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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Curentul electric s-ar putea scumpi în 2016, din cauza impactului avut de exceptarea de la 

plata certificatelor verzi pentru marii consumatori din industrie 

Exceptarea de la plata certificatelor verzi pentru marii consumatori se va vedea în 2016, când 

facturile ar putea creşte cu 5-10% la consumator, a declarat marţi Emil Calotă, vicepreşedintele 

Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), prezent la o dezbatere de profil. 

„În acest moment, Ministerul Economiei a trebuit să ne trimită lista completă a marilor consumatori 

exceptaţi pentru a calcula cantitatea de energie echivalentă şi exceptată şi certificatele verzi 

aferente acestei cantităţi de energie să fie redistribuite. Pentru a nu interveni înăuntrul acestui an, 

care are deja elementele de previzionare, de lucru, de calcul din partea operatorilor de reţea, 

inclusiv în facturarea către consumatorii finali, inclusiv cetăţenii României, dorim ca regularizarea 

anului 2015, corectarea a ceea ce am estimat, să se întâmple în 2016", a afirmat Emil Calotă, citat 

de Agerpres.ro. 

Acesta a spus că raţiunea pentru această decizie stă în faptul că pot interveni şi factori pozitivi de 

atenuare a acestui impact de creştere precum scăderea facturii prin reducerea contribuţiei pentru 

cogenerarea de înaltă eficienţă. 

„Ceea ce am estimat acum este ajustat cu ceea ce ne transmite ca date piaţa şi de la 1 iulie 

coborâm doi lei şi jumătate, aproape trei lei pe MWh contribuţia de cogenerare. Aşa estimăm, 

poate, că în 2016 impactul de creştere pe care exceptarea îl produce poate fi compensat de alte 

elemente pe care noi le luăm în calcul, cum ar fi consumul final brut de energie, cantitatea totală 

de energie pe care o susţinem prin schema de sprijin în 2016 şi alţi parametri de calcul“, a explicat 

Calotă. 

Anul viitor vom şti cât ne costă scutirea industriei de la plata certificatelor verzi 

Ministerul Economiei a transmis recent reglementatorului pieţei de energie (ANRE) primele 14 

dosare cu marile companii care se califică pentru scutirea de la plata certificatelor verzi. Astfel, 

abia anul viitor ANRE poate să calculeze care este valoarea certificatelor de care este scutită 

industria pentru a majora cota aferentă celorlalţi consumatori, care nu se încadrează la acest tip 

de sprijin permis de Uniunea Europeană, ne-a declarat Emil Calotă, vicepreşedintele ANRE. 

     Domnia sa ne-a explicat că, în mod normal, până la 30 iunie, Ministerul Economiei ar fi trebuit 

să ştie clar ce companii mari beneficiază de scutire. 

     Potrivit domnului Calotă, conform estimărilor ANRE consumul de energie exceptat de la plata 

certificatelor va fi între 4 şi 9 TWh, iar impactul este că va creşte costul cu certificatele verzi pentru 

restul consumatorilor. Astfel, în prezent, costul cu certificatele verzi este de 3 bani pe kWh, sumă 

care ar putea creşte, de anul viitor, cu 5-10%, afirmă Emil Calotă. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/curentul-electric-s-ar-putea-scumpi-2016-cauza-impactului-avut-exceptarea-plata-certificatelor-verzi-marii-consumatori-1_5589716c0a48ab0216000023/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/curentul-electric-s-ar-putea-scumpi-2016-cauza-impactului-avut-exceptarea-plata-certificatelor-verzi-marii-consumatori-1_5589716c0a48ab0216000023/index.html
http://www.agerpres.ro/economie/2015/06/23/calota-impactul-exceptarii-de-la-plata-certificatelor-verzi-pentru-marii-consumatori-se-va-vedea-in-2016-14-16-00
http://www.agerpres.ro/economie/2015/06/23/calota-impactul-exceptarii-de-la-plata-certificatelor-verzi-pentru-marii-consumatori-se-va-vedea-in-2016-14-16-00
http://www.bursa.ro/anul-viitor-vom-sti-cat-ne-costa-scutirea-industriei-de-la-plata-certificatelor-verzi-272417&s=companii_afaceri&articol=272417.html
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     În piaţă sunt zvonuri că Ministerul Economiei le-a comunicat companiilor scutite de plata 

certificatelor verzi că măsura se aplică pentru tot anul 2015, nu din momentul aprobării dosarelor. 

