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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Seceta ne aminteşte cât de important este cărbunele 

În aceste zile, cei mai importanţi producători de energie electrică sunt cei pe cărbune; asigură 

aproape o treime din necesarul de „lumină” al ţării! Motivul este cât se poate de simplu: seceta a 

făcut ca Hidroelectrica, cel mai mare producător din ţară, aproape să-şi înjumătăţească producţia 

(de la circa 4.000 MWh, hidrocentralele produc, în prezent, aproape 2.000 MWh).  

Reamintim, în prezent asistăm la un adevărat „război” între sursele clasice de energie şi cele 

neconvenţionale/regenerabile. Nu numai la nivelul României sau al Europei, ci chiar la nivel 

planetar! 

Ultima ediţie a Conferinţei Mondiale a Gazelor (WGC), care a avut loc, recent, la Paris, a avut o 

concluzie cât se poate de clară: pentru a diminua emisiile de gaze cu efect de seră şi, în 

consecinţă, pentru a limita schimbările climatice şi efectele acestora, este necesar ca gazele 

naturale şi regenerabilele să ia locul cărbunilor, cel puţin în producerea de energie electrică! 

Specialiştii susţin că, dacă 1% din producția totală de energie în termocentrale pe cărbune ar trece 

pe gaz, emisiile s-ar reduce cu mai mult decât dacă producţia de energie din surse regenerabile 

ar creşte cu 11%. 

În prezent, producătorii europeni de electricitate pe bază de cărbune trebuie să achiziţioneze câte 

un certificat de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) pentru fiecare megawatt produs. Acum, un 

certificat CO2 se tranzacţionează cu aproximativ 8 euro. Practic, la preţul energiei produsă în 

termocentrală, se adaugă preţul certificatului. 

Pe de altă parte, şefii a 6 mari companii europene (BG Group, BP, Eni, Royal Dutch Shell, Statoil 

şi Total) au semnat o scrisoare deschisă adresată ONU şi guvernelor lumii, prin care cer taxarea 

“mai agresivă“ a emisiilor de gaze cu efect de seră, practic, „un impozit” pe cărbune. 

 

Ministrul Energiei, faza declarațiilor: La CE Oltenia și CE Hunedoara, să reducem găurile 

negre generate de managementul defectuos și de contracte dubioase! 

”Evident, va fi nevoie de restructurări, de investiții, pentru ca minele să respecte standarde de 

mediu și securitate și cel puțin un nivel minim de rentabilitate. Este ceea ce încercăm să facem 

atât la Complexul Energetic Oltenia, cât și Hunedoara. Un obiectiv prioritar este și reducerea 

găurilor negre pe care le-am găsit la aceste complexe generate nu doar de managementul 

defectuos, ci și de contracte dubioase încheiate în defavoarea companiilor de stat”, a declarat 

ministrul Energiei, Andrei Gerea, referindu-se la situația economico-financiară a complexurilor 

energetice pe carbine.  

Astăzi, 23 iulie, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri Andrei 

Gerea, s-a deplasat la Târgu Jiu pentru o vizită de lucru de două zile la societatea Complexul 

http://www.focus-energetic.ro/seceta-ne-aminteste-cat-de-important-este-carbunele-27713.html
http://www.investenergy.ro/ministrul-energiei-faza-declaratiilor-la-ce-oltenia-si-ce-hunedoara-sa-reducem-gaurile-negre-generate-de-managementul-defectuos-si-de-contracte-dubioase/
http://www.investenergy.ro/ministrul-energiei-faza-declaratiilor-la-ce-oltenia-si-ce-hunedoara-sa-reducem-gaurile-negre-generate-de-managementul-defectuos-si-de-contracte-dubioase/
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Energetic Oltenia S.A. Scopul deplasării îl constituite observarea realităților de pe teren, precum 

și discuții la fața locului cu managementul societății și cu reprezentanții sindicatelor representative, 

potrivit unui comunicat de presă. 

O primă oprire a fost la sediul Exploatării de Carieră Motru, unde ministrul a purtat discuții 

preliminare cu conducerea Complexului Energetic Oltenia, membrii directoratului și reprezentanți 

sindicali. ”Am venit să discutăm și să stabilim împreună o strategie pentru CEO pe care să o 

respectăm. Înțelegem cât de importantă este industria și sectorul de producere a energiei electrice 

pe bază de cărbune. Suntem în discuții cu Comisia Europeană și încercăm să îi convingem pe cei 

de acolo să accepte condiții mai bune pentru cărbune. Sperăm să obținem o altă abordare, pentru 

că, din punctul nostru de vedere este clar vorba de securitate energetică, iar rolul cărbunelui nu 

poate fi pus la îndoială”, a transmis Andrei Gerea cu această ocazie. 

ANRE propune modificări la implementarea măsurării inteligente a energiei 

Reglementatorul pieţei noastre de energie (ANRE) a elaborat un proiect de ordin care modifică 

vechile prevederi privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice. 

Astfel, ANRE propune acum să analizeze proiectele pilot privind sistemele de măsurare inteligentă 

şi să comunice operatorilor de distribuţie concesionari avizele acordate acestora în termen de 30 

de zile de la depunerea documentaţiei complete la reglementator. 

     În vechiul ordin, exista şi restricţia ca acest lucru să nu se întâmple mai târziu de 15 martie 

2015 pentru proiectele pilot care sunt implementate în acest an. 

     La finele lunii mai, ANRE a anunţat că a aprobat marilor distribuitori şi furnizori proiectele pilot 

de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a consumului. Implementarea măsurilor a 

fost aprobată de ANRE anul trecut.  

     Astfel, CEZ a planificat, pentru acest an, introducerea sistemelor inteligente pentru circa 19.000 

de consumatori din Craiova şi a încă aproape 1.000 de consumatori din comuna Carcea. 

     Enel a inclus în proiectul pilot circa 11.000 de consumatori din zona Bucureşti Est, aproape 

10.000 din Banat (Arad, Deva, Timişoara) şi încă 9.000 din zona Dobrogea (Mamaia, Delta şi 

Călăraşi). 

     Electrica Transilvania Sud va derula proiectul pilot pentru un grup de consumatori din Covasna 

şi Alba. 

     Pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, ritmul aplicat de 

către operatorii de distribuţie concesionari este aprobat de ANRE şi are ca ţintă ca, până în anul 

2020, circa 80% din numărul de clienţi finali să beneficieze de astfel de servicii.  

Tristete mare pe piata certificatelor verzi. ANRE tace 

Inca din 2013, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a dat tonul reducerii 

cotei anuale de certificate verzi, in speranta ca acest lucru se va reflecta si in scaderea pretului 

energiei pentru consumatorul final. Anii 2014 si 2015 au consemnat o scadere si mai accentuata 

a cotei, dar pretul energiei tot nu a scazut (pentru consumatori). Si totusi, efectele deciziilor ANRE 

se resimt cu duritate in randul producatorilor de energie electrica din surse regenerabile, ale caror 

venituri din certificate s-a redus drastic. Dincolo de faptul ca in ultimele doua sesiuni de licitatie nu 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=274735&key=MjAxNS0wNy0yNCAxIDhiNDc3OTRhYTJhN2E5MWE4YTA3MGVmZGQ2MDhmMjE4
http://energy-center.ro/actualitate-news/tristete-mare-pe-piata-certificatelor-verzi-anre-tace/
http://energy-center.ro/actualitate-news/tristete-mare-pe-piata-certificatelor-verzi-anre-tace/
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s-a tranzactionat nimic, pretul certificatelor verzi se situeaza la minimul valorii stabilite de catre 

Autoritate. Si totusi, tranzactii exista, dar nu la vedere. 

