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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Este oficial! Guvernul merge pe mâna ANRE: Marii consumatori de energie, exceptați de la 

plata de certificate verzi din momentul emiterii acordurilor 

Marii consumatorii industriali de energie sunt exceptați de la plata de certificate verzi de la data 

emiterii acordurilor de către Ministerul Economiei. În ceasul al doisprezecelea, Guvernul a făcut 

lumină în ce privește momentul aplicării acordurilor de exceptare, spre nemulțumirea marilor 

companii beneficiare. Rămâne astfel cum a stabilit Autoritatea Națională în domeniul Energiei – 

ANRE, care a calculat cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2015 cu 

considerarea că acordurile de exceptare nu pot produce efecte retroactiv, ci numai după data 

emiterii acestora 

Guvernul a aprobat, în ședința din data de 24 februarie, o Hotărâre privind modificarea art. 3 alin. 

1 din HG nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor 

categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cu interpretarea oficială a 

prevederii de la art. 3 alin. (1) din HG nr. 495/2014 de către Guvern, ANRE poate să vină cu Ordinul 

care să consființească cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2015, stabilită la 

valoarea de 0,278 CV/MWh. Am asistat pe parcursul mai multor luni la un duel al interpretărilor – 

oficiale sau nu – între ANRE și Ministerul Economiei, tergiversându-se luarea unei decizii cu impact 

negativ asupra activității operatorilor de pe piața energiei. Pe de o parte, reglementatorul a susținut 

că măsura exceptării de la plata certificatelor verzi pentru marii consumatori de energie trebuie să 

se aplice din septembrie 2015, dată la care a fost luată prima decizie. De cealaltă parte, Ministerul 

Economiei a optat pentru începutul anului 2015, ceea ce ar fi însemnat o aplicare retroactivă! 

Singurele declarații oficiale pe subiectul exceptărilor făcute de reprezentanții Ministerului 

Economiei au fost ca urmare a solicitării InvesTenergy. Aceștia au invocat prevederile art .3 alin. 

1. din HG 495/2014 cu completările şi modificările ulterioare, respectiv: “ “Exceptarea … se aplică 

la cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi … începând cu anul în care a fost obţinut Acordul 

de exceptare”, rezultând astfel că operatorii economici sunt exceptați de la plata contravalorii 

certificatelor verzi începând cu data de 1 ianuarie 2015. Pe cale de consecinţă, conform art. 3 alin. 

2, furnizorul întreprinderii care a obţinut Acordul, “…este exceptat de la obligaţia de a achiziţiona 

un număr de certificate verzi aferente cantităţii de energie livrate clientului său beneficiar al 

Schemei de ajutor de stat” începând cu aceeaşi dată de 1 ianuarie 2015, este răspunsul transmis 

InvesTenergy de Ministerul Economiei la finele lunii octombrie 2015. 

Exceptări verzi numai după ce ai „patalama la mână” 

În ultima şedinţă, Guvernul a decis ca exceptarea marilor consumatori de energie de la plata unui 

anumit număr de certificate verzi să se facă de la data emiterii acordurilor de către Ministerul 

Economiei. Astfel, Guvernul „merge pe mâna” Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei (ANRE). 

http://www.investenergy.ro/este-oficial-guvernul-merge-pe-mana-anre-marii-consumatori-de-energie-exceptati-de-la-plata-de-certificate-verzi-din-momentul-emiterii-acordurilor/
http://www.investenergy.ro/este-oficial-guvernul-merge-pe-mana-anre-marii-consumatori-de-energie-exceptati-de-la-plata-de-certificate-verzi-din-momentul-emiterii-acordurilor/
http://www.focus-energetic.ro/guvernul-merge-pe-mana-anre-32100.html
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Reamintim, prin HG 495/2014 marii consumatori de energie electrică sunt exceptaţi de la plata 

unei cote, între 40% şi 85%, din numărul de certificate verzi (CV) pe care ar fi trebuit să le 

achiziţioneze conform Legii 220/2008 prin care se subvenţionează producerea de energie din 

surse regenerabile. 

În Hotărârea de Guvern se arată că prevederile actului normativ „se aplică întreprinderilor din 

sectoarele expuse riscului de a îşi pierde competitivitatea, din cauza finanţării sprijinului acordat 

energiei din surse regenerabile, risc datorat electrointensivităţii beneficiarului şi expunerii la 

comerţul internaţional”. 

