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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Constantin Nita: Am finalizat o schema de sprijin pentru marii consumatori de energie. Am 

transmis-o Consiliului Concurentei  

Departamentul pentru Energie a finalizat o schema de sprijin pentru marii consumatori industriali 

de energie, schema care presupune reducerea cu pana la 85% a numarului de certificate verzi, a 

anuntat ministrul delegat pentru Energie, Constantin Nita, in cadrul unei conferinte organizate de 

Ziarul Financiar. Nita a precizat ca a transmis proiectul Consiliului Concurentei. Insa, nu doar 

Consiliul Concurentei trebuie sa-si dea acordul asupra acestui sprijin, ci chiar Comisia 

Europeana. 

Marii consumatori de energie, precum ArcelorMittal si Alro, fac de mai multa vreme presiuni 

pentru scutirea lor de la plata certificatelor verzi. Guvernul a cedat acestor presiuni si s-a gandit 

sa le acorde un astfel de ajutor de stat inca din vara anului trecut cand a fost elaborata 

Ordonanata de Urgenta privind reesalonarea acordarii de certificate verzi catre producatorii de 

energie regenerabila. Ordonanta a fost aprobata recent de Parlament prin lege. 

 Legea in cauza prevede ca marii consumatori vor fi exceptati de la plata certificatelor verzi 

pentru un procent din cantitatea de energie electrica achizitionata, insa doar dupa notificarea 

Comisiei Europene si dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea acesteia. Potrivit legii, 

conditiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum si cantitatea exceptata, ar urma 

sa fie aprobate prin Hotarare de Guvern. 

Taxa pe stalp se va regasi in factura finala incepand de anul viitor 

Taxa pe constructiile speciale care va fi platita de catre distribuitorii de energie si gaze naturale 

nu se va regasi în tarifele finale din 2014, întrucat Autoritatea de Reglementare a stabilit deja 

tarifele pentru acest an, au declarat, marti, mai multi directori din companiile energetice, prezenti 

la o conferinta de profil. 

‘Impactul asupra CEZ Romania este de circa 10-15 milioane de euro pe an. Anul acesta, 

impactul în pretul final va fi zero, întrucat, potrivit legislatiei, daca pe parcursul unui an apare o 

taxa, acest lucru este recunoscut ca si cost neprevazut, dar abia din anul urmator, adica în 2015, 

ar putea avea impact în factura finala’, a spus Adrian Borodea, director de afaceri corporatiste în 

cadrul CEZ Romania. 

De asemenea, directorul general al distribuitorului de gaze GDF Suez Energy Romania, Eric 

Stab, sustine ca pe piata de gaze lucrurile sunt similare. 

‘Pentru noi, impactul va fi undeva între 6 si 15 milioane de euro. Chiar daca luam intervalul 

maxim, 15 milioane de euro, impactul în pretul final va fi mic’, a precizat el. 

Prezent la aceeasi conferinta, directorul general al Romgaz, Virgil Metea, a declarat ca 

producatorul de gaze va plati circa 100 de milioane de lei în contul acestei taxe. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16681126-constantin-nita-finalizat-schema-sprijin-pentru-marii-consumatori-energie-transmis-consiliului-concurentei.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16681126-constantin-nita-finalizat-schema-sprijin-pentru-marii-consumatori-energie-transmis-consiliului-concurentei.htm
http://energy-center.ro/actualitate-news/producatori/taxa-pe-stalp-se-va-regasi-in-factura-finala-incepand-de-anul-viitor/
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Carburantii s-ar putea scumpi cu peste 8% ca urmare a accizei suplimentare de 7 eurocenti si a 

taxei pe constructiile speciale, a declarat si vicepresedintele Rompetrol, Catalin Dumitru, tot în 

cadrul aceluiasi eveniment.’Pe baza calculelor noastre, acciza suplimentara ar putea avea un 

impact de 40 de bani pe litru în pretul final’, a spus Dumitru. 

Potrivit acestuia, grupul Rompetrol va plati 10 milioane de dolari la bugetul de stat în contul taxei 

pe constructiile speciale. 