Situatia este alarmanta. Reducerea cotei în 2014 si în 2015 si mentinerea acesteia în continuare 

la un nivel scazut de 12,15% fata de 17% cât era stabilit în Legea 220, genereaza un excedent 

urias de certificate verzi care devin azi doar hartii fara valoare. Aceasta decizie, cuplata cu 

valabilitatea certficatelor verzi de 12 luni si impozitarea certificatelor verzi la momentul acordarii si 

nu la momentul efectiv al vanzarii înseamna faliment iminent pentru marea parte dintre producatorii 

mici si medii. PATRES a tras semnale de alarma referitor la lipsa tranzactiilor cu certificate verzi 

pe PCV, situatie cu efecte deosebit de grave pentru o mare parte din investitorii în domeniul 

regenerabilelor”, declara in urma cu cateva saptamani Profesorul. Viorel Lefter, presedintele 

Organizatiei Patronale a Producatorilor de Energie din Surse Regenarabile din România – 

PATRES. 

Nimeni, din partea autoritatilor nu a avut vreo reactie. Iata ca si operatorul pietei de energie 

confirma situatia dramatica a pietei certificatelor verzi intr-un comunicat de presa. 

„Din datele centralizate pana in acest moment la nivelul OPCOM, activitatea pe cele doua piete 

poate fi sintetizata prin urmatoarele date: 

Pe PCCV au fost primite de la inceputul anului un numar de 825 de oferte pe baza carora a fost 

tranzactionat un numar total de 35.875 CV. 

DNA caută scheletele din dulapul Transelectrica 

Procurorii anticorupţie s-au apucat să cerceteze sesizările primite privind mai multe nereguli care 

au avut loc la Transelectrica, ne-au spus surse apropiate situaţiei. Direcţia Naţională Anticorupţie 

(DNA) a început, de ceva vreme, să solicite date despre contractele unde Curtea de Conturi a 

găsit cheltuieli nejustificate în perioada 2011-2012, susţin sursele noastre. 

     Ziarul BURSA a relatat în exclusivitate, în noiembrie 2013, că inspectorii Curţii de Conturi au 

descoperit la Transelectrica SA cheltuieli nejustificate de aproape 20 milioane de lei, după ce au 

cercetat activitatea transportatorului naţional de electricitate în perioada 2011 - 2012. În perioada 

controlată de Curtea de Conturi, societatea a fost condusă de Stelian Gal, Horia Hăhăianu, 

Octavian Lohan (director general interimar), Marius Mateescu (director general interimar) şi Andrei 

Benghea Mălăieş (raportul cuprinde doar primele două luni ale mandatului domniei sale, care şi-a 

început activitatea în 24 octombrie 2012). 

     Surse din companie afirmă că cel mai mare prejudiciu constatat de inspectorii Curţii de Conturi 

ar fi nerespectarea prevederilor legale privind achiziţia de echipamente IT, cu serviciile aferente, 

la un preţ superior celor practicate pe piaţa de profil. Astfel, compania a plătit în plus, nejustificat, 

circa 9 milioane de lei în cadrul unei investiţii în valoare totală de 73 milioane lei, care vizează 

sistemul de securitate şi managementul situaţiilor de urgenţă, se arată în raportul Curţii de Conturi, 

care precizează că acest contract a fost încheiat cu Romsys SRL în 2011. 

     Printre neregulile constatate s-au mai numărat efectuarea de plăţi nedatorate, în sumă de circa 

3,5 milioane lei, către SC Dagesh Rom SRL (proprietarul clădirii închiriate de Transelectrica), 

nerespectarea legii privind atribuirea unor contracte de defrişare suprafeţe împădurite cu tufişuri şi 

arbori a culoarelor de trecere a liniilor electrice aeriene (plăţi nedatorate de circa 300.000 de lei), 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=274893


 

4 

 

dar şi efectuarea de plăţi nejustificate de circa două milioane de lei pentru lucrări de vopsire a 

stâlpilor şi defrişări contractate cu SMART SA (filială a Transelectrica).  

     Conform unui raport asupra companiilor energetice dat publicităţii la începutul anului trecut, în 

2012, transportatorul naţional de energie a atribuit un contract de prestări servicii de întreţinere a 

culoarelor de trecere a liniilor electrice aeriene, în valoare de 1.971.000 lei, unui agent economic 

care nu îndeplinea condiţiile de participare. Alte patru contracte de astfel de servicii au fost atribuite 

la preţuri majorate cu suma de 4.038.000 lei faţă de preţurile ofertate de aceleaşi societăţi la prima 

licitaţie, în condiţiile în care, într-un interval de numai 50 zile, au participat la două licitaţii 

electronice organizate, iar la a doua licitaţie, au depus oferte cu valori de 2,6 ori mai mari, fără a 

modifica cantităţile de lucrări şi fără a fi impuse alte condiţii suplimentare care să conducă la 

majorarea preţului faţă de prima licitaţie. 

     Transelectrica a mai fost, atunci, acuzată că a efectuat plăţi nedatorate de 3.541.000 lei, 

reprezentând taxă pentru servicii prestate în clădirea închiriată din Bucureşti, majorată în alte 

condiţii decât cele stabilite în contract. Alte plăţi nedatorate au fost făcute de Transelectrica pentru 

servicii de defrişare, lucrări de vopsitorie la stâlpi şi defrişare manuală a suprafeţelor. 

Codul Fiscal trebuie modificat 

Legislaţia privind taxele aplicabile în domeniul regenerabilelor trebuie modificată”, a declarat, 

recent, Ion Lungu (foto), preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România 

(AFEER). 

Acesta a arătat că, în prezent, unele prevederi ale Codului Fiscal nu pot fi aplicate. „De exemplu, 

Codul Fiscal stipulează că energiile regenerabile sunt scutite de la plata accizei. Ceea ce este un 

lucru foarte bun, având în vedere că nu numai noi, ci toată Europa promovează sursele verzi de 

energie. Din păcate, normele de aplicare a Codului Fiscal, împreună cu Legea energiei electrice 

fac imposibil de aplicat această scutire!”, a precizat Ion Lungu. 

Conform Codului Fiscal, la energia electrică utilizată în scop comercial nivelul accizei este de 2,37 

lei/MWh, iar la cea utilizată în scop necomercial – 4,74 lei/MWh. 

Pe de altă parte, tot Codul Fiscal precizează, la art. 206^60, pct. m, că energia electrică produsă 

din surse regenerabile de energie este şi scutită de la plata accizei. Cum legislaţia în vigoare arată 

că, în acest an, cota obligatorie de energie verde este de 11,9%, înseamnă că, pentru 11,9% din 

consumul de electricitate, n-ar trebui plătite accize. 