Conform art. 3 (1), exceptarea „se aplică la cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi care se 

aplică furnizorilor de energie, comunicată de ANRE, începând cu anul în care a fost obţinut acordul 

de exceptare. Respectiva exceptare nu afectează calculul privind atingerea obiectivului naţional 

prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în consumul final brut de energie al anului 2020”. 

Mai mult, Ministerul Economiei, într-un răspuns transmis InvesTenergy.ro, arăta că „operatorii 

economici sunt exceptati de la plata contravalorii certificatelor verzi începând cu data de 1 ianuarie 

2015”. 

Pe de altă parte, HG 495/2014, la art. 3 (2) stipulează că „beneficiarii ajutorului de stat notifică 

acordul de exceptare către ANRE, precum şi fiecăruia dintre furnizorii lor de energie electrică cu 

care au încheiate sau încheie contracte de vânzare cumpărare de energie electrică. În baza 

acordului de exceptare primit de la clientul său, furnizorul este exceptat de la obligaţia de a 

achiziţiona un număr de certificate verzi aferent cantităţii de energie electrică livrate clientului său, 

beneficiar al schemei de ajutor reglementate de prezenta hotărâre”. 

Decizie a premierului: De exceptarile de la plata certificatelor verzi se va ocupa un secretar 

de stat din Ministerul Economiei, nu ministrul care ar putea intra intr-un conflict de interese  

Premierul Dacian Ciolos l-a delegat pe Claudiu Vrinceanu, secretar de stat in Ministerul Economiei, 

sa se ocupe de aplicarea legislatiei privind acordarea unui ajutor de stat marilor consumatori de 

energie electrica, prin exceptarea de la plata pana la 85% a certificatelor verzi. Potrivit deciziei 

publicate miercuri in Monitorul Oficial, masura a fost luata pentru a evita conflictul de interese. 

Reamintim ca printre beneficiarii ajutorului de stat se afla si Lafarge Ciment Romania SA, 

companie condusa pana in noiembrie 2015 de Costin Grigore Borc, actualul ministru al economiei. 

Potrivit actului publicat in Monitorul Oficial, decizia a fost luata si in conditiile in care Agentia 

Nationala de Integritate (ANI) a transmis, pe 22 februarie, o scrisoare catre Ministerul Economiei.  

Mai exact, motivele emiterii deciziei de catre premier sunt urmatoarele: 

Necesitatea stabilirii pana la data de 1 martie 2016 de catre Autoritatea Nationala de Reglementare 

in Domeniul Energiei (ANRE) a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta 

anului 2015 

Cerinta legala a evitarii oricarei situatii de incalcare a regimului conflictului de interese, reglementat 

prin actele normative in vigoare, Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 

transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, 

prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare 

http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-20822569-decizie-premierului-exceptarile-plata-certificatelor-verzi-ocupa-secretar-stat-din-ministerul-economiei-nu-ministrul-care-putea-intra-intr-conflict-interese.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-20822569-decizie-premierului-exceptarile-plata-certificatelor-verzi-ocupa-secretar-stat-din-ministerul-economiei-nu-ministrul-care-putea-intra-intr-conflict-interese.htm
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Continutul scrisorii nr. 3.204 din 22 februarie emise de Agentia Nationala de Integritate si adresate 

Ministerului Economiei 

In aceste conditii, "incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Claudiu Vrinceanu, 

secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, exercita atributiile necesare pentru punerea in 

aplicare a dispozitiilor HG 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 

exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile", se precizeaza in decizie. 

Corina Popescu: Energie verde, dar nu cu orice pret. Traim cu himera ca este ieftina 

Romania incurajeaza producerea energiei din surse regenerabile, dar nu va plati orice pret pentru 

asta. In acest sector, Romania a invatat o lectie dura, avand in vedere ca pana in 2013 a sprijinit 

neconditionat dezvoltarile de proiecte alternative, insa aceasta abordare s-a razbunat mai apoi in 

facturi. In cele din urma, generozitatea statului a scazut pana intr-atat incat firmele de energie 

regenerabila au ajuns sa se planga ca nu mai rezista in piata, a spus Corina Popescu, secretar de 

stat in Ministerul Energiei. 

“Romania e parte a Uniunii Europene. Nu putem gandi o strategie separata de cea a UE. Viitorul 

este al resurselor regenerabile, dar nu trebuie cu orice pret. La noi este himera ca energia verde 

e ieftina, dar nu e chiar asa”, a declarat Corina Popescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, la 

conferinta Profesionistii in Energie, organizata de WALL-STREET.RO si Nuclearelectrica. 

