dată când se pune problema ca South Stream să fie alimentat cu gaze româneşti 

extrase din Marea Neagră. 

OMV intenţionează să se diversifice, să devină mai puţin dependentă pe rolul său de lungă durată 

ca distribuitor de gaze ruseşti pentru Europa Centrală şi să pună mai mult accent pe a fi o companie 

de exploatare şi de producţie. 

Compania austriacă este legată de Gazprom, cel mai mare producător de gaze naturale din Rusia 

şi din întreaga lume, şi se află în „ghearele“ gigantului rus prin intermediul unor contracte de lungă 

durată care ar aduce penalităţi financiare mari dacă ar fi întrerupte. Mai mult decât atât, în ultimii 

ani unele companii occidentale, printre care şi OMV, s-au văzut nevoite să vândă în Europa, din 

cauza contractelor încheiate cu companiile ruseşti, gaz la un preţ mult mai mic decât cel al pieţei. 

Dacă UE va permite ca proiectul South Stream să continue, analiştii se aşteaptă ca oficialităţile 

europene să impună condiţia ca gazoductul să transporte şi gaze care nu provin din Rusia, iar 

OMV mizează pe acest lucru. În 2012 ExxonMobil, cea mai mare companie listată de petrol şi gaze 

naturale la nivel mondial, împreună cu OMV Petrom au anunţat că au descoperit o cantitate 

semnificativă de gaze în Marea Neagră, echivalentul de până la patru ori al consumului într-un 

singur an al României. 

Anul trecut, unitatea de gaz şi energie electrică a OMV a avut o cifră de afaceri de aproape 12 

miliarde de euro şi profit de doar un milion de euro şi de aceea livrarea gazului rusesc în Europa 

http://www.zfcorporate.ro/energie/omv-ar-putea-livra-gaze-romanesti-in-europa-prin-gazoductul-south-stream-12973124
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nu mai este o afacere atractivă pentru compania austriacă controlată în proporţie de 32% de 

guvernul de la Viena. 

Producătorii şi furnizorii de gaze nu reuşesc să încheie tranzacţii pe bursa de specialitate 

OPCOM, din cauza preţului 

Producătorii interni OMV Petrom şi Romgaz au vrut să vândă gaze pe platforma de specialitate a 

bursei OPCOM, însă nu au găsit cumpărători la preţul cerut, chiar dacă furnizorii vor să 

achiziţioneze gaze pe bursă. 

Astfel, Romgaz a vrut să vândă, pe 23 iulie, o cantitate de 318.000 de MWh de gaze, la preţul de 

90 de lei pe MWh. 

O zi mai târziu, pe 24 iulie, OMV Petrom a scos la vânzare tot 318.000 de MWh, cu 89,9 lei pe 

MWh. 

Datele publicate pe site-ul OPCOM arată că la licitaţia organizată de Romgaz au participat doi 

furnizori, respectiv E.ON Energie România şi InterAgro, iar la cea iniţiată de Petrom a participat 

E.ON România. 

Niciunul dintre contracte nu a fost, însă, atribuit, întrucât furnizorii nu au fost de acord cu preţul 

cerut de cei doi producători, uşor mai mare faţă de cel reglementat al gazelor de producţie internă 

pentru clienţii noncasnici, care în prezent a ajuns la 89,4 lei pe MWh. 

Pe de altă parte, în urmă cu două săptămâni, E.ON a vrut să cumpere gaze pe OPCOM la un preţ 

sub cel reglementat, respectiv 82 şi 85 de lei pe MWh, dar niciun producător nu a fost de acord 

să-i livreze gaze la aceste tarife. 

Traderul a mai făcut o încercare şi a mai depus două oferte de cumpărare pentru ziua de 24 iulie, 

la preţul de 80 de lei pe MWh, dar, la fel, niciun contract nu a fost atribuit la acest preţ. 

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă 35/2014, începând cu data de 15 iulie 2014 şi până la 31 decembrie 

2018, producătorii de gaze naturale din România au obligaţia să vândă pe bursă o parte din 

producţie. 

Acelaşi act normativ prevede faptul că şi furnizorii de gaze sunt obligaţi să vândă şi să cumpere 

de pe bursă o parte din gazele comercializate în perioada 1 martie 2015 – 31 decembrie 2018. 

Start la export! Gazele românești trec Prutul peste o lună 

România poate deveni un important exportator de gaze naturale până în 2018, susțin responsabili 

guvernamentali, bazându-se pe comoara din Marea Neagră. Un prim export este pe punctul de a 

se realiza luna viitoare, când țara noastră va începe să exporte gaze în Republica Moldova, 

asumându-și astfel obligația de a-i sprijini pe frații moldoveni pe perioada iernii. 

Gazoductul Iaşi-Ungheni, care realizează interconectarea sistemelor de transport de gaze din 

România și Republica Moldova, va fi operaţional la sfârşitul lunii august, fiind realizat cu un buget 

cu 10% mai mic decât cel planificat, după cum a raportat ministrul delegat pentru Energie, Răzvan 

Nicolescu, la ultima ședință de guvern. 