Aceasta taxa a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2014. 

Prima zi a ZF Power Summit ’14: Statul caută investitori pentru creşterea producţiei de 

energie 

Proiectele strategice pentru 2014 în energie sunt hidrocentrala de la Tarniţa, venirea chinezilor la 

Nuclearelectrica, reducerea cu 85% a necesarului de certificate de energie verde pentru marii 

consumatori industriali şi negocierea noilor redevenţe cu Petrom.  

Marii investitori din sectorul energiei, companii de utilităţi şi petrolişti, aşteaptă din partea statului 

semnalele în materie de strategie pentru a-şi decide direcţiile de investiţii pe viitor, fie că este 

vorba despre mixul de surse de generare a electricităţii sau despre redevenţele pentru 

exploatarea ţiţeiului şi gazelor naturale. După un nou an de schimbări bruşte de politică şi taxe 

noi, mesajul transmis în prima zi a celei de-a treia ediţii a ZF Power Summit a fost „vrem 

predictibilitate şi stabilitate“. 

„Majoritatea companiilor de utilităţi se întreabă unde să investească. Tendinţa arată spre ţările 

emergente din afara Europei. E dificil de spus ce înseamnă acest lucru pentru România. Nu mă 

aştept la schimbări mari în ceea ce priveşte marii jucători, dar va depinde de evoluţia cadrului 

legislativ şi de reglementare“, a declarat Eric Stab, preşedinte- director general al GDF SUEZ 

Energy România, în cadrul evenimentului ZF Power Summit ‘14, realizat de ZF în parteneriat cu 

OMV Petrom, GDF SUEZ Energy România, Rompetrol, AB Energy România, Alpha Bank, Alro, 

ArcelorMittal, Azomureş, CEZ, Electroalfa, Enel, ExxonMobil, Marsh Energy România, MOL 

România, Nuclearelectrica, PwC, Siemens, Totalsoft şi Transelectrica. 

„S-au schimbat multe şi nu prea multe în ultimii doi ani“, a spus Stab, întrebat cum vede evoluţia 

sectorului energetic al României din ultimii ani. 

Într-adevăr, în ultimii ani au apărut capacităţi noi de producţie de energie regenerabilă şi a 

început liberalizarea preţurilor, dar au rămas şi vechile probleme: producători ineficienţi, 

infrastructură învechită, scăderea producţiei de petrol şi gaze. Nevoia de investiţii este clară, dar 

care va fi prima destinaţie şi cine va pune banii la bătaie? Statul a scos la licitaţie contractul 

pentru realizarea noii strategii energetice a României, care ar urma să traseze direcţiile de 

dezvoltare ale sectorului pe cel puţin 20 de ani. 

„Am văzut unele aprecieri cum că de ce ne trebuie nouă să mai construim reactoare nucleare (în 

condiţiile în care consumul scade – n. red.)? Trebuie să ne gândim şi pe viitor, ce va fi peste 20 

de ani, 30 de ani? Noi dorim să eliminăm cărbunele. Bun, dar atunci de unde luăm energie? Nu 

putem să ne lăsăm pe o singură sursă, trebuie să avem un mix raţional pe care strategia 

energetică va trebui să-l definească mult mai clar. Care este mixul cel mai eficient pentru 

România? La această întrebare va trebui să răspundă compania care va prelua realizarea 

strategiei“, a arătat Constantin Niţă, ministru delegat pentru energie. Nevoia de definire clară a 

http://www.zfcorporate.ro/energie/prima-zi-a-zf-power-summit-14-statul-cauta-investitori-pentru-cresterea-productiei-de-energie-12148760
http://www.zfcorporate.ro/energie/prima-zi-a-zf-power-summit-14-statul-cauta-investitori-pentru-cresterea-productiei-de-energie-12148760
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mixului a fost subliniată şi de şefii companiilor de utilităţi.  „Care este mixul optim al acestor 

surse? Statul, adică Guvernul, dar cred că şi Parlamentul, ar trebui să spună: «Dragi investitori, 

dragi consumatori, iată mixul pe care îl dorim şi iată stimulentele şi acesta este orizontul de timp 

pe care îl considerăm»“, a spus Adrian Borotea, director de afaceri corporatiste la CEZ România. 