Totuşi, nu se întâmplă aşa! Conform normelor de aplicare a Codului Fiscal, „scutirea de la plata 

accizelor se acordă cu condiţia ca operatorii economici producători de energie electrică (n.r. – 

„verde”) să notifice acest fapt la autoritatea vamală teritorială, iar energia electrică astfel realizată 

să fie furnizată direct unui consumator final” (art. 206^60, pct. 113.9. (1)). 

Ceea ce contravine legislaţiei în vigoare! Sau legislaţia în vigoare nu ţine cont de Codul Fiscal! 

Pentru că Legea 123/2012 a energiei şi gazelor naturale arată, la art. 23, pct. 1 că „tranzacţiile cu 

energie electrică se desfăşoară pe piaţa concurenţială, în mod transparent, public, centralizat şi 

nediscriminatoriu”, iar la articolul 28, pct. c – că producătorii trebuie „să oferteze public şi 

nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială întreaga energie electrică disponibilă”. 

http://www.focus-energetic.ro/codul-fiscal-trebuie-modificat-27701.html
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Ceea ce înseamnă că toţi producătorii, indiferent cât sunt de mari sau mici, clasici sau regenerabili, 

trebuie să-şi vândă toată producţia de energie pe bursa OPCOM. Iar de pe bursă nu pot cumpăra 

decât furnizorii şi traderii! Nici măcar cei mai mari consumatori, de talia Alro Slatina sau Sidex 

Galaţi, nu pot participa la piaţa angro sau cu amănuntul direct, ci doar dacă au licenţă de furnizare. 

Practic, tot furnizorul cumpără energia de pe piaţă şi o revinde (sau transferă) clientului final! 

Pe de altă parte, populaţia este exclusă, din start, de la scutirea de acciză! Niciun român nu poate 

achiziţiona direct energie „verde”, ca să nu mai plătească acciza pentru aceasta. 

Cine si cat castiga dupa cuplarea pietelor de energie electrica? 

Daca toata lumea se pricepe zilele acestea la Codul fiscal, noi incercam sa deslusim mecanismele 

pietei de energie dupa cuplarea pietelor (market coupling) si sa intelegem mai bine ce a castigat 

consumatorul roman din asta, respectiv producatorii de energie. Memorandumul de cuplare a 

pietei din Romania cu cele din Ungaria, Cehis si Slovacia (Polonia face opinie separata inca) a 

fost semnat in 2013, dar procesul efectiv s-a realizat anul trecut. Ar fi timpul ca ANRE sa nu incerce 

sa ne explice cat de bine s-au dezvoltat schimburile transfrontaliere din asta si mai ales cu ce ne-

am ales. 

In procesul de explicare a mecanismului de market coupling s-au facut niste declaratii de la care 

trebuie sa plecam acum, cand incercam sa facem o evaluare, asa cum de altfel pretinde ca a facut-

o Autoritatea de reglementare. Ar fi interesanta si pozitia celor de la OPCOM si Transelectrica, 

institutii implicate direct in mecanism. Cu sprijinul cititorilor nostri redam cateva declaratii ale 

oficialitatilor, pentru ca mai apoi sa vedem si cat au fost ele de adevarate. 

„Aderarea la pietele cuplate din Cehia, Slovacia si Ungaria presupune un proces de aliniere a pietei 

de energie electrica pentru ziua urmatoare din Romania la cerintele deja implementate in 

mecanismul de cuplare adoptat de cele trei tari si, pe cale de consecinta, preluarea 

corespunzatoare a modificarilor la nivelul legislatiei primare si secundare”, spunea un reprezentant 

al ANRE. La intrebarile referitoare la impactul cuplarii pietelor asupra pretului, adresate de 

participantii la instruire, reprezentantul ANRE a raspuns: „ANRE analizeaza impactul asupra 

pretului final platit de consumatori, urmand sa finalizeze procesul de analiza si consultare publica 

pe parcursul anului in curs, corelat cu termenele de implementare a cuplarii pietelor”. Cum s-a 

analizat de atunci incoace? 

Pe de alta parte, inainte de cuplarea pietelor ANRE, Transelectrica si OPCOM, la intrebarea care 

ar fi avantajele market coupling, un reprezentant de la OPCOM a raspuns: „cresterea utilizarii 

capacitatii de interconexiune, stabilirea unei referinte pentru un pret regional si cresterea lichidatii 

PZU”. 

Hoţia de la ELCEN: Fiecare bucureştean a fost păgubit prin metoda subvenţiei încrucişate 

Ţeapa dată de “băieţii deştepţi” de la ELCEN, în ultimii 10 ani, este de circa 5 miliarde de lei. Asta 

înseamnă că fiecare bucureştean a plătit câte 1.000 de euro pentru alimentarea afacerilor ilegale, 

la care au fost complici consilieri şi directori din Primăria Capitalei. Există şi suspiciunea unei 

înţelegeri între reglementatorul ANRE şi ELCEN, autoritatea fiind suspectată că a aprobat un preţ 

mai mare pentru gigacalorie (230 lei/gcal), faţă de RADET (218 lei/gcal). La rândul său, RADET a 

acţionat în instanţă ELCEN pentru suspendarea datoriilor acumulate şi pentru verificarea 

valabilităţii actelor normative prin care a obţinut tarife cu 30-40% mai mari decât ar fi fost normal. 

http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/cine-si-cat-castiga-dupa-cuplarea-pietelor-de-energie-electrica/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/cine-si-cat-castiga-dupa-cuplarea-pietelor-de-energie-electrica/
http://www.puterea.ro/social/hotia-de-la-elcen-fiecare-bucurestean-a-fost-pagubit-prin-metoda-subventiei-incrucisate-117889.html
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“Reţeta” jafului 

Consiliul de Administraţie al RADET a dezvăluit reţeta prin care ELCEN “a băgat mâna în 

buzunarul bucureştenilor, dar şi al Primăriei Capitalei”. PreşedinteleCA, Gabriel Dumitraşcu, a 

declarat că “ELCEN a practicat subvenţia încrucişată între energia termică şi energia electrică”. El 

a explicat că, deşi legile din domeniul energiei interzic acest procedeu, ELCEN l-a practicat cu 

succes, preluând costurile de producţie de la energia electrică la cea termică, “pentru a face 

competitiv preţul energiei electrice pe piaţă”. RADET suspectează şi o înţelegere între ELCEN şi 

ANRE, care nu a aplicat producătorului reducerea costurilor de 10% pentru cogenerare. “Aşa se 

explică preţurile aprobate de ANRE, care pentru agentul termic produs de RADET pentru Casa 

Presei a fixat un tarif de 218 lei/gcal, iar pentru ELCEN, 230 lei/gcal. Rezultatul este că se practică 

subvenţia încrucişată. Calculele noastre arată că preţul gicaloriei ar trebui să fie cu 30-40% mai 

mici pentru a respecta regula cogenerării. Din aceste motive, cerem instanţei să se pronunţe pe 

valabilitatea legilor aplicate şi mai cerem suspendarea plăţilor către ELCEN, care a băgat mâna în 

buzunarul bucureştenilor şi în cel al Primăriei Capitalei, aducând un prejudiciu de circa 5 miliarde 

de lei în ultimii 10 ani”, a spus preşedintele CA al RADET, Gabriel Dumitraşcu. Expertul în energie, 

Tudor Popescu, a explicat că “o decizie a Curţii Constituţionale arată că activitatea 

reglementatorilor de legislaţie, respectiv ANRE, nu poate fi contestat decât dacă încalcă legea de 

bază. Este vorba de Legea 318 a energiei, care interzice subvenţia încrucişată. Prin decizia 

57/2008 a ANRE, combustibilul utilizat la producerea energiei electrice a fost transferată la energia 

termică, ceea ce înseamnă decont dublu”. 