Pregătiri pe ultima sută de metri: finalizare acord de operare, modificări/completări legislative 

http://www.bizenergy.ro/producatorii-si-furnizorii-de-gaze-nu-reusesc-sa-incheie-tranzactii-pe-bursa-de-specialitate-opcom-din-cauza-pretului/
http://www.bizenergy.ro/producatorii-si-furnizorii-de-gaze-nu-reusesc-sa-incheie-tranzactii-pe-bursa-de-specialitate-opcom-din-cauza-pretului/
http://www.bizenergy.ro/start-la-export-gazele-romanesti-trec-prutul-peste-o-luna/#.U9h45vl_v9s
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Au fost finalizate și discuțiile privind acordul de operare pe interconectorul Iași-Ungheni, toată 

lumea se declară mulțumită. 

Practic, peste o lună, firmele româneşti vor putea exporta gaze în Republica Moldova. Urmează 

să se organizeze o licitație pentru rezervarea capacitatăţii conductei pentru stabilirea companiilor 

ce vor export efectiv gaze din România. Conform procedurilor, Transgaz şi compania din Republica 

Moldova, respectiv Vestmoldotransgaz, vor trebui să semneze un acord de cooperare şi vor scoate 

la licitaţie rezervarea capacităţii conductei. Într-o prima faza, se va exporta o cantitate cuprinsă 

între 10-15.000 de metri cubi orari, 87–130 de milioane de metri cubi pe an, asigurându-se astfel 

circa o zecime din necesarul de gaz al Moldovei. 

De partea sa, Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei –ANRE reglează lucrurile pe linie 

de legislație în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru derularea schimburilor comerciale 

transfrontaliere având ca obiect gazele naturale între România şi ţările învecinate, cu respectarea 

legislaţiei europene şi a acordurilor internaţionale ratificate de ţara noastră. 

Autoritatea a deschis procesul de consultare publică pe marginea proiectului de ordin pentru 

modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 15/2013 privind valorificarea 

cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor 

amestecului de gaze naturale. 

Având în vedere că, prin finalizarea construcţiei conductei de interconectare a Sistemului naţional 

de transport al gazelor naturale din România cu Sistemul de Transport al gazelor naturale din 

Republica Moldova pe direcţia Iaşi – Ungheni şi punerea în funcţiune a acesteia până la finele lunii 

august 2014, urmează a fi asigurate condiţiile tehnice pentru transportul gazelor naturale în ambele 

direcţii între România şi Republica Moldova, se impune, în contextul prevederilor acordurilor de 

asociere anterior menţionate, adaptarea cadrului legislativ national la noul context de piaţă, 

argumentează ANRE. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 Lei-
CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 25.07  26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07  

Preţ mediu [Lei/MWh] 167,85  157,35 116,58 144,96 119,17 106,13 97,29 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

617,85  607,35 566,58 594,96 569,17 556,13 547,29 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

51.413  51.019 44.981 51.342 55.312 57.428 57.460 
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ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 

 
 

ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 

  1613 / 2014-07-10 

Acordare autorizatie de infiintare Centrala de cogenerare Chiajna - grup CHP 3, IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

  1614 / 2014-07-10 

Acordare autorizatie de infiintare Sistem de cogenerare de inalta eficienta, SOCERAM S.A. 

  1615 / 2014-07-10 

Acordare autorizatie de infiintare CCEF BALTATI, SOLAR ENERGY BALTATI S.R.L. 

  1616 / 2014-07-10 

Acordare licenta furnizare EE, FINAS PROJECT S.R.L. 

  1617 / 2014-07-10 

Modificarea autorizatiei nr.797, ENERGOVOLTAIC GROUP S.R.L. 
 

 
Ultimele 5 ordine 
 

  59 / 2014-07-01 

Ordin - privind modificarea Ord. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si 
certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice si abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnica 
„Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobata prin Ord. 
30/2013 

  50 / 2014-06-26 

Ordin - pentru modificarea Ordinului nr.119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor 
prevederi privind modul de factuare a acesteia 

 52 / 2014-06-26 

Ordin - privind modificarea anexei la Ordinul nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de 
energie electrica 

  49 / 2014-06-26 

Ordin - pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile 
de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi 

  51 / 2014-06-26 

Ordin - privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifelor zonale 
aferente serviciului de transport, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “ Transelectrica”- S.A. si de 
abrogare a anexei nr. 1 la Ord.96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul 
de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii 
economici din cadrul sectorului energiei electrice 

 

 

 

 

 

 

http://old.anre.ro/decizie.php?id=20553
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20553
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20554
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20554
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20555
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20555
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20556
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20556
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20557
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20557
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1205
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1205
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1205
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1206
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1206
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1206
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1207
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1207
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1207
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  

 

 

 
 

 

 

Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 29.07.2014, ora 07.00 – 05.08.2014, ora 07.00 

 

 Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi în crestere în prima zi a intervalului pâna la 
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valoarea de 4400 m3/s, apoi stationar cu tendinta de crestere la sfârsitul intervalului, situându-se 

sub media multianuala a lunii iulie (5350 m3/s) si peste media multianuala a lunii august (4300 

m3/s). 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi în crestere, exceptând partea a doua a intervalului când vor 

fi în scadere pe sectorul Bechet – Giurgiu 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  
Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