     Marile companii vor benefia de această facilitate timp de zece ani.   

 

EXCLUSIV Lista fabricilor care nu plătesc certificate verzi în factura la curent. Restul 

României plăteşte şi pentru ele 

Printre numele care sunt beneficiare ale schemei de ajutor de stat ce prevede exceptarea de la 

plată a unui număr de certificate verzi se numără Alro, ArcelorMittal, Carpatcement, TMK Artrom 

sau Lafarge. Ce nu plătesc aceste fabrici plătește restul consumatorilor de curent din România 

Cele 14 companii din România exceptate, din acest an, de la plata certificatelor verzi, în proporţie 

de 40% până la 85%, funcţie de consumurile de energie, sunt: Alro Slatina, Arcelor Mittal Galaţi şi 

Arcelor Mittal Hunedoara, Carpatcement, TMK Reşiţa şi TMK Slatina, Stirom Bucureşti, Messer 

Gaz Bucureşti, Brikston Iaşi, Silcotub Zalău, Alum Tulcea, Vimetco Extrusion, Elsid Titu şi Lafarge 

Romania, potrivit unor surse guvernamentale. 

Aceste companii nu vor mai fi nevoite să plătească, în 2015, circa 75 de milioane de euro pentru 

certificate verzi, bani care vor fi redistribuiţi celorlalţi consumatori de energie electrică din România, 

atât firme cât şi casnici. În ce proporţie va fi exceptată fiecare firmă şi ce economii vor face acestea, 

nu se poate şti. Chiar dacă există calcule, acestea nu pot fi date publicităţii, în ciuda faptului că 

este vorba de un ajutor de stat acordat din banii celorlalţi consumatori de curent.  

„Conform legislaţiei comunitare,  respectiv "Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia 

mediului şi energie pentru perioada 2014 - 2020", adoptate de Comisia Europeană în luna aprilie 

2014, aceste informaţii vor fi făcute publice în forma integrată începand cu luna iulie 2016”, este 

răspunsul Ministerul Economiei pentru ECONOMICA.NET, la solicitarea publicaţiei noastre de a 

se prezenta numele companiilor ce beneficiază de această exceptare şi sumele pe care nu mai 

sunt nevoite să le plătească. 

Energia pentru irigaţii va fi subvenţionată 

Valoarea cheltuielilor cu energia electrică pentru o suprafaţă contractată în 2015, de 350 mii ha, 

este de 29,3 mil. lei în situaţia suportării de la bugetul de stat în proporţie de 100% 

O veche problemă a fermierilor de mai bine de 20 de ani este pe cale să fie rezolvată. Guvernul 

urmează să adopte o ordonanţă de urgenţă pentru a veni în sprijinul agricultorilor prin 

subvenţionarea costurilor curentului pentru irigaţiile din 2015, potrivit unui document postat pe site-

ul Ministerului Agriculturii. Valoarea cheltuielilor cu energia electrică pentru o suprafaţă contractată 

în anul 2015, de 350 mii ha, este de 29,3 milioane lei în situaţia suportării de la bugetul de stat în 

proporţie de 100%. 

După încetarea subvenţiilor la energie suprafeţele contractate şi irigate au scăzut  

“Cheltuielile cu energia electrică reprezintă circa 85% din valoarea tarifului de livrare a apei pentru 

irigaţii. În perioada 2007-2009 energia electrică pentru irigaţii a fost subvenţionată de la bugetul de 

stat în proporţie de 90%. După încetarea subvenţiilor la energia electrică, suprafeţele contractate 

şi irigate au scăzut comparativ cu anul 2009, ultimul an al subventionării astfel: în anul 2009 

http://www.economica.net/lista-fabrici-scutire-certificate-verzi-factura-curent-alro-slatina-arcelor-lafarge-tmk-artrom_102587.html
http://www.economica.net/lista-fabrici-scutire-certificate-verzi-factura-curent-alro-slatina-arcelor-lafarge-tmk-artrom_102587.html
http://www.curierulnational.ro/Economie/2015-06-23/Energia+pentru+irigatii+va+fi+subventionata&hl=energ&tip=toate
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suprafaţa contractată a fost de 563.791 ha şi cea irigată de 294.028 ha, în timp ce în anul 2014 

suprafaţa contractată a fost de 323 mii ha, iar suprafaţa udată a fost de 127 mii ha”, se arată în 

nota de fundamentare a proiectului.  