Guvernul Romaniei a sprijinit producerea energiei verzi prin schema certificatelor verzi. 

Certificatele sunt platite de toti consumatorii, iar banii intra in conturile producatorilor, acestia 

castigand practic dublu, avand in vedere ca obtin bani si din vanzarea energiei propriu-zise. 

De altfel, unii investitori in acest domeniu au cautat sa intre pe aceasta piata tocmai pentru 

certificatele verzi, Romania avand la un moment dat cea mai generoasa schema de sprijin a 

energiei verzi din UE. 

Treptat insa, consumatorii, mai ales cei industriali, au inceput sa reclame costurile prea mari pe 

care le aveau cu certificatele verzi, sustinand ca o prelungire a situatiei ii va duce in situatia de a 

disponibiliza angajati, de a-si diminua productia sau chiar a-si inchide afacerile. Impactul in facturile 

populatiei a fost, de asemenea, semnificativ. 

Lectia dura a trecutului 

Drept urmare, autoritatile au inceput sa reduca sprijinul acordat industriei, fie prin reducerea 

numarului de certificate verzi, fie prin amanarea acordarii lor producatorilor. 

“Romania a invatat o lectie destul de dura, ani de zile nu s-a dezvoltat nicio unitate de productie 

noua si ne-am trezit cu o schema generoasa si cu 5.000 MW in regenerabile. Fiecare MW are si 

un certificat verde atasat, deci trebuie privit costul in ansamblu”, a adaugat Popescu. 

Sebastian Enache, Monsson Group: Regenerabilele sunt singurul mediu reglementat aflat 

în faliment 

România are nevoie de o strategie pentru a găsi soluţii astfel încât să activitatea resurselor 

regenerabile de energie să nu fie sistată, spune Sebastian Enache, business development 

manager, Monsson Group. 

http://www.wall-street.ro/articol/Economie/195340/energie-verde-dar-nu-cu-orice-pret-traim-cu-himera-ca-e-ieftina.html
http://wall-street.ro/
http://www.zfcorporate.ro/energie/sebastian-enache-monsson-group-regenerabilele-sunt-singurul-mediu-reglementat-aflat-in-faliment-15083352
http://www.zfcorporate.ro/energie/sebastian-enache-monsson-group-regenerabilele-sunt-singurul-mediu-reglementat-aflat-in-faliment-15083352
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„Regenerabilele sunt singurul mediu reglementat aflat în faliment. Peste 40% dintre producătorii 

de energie regenerabilă anul acesta sunt în default. Nimeni nu vrea să ia nicio atitudine. Toată 

lumea recunoaşte, dar nu vrea să-şi asume nimic. Este vorba despre 7 mld euro, peste 25.000 de 

locuri de muncă, o putere instalată în regenerabile mai mare decât cea din nuclear. Cred că nu 

există interes”, a declarat Enache la ZF Power Summit. 

Dezastrul unui business. În 2015 s-au mai montat 10 eoliene. În 2012 s-au ridicat 370 de 

„mori de vânt“ 

Anul trecut s-au mai montat aproximativ 10 turbine eoliene, valoarea investiţiilor finalizate în 2015 

fiind cea mai bună dovadă a îngheţului care a cuprins un domeniu care în criză a avut o creştere 

remarcabilă. 

Potrivit datelor publicate de Asociaţia Europeană a Energiei Eoliene (EWEA), anul trecut în 

România s-au mai montat 23 MW în proiecte eoliene. Dacă se ia în calcul o capacitate medie pe 

fiecare turbină de circa 2,5 MW, rezultă că în 2015 pe plan local s-au mai ridicat 10 turbine. Spre 

comparaţie, în 2012, cel mai bun an pentru industria eoliană locală, au fost montaţi 923 MW, 

capacitate care o depăşeşte pe cea a unui reactor de la Cernavodă, echivalentul a 370 de turbine 

eoliene. Din 2009 şi până în prezent, energia eoliană a adus pe plan local investiţii de peste 4,5 

miliarde de euro, acesta fiind unul dintre puţinele sectoare economice care au înregistrat un ve-

ritabil boom în cei mai delicaţi ani ai crizei. 

