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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Energie scumpă: românii plătesc cele mai mari preţuri pentru electricitate din regiune. Ţara 

noastră, pe locul al treilea din UE dacă raportăm preţul la salarii 

Preţul mediu al energiei electrice pentru populaţie din România a fost în a doua jumătate a anului 

trecut de 58,60 lei, aproximativ 13,20 euro, pentru 100 kWh, cel mai mare din regiune, în timp ce, 

raportat la salarii, preţul plătit de consumatorii casnici români este al treilea cel mai ridicat din 

Uniunea Europeană, arată datele publicate, vineri, Eurostat, serviciul european de statistică. 

Datele Eurostat arată că preţul mediu al energiei electrice furnizate consumatorilor casnici, pentru 

100 kWh, a fost în a doua jumătate de anului trecut de 9,60 euro în Bulgaria şi de 11,50 euro în 

Ungaria, singurele ţări vecine României care sunt şi membre ale UE. În Serbia, preţul mediu plătit 

de populaţie a fost de 6,5 euro/100 kWh, jumătate din preţul plătit de români, arată datele 

europene. În celelalte state sau teritorii din regiune cuprinse în statisticile Eurostat - Albania, 

Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Republica Moldova şi Muntenegru -, preţul plătit variază între 6,1 

euro şi 9,9 euro / 100 kWh, semnificativ sub nivelul din România. 

Cioloş: Guvernul pregăteşte o strategie energetică pentru România. Energia verde, pe lista 

de priorităţi 

România are potenţial de producţie atât de gaz, cât şi de energie electrică, dar trebuie avută în 

vedere şi perspectiva europeană care pune accentul din ce în ce mai mult pe energie verde, pe 

energie regenerabilă, pe energie cu emisii de carbon zero, a declarat premierul Dacian Cioloş, 

marţi, la Conferinţa privind securitatea alimentară organizată la Institutul Bancar Român din 

Bucureşti. 

Potrivit lui Cioloş, strategia energetică este în curs de finalizare la ministerul de resort, urmând să 

fie adoptată după o largă şi aprofundată dezbatere publică. 

'România are potenţial de producţie atât de gaz, cât şi de energie electrică. Şi, din acest punct de 

vedere, strategia energetică care este în curs de finalizare la Ministerul Energiei şi dorinţa noastră 

este ca ea să fie adoptată după o largă şi aprofundată dezbatere publică, deci să fie asumată nu 

doar de către un minister sau de către un Guvern, ci să fie asumată la nivel naţional, această 

strategie este importantă pentru că va fi într-un anumit fel cartea noastră de identitate în toate 

discuţiile la nivel european şi la nivel regional în ceea ce priveşte poziţionarea României atât în 

constituirea şi întărirea pieţei energetice europene, cât şi a parteneriatelor cu ţările vecine Mării 

Negre', a spus prim-ministrul. El a punctat că România trebuie să gândească şi dincolo de 

resursele naturale, respectiv la energia verde. 'Dorim să facem din această strategie o dovadă că 

România gândeşte şi dincolo de resursele naturale pe care le poate exploata acum, mă gândesc 

aici la gaze, la petrol, dar putem gândi şi în perspectiva europeană care pune accentul din ce în 

ce mai mult pe energie verde, pe energie regenerabilă, pe energie cu emisii de carbon zero. Şi 

cred că pentru a conta pe piaţa energetică şi pe termen lung şi pentru a putea dezvolta sectorul 

http://adevarul.ro/economie/bani/energie-sumpa-romanii-platesc-cele-mai-mari-preturi-electricitate-regiune-Tara-noastra-locul-treilea-ue-raportam-pretul-salarii-1_57486d025ab6550cb85d4cc4/index.html
http://adevarul.ro/economie/bani/energie-sumpa-romanii-platesc-cele-mai-mari-preturi-electricitate-regiune-Tara-noastra-locul-treilea-ue-raportam-pretul-salarii-1_57486d025ab6550cb85d4cc4/index.html
http://www.capital.ro/ciolos-romania-are-potential-de-productie-de-gaz-si-de-energie-electrica-dar-trebuie-sa-ne-gandim-si-la-energia-verde.html
http://www.capital.ro/ciolos-romania-are-potential-de-productie-de-gaz-si-de-energie-electrica-dar-trebuie-sa-ne-gandim-si-la-energia-verde.html


 

2 

 

economic bazându-ne pe resurse energetice la costuri abordabile este important să abordăm 

acest subiect al energiei verzi cât mai din timp şi să integrăm aceste lucruri în aşa fel încât să nu 

împiedicăm industria să evolueze. Avem în continuare în România o parte din industrie înalt 

consumatoare de energie, pentru care trebuie să ne gândim la perspectiva pe termen scurt, dar 

pe termen lung trebuie să fim în măsură să facem această trecere fără costuri suplimentare pentru 

economia noastră', a precizat Dacian Cioloş.  

Cioloş: "Ţara noastră ar trebui să devină un hub energetic" 

Ţara noastră ar trebui să devină un hub energetic, iar Uniunea Europeană trebuie să finanţeze 

interconectarea energetică a statelor din parteneriatul estic, spune premierul Dacian Cioloş, fiind 

de părere că este necesar ca Uniunea Europeană să susţină proiecte similare cu proiectul BRUA 

(interconectarea energetică a vestului Europei cu Bulgaria, România, Ungaria şi Austria). 