Gerea: Aproape jumătate din capacitatea de producţie a energiei electrice din România este 

ineficientă sau la limită. E vorba de cărbune şi regenerabile 

Aproape jumătate din capacitatea de producţie a energiei electrice din România este ineficientă 

din punct de vedere economic sau se află la limita eficienţei, a declarat, marţi, Andrei Gerea, 

ministrul Energiei, referindu-se la capacităţile pe cărbune, dar şi energie eoliană, solară şi biomasă, 

care au nevoie de scheme de suport pentru a fi sustenabile. 

Aproape jumătate din capacitatea de producţie a energiei electrice din România ori este ineficientă 

din punct de vedere economic ori este la limita eficienţei. Şi aici vorbesc exact de producţia bazată 

pe cărbune şi energia eoliană, solară şi pe biomasă.  

Deci aceste componente care reprezintă jumătate din capacitatea noastră de producţie a energiei 

electrice sunt ori ineficiente ori la limită pentru că au nevoie de scheme suport, au nevoie de 

variante de subvenţii acceptate la nivelul Uniunii Europene şi aşa mai departe. Este o provocare 

pe care sunt convins că nu numai România o are ci majoritatea ţărilor care încă deţin tehnologii 

vechi de producţie a energiei electrice“, a spus Gerea, citat de Agerpres.ro. 

Ministrul a afirmat că România trebuie să gândească un cadru adecvat de finanţare, scheme de 

bonusare adecvate pentru că până acum suportul care a venit din partea statului practic s-a dus 

în acoperirea ineficienţei economice şi nu în dezvoltarea eficienţei energetice. 

„În ceea ce priveşte sursele regenerabile de energie, gestionarea acestui sector trebuie să f ie 

înţeleasă în contextul funcţionării pieţei de energie electrică, în contextul asigurării securităţii 

sistemului energetic, în asigurarea securităţii funcţionării sistemului energetic naţional şi nu în 

ultimul rând în asigurarea unui preţ suportabil la consumatorii finali. România nu îşi poate permite 

creşteri majore ale preţului energiei într-un timp foarte scurt“, a mai afirmat Gerea. 

Noutăți de la ANRE privind distribuția de energie 

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat în ședința de miercuri introducerea a două variante 

de contract-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, informează Autoritatea 

Națională de Reglementare în domeniul Energiei. 

”Pentru simplificarea contractului-cadru și facilitarea utilizării acestuia de părțile interesate au fost 

întocmite două variante de contract-cadru: contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a 

energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, situație în care partener 

contractual pentru operatorul de distribuție este furnizorul, în numele clienților finali cu care are 

încheiate contracte de furnizare; contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice 

încheiat între operatorul de distribuție și utilizator, varianta în care partener contractual pentru 

operatorul de distribuție este utilizatorul rețelei electrice”, se precizează în comunicat. 

Contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de 

distribuție și furnizor ține seama de faptul că furnizorul asigură intermedierea între operatorul de 

distribuție și utilizatori. De exemplu, transmiterea preavizelor de deconectare se va face în toate 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/gerea-aproape-jumatate-capacitatea-productie-energiei-electrice-romania-ineficienta-limita-e-vorba-carbune-regenerabile-1_55893d0b0a48ab4c0d000003/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/gerea-aproape-jumatate-capacitatea-productie-energiei-electrice-romania-ineficienta-limita-e-vorba-carbune-regenerabile-1_55893d0b0a48ab4c0d000003/index.html
http://www.agerpres.ro/economie/2015/06/23/aproape-jumatate-din-capacitatea-de-productie-a-energiei-electrice-din-romania-ineficienta-economic-sau-la-limita-12-26-32
http://www.focus-energetic.ro/noutati-de-la-anre-privind-distributia-de-energie-27012.html
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situațiile de către furnizor, inclusiv atunci când măsura de deconectare a instalațiilor utilizatorului 

este inițiată de operatorul de distribuție. 