Schimbările legislative de la mijlocul anului 2013 au pus capăt entuziamsului investitorilor atraşi în 

România printr-una din cele mai generoase scheme de suport pentru acest sector la nivel 

european. Astfel, guvernul a cedat la presiunea marilor consumatori de energie, care au ameninţat 

cu reducerea locurilor de muncă dacă facturile la energie continuă să crească, şi a decis ca o parte 

din sprijinul acordat proiectelor deja în funcţiune să fie amânat pentru perioada 2017-2020. 

Astfel, piaţa de proiecte de producere a energiei verzi a îngheţat, mulţi dintre cei care au pariat 

bani pe acest domeniu fiind obligaţi să recunoască în bilanţurile contabile deprecieri semnificative 

de active. Spre exemplu, la finalul anului 2014 pierderile din sectorul eolian s-au ridicat la peste 2 

miliarde de lei, iar oamenii din piaţă spun că anul 2015 a fost şi mai dramatic.   

Cele mai mari grupuri care au pariat pe sectorul energiei regenerabile din România au fost cehii 

de la CEZ, italienii de la Enel şi Energias de Portugal. Toate aceste grupuri şi-au blocat investiţiile 

în energia verde din România. Deşi cea mai mare parte a sumelor investite a fost „exportată“ în 

conturile producătorilor de turbine eoliene, niciunul dintre aceştia neavând fabrici în România, un 

sfert din valoarea investiţiilor a rămas local, de boomul energiei verzi beneficiind categorii de afa-

ceri precum casele de avocatură, constructorii de drumuri sau firmele de lucrări electrice 

ANRE, discriminatorie pe piaţa de energie 

Şeful autorităţii a afirmat că energia nucleară este „foarte periculoasă” şi “foarte scumpă”, iar “dacă 

energia nucleară are viitor, atunci noi nu” 

ROMATOM: Centrala de la Cernavodă are 53 de avize şi autorizaţii de funcţionare emise de 

diferite autorităţi. Energia nucleară micşorează preţul plătit de consumator 

Afirmaţia făcută săptămâna trecută de preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ, în cadrul unei 

conferinţe legate de piaţa energiei electrice, potrivit căreia energia nucleară este „foarte 

http://www.zfcorporate.ro/energie/dezastrul-unui-business-in-2015-s-au-mai-montat-10-eoliene-in-2012-s-au-ridicat-370-de-mori-de-vant-15094703
http://www.zfcorporate.ro/energie/dezastrul-unui-business-in-2015-s-au-mai-montat-10-eoliene-in-2012-s-au-ridicat-370-de-mori-de-vant-15094703
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2016-02-29/ANRE%2C+discriminatorie+pe+piata+de+energie&hl=energ&tip=toate
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periculoasă” şi “foarte scumpă”, iar “dacă energia nucleară are viitor, atunci noi nu”, a stârnit ample 

reacţii din partea Forumului Atomic Român ROMATOM. 

Într-un comunicat de presă, reprezentanţii acestuia au criticat dur aceste afirmaţii, catalogându-le 

drept „discriminatorii şi incorecte”, arătând că încalcă prevederile ”Codului de conduită etică şi 

profesională a personalului şi a membrilor Comitetului de reglementare din ANRE”, referindu-ne 

printre altele doar la Art. 5, pct. b) profesionalismul, pct c) imparţialitatea şi nediscriminarea şi d) 

independenţa şi sunt în contradicţie cu rolul primordial al ANRE - reglementarea şi  asigurarea 

unui cadru legal echidistant şi nediscriminatoriu aplicabil întregului sector energetic. 

Piaţa locală a energiei încearcă să construiască o strategie combinând conceptele de smart 

grid cu producţia tradiţională 

Piaţa energiei din România oscilează în prezent între vechi şi nou, între modele de business bazate 

pe energie nucleară, petrol, gaze sau hidro şi noile concepte legate de smart grid şi smart home, 

regenerabile şi internet of things. Între aceste două realităţi, companiile locale, fie antreprenoriale, 

fie de stat, caută soluţii pentru a rezolva rapid şi eficient problemele de azi, legate de reţele 

învechite şi lipsa interconectării, şi aşteptările de mâine, când consumatorul va cere eficienţă şi 

confort, fără poluare şi la costuri mici.  

„Există diverse sisteme de smart home, o înşiruire de mai multe sisteme pe care încercăm să le 

implementăm în sistemul energetic. Şi toate vor duce la conceptul de smart grid. Trebuie să vorbim 

de viitor, dar pe noi ne arde prezentul“, spune Cristian Secoşan, directorul general al Romelectro. 