     Şeful Guvernului a precizat, ieri, într-o conferinţă de profil: "Dincolo de BRUA, e important 

pentru noi să asigurăm conectările cu Republica Moldova şi cu Ucraina. Pentru conectarea cu 

Republica Moldova, România a făcut deja eforturi şi ele au fost susţinute şi de Comisia Europeană 

şi facem demersuri ca implicarea Comisiei să continue, pentru că, dincolo de abordarea politică 

cu Republica Moldova, cred că e importantă dezvoltarea cooperării economice cu ţările din 

parteneriatul estic. Din acest punct de vedere, interconectarea energetică cu Republica Moldova, 

precum şi cu Ucraina presupun investiţii pe care UE trebuie să le asume, pentru ca dorinţa ca 

aceste ţări să rămână conectate la Europa să nu rămână doar la nivel declarativ". 

     În opinia lui Dacian Cioloş, ţara noastră are o poziţie geostrategică importantă la Marea Neagră, 

întrucât deţine resurse de petrol şi gaze şi un potenţial de energie electrică, România având 

calitatea de exportator. Cu toate acestea, avem nevoie de infrastructură de transport şi de 

interconectări cu regiunea. 

     Premierul: "Energia şi sectorul agro-alimentar sunt resurse naturale cu impact securitar, care 

trebuie valorificate strategic"  

     România, alături de alte câteva ţări, ar putea juca un rol important în constituirea unei pieţe 

regionale de cereale, este de părere Dacian Cioloş, care a precizat: "Pornind de la ideea că în UE 

şi în vecinătatea UE avem alte ţări vecine nouă cu potenţial de producţie important - cum ar fi 

Ungaria, Ucraina, chiar Republica Moldova, Bulgaria, pornind şi de la faptul că avem deschidere 

la Marea Neagră, care înseamnă deschidere de căi de transport spre ocean şi, practic, spre toate 

colţurile lumii, România împreună cu aceste ţări ar putea juca un rol important în constituirea unei 

pieţe regionale de cereale şi, pornind de aici, şi pentru alte produse agricole, dar mă gândesc în 

primul rând la cereale, cu forţă de impact, de negociere nu doar la nivel regional, ci şi la nivel 

internaţional". 

Guvernul s-a angajat să dea ajutoare de stat pentru reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă 

Guvernul a aprobat la începutul acestui an o scrisoare-suport prin care certifică faptul că proiectul 

reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă este unul strategic prioritar pentru România şi care poate fi 

implementat doar cu sprijinul statului, a declarat, joi, Daniela Lulache, CEO al Nuclearelectrica, în 

cadrul unei conferinţe pe tema programului nuclear al României. 

Avem o procedură de negociere în plină desfăşurare cu partenerul chinez. Pot să vă jur că sunt în 

plină desfăşurare. Jumătate din timpul nostru fizic este alocat acestui proiect. Suntem implicaţi într-

http://www.bursa.ro/ciolos-tara-noastra-ar-trebui-sa-devina-un-hub-energetic-296643&s=politica&articol=296643.html
http://www.bursa.ro/ciolos-tara-noastra-ar-trebui-sa-devina-un-hub-energetic-296643&s=politica&articol=296643.html
http://www.capital.ro/guvernul-s-a-angajat-sa-dea-ajutoare-de-stat-pentru-reactoarele-3-si-4-de-la-cernavoda.html
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o comisie de negociere, iar în această comisie de negociere sunt şi reprezentanţi ai statului. 

Negociem zi de zi şi avansăm în acest proiect, în care suntem într-o ultimă etapă", a precizat 

Lulache. 

Ea a arătat că scrisoarea conţine inclusiv schemele de sprijin care pot fi acordate acestui proiect. 

"Guvernul a emis o scrisoare-suport, ca parte din acest întreg mecanism şi care în principiu spune 

următoarele: România este conştientă că acest proiect se poate dezvolta doar cu implicarea şi 

sprijinul statului român, statul român consideră acest proiect un proiect strategic prioritar şi descrie 

o serie de mecanisme de sprijin pe care să le analizeze şi să le acorde pentru dezvoltarea 

proiectului. Parte din aceste mecanisme de sprijin sunt implementarea mecanismului contractelor 

pentru diferenţă, o serie de facilităţi fiscale eventual, garanţii de stat pentru finanţarea proiectului", 

a precizat oficialul Nuclearelectrica. 

TERRA MILENIUL III  

Consumatorii vor plăti ajutoarele de stat care vor fi date pentru reactoarele 3 şi 4 

 Consumatorii români de energie vor fi cei care vor suporta din buzunarele proprii ajutoarele de 

stat pe care le promite Guvernul pentru realizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, a declarat, 

ieri, Lavinia Andrei, preşedintele organizaţiei nonguvernamentale de mediu Terra Mileniul III, într-

o conferinţă de presă. 

     "Din informaţiile noastre, compania chineză care va construi reactoarele a cerut garanţii de stat 

pentru o rată internă de rentabilitate de 15%. Proiectul reactoarelor 3 şi 4 a fost evaluat la 6,5 

miliarde de euro în condiţiile unei rate interne de rentabilitate de 11,3%, deci preţul final va fi mult 

mai mare", a spus Lavinia Andrei. 