ANRE, “din respect pentru consumatori cât mai bine informaţi” prezintă: Factura unică de 

energie electrică în România pe întelesul tuturor (tutorial video ANRE) 

Din martie 2016, în România va exista un singur model de factură de energie electrică. Toţi 

operatorii de reţea trebuie să-şi schimbe facturile cu noul model, aprobat recent de Comitetul de 

Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. 

Invocând respectul pentru consumatorii de energie electrică şi preocuparea pentru consumatori 

cât mai bine informaţi, ANRE a decis să elaboreze modelul explicativ al 

facturii de electricitate. Documentul vine în întâmpinarea modelului standard de 

factură la energia electrică, ce va fi unic la nivel naţional şi implementat începând cu 1 martie 2016, 

susţin reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. 

Vă prezentăm tutorialul video realizat de ANRE, care explică, în detaliu, fiecare componentă şi 

condiţiile de plată.  

Iulian Iancu: Astăzi suntem sub Cod Roşu privind alimentarea centralizată cu apă caldă şi 

căldură. Consumul a scăzut cu 50% din cauza preţurilor mari 

România se află sub Cod roşu în privinţa alimentării cu apă caldă şi căldură în sistem centralizat 

iar noua lege a energiei termice reprezintă cel mai sensibil subiect de pe agenda energetică a ţării, 

consideră Iulian Iancu, preşedintele Comisiei de Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor, citat 

de Agerpres.ro. 

Noua lege a energiei termice este cel mai sensibil subiect din domeniul energetic de azi, respectiv 

alimentarea cu energie termică în sistem centralizat. Cred că azi suntem în Cod roşu privind 

alimentarea cu apă caldă şi căldură în sistem centralizat în România. Suntem cu apa undeva foarte 

aproape, la vârful nasului, şi foarte, foarte aproape de a ne scufunda“, a spus Iancu la o dezbatere 

pe tema Legii privind energia termică, potrivit sursei citate. 

Acesta a subliniat că, în ultimii trei ani, consumul de energie termică a scăzut cu 50% şi că, în 

prezent, mai sunt în funcţiune, sigur, 44 de sisteme centralizate. 

„În România, erau 101 sisteme centralizate în funcţiune, 107 operatori, 1.359 apartamente şi 5 

milioane consumatori, în mai 2010. Astăzi sunt 69 sisteme, din care sigur în funcţiune 44. În 1990 

erau 241. Până în 2010 au fost investite 500 milioane euro pentru dezvoltarea sistemului 

(transport, distribuţie, modernizarea generării) şi 500 milioane euro ajutoare de căldură şi 

subvenţii. În 2010 factura la încălzire era de 0,8 miliarde euro. An de an au crescut ajutorul, 

pierderile, preţul şi a scăzut consumul. În ultimii trei ani consumul a scăzut cu 50%. Deci colaps! 

Cod roşu, dar cred că roşu nu mai este e o culoare care să se potrivească situaţiei grave în care 

ne aflăm“, a precizat Iulian Iancu. 

Eliminarea „taxei pe stâlp“ lasă 700 mil. lei în profiturile din energie 

Eliminarea taxei pe construcţii speciale din Codul fiscal, măsură care se va aplica din 2016, lasă 

în conturile companiilor din energie, petrol şi gaze peste 700 milioane de lei, bani cheltuiţi în 2014 

şi care acum se vor putea reîntoarce către acţionari ca dividende sau vor putea merge în investiţii. 