ANRE: Acuzaţiile că ELCEN livrează energie termică la randamente dezastruoase şi practică 

subvenţia încrucişată sunt nefondate 

Acuzaţiile la adresa ELCEN, potrivit cărora compania livrează energia termică în urma unui proces 

de producţie cu randamente şi eficienţă dezastruoase, la costuri mari, şi că practică subvenţia 

încrucişată, sunt nefondate, se spune într-un comunicat al Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în Domeniul Energiei (ANRE). 

“Preţurile reglementate pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte din centralele de 

cogenerare aparţinând ELCEN au fost aprobate pentru anul 2015 prin Decizia ANRE nr. 2827 din 

17.12.2014, prin care a fost aprobat preţul pentru energia termică destinată consumului populaţiei 

(casnic) livrată sub formă de apă fierbinte în anul 2015 din centralele CET Bucureşti Sud, CET 

Bucureşti Vest, CET Progresu şi CET Grozăveşti aparţinând ELCEN la nivelul de 159,98 lei/MWh 

(186,06 lei/Gcal), exclusiv TVA. Acuzaţia că ‘se practică o subvenţie încrucişată între aceste două 

componente’, adică între energia termică şi energia electrică, este complet nefondată, calculul 

preţului energiei termice neavând la bază o alocare de costuri între energia electrică şi cea 

termică”, se spune în comunicatul ANRE. 

Conform Autorităţii, comparaţia dintre preţul de producere în cogenerare a energiei termice de 

către ELCEN şi preţul de producere în centrala termică administrată de către RADET este 

irelevantă prin lipsa informaţiilor care să facă posibilă această comparaţie. 

ANRE mai arată şi că ELCEN a accesat schema de sprijin de promovare a cogenerării de înaltă 

eficienţă în România începând cu anul 2011. Conform datelor existente la ANRE, în anul 2014 

cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de către ELCEN 

reprezintă aproximativ 91% din totalul energiei electrice produse, eficienţa globală anuală de 

http://www.bizenergy.ro/anre-acuzatiile-ca-elcen-livreaza-energie-termica-la-randamente-dezastruoase-si-practica-subventia-incrucisata-sunt-nefondate/#.Vbc6mLkw_IU
http://www.bizenergy.ro/anre-acuzatiile-ca-elcen-livreaza-energie-termica-la-randamente-dezastruoase-si-practica-subventia-incrucisata-sunt-nefondate/#.Vbc6mLkw_IU
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producere în cogenerare a energiei electrice şi termice fiind cuprinsă între 75 şi 80%, relateaza 

agerpres. 

“Astfel, afirmaţia că ‘ELCEN-ul livrează energia termică în urma unui proces de producţie cu 

randamente şi eficientă dezastruoase, la costuri mari, cu capacităţi supradimensionate, fără a 

demonstra costurile reale de producţie (randament dezastruos: de circa 40-50%)’ este 

nefundamentată”, se spune în comunicat. 

Avertizări “verzi” 

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Victor Ponta şi ministrului Energiei Andrei Gerea, 

precum şi spre ştiinţa preşedintelui ANRE, Niculae Havrileţ, producătorii de energie din surse 

regenerabile arată că se simt înşelaţi de statul român, din cauza deselor schimbări legislative, cu 

consecinţe nefaste asupra activităţii lor, ce ar putea merge până la faliment. “Atragem atenţia 

Guvernului României că acest tratament produce deja efecte extrem de negative pe toate planurile, 

mai ales în condiţiile turbulente ale mediului de afaceri internaţional de azi, unde credibilitatea unui 

stat este esenţială în atragerea de investiţii“, se arată în scrisoarea producătorilor de energie verde. 

În scrisoarea deschisă, Asociațiile și Patronatele de profil – RWEA (eolian), PATRES (micii 

producători solar, eolian, hidro şi biomasă), RPIA (fotovoltaic) și ArmHE (microhidrocentrale), 

organizații care reprezintă industria energiei regenerabile din România, cu o putere instalată de 

aproximativ 5000 MW și investiții de circa 7 miliarde de euro solicită ajustarea nivelului cotei 

obligatorii de energie electrică susținută prin mecanismul certificatelor verzi, astfel încât întregul 

sector să nu intre în colaps și prin care să se găsească acel punct de echilibru unde interesul 

consumatorului converge cu interesul producătorului. 

“Verzii“ arată că Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a propus, 

pentru anul viitor, o cotă de energie regenerabilă de 12,15%, faţă de 17%, cât este prevăzut în 

Legea 220/2008. Este al treilea an consecutiv în care autorităţile diminuează cota de energie 

verde. Astfel, în anul 2014 cota trebuia să fie de 15% şi a fost de numai 11,1%, iar anul acesta, de 

la 17%, cât era stabilit prin aceeaşi Lege 220/2008, s-a diminuat la 11,9%. 

“Menţinerea cotei la un nivel sub cel prevăzut de lege pentru al treilea an consecutiv, conform 

documentului emis de ANRE din data de 01.07.2015 privind cota obligatorie de energie electrică 

produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin 

certificate verzi pentru anul 2016, va genera intrarea în incapacitate de plată, urmată de faliment, 

pentru producătorii de energie din surse regenerabile, cu un impact semnificativ şi asupra 

investitorilor din domeniu, dar şi din întreaga economie“, se mai arată în scrisoarea deschisă. 

Complexul Energetic Oltenia: Proiectul de un miliard de dolari pentru un nou grup energetic 

la termocentrala Rovinari este blocat. Chinezii vor garanţii 

Proiectul privind un grup de 500 MW, estimat la un miliard de dolari, pe care compania China 

Huadian Engineering urma să îl construiască la termocentrala Rovinari este blocat, potrivit 

Complexului Energetic Oltenia. 

„Din păcate, proiectul de colaborare cu chinezii este blocat, deoarece se pune problema garantării 

acţiunilor care aparţin CE Oltenia, ca urmare a contribuţiei sale în natură la acestă investiţie. În 

conformitate cu Actul Constitutiv, aprobarea garanţiilor este de competenţa acţionarilor“, a 

comunicat CE Oltenia, potrivit Mediafax. 

http://www.focus-energetic.ro/avertizari-verzi-27876.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/complexul-energetic-oltenia-proiectul-miliard-dolari-nou-grup-energetic-termocentrala-rovinari-blocat-chinezii-vor-garantii-1_55acc81af5eaafab2cbc2bec/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/complexul-energetic-oltenia-proiectul-miliard-dolari-nou-grup-energetic-termocentrala-rovinari-blocat-chinezii-vor-garantii-1_55acc81af5eaafab2cbc2bec/index.html
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Reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia şi cei ai China Huadian Engineering au semnat în 

octombrie 2014 un acord privind înfiinţarea unei companii cu capital mixt pentru construcţia unui 

nou grup energetic, de 500 MW, la termocentrala Rovinari, o investiţie de circa un miliard de dolari. 