      Declaraţia ei vine în contextul în care, săptămâna trecută, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

(CSAT) a aprobat raportul ministrului Energiei, Victor Vlad Grigorescu, cu privire la proiectul 

unităţilor 3 şi 4 de la Centrala Cernavodă, stabilind că este o investiţie prioritară pentru România. 

     Totodată, Daniela Lulache, CEO al Nuclearelectrica, a declarat, recent, 26 mai, că Guvernul 

român a aprobat şi a trimis o scrisoare companiei chineze prin care îi confirmă acesteia că proiectul 

poate fi realizat doar cu ajutorul statului român, prin urmare va primi ajutoare de stat precum 

contractele pentru diferenţă, care sunt practic un mecanism prin care statul asigură preluarea 

energiei la un preţ care să acopere investiţia şi costurile de producţie.  

     "Toate aceste ajutoare de stat vor fi decontate de către consumatorii din România, de către 

cetăţeni, din buzunarul nostru. Noi cu pierderile şi investitorul cu profitul", a mai spus preşedintele 

Terra Mileniul III, potrivit Agerpres. Ea a acuzat şi lipsa de informaţii publice din acest sector, 

precizând că nu a găsit nicăieri scrisoarea la care a făcut referire şeful Nuclearelectrica şi nici 

motivarea pentru care a fost aprobat acest document în Guvern. 

ANRE și Consiliul Concurenței vor să oblige distribuitorii de energie să subcontracteze, pe 

bucăţi, gestionarea reţelelor. Scopul: scăderea tarifelor de distribuție 

Companiile de distribuţie de energie ar putea fi obligate să subcontracteze, prin licitaţie, 

gestionarea unor părți din reţele, scopul urmărit și declarat de autorități fiind acela de a se produce 

concurență care să conducă la scăderea tarifelor de distribuție. Consiliul Concurenţei şi Autoritatea 

http://www.bursa.ro/terra-mileniul-iii-consumatorii-vor-plati-ajutoarele-de-stat-care-vor-fi-date-pentru-reactoarele-...&s=companii_afaceri&articol=299136.html
http://www.bursa.ro/terra-mileniul-iii-consumatorii-vor-plati-ajutoarele-de-stat-care-vor-fi-date-pentru-reactoarele-...&s=companii_afaceri&articol=299136.html
http://www.investenergy.ro/anre-si-consiliul-concurentei-vor-sa-oblige-distribuitorii-de-energie-sa-subcontracteze-pe-bucati-retelele-scopul-scaderea-tarifelor-de-distributie/
http://www.investenergy.ro/anre-si-consiliul-concurentei-vor-sa-oblige-distribuitorii-de-energie-sa-subcontracteze-pe-bucati-retelele-scopul-scaderea-tarifelor-de-distributie/


 

4 

 

de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE analizează ideea de a obliga companiile de 

distribuţie a energiei electrice să subcontracteze părţi din reţele, pentru a fi manageriate de alte 

companii, astfel încât, în final, tarifele de distribuţie să scadă, a declarat Bogdan Chiriţoiu, 

preşedintele Consiliului Concurenţei, co ocazia conferinței de lansare a raportului pentru 2015 al 

instituţiei pe care o conduce. 

În opinia sa, marii operatori care deţin în prezent monopolul pe zona de distribuţie a energiei ar 

trebui să împartă zona pe care activează şi să scoată la licitaţie acele părţi de reţea, pentru ca mai 

multe companii să se poată ocupa de managementul reţelei.  

Este inițiativa ANRE ca, pe o perioadă de reglementare, cei mari care au monopol pe anumite 

regiuni, precum Electrica, CEZ, Enel, să fie obligaţi ca bucăţi, zone din aria pe care o gestionează 

ei să fie scoase la licitaţie către alţi operatori. Este o idee pe care o analizăm împreună cu 

reglementatorul”, a explicat Chiriţoiu. 

O noua schema de sprijin pentru energia regenerabila, in bataia vantului 

Statul roman ar trebui ca, in cazul in care gandeste o noua schema de sprijin pentru energiile 

regenerabile, sa realizeze mai intai propriile studii de fundamentare, atat din perspectiva 

concurentei pe piata, cat si a consumatorului final care plateste, sustine secretarul de stat in 

Ministerul Energiei, Corina Popescu. 

“In 2010, Romania a indeplinit una dintre cele mai atractive scheme suport pentru energiile 

regenerabile la nivel european. A fost un boom comparativ cu cel imobiliar (din perioada dinaintea 

crizei -n.r.). Intr-o perioada foarte scurta am avut o dezvoltare foarte rapida a acestui sector care 

se dorea sustinut de stat. Consumatorii au inceput sa conteste, au aparut modificari in timpul 

jocului care, evident, au nemultumit investitorii. Astazi suntem intr-o situatie stranie. Toti investitorii 

contesta ceea ce se intampla, pe de alta parte si consumatorii se plang. De ce am ajuns in aceasta 

situatie? Pentru ca atunci cand am definit-o, nu am avut foarte bine fundamentata aceasta schema. 