http://www.investenergy.ro/anre-din-respect-pentru-consumatori-cat-mai-bine-informati-prezinta-factura-unica-de-energie-electrica-in-romania-pe-intelesul-tuturor-tutorial-video-anre/
http://www.investenergy.ro/anre-din-respect-pentru-consumatori-cat-mai-bine-informati-prezinta-factura-unica-de-energie-electrica-in-romania-pe-intelesul-tuturor-tutorial-video-anre/
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/iulian-iancu-cod-rosu-privind-alimentarea-centralizata-apa-calda-caldura-consumul-scazut-50-cauza-preturilor-mari-1_558c01cecfbe376e3599f83f/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/iulian-iancu-cod-rosu-privind-alimentarea-centralizata-apa-calda-caldura-consumul-scazut-50-cauza-preturilor-mari-1_558c01cecfbe376e3599f83f/index.html
http://www.agerpres.ro/economie/2015/06/25/iulian-iancu-cred-ca-astazi-suntem-sub-cod-rosu-privind-alimentarea-centralizata-cu-apa-calda-si-caldura-13-24-07
http://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/eliminarea-taxei-pe-stalp-lasa-700-mil-lei-in-profiturile-din-energie-14498685
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Inventată la sfârşitul lui 2013 şi aplicată din 2014, aşa-numita „taxă pe stâlp“ a lovit puternic în 

companiile din sectorul energetic, care deţineau numeroase active anterior neimpozitate: 

hidrocentrale şi reactoare nucleare, sonde petroliere, staţii de comprimare a gazelor naturale. În 

2014, cuantumul taxei s-a ridicat la 1,5% din valoarea contabilă a construcţiilor, iar în 2015 

guvernul a redus rata la 1%. 

În valoare absolută, OMV Petrom (simbol bursier SNP) a fost de departe cel mai mare contribuabil, 

plătind suplimentar pentru sondele de petrol şi gaze, dar şi pentru rafinăria Petrobrazi şi chiar cea 

închisă, Arpechim. 

Pe de altă parte, ca pondere în profit, cea mai afectată companie de pe bursă a fost de departe 

Nuclearelectrica (SNN). Peste 40% din ceea ce ar fi putut fi profitul net al producătorului de energie 

s-a scurs către „taxa pe stâlp“, aplicată la cele două reactoare, dar şi unităţile încă neconstruite. 

 Ulterior, Nuclearelectrica a beneficiat de o majorare a preţului de vânzare pentru piaţa 

reglementată pentru a îngloba taxa. În cazul Hidroelectrica, taxa a mărit costul de producţie al 

energiei cu 8 lei/MWh şi a costat producătorul de energie 150 milioane de lei în anul 2014. 

 

Lucian Bode (PNL): In lipsa unei Strategii Energetice Nationale, proiectul Reactoarelor 3 si 

4 poate pune in pericol securitatea energetica/ Proiectul trebuie validat in CSAT  

In lipsa unei Strategii Energetice Nationale, proiectul de constructie a reactoarelor 3 si 4 de la 

Cernavoda poate pune in pericol securitatea energetica nationala, considera deputatul PNL Lucian 

Bode. Aceasta in conditiile in care fara o Strategie Energetica Nationala si fara consultare publica, 

premierul Victor Ponta a hotarat sa dea constructia reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda pe mana 

China General Nuclear Power Corporation. 

"Astfel de proiecte cu implicatii strategice pentru Romania, lansate in lipsa unei Strategii Energetice 

Nationale, fara o temeinica analiza a conditiilor de viabilitate economica si comerciala a investitiei 

si fara o evalure a implicatiilor geostrategice, poate pune in pericol insasi securitatea energetica 

nationala", spune Lucian Bode. 

Acesta reaminteste ca Nuclearelectrica a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca pana la 

sfarsitul anului va ajunge la un acord in privinta constructiei unitatilor 3 si 4 ale centralei de la 

Cernavoda cu grupul chinez, declarat castigator al licitatiei organizate de statul roman (compania 

straina fiind de altfel singurul ofertant). 

"Cum acest proiect se face nu doar pe banii chinezilor, ci si cu banii romanilor si are implicatii 

majore - de la sistemul energetic pana la consumatorul final - este dreptul nostru, al tuturor, sa 

stim in ce conditii se realizeaza acest proiect. Atrag atentia Guvernului de a nu mai arunca astfel 

de teme in spatiul public, in absenta unei decizii strategice a statului roman - validate si in Consiliul 

Suprem de Aparare a Tarii, date fiind implicatiile sale strategice, pana ce Romania nu-si 

definitiveaza strategia energetica adaptata la principiile Uniunii Energetice si la situatia geopolitica 

actuala", precizeaza Lucian Bode. 