Preşedintele China Huadian Engineering, Yang Yong, a arătat atunci că societatea pe care o 

conduce va fi principalul antreprenor şi investitor, iar scopul este realizarea unui proiect de calitate. 

Compania chineză a fost selectată să deruleze investiţia în urma unei licitaţii internaţionale derulată 

în luna mai 2012. Alt ofertant în cadrul licitaţiei a fost compania japoneză Marubeni Corporation. 

Noua termocentrală urma să funcţioneze pe bază de lignit şi va fi construită pe amplasamentul a 

două blocuri energetice ale termocentralei Rovinari, în prezent dezafectate. Proiectul trebuia 

derulat de o firmă mixtă, în care investitorul străin ar putea să deţină majoritatea acţiunilor. 

Construcţia unei astfel de termocentrale durează între trei şi trei ani şi jumătate. 

Potrivit CE Oltenia, unitatea va fi echipată cu tehnologie modernă, astfel că preţul la care va 

produce electricitatea va fi printre cele mai mici dintre toate termocentralele din România. 

CE Oltenia intre disponibilizari si rafuiala cu energia regenerabila 

Complexul Energetic Oltenia a disponibilizat in acest an aproape 2.000 de angajati, care au primit 

pana la sase salarii medii brute drept compensatii, iar alte 1.070 de persoane au fost externalizate, 

astfel ca numarul salariatilor producatorului de energie a ajuns la 15.400. 

Numarul de salariati a fost redus cu 1.070 persoane dupa externalizarea Carierei Berbesti, si alti 

1.945 de salariati au parasit compania in urma restructurarii din luna iunie. 

“Salariatii disponibilizati ca urmare a programului de restructurare beneficiaza de plati 

compensatorii, reprezentand doua pana la sase salarii medii brute realizate la nivel de companie”, 

a transmis CE Oltenia. 

Reprezentantii producatorului de energie au precizat ca pentru acest an nu sunt previzionate alte 

reduceri de personal. 

“Reducerea cheltuielilor cu personalul va contribui la cresterea rentabilitatii si eficientei economice 

a companiei. Redimensionarea fortei de munca in functie de volumul productiei va duce la 

cresterea productivitatii muncii de la 658 MWh/salariat in 2014 la 771 MWh/salariat in 2015″, 

conform companiei. 

Oficialii complexului energetic spun ca actiunile privind cresterea performantei operationale si 

financiare au fost impuse de mediul economic actual, in care producatorii de energie regenerabila 

au influentat reducerea preturilor de vanzare pe piata interna, ca urmare a facilitatilor de care 

beneficiaza conform legislatiei. 

Producatorii de energie regenerabila “nu sunt interesati decat de obtinerea certificatelor verzi – 

fapt ce determina, in schimb, cresterea pretului final la consummator”, apreciaza conducerea 

companiei de stat. 

Potrivit acesteia, masurile companiei au fost impuse si de existenta unui dezechilibru major intre 

capacitatea de productie a CE Oltenia si volumul vanzarilor de energie pe baza de carbune din 

piata, precum si de cheltuielile cu achizitionarea certificatelor de dioxid de carbon, din cauza 

http://energy-center.ro/actualitate-news/producatori/ce-oltenia-intre-disponibilizari-si-rafuiala-cu-energia-regenerabila/
http://energy-center.ro/actualitate-news/producatori/ce-oltenia-intre-disponibilizari-si-rafuiala-cu-energia-regenerabila/
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majorarii pretului acestora si cantitatii necesare, ca urmare a eliminarii cotelor gratuite alocate, 

conform Directivelor Europene. 

“Supracapacitatea de productie din zona energetica, cat si din zona miniera are drept consecinta 

un numar de personal excedentar care necesita resurse financiare mari cu pondere semnificativa 

in totalul cheltuielilor operationale”, precizeaza sursa citata. 

Citeste si: Guvernul aloca bani pentru compensatiile angajatilor care vor fi disponibilizati de la 

Complexul Energetic Oltenia 

Complexul Energetic Oltenia, care include exploatarile de lignit din Oltenia, termocentralele de la 

Craiova, Turceni, Rovinari si Braila, are 15.400 de angajati si asigura peste 20% din productia de 

energie electrica al Romaniei. 

Nuclearelectrica: Scăderea Dunării nu va afecta actvitatea centralei nucleare în această vară 

Nuclearelectrica (SNN) nu se aşteaptă ca operaţiunile centralei nucleare de la Cernavodă să fie 

afectate pe parcursul verii de scăderea nivelului Dunării, compania notând că în prezent cele două 

reactoare funcţionează la parametri normali. 

"Nuclearelectrica informează investitorii şi actionarii că Unităţile 1 şi 2 ale CNE Cernavodă 

funcţionează la parametri normali şi în condiţii de securitate nucleară, nefiind afectate de scăderea 

nivelului fluviului Dunărea raportată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodarire a Apelor 

(INHGA) în ultima perioadă", se arată într-un comunicat transmis de companie Bursei de Valori 

Bucureşti (BVB). 

Potrivit prognozei INHGA pentru intervalul până la sfârşitul lunii septembrie 2015, nivelul fluviului 

Dunărea nu afectează funcţionarea în condiţii optime a CNE Cernavodă, aşadar producţia de 

energie electrică nu va fi afectată din această cauza, notează Nuclearelectrica. 

În plus, siguranţă centralei nu poate fi pusă în pericol nici în situaţia unui nivel extrem de scăzut al 

Dunării. 

"În situaţia ipotetică în care nivelul Dunării s-ar apropia de un nivel extrem de scăzut, potrivit 

procedurilor centralei, se decide oprirea ordonată a celor două unităţi, în funcţie de nivelul 

prestabilit pentru fiecare unitate, astfel încât să existe suficient debit de apă de răcire pentru 

menţinerea reactoarelor în stare sigură. În cazul extrem al opririi uneia sau chiar a ambelor unităţi, 

există suficientă apă în bazinul de aspiraţie pentru a asigura răcirea reactoarelor prin utilizarea 

unor pompe speciale.Tot pentru astfel de situaţii extreme, CNE Cernavodă are prevăzute masuri 

de asigurare a răcirii reactoarelor utilizând un sistem de pompare apă din două puţuri de mare 

adâncime", se mai arată în comunicatul Nuclearelectrica. 

Laurențiu URLUESCU (AFEER): Exportul de energie pe termen lung, una din posibilitățile 
de a ține în funcțiune centralele mari 

• Ce vor furnizorii? „Reglementări simple și clare!” 

Autoritățile ar trebui să decidă ce se dorește în România: ori un furnizor unic, suprareglementat, 
ori o reală concurență, caz în care suprareglementarea nu are ce căuta, consideră Laurențiu 
Urluescu, , membru în Comitetul Director al Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din 
România(AFEER). De cealaltă parte, operatorii din piața energiei solicită reglementări simple și 
clare, “autoritățile să aibă autoritate”. Monitorizarea REMIT este mult mai restrictivă decât actuala 

http://www.zfcorporate.ro/general-business/nuclearelectrica-scaderea-dunarii-nu-va-afecta-actvitatea-centralei-nucleare-in-aceasta-vara-14623803
http://www.investenergy.ro/laurentiu-urluescu-afeer-exportul-de-energie-pe-termen-lung-una-din-posibilitatile-de-a-tine-in-functiune-centralele-mari/
http://www.investenergy.ro/laurentiu-urluescu-afeer-exportul-de-energie-pe-termen-lung-una-din-posibilitatile-de-a-tine-in-functiune-centralele-mari/
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“transparență” a pieței din România, precizează reprezentantul AFEER. Referindu-se la 
schimbarea furnizorului, Urluescu – în calitate de consumator casnic – ne spune cum procedează: 
cere mai multe oferte și compară toate condițiile contractuale, nu numai prețul. Totodată, el atrage 
atenția asupra unui aspect din contractele de furnizare: consumatorul poate rezilia unilateral 
contractul, fără plata unor penalități.  