Ar trebui ca, in situatii similare, statul sa aiba studii referitoare la cum este afectata concurenta si 

care este gradul de suportabilitate din partea consumatorilor”, a explicat Corina Popescu. 

Secretarul de Stat Corina Popescu a participat la lansarea analizei „Impactul schemei de 

sprijin a energiei regenerabile în România şi lecţii învățate de la anumite ţări din UE” 

Secretarul de Stat Corina Popescu a participat astăzi, 11 mai, la lansarea studiului privind impactul 

schemei de sprijin a energiei regenerabile în România, realizat de PwC. Evenimentul de lansare a 

fost realizat sub egida Asociației Marilor Consumatori Industriali de Energie (ABIEC). 

Invitată la conferința de lansare a studiului intitulat „Impactul schemei de sprijin a energiei 

regenerabile în România şi lecţii învățate de la anumite ţări din UE”, doamna Corina Popescu, 

Secretar de Stat în Ministerul Energiei, a vorbit despre echilibrul care trebuie găsit între părțile 

interesate din piața de regenerabile, dar și despre principiile noii scheme de sprijin. „Tot ceea ce 

s-a întâmplat până acum a fost un dezechilibru introdus de această schemă ca urmare a acțiunilor 

și lobby-ului făcut de industria regenerabilelor și de marii consumatori. Intrarea în schema suport 

se va închide la 31 decembrie 2016, dar aceasta va produce efecte până în 2032. Practic, acum 

putem face o evaluare corectă a impactului certificatelor verzi în prețul final al energiei, pentru că 

putem aproxima cu un grad de eroare foarte mic numărul de certificate verzi ce vor fi emise”, a 

declarat Corina Popescu. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/o-noua-schema-de-sprijin-pentru-energia-regenerabila-in-bataia-vantului/
http://energy-center.ro/actualitate-news/o-noua-schema-de-sprijin-pentru-energia-regenerabila-in-bataia-vantului/
http://energie.gov.ro/secretarul-de-stat-corina-popescu-a-participat-la-lansarea-analizei-impactul-schemei-de-sprijin-a-energiei-regenerabile-in-romania-si-lectii-invatate-de-la-anumite-tari-din-ue/
http://energie.gov.ro/secretarul-de-stat-corina-popescu-a-participat-la-lansarea-analizei-impactul-schemei-de-sprijin-a-energiei-regenerabile-in-romania-si-lectii-invatate-de-la-anumite-tari-din-ue/
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De asemenea, Secretarul de Stat a subliniat faptul că statul român trebuie să promoveze scheme 

de sprijin în urma unor studii de impact proprii. „În general, trebuie stabilite măsuri clare de acțiune 

în cazul în care se constată anumite deviații. Măsurile trebuie cunoscute de la început, ele nu 

trebuie stabilite în timpul jocului. Aceasta a fost o schemă de suport de succes, iar statul a acționat 

și a sprijinit și marii consumatori, fiind  prima țară din Europa care a obținut exceptarea de la plata 

certificatelor verzi a marilor consumatori industriali energo-intensivi”, a mai declarat Corina 

Popescu. 

În 2014, conform raportului de țară, România a avut o pondere a resurselor regenerabile de 

energie în consumul brut final de energie de 26,27%. Pe baza acestor valori, România a avut al 

treilea cel mai mare procent de realizare a obiectivului pentru 2020, în grupul UE28. „Atrag  atenția 

asupra faptului că toată energia regenerabilă produsă în România a fost considerată ca fiind 

consumată în România, și nu exportată, astfel ajungând la cota de 26.27%. Fac precizarea că 

energia regenerabilă se exportă doar în măsura în care aceasta este însoțită de garanția de 

origine.  Este bine să existe o prezentare obiectivă și nu este în favoarea nimănui prezentarea 

distorsionată a anumitor lucruri, cum ar fi exportul energiei regenerabile și faptul că tot 

consumatorul ar suporta schema de suport”, a explicat Secretarul de Stat. 

Preţul energiei ar putea creşte cu 22 euro/MWh 

Un studiu studiului întocmit de PricewaterhouseCoopers (PwC), intitulat „Impactul schemelor de 

sprijin a energiei regenerabile în România şi lecţiile învăţate din ţările UE”, prezentat, miercuri, într-

o conferinţă de presă, de către Asociaţia Marilor Consumatori Industriali de Energie (ABIEC) arată 

că actuala schemă de sprijin a energiilor regenerabile adaugă 8,2 euro/MWh la preţul final al 

energiei electrice. O dată cu intrarea în piaţă a certificatelor verzi amânate, începând cu anul viitor, 

impactul va fi de 11,5 euro/MWh în perioada 2017 – 2024.  

În prezent se discută noi modificări la Legea 220/2008 privind sprijinul acordat energiilor 

regenerabile. Conform studiului PwC, prin implementarea unei scheme alternative, asupra căreia 

se discută în prezent, impactul ar fi de 22 – 23 euro/MWh în preţul final al energiei în perioada 

2017 – 2024. Studiul precizează că schema alternativă presupune eliminarea cotei obligatorii de 

regenerabile (în prezent 12,15% din consumul final brut de energie), vânzarea tuturor certificatelor 

verzi (CV), fixarea preţului CV la minimul stipulat în actuala legislaţie (27 euro, la care se adaugă 

inflaţia din zona euro – în prezent preţul este 132,4 lei/CV) şi recuperarea certificatelor amânate 

pe o perioadă de 6 ani. „Implementarea schemei alternative ar creşte cu 95% costurile cu sprijinul 

acordat energiei din surse regenerabile pentru perioada 2018 – 2024”, se arată în studiul PwC. 