Procesul de intrare in insolventa a Complexului Energetic Hunedoara a fost amanat pana 

pe 3 septembrie 

http://www.zf.ro/wikizf/omv-petrom-s-a-8068381
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20241823-lucian-bode-pnl-lipsa-unei-strategii-energetice-nationale-proiectul-reactoarelor-3-4-poate-pune-pericol-securitatea-energetica-proiectul-trebuie-validat-csat.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20241823-lucian-bode-pnl-lipsa-unei-strategii-energetice-nationale-proiectul-reactoarelor-3-4-poate-pune-pericol-securitatea-energetica-proiectul-trebuie-validat-csat.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20242250-procesul-intrare-insolventa-complexului-energetic-hunedoara-fost-amanat-pana-3-septembrie.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20242250-procesul-intrare-insolventa-complexului-energetic-hunedoara-fost-amanat-pana-3-septembrie.htm
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Judecatorii Tribunalului Hunedoara au amanat pana pe 3 septembrie 2015 procesul pentru intrarea 

Complexului Energetic Hunedoara. Reamintim ca in acest moment se afla pe rolul Sectiei II-Civila 

de la Tribunalul Hunedoara un dosar prin care opt creditori solicita insolventa CE Hunedoara. 

Prima infatisare a avut loc joi, 18 iunie 2015. Dosarul a fost inregistrat initial de firma Romlink Invest 

SRL pe 8 aprilie 2015, dupa care s-au inscris, rand pe rand, Instal Comimpex 2006 SRL, Arteca 

Jilava SA, Bostina & Asociatii, Delta Plus Trading SRL, Meridian Electro Construct SRL, Brenntag 

SRL si Ureserv SA.  

Nu este exclus ca pana pe 3 septembrie cand va avea loc urmatoarea infatisare, sa mai apara si 

alti parteneri de afaceri ai CE Hunedoara care sa se inregistreze ca parti in dosarul de insolventa. 

Reamintim ca CE Hunedoara, societate cu 6.500 de angajati din care majoritate mineri, se afla 

intr-o situatie extrem de dificial din punct de vedere financiar. 

Guvernul a aprobat recent un imprumut de 37 de milioane de euro, insa acesta va fi directionat 

doar catre termocentralele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (Mintia si Paroseni), nu si 

pentru cele patru mine din cadrul societatii, Lonea, Livezeni, Lupeni si Vulcan. 

PROIECT OUG  

Certificate de emisii gratuite pentru producătorii de energie 

Au fost avizate finanţările pentru două proiecte din Complexul Oltenia şi pentru centrala Petrom 

       Ministerul Energiei a elaborat un proiect de ordonanţă de orgenţă (OUG) privind unele măsuri 

pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii 

de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv 

Planul naţional de investiţii. 

     Documentul, care este supus dezbaterii publice, precizează că actul normativ este necesar 

având în vedere necesitatea susţinerii derulării şi implementării de către ţara noastră a 

mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de 

investiţii, care să conducă la modernizarea sectorului de producere a energiei electrice din cadrul 

sistemului energetic românesc. De asemenea, de alocarea gratuită a certificatelor este nevoie 

întrucât operatorii din sectorul energetic de generare din ţara noastră se confruntă, în actualul 

context al pieţei de energie, cu situaţii financiare dificile, unii dintre aceştia fiind practic la limita de 

supravieţuire, cu profit minim, iar alţii se îndreaptă spre insolvenţă, afectând dramatic politica de 

investire în sector. 

     Planul naţional de investiţii reprezintă un mecanism care vine în sprijinul acestor operatori şi al 

necesarului urgent de investiţii pentru modernizarea sectorului de generare din ţara noastră, iar 

neimplementarea lui poate conduce la blocarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit 

a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu consecinţele negative pentru sectorul de 

producere a energiei electrice. 