Prezentăm un amplu interviu pe teme de interes în energie, în special pe partea de furnizare , cu 
dl. Laurentiu URLUESCU, membru în Comitetul Director al Asociației Furnizorilor de Energie 
Electrică din România(AFEER).  

– Cum se prezintă piața de energie în 2015: evoluție, perspective? Creionați, vă rog, un tablou… 

– Referitor la evoluția pieței energiei în 2015, ne așteptăm la o creștere a riscului pe parteneri, atât 
pe parte de plată, cât și de performanță (includ aici eventuale prejudicii cauzate de unii furnizori 
înainte de închidere); volatilitatea prețului va fi din ce în ce mai legată de piața regională și un 
început al procesului de migrare a consumatorilor casnici în piața liberă. 

Spre sfîrșitul anului, estimez o creștere a volumului pe piețele cu livrare pe termen lung în 
defavoarea celor pe termen scurt. 

Pe piața en-gros, perspectivele sunt bune ca piață regională. Pe retail, pentru marii consumatori 
se întrevede o scădere de preț datorată în principal exceptării parțiale de la obligațiile aferente 
schemei de certificate verzi; pentru consumatorii medii, pe termen lung ne așteptăm la o variație 
de preț datorată atât subvențiilor, cât și volatilității prețului pe piața angros, iar pentru consumatorii 
casnici, așteptările noastre privesc un cadru mai propice schimbării furnizorului. 

– Cum se vede energia românească pe bursă? Avem preț de referință la energie? 

– Comparativ cu alte mărfuri, energia nu poate fi etichetată în mod fizic, astfel încât eticheta 
“românească” nu este vizibilă. Dacă s-ar putea eticheta energia, cred că am fi foarte mândri să 
vedem în ce țări ajunge aceasta.  

În ceea ce privește prețul de referință, trebuie să subliniez că întotdeauna a existat un preț de 
referință, doar că era mai mult sau mai puțin transparent și cunoscut, atât ca valoare, cât și ca mod 
de calcul. Fără un preț de referință nu se puteau face oferte și, respectiv, încheia contracte de 
vânzare-cumpărare.  

– Participanții la piață reclamă suprareglementarea domeniului energetic. Practic, România își 
aliniază legislația la cea europeană. Care sunt de fapt nemulțumirile operatorilor? 
– Categoric, cu toții – participanți la piața energiei – admitem necesitatea și importanța alinierii 
legislației românești la cea europeană, legislație în baza căreia în alte țări se face furnizare la 
standard înalt. Problema apare odată cu încercarea de “îmbunătățire” a acesteia în dulcele stil 
neaoș sau în încercarea de a păstra două reglementări simultan (una veche, românească și cea 
nouă – europeană), acestea nefiind compatibile între ele de multe ori. 

Alte nemulțumiri apar din reinterpretarea legislației deja existente sau interpretarea excesivă a 
unora dintre prevederile legislative. Din punctul nostru de vedere, o legislație/reglementare este 
cu atât mai bună cu cât este mai simplă și mai clară. Complicarea inutilă a acesteia nu duce decât 
la limitarea aplicării ei și la apariția mai multor interpretări. 

În general, considerăm că suprareglementarea dăunează implementării unor produse cât mai 
flexibile și mai apropiate de nevoile fiecărui consumator. O suprareglementare caută să aducă 
egalitate între toți participanții la piață; asta însemnând un avantaj pentru cei necompetitivi, care 
nu aduc valoare adaugată activității de furnizare, respectiv o limitare a celorlalți. De aceea, 
apreciem că în actualul context al pieței de energie electrică, în care există un grad ridicat de 
competiție, este necesară suprareglementarea doar în anumite condiții (de ex., în cazul 



 

11 

 

consumatorilor vulnerabili), iar în toate celelalte situații, să dereglementeze cât se poate de mult. 
Doar așa furnizorii își vor crește competitivitatea, ceea ce va duce la reduceri de preț la nivelul 
consumatorului final. 

După cum se poate lesne vedea, în orice domeniu, cu cât o companie este mai reglementată, 
aceasta are tendința să se mulțumească cu profitul asigurat și apetența pentru dezvoltare lipsește 
sau este foarte scăzută. În concluzie, trebuie să ne decidem ce dorim: ori un furnizor unic, 
suprareglementat, ori o reală concurență, caz în care suprareglementarea nu are ce căuta. Țin să 
menționez, în caz că vor exista unele comentarii, că ce s-a întâmplat în trecut cu contractele 
încheiate la prețuri mult sub prețul pieței, a fost posibil în condițiile unei piețe suprareglementate 
atât legislative, cât și administrativ. 

– Ce platforme sunt funcționale pe OPCOM? Ce propuneri are AFEER pentru o mai bună 
funcționare a bursei? 

– Pe OPCOM sunt implementate – pentru energie electrică – 8 platforme de piață. Dintre acestea, 
două sunt de termen scurt (PZU și PIZ) și 6 de termen lung (OTC, PCCB-LE, PCCB-NC, PCCB-
PC, PCSU și PMC). De menționat că din aceste 8 platforme, 2 nu au avut niciodată tranzacții 
(PCCB-PC și PMC) deși au fost lansate de ceva timp și cu costuri aferente. 

Este interesantă evoluția platformei OTC, soliciattă și susținută de AFEER, care dintre toate piețele 
OPCOM a avut cea mai mare viteză de dezvoltare, ajungând în prezent cea mai lichidă dintre 
platformele de termen lung (cf. comunicatului Opcom din 26.05.15), deși tariful de tranzacționare 
este de peste 2.5 ori mai mare decât cel practicat la celelalte platforme. Îngrijorător este faptul că 
reglementatorul propune acum o schimbare a regulamentului acestei piețe, fapt ce va avea ca 
rezultat imediat scăderea semnificativă a volumului tranzacționat. 

– Care sunt efectele Ordinului ANRE 78/2014 pe bursă? 

– Efectul e în general dezastruos pentru producători, care nu pot fructifica avantajul oferit de 
deținerea unui grup flexibil, și pentru furnizori, care nu pot achiziționa un profil pe termen lung. 
Efectul este acceptabil pentru traderi, care și-au simplificat activitatea având de tranzacționat doar 
produse standard. 

Totodată, ordinul a dat un imbold puternic la transferul achiziției de energie de către furnizori pe 
termen cât mai scurt. 

– Cu ce probleme se confruntă operatorii din energie?  

– În afara de cele menționate anterior, mai menționez: decontări pe orar diferit, apariția insolvenței 
la partenerul de contract, evoluția cursului de schimb… 

– Ce demersuri viitoare pregătește AFEER? 