La fel ca şi în cazul energiei regenerabile, piaţa de smart metere şi smart home se va dezvolta 

odată cu introducerea unui cadru de reglementare care să stimuleze sectorul. Un element 

important în această ecuaţie este producţia industrială, companiile fiind foarte atente la eficienţa 

energetică. 

În acest context, România trebuie să stabilească în cât mai scurt timp componenţa mixului 

energetic, pentru a contribui la procesul de economisire a energiei, este de părere Corneliu Bodea, 

preşedintele CRE şi acţionar al ABBC (Adrem Invest). „România este avantajată faţă de alte ţări 

din UE, pentru că deţinem capacităţi şi resurse în mai toate domeniile“. Pe de altă parte, el atrage 

atenţia că pe piaţa locală lipseşte pătura companiilor antreprenoriale mijlocii, cu afaceri de 100-

500 milioane euro. 

Cristian Secoşan, Romelectro: Vorbim de smart grid şi smart home în România, dar avem 

o problemă gravă cu starea reţelelor 

Vorbim  în România de smart home,  de smart grid, dar cred că sărim etape, noi încă avem 

probleme actuale grave cu reţelele de gaz şi electricitate, a spus la ZF Power Summit 2016 Cristian 

Secoşan, director general Romelectro. 

"Reţelele de energie electrică, de gaz, înainte de a vorbi de smart, trebuie să vedem ce facem cu 

aceste reţele. Trebuie să vorbim de viitor, dar ne arde prezentul" 

Ideea de confort e foarte importantă, la ce înseamnă smart metering, la gaz sau energie electrică. 

Consumurile se pot evalua mai bine, poţi să consumi mai mult noaptea de exemplu, când e mai 

ieftin. Acţiunile noastre se îndreaptă spre sistem. Sistemul energetic are multe avantaje din smart 

http://www.zfcorporate.ro/energie/piata-locala-a-energiei-incearca-sa-construiasca-o-strategie-combinand-conceptele-de-smart-grid-cu-productia-traditionala-15085235
http://www.zfcorporate.ro/energie/piata-locala-a-energiei-incearca-sa-construiasca-o-strategie-combinand-conceptele-de-smart-grid-cu-productia-traditionala-15085235
http://www.zfcorporate.ro/energie/cristian-secosan-romelectro-vorbim-de-smart-grid-si-smart-home-in-romania-dar-avem-o-problema-grava-cu-starea-retelelor-15084503
http://www.zfcorporate.ro/energie/cristian-secosan-romelectro-vorbim-de-smart-grid-si-smart-home-in-romania-dar-avem-o-problema-grava-cu-starea-retelelor-15084503
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metering. Evaluarea intre producţie şi generarea de energie se poate face online de către 

companii. Este un pas spre smart grid din perspectiva consumului. 

Există diverse sisteme de smart home, o inşiruire de mai multe sisteme pe care incercăm să le 

implementăm în sistemul energetic. ŞI toate vor duce la conceptul de smart grid. 

Cred că este loc şi pentru gaz comprimat, dar şi pentru energie electrică. Trebuie să începem să 

ne gândim tot mai mult la mediu. 

E o problemă cu autonomia maşinilor electrice, dar trebuie să începem de undeva, de la taxi, de 

la transportul local. 

Acord energetic cu Bulgaria 

Preşedinţii autorităţilor de reglementare în domeniul energiei din Bulgaria şi România au semnat 

un acord bilateral de cooperare și schimb de bune practici în domeniul reglementării, cu ocazia 

unei vizite de lucru la Sofia a unei delegaţii a Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul 

Energiei (ANRE), la invitaţia omologilor bulgari din Comisia de reglementare a energiei şi apei 

(EWRC), informează BTA, preluată de Agerpres.  

După semnarea Acordului, au avut loc discuţii pe marginea aspectelor de interes comun privind 

funcționarea piețelor de energie electrică și gaze naturale, cuplarea piețelor, statutul 

consumatorilor vulnerabili etc. La discuții au participat și reprezentanți ai Bursei Independente de 

Energie din Bulgaria și ai companiilor din sectorul de energiei electrice și gaze naturale, se arată 

într-un comunicat al ANRE. 

Preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ, a apreciat că acest acord va ajuta la dezvoltarea armonioasă 

a pieţei energetice şi la siguranţa aprovizionării cu energie. La rândul său preşedintele EWRC, 

Ivan Ivanov, a declarat că acest acord marchează începutul procesului de cooperare, care va 

continua la nivel de comisii şi experţi. 

Lipsă de performanță economică, de integritate și risipă financiară în companiile statului. 

Ministerul Energiei vine cu un plan de 10 acțiuni concrete 

La câteva companii importante, instituțiile abilitate desfășoară în această perioadă investigații care 

vizează posibile fapte neconforme cu legea, a precizat ministrul Energiei, Victor Grigorescu, într-o 

postare pe facebook 

“Urmare a întâlnirilor cu conducerile companiilor aflate sub autoritatea Ministerului Energiei, dar și 

cu alți specialiști reputați în domeniu, cu toții suntem conștienți că trebuie să facem mult mai mult 

pentru a îmbunătăți guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat. Este nevoie să trasăm linia 

generală de acțiune care să ne ajute să evităm situații care pun în pericol existența societătilor din 

energie și a locurilor de muncă. Companiile din sectorul energetic sunt vitale pentru securitatea 

aprovizionării cu energie. Unele dintre ele trec printr-o situație dificilă generată de lipsa de 

performanță economică, de risipă financiară şi, în anumite cazuri, de lipsă de integritate”, a afirmat 

Grigorescu. În câteva situații, lipsesc planuri concrete pentru dezvoltarea de viitor şi o strategie 

coerentă de investiții, a admis el. 

Victor Grigorescu, ministrul Energiei: În toamnă vom vedea strategia energetică, este o 

strategie a României 

http://www.focus-energetic.ro/acord-energetic-cu-bulgaria-31959.html
http://www.focus-energetic.ro/acord-energetic-cu-bulgaria-31959.html
http://www.investenergy.ro/lipsa-de-performanta-economica-de-integritate-si-risipa-financiara-in-companiile-statului-ministerul-energiei-vine-cu-un-plan-de-10-actiuni-concrete/
http://www.investenergy.ro/lipsa-de-performanta-economica-de-integritate-si-risipa-financiara-in-companiile-statului-ministerul-energiei-vine-cu-un-plan-de-10-actiuni-concrete/
http://www.zfcorporate.ro/energie/victor-grigorescu-ministrul-energiei-in-toamna-vom-vedea-strategia-energetica-este-o-strategie-a-romaniei-15082811
http://www.zfcorporate.ro/energie/victor-grigorescu-ministrul-energiei-in-toamna-vom-vedea-strategia-energetica-este-o-strategie-a-romaniei-15082811
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În toamnă vom vedea strategia energetică, o strategie a României, dar elemente din ea vor fi 

discutate şi până atunci, a spus ministrul Energiei, Victor Grigorescu. 

 "Vom aduce şi consultanţi. În toamnă vrem să o punem pe masă. Elemente din ea vor fi discutate 

şi până atunci". 

Alte declaraţii ale ministrului: 

Buna guvernare a companiilor de stat e un răspuns şi o soluţie pentru multe probleme din sector. 

Sectorul energetic poate genera creştere energetică. Integritate, mai puţină risipă, o strategie pe 

termen mediu şi lung, bugete multianuale, criterii de performanţă şi management profesionist sunt 

aspectele pe care le urmărim la minister. 

Există decalaje între sectoare. Un sistem minier care suferă de la managementul defectuos şi trece 

printr-un proces de reaşezare, insolvenţă sau reducerea costurilor. Cărbunele va avea un rol 

important în continuare, cel puţin pe termen mediu, pentru securitatea energetică. 

Un sector petrolier şi gazeifer marcate de scăderea preţului şi a consumului. Dar avem şi companii 

adecvate, e nevoie de gândire pe termen lung pentru perioada când ciclul preţurilor joase se va 

incheia. 

Sectorul hidro care incheie o perioadă lungă de restructurare la capătul căreia avem o companie 

puternică, pregătită să treacă la un mod de management profesionist se poate poziţiona ca o 

companie fanion a României. Listarea la Bursă e o listare potrivită. Un proces ce trebuie pregătit 

cu atenţie. Se poate alătura marilor companii energetice româneşti de pe bursele internaţionale, 

are potenţial regional deosebit. 