     Ordonanţa prevede: "Cuantumul sumelor virate de către beneficiari din surse proprii, stabilit 

prin contractele de finanţare, va reprezenta 1% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate 

prin cererea de finanţare aprobată, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea 

maximă a cheltuielilor eligibile aferente investiţiei şi comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia 

trimisă de România. Sumele plătite de către beneficiari reprezintă cheltuială deductibilă la calculul 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=272303&key=MjAxNS0wNi0yMyAxIGNkMWQ2ZGRkOWQzOWQ1ZjMwZmRlODdlMmE0NjBmMWMw
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=272303&key=MjAxNS0wNi0yMyAxIGNkMWQ2ZGRkOWQzOWQ1ZjMwZmRlODdlMmE0NjBmMWMw
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profitului impozabil al operatorilor economici respectivi. Până în prezent, soldul de disponibil privind 

venituri din vânzarea certificatelor GES (n.r. de emisii) este 547.101.377,98 lei, respectiv 

122.473.141,72 euro, reprezentând contravaloarea certificatelor GES alocate pentru anul 2013 şi 

pentru anul 2014. Din aceste venituri obţinute prin plata contravalorii certificatelor GES alocate 

tranzitoriu cu titlu gratuit, pot fi finanţate nerambursabil, în procent de 25% din valoarea cheltuielilor 

eligibile, proiectele de investiţii pentru producătorii de energie din sectorul energetic românesc 

cuprinse în Planul Naţional de Investiţii, care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră şi modernizarea producţiei de energie electrică din ţara noastră". 

     Încă din anul 2014, Ministerul Energiei a aprobat 3 cereri de finanţare nerambursabilă pentru 

"Reabilitarea şi modernizarea blocului nr. 4 Rovinari de 330 MW, pe lignit din cadrul Complexului 

Energetic Oltenia - circa 20 milioane euro", "Ciclu combinat cu turbine pe gaz-CECC Brazi aferentă 

Petrom - circa 90 milioane de euro" şi "Reabilitarea şi modernizarea blocului nr. 7, pe lignit centrala 

Işaniţa din cadrul Complexului Oltenia - circa 7,5 milioane de euro". 

Mii de mineri din Complexul Energetic Oltenia vor intra în şomaj tehnic 

Minerii de la carierele Roşiuţa, Lupoaia, Poiana şi Gârla, din cadrul Complexului Energetic Oltenia 

(CEO), vor intra în şomaj tehnic la începutul lunii iulie, ca urmare a cererii scăzute de energie 

electrică pe bază de lignit. 

Ortacii se vor afla în şomaj tehnic în perioada 6 – 10 iulie, din cauza vânzărilor reduse de energie 

electrică şi a faptul că CEO a reziliat contractul de export de cărbune în Serbia. Este vorba de mii 

de ortaci care vor fi nevoiţi să rămână acasă.  

De la 1 iunie au fost disponibilizaţi colectiv 2.000 de salariaţi. Din primăvară, Cariera Berbeşti a 

fost transferată din cadrul CEO către CET Govora, unitate aflată în subordinea Consiliului Judeţean 

Vâlcea.  

Guvernul va împrumuta iar C.E. Hunedoara, cu 167 milioane lei 

Guvernul va împrumuta iar CE Hunedoara, cu 167 milioane lei, ca ajutor de stat individual pentru 

salvare, condiţionat însă de garanţii şi cu obligaţia conducerii de a redacta singură un plan de 

lichidare voluntară dacă împrumutul nu este restituit sau unitatea nu prezintă un program de 

restructurare. 

Împrumutul va fi acordat în două tranşe pe o perioadă de şase luni, pentru acoperirea necesarului 

de lichidităţi, pe baza unei analize economico-financiare realizată de Eximbank, iar valoarea 

garanţiilor va trebui să acopere cel puţin 120% din împrumut, Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală urmând să instituie în acest sens sechestre asiguratorii asupra unor bunuri imobile, 

conform unei decizii adoptate de Guvern în ultima şedinţă. 