Priorităţile transportatorilor de energie: gazele naturale din Marea Neagră şi export de 

energie electrică către vecini 

Transporatorii naţionali de energie vizează, în următoarea perioadă, conectarea reţelelor 

naţionale la ţările învecinate, pentru a putea livra electricitate şi gazele care ar putea fi găsite în 

Marea Neagră către export, potrivit declaraţiilor făcute de Petru Văduva, directorul general al 

Transgaz, şi Ştefan Bucătaru, director general al Transelectrica, în cadrul ZF Power Summit 

2014. 

„Nouă ne revine responsabilitatea de a fi siguri că resursele din Marea Neagră îşi vor găsi 

drumul spre pieţele externe. La sfârşitul zilei vom fi probabil exportatori neţi de gaz şi ar fi un 

dezastru pentru România să nu găsească loc în pieţele de export“, a declarat Petru Văduva, 

adăugând că investiţia necesară pentru conectarea reţelei la Marea Neagră se ridică la 860 

milioane de euro. În plus, dacă resursele din Marea Neagră sunt mai multe decât este prevăzut, 

compania are în vedere un al doilea coridor de transport, care va costa alţi 600 mil. euro. 

Defalcat, investiţia de 860 mil. euro menţionată de Văduva constă în datorii contractuale de 300 

mil. euro agreate cu Uniunea Europeană, pentru conectare bidirecţională cu Ungaria şi Bulgaria, 

iar celelalte 500 milioane de euro depind, ca investiţie, de resursele disponibile în Marea Neagră. 

„Când confirmăm resursele, vom avea contracte pentru investiţiile acestea“, a mai spus oficialul. 

Pe de altă parte, „România are cel mai neperformant sistem de transport de gaze din Europa. 

Suntem singurii care funcţionăm la 12-14 bari. Sistemul a fost construit pentru distribuţie din 

import. Acest gaz venea şi mergea în toate colţurile ţării prin 13.000 kilometri de conductă, unde 

peste 70% are acum peste 40 de ani“, a mai spus directorul Transgaz, adăugând că alte investiţii 

vor viza modernizarea reţelei. 

Pe partea de electricitate, investiţiile vizează conexiunea cu ţările vecine, potrivit directorului de 

la Transelectrica. 

„Cele mai importante conexiuni de realizat în perioada următoare sunt proiecte pe mai mulţi ani. 

În prezent, creştem capacitatea de interconexiune pe graniţele de vest, Serbia şi Ungaria, şi mai 

avem în derulare creşterea capacităţii cu Bulgaria. Avem în vedere Republica Moldova şi o 

conexiune directă, prin cablu submarin, cu Turcia“, a spus Ştefan Bucătaru, directorul 

transportatorului naţional de electricitate. Cifrele de investit în aceste proiecte nu au fost 

menţionate, însă are nevoie, în plus, de posibilitatea de a stoca energie. O altă direcţie de 

investiţie ar fi „o reţea inteligentă (care) presupune utilizare pe scară largă a tehnologiilor digitale 

de stocare a informaţiilor şi comunicare, dar presupune şi crearea unor elemente de 

infrastructură pentru rezolvarea unor probleme specifice“, a mai spus Bucătaru. 

Statul vrea să privatizeze bursa de energie 

Operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale din România (OPCOM), filială a 

Transelectrica, va deveni o societate deschisă tuturor actorilor participanţi pe piaţa de energie. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/prioritatile-transportatorilor-de-energie-gazele-naturale-din-marea-neagra-si-export-de-energie-electrica-catre-vecini-12148447
http://www.zfcorporate.ro/energie/prioritatile-transportatorilor-de-energie-gazele-naturale-din-marea-neagra-si-export-de-energie-electrica-catre-vecini-12148447
http://www.focus-energetic.ro/statul-vrea-sa-privatizeze-bursa-de-energie-15512.html
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Platforma de tranzacţionare energie electrică şi gaze OPCOM va fi privatizată până la sfârşitul 

anului, prin vânzarea de acţiuni către companii ce sunt deja active pe bursa de energie, 

informează Economica.net, care citează o sursă din conducerea Transelectrica. 