Producătorii de energie regenerabilă, executaţi 

Reprezentanţii Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din 

România (PATRES) spun că sectorul a ajuns într-o „situaţie deosebit de critică” şi că producătorii 

au investit în economie peste 7 miliarde euro, au plătit taxe și impozite statului român și „drept 

recompensă, sunt acum executați fără drept de apel”. 

„Situaţia deosebit de critică în sectorul regenerabilelor a determinat Organizaţia Patronală a 

Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES să declanşeze o 

amplă Campanie “Stopați falimentul verde!”, ce se constituie într-o acţiune de Protest, la care au 

aderat 200 de producători de energie din surse regenerabile, membri ai organizaţiei, precum şi alţi 

investitori din domeniu”, arată PATRES, într-un comunicat. 

http://www.focus-energetic.ro/pretul-energiei-ar-putea-creste-cu-22-euromwh-33865.html
http://www.focus-energetic.ro/producatorii-de-energie-regenerabila-executati-33583.html
http://www.focus-energetic.ro/producatorii-de-energie-regenerabila-executati-33583.html
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“Într-un apel disperat”, cei 200 de producători din sectorul regenerabilelor, care au răspuns unui 

chestionar cu şase întrebări relevante, spun că protestează faţă de lipsa totală de decizii care 

dăunează sectorului regenerabilelor. 

„Solicităm intervenția de urgență a autorităţilor pentru salvarea unui sector indispensabil României, 

insistând pentru luarea unor măsuri astăzi, nu mâine când va fi sigur prea târziu!”, 

precizează  Viorel Lefter, preşedinte PATRES. 

De asemenea, PATRES a transmis o scrisoare deschisă către Preşedinţie, Parlamentul României, 

Guvernul României, Ministerul Energiei şi ANRE, solicitând autorităţilor să ia măsuri pentru 

salvarea sectorului de la faliment. 

„Din cauza deselor schimbări în legislația privind energia regenerabilă, investitorii 

intervievați  înregistrează pierderi  în valoare de peste 201.873.914 euro”, arată Reprezentanţii 

PATRES în scrisoarea transmisă autorităţilor. 

Producatorii de energie din surse regenerabile, din ce in ce mai disperati, pregatesc actiuni 

de protest 

Situatia deosebit de critica in sectorul regenerabilelor a determinat Organizatia Patronala a 

Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania – PATRES sa declanseze o ampla 

Campanie “Stopati falimentul verde!”, ce se constituie intr-o actiune de Protest, la care au aderat 

200 de producatori de energie din surse regenerabile, membri ai organizatiei, precum si alti 

investitori din domeniu. 

“Intr-un apel disperat, cei 200 de producatori, care au raspuns prompt la un Chestionar cu 6 

intrebari relevante, protesteaza fata de lipsa totala de decizii care dauneaza sectorului 

regenerabilelor. Solicitam interventia de urgenta a autoritatilor pentru salvarea unui sector 

indispensabil Romaniei, insistand pentru luarea unor masuri astazi, nu maine cand va fi sigur prea 

tarziu!”, precizeaza Viorel Lefter, Presedinte PATRES. 

In numele a 200 investitori din sectorul regenerabilelor, PATRES a transmis o Scrisoare deschisa 

catre Presedentie, Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, Ministerul Energiei, ANRE. Despre 

raspunsurile producatorilor la intrebarile din chestionar si apelul acestora catre autoritati, puteti citi 

in Scrisoarea deschisa pe care PATRES a decis sa o faca publica. 

Hajdinjak, E.On: Scăderea tarifelor de distribuţie a energiei electrice poate reduce 

investiţiile în reţele 

De la începutul anului, tarifele de distribuţie a energiei electrice, care au o pondere extrem de 

importantă, de circa 40% din preţul curentului, au fost reduse la ordinul ANRE. “Reducerea tarifelor 

de distribuţie a energiei electrice nu a fost prea plăcută pentru noi. Aceste reduceri pot scădea 

nivelul investiţiilor în reţelele de electricitate”, a declarat ieri într-o conferinţă de presă Frank 

Hajdinjak, director general al E.ON România. 

În zona Moldovei, unde operează compania germană reţeaua electrică, pierderile tehnologice sunt 

de 13,45% iar de la la privatizarea din 2005, acestea s-au redus cu 2%, susţine directorul citat. 