Prima tranşă din împrumut va fi în cuantum de 98,4 milioane lei, iar a doua tranşă se va ridica la 

68,5 milioane lei, această a doua tranşă fiind însă condiţionată de rambursarea unui alt împrumut 

pe care Guvernul l-a mai acordat complexului energetic, în luna mai, pentru trei luni, în valoare de 

40 milioane lei, scrie Mediafax. 

CE Hunedoara va restitui împrumutul din surse proprii, dar va putea beneficia de o prelungire a 

perioadei de acordare a împrumutului în cazul în care prezintă un program de restructurare avizat 

şi de Comisia Europeană. 

http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/mii-mineri-complexul-energetic-oltenia-vor-intra-somaj-tehnic-1_5591ca41cfbe376e35adf830/index.html
http://www.focus-energetic.ro/guvernul-va-imprumuta-iar-c-e-hunedoara-cu-167-milioane-lei-27314.html
http://www.focus-energetic.ro/guvernul-va-imprumuta-iar-c-e-hunedoara-cu-167-milioane-lei-27314.html
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Dacă în termen de şase luni nu este prezentat un plan de restructurare sau nu este indicată dovada 

restituirii împrumutului, compania va fi obligată să prezinte un plan de lichidare voluntară. 

O altă condiţie pentru acordarea împrumutului este că banii nu vor fi alocaţi pentru sectorul 

cărbunelui, activitatea minieră a societăţii urmând să fie separată legal de celelalte activităţi. 

Cu cât va crește preţul gazelor naturale? 

Dumitru CHISĂLIŢĂ, Expert Petrol şi Gaze 

Urmare a analizelor prezentate, la finele calendarului de dereglementare a preţului la gazele din 

intern, dar nu doar din cauza calendarului, apreciem creşterea preţului gazelor la consumatorul 

final cu cca.40% şi scăderea cantităţii de gaze consumate în România cu cca. 30%. 

Instituţii înfiinţate pentru a „ajuta” liberalizarea pieţii gazelor; studii plătite pentru a arăta „Ce şi Cum 

să facem?”; consultanți de renume care se pronunţă public, în funcţie de „Cine şi Cât plăteşte?”; 

autorități optimiste care dau speranțe pesimiste. Totuși, luând în considerare toate aceste 

comportamente ce se va întâmpla cu prețul gazelor? 

În anul 2015 Guvernul României a aprobat un nou Calendar de dereglementare a preţului gazelor 

din producţia internă destinate consumatorilor rezidenţiali, care prevedea o creştere lentă a acestui 

preţ până la nivelul unui preţ al pietei. 

Ultimii ani au adus multiple cazuri de schimbare a combustibilului gazos, integral sau parţial (ex. 

gazele sunt menţinute exclusiv pentru a asigura uniformizarea vârfurilor de consum pe perioada 

nopţii) la nivelul multor consumatori. În următorii ani, potentiala discrepanţa între costul utilizării 

gazelor naturale şi cel al utilizării altor combustibili va determina creşterea acestor substituiri a 

combustibilului gazos. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.05 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

191,01 189,14 180,45 152,25 62,78 96,33 90,89 119,17 156,55 186,41 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

641,01 639,14 630,45 602,25 512,78 546,33 540,89 569,17 606,55 636,41 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

52.224 62.238 65.345 69.822 75.644 67.909 61.182 63.893 66.988 68.675 

 
Preţuri şi 
volume 

11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

157,99 166,75 142,33 95,20 176,14 181,74 158,15 152,97 151,52 138,34 

http://www.investenergy.ro/cu-cat-va-creste-pretul-gazelor-naturale/
http://www.investenergy.ro/cu-cat-va-creste-pretul-gazelor-naturale/
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Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

607,99 616,75 592,33 545,20 626,14 631,74 608,15 602,97 601,52 588,34 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

65.815 66.218 

 

64.598 59.908 61.155 68.476 75.276 70.465 67.369 58.391 

 
Preţuri şi 
volume 

21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

117,09 161,48 170,42 154,78 150,66 161,25 125,94 81,48 165,93 176,68 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

567,09 611,48 620,42 604,78 600,66 611,25 575,94 531,48 615,93 626,68 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

60.150 65.132 64.946 68.490 73.258 69.704 63.464 49.140 60.339 60.450 

 

 
 

 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  
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