„Până la sfârşitul anului, vrem să privatizăm OPCOM. Pachete de acţiuni vor fi vândute actorilor 

din piaţă sau altor enităţi interesate să aibă voturi în Consiliul de Administraţie. Societatea nu va 

fi deschisă şi persoanelor fizice, nu va fi listată. Nu preţul cu care se vor vinde acţiunile este 

important, important este să fie totul cât mai transparent”, a precizat sursa citată. 

OPCOM este platforma de tranzacţionare  a tuturor cantităţilor de energie electrică de care 

dispun participanţii la piaţă, fie ei producători sau furnizori. Niciun contract de energie nu se 

poate încheia în afara bursei, mai puţin cele de pe piaţa reglementată. OPCOM este şi platformă 

de tranzacţionare gaze, premiera fiind făcută de Petrom, care a scos gaze la vânzare, într-o 

licitaţie ce se va ţine în 21 februarie. 

OPCOM este o societate comercială deţinută 100% de Transelectrica, operatorul de transport al 

sistemului energetic naţional. 

Guvernul vrea ca până în anul 2020 17% din energie să fie din surse regenerabile 

Un proiect de lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (SER), aprobat în 

şedinţa Guvernului la iniţiativa Ministerului Economiei, are ca obiective diversificarea resurselor 

energetice primare şi atingerea unei cote de cel puţin 17% a energiei din surse regenerabile în 

consumul final brut de energie în anul 2020 

Prin această lege autorităţile vor să încurajeze şi să protejeze investitorii, să asigure dezvoltarea 

continuă a tehnologiilor generatoare de energie provenite din surse regenerabile, să asigure 

accesul liber şi nediscriminatoriu al producătorilor de energie la reţele electrice, a producătorilor 

de biogaz la reţele de gaze naturale, dar şi procurarea obligatorie a energiei produse din surse 

regenerabile, a biogazului şi biocombustibililor. 

Specialiştii Ministerului Economiei consideră că în contextul dependenţei Republicii Moldova de 

importul surselor energetice în proporţie de 95% din consumul energetic al ţării, şi a unei 

intensităţi energetice de circa trei ori mai mare decît în ţările dezvoltate, valorificarea SER va 

contribui la sporirea securităţii energetice a Republicii Moldova. Totodată, proiectul are ca scop 

promovarea dezvoltării tehnologice şi a inovaţiei, oferirea unor oportunităţi de ocupare a forţei de 

muncă şi de dezvoltare regională, în special în zonele rurale. 

"Utilizarea resurselor regenerabile, cum ar fi energia solară, energia eoliană, biomasa, precum şi 

alte reziduuri şi deşeuri, pentru producerea de energie electrică, biocombustibil şi biogaz oferă 

avantaje de mediu considerabile, avînd în vedere potenţialul puternic de realizare a reducerii 

emisiilor de gaze cu efect de seră, atît în procesul de producere a energiei, cît şi în procesul de 

utilizare a acestora ca biocombustibil“, se precizează într-un comunicat de presă al Ministerului 

Economiei. 

Departamentul pentru Energie, dupa sesizarea de neconstitutionalitate facuta de Traian 

Basescu asupra legii privind reesalonarea acordarii de certificate verzi: Au fost respectate 

toate procedurile in relatia cu Comisia Europeana 

http://adevarul.ro/moldova/economie/unde-s-banii-eficienta-energetica-1_52f1caf5c7b855ff561572ed/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16697125-departamentul-pentru-energie-dupa-sesizarea-neconstitutionalitate-facuta-traian-basescu-asupra-legii-privind-reesalonarea-acordarii-certificate-verzi-fost-respectate-toate-procedurile-relatia-comisia-.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16697125-departamentul-pentru-energie-dupa-sesizarea-neconstitutionalitate-facuta-traian-basescu-asupra-legii-privind-reesalonarea-acordarii-certificate-verzi-fost-respectate-toate-procedurile-relatia-comisia-.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16697125-departamentul-pentru-energie-dupa-sesizarea-neconstitutionalitate-facuta-traian-basescu-asupra-legii-privind-reesalonarea-acordarii-certificate-verzi-fost-respectate-toate-procedurile-relatia-comisia-.htm


 

5 

 

Departamentul pentru Energie a transmis presei un punct de vedere privind sesizarea de 

neconstituţionalitate facuta miercuri de presedintele Traian Basescu asupra Legii privind 

reesalonarea acordarii de certificate verzi catre producatorii de energie regenerabila. 