“Ne va lua poate peste 10 ani ca să avem la fel de puţine pierderi ca în Vest, dar în fiecare an sunt 

îmbunătăţiri”, a afirmat reprezentantul E.On. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/producatorii-de-energie-din-surse-regenerabile-din-ce-in-ce-mai-disperati-pregatesc-actiuni-de-protest/
http://energy-center.ro/actualitate-news/producatorii-de-energie-din-surse-regenerabile-din-ce-in-ce-mai-disperati-pregatesc-actiuni-de-protest/
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-electricitate/2013-stiri-electricitate/2013-energie-electrica/4814-hajdinjak-e-on-scaderea-tarifelor-de-distributie-a-energiei-electrice-poate-reduce-investitiile-in-retele
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-electricitate/2013-stiri-electricitate/2013-energie-electrica/4814-hajdinjak-e-on-scaderea-tarifelor-de-distributie-a-energiei-electrice-poate-reduce-investitiile-in-retele
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Pe de altă parte, doar pe segmentul de energie electrică, reprezentanţii companiei susţin că au 

avut anul trecut investiţii record de 54 milioane de euro, cele mai mari de la preluarea în 2005 a 

reţelei de distribuţie curent din zona Moldovei. 

În mod normal, pe o piaţă liberă, investiţiile nu se reflectă absolut necesar în preţ, chiar dacă acest 

lucru e de dorit pentru investitori. Preţul ar fi reglat de ofertele de pe piaţă (de concurenţă) şi de 

cerere. Dar astfel de lucruri par greu de realizat cu adevărat în România. 

INTERVIU Havrileț (ANRE): Consumatorii de energie casnici trebuie să fie atenți la ofertele 

prea avantajoase  

Consumatorii de energie casnici trebuie să fie atenți la ofertele furnizorilor care promit prețuri foarte 

mici, întrucât acestea pot avea clauze ascunse și chiar ilegale, precum scutirea de la plata 

certificatelor verzi și a contribuției de cogenerare, a declarat președintele Autorității Naționale de 

Reglementare în Energie (ANRE), Niculae Havrileț, într-un interviu acordat AGERPRES. 

El a arătat că, deși unele oferte sunt atractive la o primă vedere, este bine să ne asigurăm că 

acestea au condiții avantajoase pe întreaga perioadă a contractului și că respectă prevederile 

legale în domeniu. Este vorba despre posibile oferte în care nu sunt cuprinse informații privind 

valoarea certificatelor verzi sau contribuția de cogenerare. Iar orice promisiune de neplată a unor 

astfel de taxe venită din partea vreunui furnizor nu trebuie luată în considerare, pentru că nu 

respectă legislația în domeniu. Furnizorul nu poate scuti clienții finali casnici de la plata acestor 

taxe, deoarece acestea sunt obligații stabilite prin lege, a susținut șeful ANRE.  

Havrileț recomandă consumatorilor ca, în cazul în care aleg să încheie un contract cu un nou 

furnizor, să fie atenți la preț, la durata contractului, la condițiile și modalitățile de plată, la garantarea 

clauzelor contractuale privind drepturile și obligațiile, inclusiv la clauzele penalizatoare. Alte clauze 

contractuale care necesită atenție sunt și condițiile în care părțile pot renegocia clauze din contract, 

condițiile de încetare a contractului, precum și clauze care pot produce efecte și după încetarea 

contractului.  

Președintele ANRE a mai vorbit, în interviu, despre avantajele și dezavantajele pe care le are 

liberalizarea pieței de gaze și energie pentru consumatorii casnici.  

AGERPRES: Ce se va întâmpla în acest an cu prețul gazelor și cu cel al energiei electrice plătite 

de consumatorii casnici?  

Niculae Havrileț: În anul 2016, pe segmentul energie electrică, vor fi parcurse etapele 10 și 11 de 

eliminare a tarifelor reglementate. Pentru etapa 10 de eliminare a tarifelor reglementate, aferentă 

perioadei 1.01.2016 — 30.06.2016, procentele de achiziție a energiei electrice din piața 

concurențială pentru clienții finali care nu au uzat de eligibilitate sunt de 100% din consumul 

clienților non-casnici și 60% din consumul clienților casnici. Pentru etapa 11, respectiv perioada 

01.07.2016 — 31.12.2016, procentele sunt de 100% din consumul clienților non-casnici și, 

respectiv, 70% din consumul clienților casnici.  

Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă: impozitul pe firele Electrica se va aplica până în 2020, 

dar taxele speciale plătite de Petrom expiră la finele acestui an 

Guvernul ia în considerare menţinerea impozitului pe monopol cel puţin până în anul 2020, potrivit 

unui document citat de către Profit.ro, însă este gata să renunţe la taxele suplimentare plătite de 

http://www.agerpres.ro/economie/2016/05/03/interviu-havrilet-anre-consumatorii-de-energie-casnici-trebuie-sa-fie-atenti-la-ofertele-prea-avantajoase-12-09-24
http://www.agerpres.ro/economie/2016/05/03/interviu-havrilet-anre-consumatorii-de-energie-casnici-trebuie-sa-fie-atenti-la-ofertele-prea-avantajoase-12-09-24
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/pentru-unii-muma-altii-ciuma-impozitul-firele-electrica-aplica-2020-taxele-speciale-platite-petrom-expira-finele-acestui-an-1_572a08695ab6550cb891d175/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/pentru-unii-muma-altii-ciuma-impozitul-firele-electrica-aplica-2020-taxele-speciale-platite-petrom-expira-finele-acestui-an-1_572a08695ab6550cb891d175/index.html
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către companiile din domeniul extracţiei de petrol şi gaze, ca urmare a intrării în vigoare a unui nou 

sistem de impozitare în domeniul resurselor din anul 2017. 