– Dintre cele mai importante demersuri ale AFEER aș menționa recent lansata campanie de 
informare a consumatorilor, care targetează toate categoriile de consumatori, pentru prima data 
fiind evidențiați și cei casnici. Ideea acestei campanii a venit din necesitatea consumatorilor de a 
avea acces la un punct de vedere profesionist si independent. Profesionist, deoarece reprezentăm 
furnizori activi și Independent – datorită poziției de competiție dintre membrii AFEER.  

– Părerile sunt împărțite în ce privește deviza: România – exportator de energie. Care este opinia 
dvs. pe acest subiect? 

– Momentan, fără nici un dubiu, zic DA, Romania este exportator net de energie. În primul rând, 
consider că exportul este cel mai sănătos pentru dezvoltarea unei țări, indiferent că vorbim de 
energie electrică sau de orice altă marfă; acesta aduce pe de o parte venituri si, pe de altă parte, 
ne dovedește că domeniul respectiv este competitiv. Dacă dumneavoastră ați fi producător, în 
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orice domeniu, țelul pentru care produceți este în primă fază să vă acopere consumul propriu; apoi, 
singura posibilitate de câștig este să vindeți; dacă reusiți să vindeți înseamnă că produsul este 
competitiv și începeți deja să vă gândiți la o creștere de producție care va duce la dezvoltarea atât 
a afaceri dvs. , cât și a celor de la care dvs. cumpărați. Așa văd eu lucrurile și la nivel de țară. 

În opinia mea, exportul – și mai ales cel pe termen lung – este singura posibilitate de a ține în 
funcțiune actuala putere instalată în centrale. De ce în special cel pe termen lung? Deoarece 
centralele mari nu-și pot permite să supraviețuiască vânzând de pe o zi pe alta; acestora le 
trebuiesc din timp garanții că producția lor va fi cumpărată astfel încât să poată să se aprovizioneze 
cu combustibil. 

– În calitate de consumator casnic, sunteți interesat să vă schimbați furnizorul de energie și gaze? 
Daca da, cum procedați? Daca nu, de ce? 

– Personal, eu analizez contractul pe care îl am cu actualul furnizor pe baza a două criterii: 
economic și al calității serviciului de furnizare. În momentul când unul din criterii nu mai este la 
standardul așteptat, mă interesez de schimbarea furnizorului. 

Cum procedez? Simplu: cer mai multe oferte și compar toate condițiile contractuale, nu numai 
prețul. Încerc inclusiv să îmi fac și o idee despre seriozitatea furnizorului (la fel cum procedez , de 
exemplu, pentru furnizorii de telefonie). 

– Va disciplina REMIT operatorii din energie? Va fi REMIT primul pas spre reintroducerea 
contractelor bilaterale? 

– Tot ce pot spune cu fermitate este că odată cu introducerea REMIT, probabilitatea apariției de 
contracte cu mult în afara prețului pieței va fi semnificativ diminuată. Iar, în puțin probabilul caz în 
care totuși va apărea un asemenea contract, el va fi foarte rapid scos în evidență și analizat în 
detaliu. 

Trebuie avut în vedere faptul că raportarile REMIT se fac direct la ACER, care monitorizează 
tranzacțiile la nivel european, nivel la care posibilitatea unor “înțelegeri” scade exponențial. Din 
punctul nostru de vedere, considerăm monitorizarea REMIT mult mai restrictivă decât actuala 
“transparență” a pieței din România. Și, mai ales, pentru că analiza este făcută de profesioniști 
plătiți pentru asta. 

– De ce nu se văd avantajele cuplării piețelor? 

– Cuplarea pieței de energie electrică din România cu cele învecinate s-a făcut din 2004, de când 
s-a realizat interconectarea fizică a rețelelor. Încet-încet, pe baza unor mecanisme de piața 
concurențială, s-au dezvoltat metode prin care se face import/export. Putem spune cu fermitate că 
piața produselor de termen lung din România este cuplată de ani buni nu doar cu cea din Ungaria, 
ci și cu Serbia și Bulgaria. 

Ce s-a întâmplat anul trecut a fost doar o cuplare a piețelor pentru ziua următoare (de termen 
scurt) respectiv a celei din România cu cele din Ungaria, Cehia și Slovacia. Cât timp România era 
și este în continuare net exportator, este normal să nu se observe modificări ale pieței pe termen 
scurt. 

Totuși, deși avantajele nu sunt foarte evidente pentru moment, trebuie să nu neglijăm importanța 
piețelor cuplate în cazuri deosebite, cazuri în care prin această cuplare putem avea acces la 
energie suplimentară. De exemplu, în cazul unui deficit masiv de producție în România, prin efectul 
cuplării piețelor, putem avea acces în mod rapid la energie produsă în afara țării. 

– Ce părere aveți despre o posibilă spargere a monopolului în distribuția de energie? 
– Teoretic, competiția este benefică, dar dacă vorbim de energie electrică, orice “fir” consumă prin 
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pierderi Joule sau Corona, deci orice rețea de distribuție are pierderile ei. Dacă avem mai multe 
rețele în paralel, suma pierderilor, evident, crește. Se pune însă întrebarea: dacă gândim la nivel 
de țară, ce credeți că se întâmplă dacă se dublează rețeaua (respectiv pierderile) la același 
consum? De unde se va recupera costul pierderilor suplimentare? 

– În ultimul timp, remarc un interes major al furnizorilor privați de energie pentru consumatorii 
casnici. Cum vă explicați? 

– Datorită calendarului de liberalizare, consumatorii casnici beneficiază doar parțial de energie la 
preț reglementat; procent care scade semestrial. Astfel, dacă până acum furnizorii concurențiali 
nu aveau aproape nici o șansă sa preia un consumator casnic, în primul rând datorită diferenței 
mari de preț între sectorul reglementat și cel concurențial, acum acest segment de consum începe 
să prezinte interes pentru furnizori.  

– Unii furnizori se prezintă cu oferte agresive în piață. La ce să fie atenți consumatorii? 

– Ofertele agresive sunt bune atât timp cât sunt corecte, deoarece sunt benefice pentru 
consumatori. Există o multitudine de detalii la care consumatorii trebuie să fie atenți, dar aș 
evidenția că cel mai important este să urmărească condițiile prin care consumatorul poate rezilia 
unilateral contractul. Acestea trebuie să se îndeplinească fără plata unor penalități. 

– Eficiență energetică: se simt progrese? Pledați pentru economisirea de energie? 
– Progresele se văd: au scăzut prețurile la alte soluții de iluminat (asta înseamnă că este cerere); 
multe hoteluri nu mai folosesc becuri cu incadescență; am vazut același lucru în multe magazine. 
Aș spune că eficiența și/sau economisirea e bună cât timp nu e doar un instrument de marketing.  

– Un mesaj pentru autorități, vă rog – ce ar trebui să întreprindă pentru sectorul energetic, pentru 
ca România să aibă garanția independenței energetice? 

– În primul rând, reglementări simple și clare. Poate suna hilar dar… ar trebui ca “Autoritățile să 
aibă autoritate”. Mai bună gestionare a companiilor de stat: orientare mai puternică spre profit 
odată cu eliminarea barierelor birocratice. Desigur, în paralel cu orientarea spre profit trebuie 
implementat un sistem funcțional de pedepse administrative. 