Contractele directe de energie, în dezbatere la Parlament: cerere unanimă a actorilor pieței, 

Ministerul Energiei zice că societățile statului nu sunt pregătite 

Havrileț: ANRE va avea un răspuns neutru ca arbitru al pieței energiei Lulache, Nuclearelectrica: 

Producătorii, discriminați în lipsa acestor contracte Borza, Hidroelectrica: Fiecare producător să 

aibă posibilitatea să recurgă la acest tip de contract La Parlament se tranșează zilele acestea tema 

contractelor bilaterale negociate direct. Sunt acestea necesare sau nu? Sunt autoritățile, respectiv 

companiile de stat sau private pregătite pentru reintroducerea contractelor directe? 

La inițiativa Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, se lucrează de zor la 

modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, zeci de amendamente fiind 

dezbătute săptămânal, în cadrul unor ședințe la care participă autorități, parlamentari, participanți 

la piața energiei reprezentanți ai asociațiilor de profil, precum și reprezentanți ai companiilor 

energetice. Ministerul Energiei, prin vocea secretarului de stat Corina Popescu, s-a pronunțat 

referitor la contractele bilaterale negociate direct. “Companiile de stat nu sunt pregătite pentru 

reintroducerea de mâine a acestora. În momentul de față, nu. Sunt câțiva actori care nu sunt 

pregătiți… Mă refer doar la companiile care sunt în portofoliul mininsterului. În unele companii nu 

sunt implementate strategii de marketing corecte și nicio disciplină corectă din punct de vedere al 

marketării. Nu există o înțelegere în ce privește definirea unei astfel de strategii. Simt nevoia 

implementării la nivelul companiilor de stat a unor coduri de bune practici”, a declarat Corina 

Popescu într-un interviu acordat InvesTenergy. 

http://www.investenergy.ro/contractele-directe-de-energie-in-dezbatere-la-parlament-cerere-unanima-a-actorilor-pietei-ministerul-energiei-zice-ca-societatile-statului-nu-sunt-pregatite/
http://www.investenergy.ro/contractele-directe-de-energie-in-dezbatere-la-parlament-cerere-unanima-a-actorilor-pietei-ministerul-energiei-zice-ca-societatile-statului-nu-sunt-pregatite/
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Curtea de Conturi acuză prejudicii de milioane de euro la Nuclearelectrica. Compania a dat 

în judecată instituţia şi are zece procese câştigate 

Statul nu este numai un administrator prost, ci şi un controlor prost: Curtea de Conturi a României 

pretinde că a descoperit prejudicii de milioane de lei la Nuclearelectrica, însă compania nu a fost 

de acord cu rapoartele de control şi a dat în judecată instituţia, câştigând nu mai puţin de zece 

procese dintr-un total de 19. 

În prezent, niciunul dintre acestea nu are sentinţă definitivă, cele două înfruntându-se prin instanţe 

de doi ani. Directorii companiei de stat sunt supăraţi că litigiile le consumă timp şi bani. Achiziţii 

prin negociere directă Prima problemă semnalată de către Curtea de Conturi o reprezintă atribuirea 

ilegală a două contracte de achiziţii prin negociere prealabilă fără anunţ de participare. Instituţia 

reclamă că, prin OUG 34/2006, compania era obligată să facă licitaţie publică, potrivit raportului 

pe anul 2014 al Curţii de Conturi, apărut la finele anului 2015. Nuclearelectrica a argumentat că că 

a realizat negociere din motive tehnice şi de urgenţă. Contestaţia a fost respinsă de către Curtea 

de Conturi „întrucât motivele tehnice invocate nu sunt de natură a determina atribuirea serviciilor 

în cauză numai unui anumit operator economic, fapt constatat şi de ANRMAP în urma sesizării 

Curţii de Conturi“. Cheltuieli de deplasare, asigurare pentru amantă şi bonusuri ilegale Un detaliu 

picant al raportului menţionează decontarea a 97.000 de lei, reprezentând „servicii turistice 

nejustificate“, respectiv cazare şi masă, dar „fără a se nominaliza numele şi prenumele persoanelor 

beneficiare de astfel de servicii turistice“. De asemenea, a fost vizată şi suma de 397.000 de lei 

pentru cheltuieli de asigurare „ angajate în alte condiţii decât cele legale, respectiv fără a se 

nominaliza numărul de persoane asigurate şi numele acestora, fiind asigurate şi persoane din 

afara entităţii (soţul/soţia/concubinul/concubina, moştenitorii, executorii testamentari sau legali ai 

unei persoane asigurate“, conform raportului Curţii de Conturi. În aceeaşi categorie se află şi 

acordarea unor bonusuri în valoare de 94.000 de lei, pe care instituţia de control le consideră fără 

bază legală.  