Impozitul pe monopol este plătit de către transportatorii de energie şi gaze – respectiv 

Transelectrica şi Transgaz – dar şi de către companiile de distribuţie din cele două domenii, adică 

Electrica, Enel, CEZ, E.ON şi ENGIE (fosta GdF SUEZ). Impozitul pe monopol a fost introdus în 

anul 2013 de către Guvernul Ponta şi urma să fie eliminat la finele anului 2015, însă Cabinetul 

Cioloş a prelungit aplicarea acestuia şi în anul 2016 pentru că noul sistem de taxare în domeniul 

resurselor nu a fost gata. Un document din luna aprilie al Guvernului arăta că OG 5/2013 privind 

impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice şi al gazului natural se va aplica până în 

2020, statul adunând anual 150 de milioane de lei din colectarea acestuia, potrivit sursei citate. 

Uite taxa, nu e taxa În schimb, Guvernul este pe cale să renunţe la veniturile generate de impozitul 

de 60% pe liberalizarea gazelor, taxa de 0,5% pe extracţie şi taxa pe stâlp de 1% din valoarea 

activelor, deşi acestea aduc la buget mult mai mulţi bani. Eliminarea acestora este parte a 

negocierilor cu grupurile de petrol şi gaze în privinţa noului sistem de taxare a resurselor. Acesta 

ar urma să aibă atât redevenţe, cât şi un impozit suplimentar de 35% pe profiturile obţinute din 

activităţile de extracţie.  

Strategie energetică la mijlocul lunii septembrie 

Documentul final al Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, va 

fi publicat în jurul datei de 15 septembrie 2016, prin armonizarea aspectelor analizei calitative cu 

datele obţinute prin modelare matematică macroeconomică, în cadrul analizei cantitative a 

sectorului energetic naţional, a anunţat Ministerul Energiei.  

Instituţia a lansat spre consultare publică rapoartele sesiunilor de lucru din cadrul procesului de 

elaborare a noii Strategii Energetice, iar cei interesaţi pot depune, până la data de 31 mai 2016, 

sugestii, opinii şi recomandări prin intermediul formularului pus la dispoziţie pe pagina de Internet 

a Ministerului Energiei, în secţiunea Strategie Energetică. Acestea vor fi luate în considerare în 

elaborarea documentului integrat de analiză calitativă a sectorului energetic românesc. 

„Este un exerciţiu de transparenţă totală, în care rapoartele ce stau la baza viitoarei Strategii 

Energetice Naţionale sunt disponibile încă din momentul elaborării strategiei şi, mai mult decât 

atât, cei care sunt interesaţi pot să îşi spună opinia deschis şi direct. Este un exerciţiu necesar 

deoarece Strategia Energetică Naţională nu aparţine cuiva anume, unui grup sau unei persoane, 

ci aparţine întregului domeniu energetic şi cei care evită să se implice pierd ocazia de a contribui 

la dezvoltarea energeticii româneşti în perioada care urmează. Ştiu că există voci care contestă 

direcţii şi idei şi tocmai din acest motiv vrem să îi avem pe toţi cei interesaţi implicaţi în procesul 

de redactare a acestui document important. E o premieră, dar sper că acest mod de a consulta 

specialiştii şi de a le oferi ocazia pentru a se exprima va deveni o obişnuinţă în actul administrativ. 

Vă reamintesc faptul că până acum la lucrările Strategiei Energetice Naţionale au participat peste 

300 de specialişti, fapt nemaiîntâlnit şi sper că această consultare publică să crească numărul lor”, 

a declarat Victor Grigorescu, ministrul Energiei. 

Strategia Energetică intră în consultare publică . Ministerul Energiei așteaptă opinii și 

recomandări până pe 31 mai 2016 

Angajament: Documentul final al Strategiei Energetice va fi publicat în jurul datei de 15 septembrie 

2016 Toți cei interesați din sectorul energetic și nu numai sunt invitați să-și aducă aportul la 

http://www.focus-energetic.ro/strategie-energetica-la-mijlocul-lunii-septembrie-33919.html
http://www.investenergy.ro/strategia-energetica-intra-in-consultare-publica-ministerul-energiei-asteapta-opinii-si-recomandari-pana-pe-31-mai-2016/
http://www.investenergy.ro/strategia-energetica-intra-in-consultare-publica-ministerul-energiei-asteapta-opinii-si-recomandari-pana-pe-31-mai-2016/
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elaborarea Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. După ce 

peste 300 de specialiști au participat până acum la lucrările strategiei, Ministerul Energiei lansează 

spre consultare publică rapoartele sesiunilor de lucru. Este o premieră în România ca o strategie 

națională să fie supusă consultării publice, cei interesați având posibilitatea să depună, până la 

data de 31 mai 2016, sugestii, opinii și recomandări prin intermediul formularului pus la dispoziție 

pe pagina de Internet a Ministerului Energiei, în secțiunea Strategie Energetică. 

Pentru prima oara in ultimii 26 de ani, reteaua electrica de transport a cazut in doua judete. 