Departamentul pentru Energie sustine ca au fost respectate toate procedurile în relația cu 

Comisia Europeană. Din comunicatul transmis presei reiese ca Departamentul pentru Energie se 

afla in proces de pregatire a documentelor necesare notificarii Comisiei Europene. Traian 

Basescu a trimis legea la Curtea Constitutionala motivand ca nu au respectate procedurile de 

notificare a Comisiei Europene in privinta modificarii unei scheme de sprijin. 

"Putem observa faptul că, în opinia Comisiei Europene, procedura de notificare şi prenotificare, 

impusă de Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nu a fost 

respectată, fapt ce poate atrage declanşarea unei proceduri de infringement împotriva 

României", se arata in sesizarea presedintelui. In sesizare este citata o scrisoare a Comisiei 

Europene din octombrie 2013 prin care se solicita autoritatilor romane o notificare oficiala in 

privinta intentiei de modificare a schemei de sprijin in domeniul energiei regenerabile. In aceeasi 

scrisoare, Comisia Europeana informa ca primit o serie de plangeri legate de aceasta intentie a 

autoritatilor romane. HotNews.ro a prezentat inca de la inceputul lunii ianuarie continutul acestei 

scrisori. Vezi aici sesizarea presedintelui 

AFEER: "OTC-ul pentru energie va prinde viaţă după 15 martie" 

Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor (tip OTC) de pe OPCOM va fi 

funcţională de astăzi, dar Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din 

România (AFEER), ne-a spus că tranzacţii importante ca volum se vor face abia de la jumătatea 

lunii încolo. 

     Domnia sa ne-a explicat: "Există un interes foarte mare din partea traderilor de a participa la 

această piaţă, dar mai sunt de rezolvat câteva chestiuni birocratice legate de înscrierea pe 

această piaţă şi de listele de eligibilitate. Aşa că prima zi de tranzacţionare cred că va fi pasivă şi 

nu activă". 

     Preşedintele AFEER estimează că nu va trece mult timp pentru ca OTC-ul să câştige în 

lichiditate şi atunci se vor diminua din volumele pieţei spot PZU şi ale pieţei PCCB. 

     Produsele ce vor putea fi supuse tranzacţionării pe OTC în fiecare zi lucrătoare sunt standard, 

pentru livrarea energiei electrice în bandă, în orele de vârf sau orele de gol de sarcină, pentru 

perioade de livrare de o zi, un week-end, o săptămână, o lună, un trimestru, un semestru şi un 

an. Tranzacţiile se încheie numai cu contrapărţile eligibile stabilite de fiecare participant. 

Participarea la sesiunile zilnice de tranzacţionare se va putea realiza numai de către cei care 

depun la OPCOM listele de eligibilitate care cuprind partenerii cu care aceştia sunt dispuşi să 

încheie tranzacţii, distinct pentru vânzare, respectiv pentru cumpărare, pentru fiecare produs. 

Pentru acordarea dreptului de tranzacţionare lista de eligibilitate va cuprinde un număr minim de 

patru parteneri eligibili cu limită de creditare pentru tranzacţionare diferită de zero.   