Membru în Comitetul Director al Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România(AFEER), 
Laurențiu Urluescu este, din 2009, Director Regional al GEN-I Bucharest – Electricity Trading and 
Sales. În trecut, și-a desfășurat activitatea la EGL Gas& Power Romania S.A., la Transelectrica 
S.A., la Dispeceratul Energetic Național. După absolvirea facultății, a optat pentru un parcurs tehnic 
în domeniul energiei electrice, însă după ce a atins un nivel maxim de coordonare tehnica 
(dispecer energetic național), s-a decis să facă o cotitură în cariera și să « atace » partea 
comercială. Profitând de implementarea noii structuri a pieței de energie electrică din România, a 
decis să se dedice implementării unui mecanism de piață pentru echilibrarea producției cu 
consumul de energie electrică și să lanseze « piața de echilibrare ». După aceea, a trecut cu 
succes în sectorul privat unde a putut să-și perfecționeze dezvoltarea personală și profesională. 

 

Transelectrica și ANRE: Reguli noi de alocare a capacităților de interconexiune cu Serbia, 

Ungaria și Bulgaria 

Transelectrica împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE 

au decis rezervarea unui procent din capacitatea disponibilă de transport (ATC) lunară de energie 

electrică pentru a fi alocat în cadrul licitațiilor zilnice de capacitate, cât și implementarea principiului 

UIOSI („Use It Or Sell It”). 

http://www.investenergy.ro/transelectrica-schimba-regulilede-alocare-a-capacitatilor-de-intreconexiune-cu-serbia-ungaria-si-bulgaria/
http://www.investenergy.ro/transelectrica-schimba-regulilede-alocare-a-capacitatilor-de-intreconexiune-cu-serbia-ungaria-si-bulgaria/
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Reprezentanții companiei prezintă Rezumatul consultării publice privind îmbunătățirea actualelor 

Reguli de Alocare a capacităților de interconexiune cu OTS vecini (Serbia, Ungaria, Bulgaria). 

„Urmare a consultării publice cu privire la îmbunătățirea actualelor Reguli de Alocare a capacităților 

de interconexiune cu OTS din statele vecine (Serbia, Bulgaria, Ungaria), organizată de catre 

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., s-a hotărât, împreună cu ANRE, rezervarea unui procent din 

capacitatea disponibilă de transport (ATC) lunară de energie electrică pentru a fi alocat în cadrul 

licitațiilor zilnice de capacitate, cât și implementarea principiului UIOSI („Use It Or Sell It”), 

comunică Transelectrica. 

Transelectrica a demarat negocierile cu OTS–urile din statele vecine, iar stadiul acestora este 

următorul: 

– OTS–ul din Ungaria a discutat propunerea primită cu Autoritatea de Reglementare din Ungaria, 

care a hotărât ca această propunere să fie supusă dezbaterii publice; 

– OTS–ul din Bulgaria a acceptat propunerea, urmând ca aceasta să fie discutată cu Autoritatea 

de Reglementare din Bulgaria și implementată anul viitor; 

– cu OTS–ul din Serbia încă se poartă discuții. 

Un personaj discret din anticamera liberalilor de top a fost „teleportat“ la Hidroelectrica, 

bifând al şaselea consiliu de administraţie la firmele de stat 

Ministrul energiei Andrei Gerea l-a trimis la Hidroelectrica pe Bogdan Stănescu, 40 de ani, un 

personaj extrem de discret, abonat la consiliile de administraţie ale companiilor de stat, să preia 

funcţia de administrator special. Stănescu şi-a început cariera de avocat la cabinetul Gorghiu, Pop 

şi asociaţii, firmă deţinută de liderul Partidului Naţional Liberal (PNL) Alina Gorghiu. 

La aceeaşi firmă a lucrat şi Bogdan Olteanu, fost membru în PNL şi în prezent viceguvernator al 

BNR. În 2010, Stănescu a fost consilierul lui Olteanu la BNR, viceguvernatorul fiind cel care l-ar fi 

introdus în conducerile companiilor de stat. Andrei Gerea, ministru al energiei, s-a mutat anul trecut 

din PNL în Partidul Naţional Reformator condus de Călin Popescu Tăriceanu. Stănescu, venit pe 

filieră PNL, îl înlocuieşte în funcţie pe Gabriel Dumitraşcu, susţinut de PSD, şi care ar fi urmat să 

se ocupe de listarea Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, aflat însă 

de trei ani în insolvenţă. 

Hidroelectrica este aşteptată să fie una dintre cele mai mari listări de la bursa din Bucureşti. 

Bogdan Stănescu nu are experienţă în listarea unei companii la bursă şi nici nu a derulat vreo 

activitate pe piaţa de capital. Dumitraşcu are însă un palmares redutabil de listări, fiind responsabil 

de listările Nuclearelectrica, Romgaz şi Electrica. De activităţile curente ale Hidroelectrica se ocupă 

administratorul judiciar Remus Borza. 

Stănescu este membru şi în Consiliul de administraţie al Nuclearelectrica, administrator special al 

combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea, aflat în insolvenţă, membru în Consiliul de administraţie al 

Rompetrol Rafinare, conduce direcţia generală societăţi comerciale din cadrul Ministerului 

Energiei, este şi administrator special la Romplumb şi la Arcadia 2000, firme controlate de stat. 

 

 

http://www.zfcorporate.ro/zf-print/prima-pagina/un-personaj-discret-din-anticamera-liberalilor-de-top-a-fost-teleportat-la-hidroelectrica-bifand-al-saselea-consiliu-de-administratie-la-firmele-de-stat-14653750
http://www.zfcorporate.ro/zf-print/prima-pagina/un-personaj-discret-din-anticamera-liberalilor-de-top-a-fost-teleportat-la-hidroelectrica-bifand-al-saselea-consiliu-de-administratie-la-firmele-de-stat-14653750
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2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 

Preţ mediu [Lei/MWh] 162,41 161,72 141,77 131,98 140,04 205,18 212,30 187,20 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

612,41 611,72 591,77 581,98 590,04 655,18 662,30 637,20 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

55.974 56.824 56.277 53.344 50.451 55.422 59.619 58.889 

         

Preţuri şi volume 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 

Preţ mediu [Lei/MWh] 187,24 189,43 165,01 184,41 200,97 211,87 196,29 182,07 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

637,24 639,43 615,01 634,41 650,97 661,87 646,29 632,07 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

60.327 53.430 49.792 54.737 

 

56.641 58.380 55.406 

 

55.558 

         

Preţuri şi volume 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 

Preţ mediu [Lei/MWh] 195,71 176,42 216,59 186,88 209,26 231,02 218,67 189,82 

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

645,71 626,42 666,59 636,88 659,26 681,02 668,67 639,82 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

54.081 45.794 53.417 56.887 60.552 56.277 57.700 59.518 

         

Preţuri şi volume 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07   

Preţ mediu [Lei/MWh] 171,84 190,63 220,30 189,86 151,36 175,04   

Pret Piata de Echilibrare          
 (450 Lei +pret PZU) 

621,84 640,63 370,30 639,86 601,36 625,04   

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

52.774 54.654 56.743 62.141 66.433 66.552   
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TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 
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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 