Transelectrica prefera sa aloce cea mai mare parte din profit actionarilor, nu investitiilor  

Zonele de nord din judetele Valcea si Arges au ramas miercuri timp de o ora si un sfert fara curent 

electric, fiind un fapt fara precedent in ultimii 26 de ani. In acea ora nimic nu a mai functionat, nici 

fabrici, nici hidrocentrale si nici CET Govora, iar traficul din Ramnicu Valcea a fost pur si simplu 

dat peste cap. Autoritatile au intrat in alerta. Pana acum, un lucru e cert: a fost o defectiune in 

reteaua Transelectrica, transportatorul national de energie. Cauzele nu se cunosc foarte bine, inca 

se fac analize. Insa, in acest context trebuie amintit ca investitiile Transelectrica in retea sunt mult 

sub planurile anuale, fapt confirmat atat de rapoartele de administrare ale companiei, cat si de un 

raport al Curtii de Conturi. Exact ca si in cazul Transgaz, Transelectrica face profituri uriase din 

tarife nejustificat de mari, reflectate apoi in facturile finale, din care 75% se repartizeaza la 

actionari, investitiile fiind mult neglijate. 

Transelectrica si Transgaz mai analizeaza de ce s-a produs pana de curent in Valcea si Arges 

In aceste conditii, la fel ca in cazul Transgaz, la Transelectrica, societate controlata de stat prin 

Ministerul Economiei, exista oricand pericolul ca parte din retea sa intre in colaps. Anumite riscuri 

sunt mentionate chiar in raportul de administrare pe 2015. "Din analizele de regim stationar si 

stabilitate statica, a rezultat ca sectiunile monitorizate S4 (sectiunea de alimentarea a zonei 

Transilvania de N-V) si S5 (sectiunea de alimentare a zonei Moldova) prezinta un risc ridicat de 

functionare in apropierea puterii maxim admisibile in sectiune atat pe termen mediu, cat si pe 

termen lung, fiind demonstrata necesitatea intaririi fiecareia dintre aceste sectiuni. In acest sens, 

intarirea retelei electrice de transport prin intregirea inelului de 400 kV intre zona de Nord-Est si 

Nord-Vest a SEN este benefica in ceea ce priveste cresterea rezervelor de stabilitate statica atat 

pentru sectiunile S4 si S5, cat si pentru sectiunea S3 (sectiunea comuna de transport intre zonele 

Dobrogea+Moldova si restul SEN). Au fost identificate si cateva zone pentru care se estimeaza 

probleme locale de siguranta a alimentarii consumului, unde trebuie instalate capacitati 

suplimentare de injectie din reteaua de 400 kV spre reteaua de tensiune inferioara (Iernut, Sibiu)", 

se arata in raport. 

Despre ce s-a intamplat miercuri, ora 16:00, in Valcea si Arges, Transelectrica spune, printr-un 

comunicat de presa, ca s-au produs mai multe declansari succesive in reteaua de transport si in 

cea de distributie a energiei electrice. Reprezentantii distribuitorului CEZ spun ca defectiunea s-a 

produs la nivelul liniilor de inalta tensiune ale Transelectrica. Asa s-a ajuns la intreruperea 

alimentarii cu energie a zonelor de nord ale celor doua judete, fiind resimtita inclusiv in zona 

industriala a municipiilor Rm. Valcea, Curtea de Arges si Campulung Muscel. In plus a fost 

intrerupta o productie de circa 500 MW aferenta centralelor hidroelectrice de pe raurile Olt si Arges 

precum si CET Govora. Contactat de HotNews.ro, administratorul judiciar al Hidroelectrica, Remus 

Borza, a spus ca a cazut o linie a Transelectrica din judetul Valcea, iar aceste intreruperi sunt fara 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21048047-pentru-prima-oara-ultimii-26-ani-reteaua-electrica-transport-cazut-doua-judete-transelectrica-prefera-aloce-cea-mai-mare-parte-din-profit-actionarilor-nu-investitiilor.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-21048047-pentru-prima-oara-ultimii-26-ani-reteaua-electrica-transport-cazut-doua-judete-transelectrica-prefera-aloce-cea-mai-mare-parte-din-profit-actionarilor-nu-investitiilor.htm
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precedent din 1990 incoace si ca doar o data, in 1977, a existat o cadere a retelei, atunci fiind 

totala, nu partiala ca acum. 

UPDATE Transelectrica si CEZ au revenit cu un comunicat comun prin care sustin ca avaria s-a 

produs in conditiile retragerii din exploatare pentru lucrari accidentale a unei linii de inalta tensiune 

din reteaua de transport a energiei electrice. Un alt motiv ar fi aparitia unor fluxuri de putere mari 

atat in reteaua de transport cat si in reteaua de distributie a energiei electrice, generate de o 

productie de energie crescuta in centralele hidroelectrice de pe amenajarile raurilor Olt Mijlociu, 

Arges si Dambovita ca urmare a unui nivel crescut de hidraulicitate. In aceste conditii, au declansat 

o linie de 220 kV din reteaua de transport a energiei electrice si unele linii de 110 kV din reteaua 

de distributie. 

 

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 

Preţ mediu [Lei/MWh] 159,15 153,68 154,18 114,73 91,64 153,72 145,49 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

609,15 603,68 604,18 564,73 541,64 603,72 595,49 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

62.471 61.895 63.647 55.511 48.467 64.833 64.321 
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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 