Cota obligatorie stabilită de ANRE, anul trecut: 0,224 de certificate verzi pe MWh 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a stabilit pentru anul trecut o cotă 

obligatorie de 0,224 de certificate verzi pe MWh comparativ cu nivelul de 0,1188 certificate verzi 

pe MWh, stabilit pentru 2012, conform unui ordin publicat pe site-ul institușiei, referitor la 

stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru 2013. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16691073-traian-basescu-sesizat-curtea-constitutionala-privinta-legii-privind-reesalonarea-acordarii-certificate-verzi-catre-producatorii-energie-regenerabila.htm
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=230668&key=MjAxNC0wMy0wMyAxIDMwNjAzMWUwMTU1YWQyYzdhYzJkYmUwNzY1Mjk1ZTNl
http://www.capital.ro/cota-obligatorie-stabilita-de-anre-anul-trecut-0224-certificate-verzi-pe-mwh.html
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Ca să realizeze cota obligatorie de certificate verzi, OPCOM organizează trei sesiuni a 

certificatelor verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi, în luna martie. Totodată, potrivit 

aceleiași surse, OPCOM va furniza ANRE, până la data de 4 aprilie 2014, inclusiv situaţia 

contului de certificate verzi pentru fiecare participant la piaţă de certificate verzi. 

Certificatul Verde este un document care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică 

produsă din surse regenerabile de energie. Sursele regenerabile eligibile să participe în sistemul 

de tranzacţionare a Certificatelor Verzi sunt energie hidro utilizată în centrale cu o putere 

instalată de cel mult 10 MW, energie eoliană, energie solară, energie geotermală şi gazele 

combustibile asociate, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a 

nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate. 

Pentru anul acesta, cota anuală obligatorie este de 10% din energia electrică furnizată de fiecare 

furnizor consumatorilor finali, în 2013 fiind de 9%. 

Iar se scumpeşte “lumina”! 

Facturile la electricitate ar putea să crească în aprilie cu 0,5%-1%, ca urmare a majorării, de 

către Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE), a cotei de certificate verzi pe 

care furnizorii de electricitate trebuie să o îndeplinească pentru anul trecut. 

Astfel, ANRE a stabilit, pentru anul 2013, o cotă obligatorie de 0,224 de certificate verzi pe MWh, 

cu 88,5% mai mare faţă de nivelul de 0,1188 certificate verzi pe MWh pentru 2012. Preţul mediu 

al unui certificat verde a fost anul trecut de 42 de euro, faţă de 56 de euro în 2012. Conform 

Transelectrica, anul trecut au fost acordate 10.133.040 certificate verzi (CV), alte 2.479.282 CV 

fiind amânate pentru anii 2017 – 2018. Producţia realizată din surse regenerabile de energie a 

ajuns, anul trecut, la 6.279.463 MWh. Conform Institutului Naţional de Statistică, anul trecut s-au 

produs 58,9 TWh, consumul intern fiind de 49,7 TWh. 

“Impactul creşterii cotei de certificate verzi va fi, probabil, de 5-6 lei/MWh pe componenta de 

energie regenerabilă din facturi. Deocamdată este greu de estimat impactul în valoarea finală a 

facturii, pentru că furnizorii vor trebui să achiziţioneze certificatele verzi aferente anului trecut pe 

durata lunii martie, aşa că abia în aprilie va putea fi făcut un calcul”, au declarat surse din piaţa 

de energie, transmite Mediafax. 

În urma majorării cotei obligatorii, componenta de energie regenerabilă din facturile 

consumatorilor ar putea creşte de la 34 de lei, la 39-40 de lei. 

“Chiar dacă va fi o creştere de 5-6 lei a componentei de certificate verzi, cauzată de majorare 

cotei, ea este posibil să fie atenuată de faptul că preţul energiei pure este scăzut. De asemenea, 

şi preţul certificatelor verzi este în coborâre”, au precizat sursele citate. 

Potrivit surselor, cota obligatorie de certificate verzi a crescut pentru că producţia de energie 

regerabilă aproape s-a dublat faţă de 2012, ajungând la 6.200 GWh. 

Anul trecut au fost tranzacţionate 9,9 milioane de certificate verzi, în urcare cu 78,3% de la 5,55 

milioane de unităţi în 2012, pe fondul creşterii accelerate a producţiei de energie din surse 

regenerabile. 

http://www.focus-energetic.ro/iar-se-scumpeste-%e2%80%9clumina%e2%80%9d-15582.html
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Pe de altă parte, consumatorii de energie au plătit, anul trecut, 415,8 milioane de euro pentru a 

susţine energia regenerabilă prin sistemul de certificate verzi, cu 33,7% mai mult faţă de nivelul 

atins în 2012, de 310,8 milioane de euro, chiar dacă preţul pe certificat a scăzut cu 25%. 

Sistemul certificatelor verzi este modul în care Guvernul a decis să sprijine producţia de energie 

din surse regenerabile. Fiecare producător primeşte gratuit, de la Transelectrica, un anumit 

număr de certificate verzi pentru energia pe care o produce şi o livrează în reţea. 

 

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 (sept-nov 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 186,96 Lei-
CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 26.02 
 

27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 04.03  

Preţ mediu [Lei/MWh] 171,07 
 

167,06 157,51 178,04 100,50 139,99 170,38 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

621,07 
 

617,06 607,51 628,04 550.50 589,99 620,38 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

58.748  54.662 57.740 58.329 56.227 59.788 71.893 

 
 

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 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
Consum/Productie  

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

26.02 7342 7775 2264 1669 1970 1416 -433 342 50 62 

27.02 7338 7437 2198 1664 1911 1412 -99 130 57 65 

28.02 7250 7698 2256 1673 2053 1413 -449 184 48 70 

01.03 6647 7093 1776 1133 2145 1426 -446 476 65 72 

02.03 6168 6660 1535 1071 1305 1425 -492 1228 23 72 

03.03 7040 7085 1985 1399 1741 1412 -45 443 35 69 

 
ANRE 

Ultimele 5 decizii 
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 340 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CEF TEIUS 2, GAMMA SOLAR 

 341 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CEF JILAVA, ENNERGIES CONS 

 342 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CEF SMARDIOASA, R T GREEN ENERGY 

 343 / 2014-02-12 

ACORDARE AI CHEMP VISTEA, HIDRO ESTE 

 344 / 2014-02-12 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, DEAL PROPERTIES 

 
Ultimele 5 ordine 

 
  12 / 2014-02-26 

Ordin - privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013 

 11 / 2014-02-21 

Ordin - pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reelele electrice de interes 
public 

 8 / 2014-02-12 

Ordin - privind aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 

 9 / 2014-02-12 

Ordin - pentru aprobarea procedurii privind prognoza si facturarea abaterilor consumului de energie electrica pentru 
locurile de consum cu putere aprobata mai mare sau egala cu 1 MVA si abrogarea alin. (13) și (14) ale art. 26 din 
Metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor la clientii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate, aprobata prin Ord 
82/2013 

 6 / 2014-02-05 

Ordin - privind MODIFICAREA SI COMPLETAREA Ord. 95/2013 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti 
percepute de ANRE 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 
 

 

http://www.anre.ro/decizie.php?id=20192
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20192
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20193
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20193
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20194
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20194
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20195
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20195
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20196
http://www.anre.ro/decizie.php?id=20196
http://anre.ro/ordin.php?id=1168
http://anre.ro/ordin.php?id=1168
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1165
http://anre.ro/ordin.php?id=1165
http://anre.ro/ordin.php?id=1166
http://anre.ro/ordin.php?id=1166
http://anre.ro/ordin.php?id=1166
http://anre.ro/ordin.php?id=1166
http://anre.ro/ordin.php?id=1166
http://anre.ro/ordin.php?id=1163
http://anre.ro/ordin.php?id=1163
http://anre.ro/ordin.php?id=1163
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 03.03.2014, ora 07.00 – 10.03.2014, ora 07.00 

 Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi în scadere pe toata durata intervalului de prognoza pâna 

la valoarea de 5800 m3/s, situându-se sub media multianuala a lunii martie (6700 m3/s). 

 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului în scadere pe sectorul Gruia – 

Oltenita, relativ stationare pe sectorul Calarasi – Vadu Oii si în crestere pe sectorul Braila – Tulcea, iar în a 

doua parte a intervalului debitele vor fi în scadere pe sectorul Gruia – Galati si relativ stationare pe sectorul 

Isaccea – Tulcea. 
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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 