De ce pleaca energia ieftina din Romania in timp ce sistemul de irigatii este amenintat cu 

disparitia totala? 

Exportul de energie electrica al Romaniei a depasit anul trecut nivelul de 10 TW si ne asteptam 

pentru anul in curs la o crestere si mai mare. In acelasi timp, sistemul national de irigatii este pe 

cale de disparitie, cu toate ca de ani buni incoace seceta este o constanta in agricultura noastra. 

Paradoxal, zonele amenintate cu desertificarea (Oltenia, Dobrogea) sunt zonele in care sunt 

instalate cele mai mari capacitati de generare a energiei electrice. Si totusi, energia pentru sistemul 

de irigatii este o marfa mult prea scumpa. Parlamentul Romaniei si-a asumat inca din toamna 

anului trecut votarea Programului national de irigatii, care presupunea intre altele alocarea unui 

miliard de euro pentru reabilitarea infrastructurii primare, pe o perioada de cinci ani. Legea nu a 

trecut, in schimb, in maximu trei luni, Romania va cadea din nou sub blestemul secetei. Complexul 

Energetic Oltenia este amenintat cu insolventa pentru ca nu are unde sa-si vanda energia, 

producatorii din surse regenerabile vand in piata libera la preturi negative uneori si nu-si pot 

valorifica certificatele verzi. Energia ieftina produsa in tara ia calea exportului, iar terenurile agricole 

se transforma in desert. 

Producatorii de energie verde au pierdut 1 miliard de euro 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/curtea-conturi-acuza-prejudicii-milioane-euro-nuclearelectrica-compania-dat-judecata-institutia-zece-procese-castigate-1_56d45c575ab6550cb8575be6/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/curtea-conturi-acuza-prejudicii-milioane-euro-nuclearelectrica-compania-dat-judecata-institutia-zece-procese-castigate-1_56d45c575ab6550cb8575be6/index.html
http://energy-center.ro/actualitate-news/de-ce-pleaca-energia-ieftina-din-romania-in-timp-ce-sistemul-de-irigatii-este-amenintat-cu-disparitia-totala/
http://energy-center.ro/actualitate-news/de-ce-pleaca-energia-ieftina-din-romania-in-timp-ce-sistemul-de-irigatii-este-amenintat-cu-disparitia-totala/
http://www.wall-street.ro/articol/Economie/195536/producatorii-de-energie-verde-au-pierdut-1-miliard-de-euro.html
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Dupa ce au investit 8 miliarde de euro in sectorul energiei regenerabile, companiile de profil au 

inregistrat pierderi de aproape 1 miliard de euro. Cauza este modificarea legislatiei care i-a adus 

pe dezvoltatorii de unitati de productie „la limita supravietuirii”. Pentru a-si recupera banii, 

companiile iau in calcul mai multe cai de atac, inclusiv un proces de arbitraj international. 

”Credem ca o solutie pentru recuperarea pierderilor companiilor din domeniul energiei regenerabile 

este inceperea unui demers juridic de arbitraj international. Nu este simplu, dar este posibil si avem 

motive sa credem ca poate sa fie un succes”, a declarat intr-un comunicat Ciprian Glodeanu, 

partener Wolf Theiss Romania si presedinte al Asociatiei Romane pentru Energie Fotovoltaica 

(RPIA). 

Potrivit lui Glodeanu, investitorii in energie verde se considera pacaliti de stat, care i-a atras intr-o 

capcana. Dupa ce au investit 8 miliarde de euro, acestor companii le-a fost diminuat sprijinul 

promis initial prin legislatie. 

"Statul roman a pacalit investitorii atragandu-i voit intr-o capcana, iar dupa ce acestia au adus in 

Romania peste 8 miliarde de euro, intr-o perioada de profunda criza economica in tara noastra, 

practic a schimbat peste noapte si fara nicio baza solida legislatia aruncand un intreg sector in 

haos si din nefericire, in final in faliment”, a adaugat Glodeanu. 

Calotă, ANRE: Bonusul de cogenerare pentru înaltă eficiență – sprijin investițional 

Autoritățile studiază conversia bonusului de cogenerare pentru înaltă eficienţă din sprijin 

operaţional în sprijin investiţional. „Ne gândim să transformăm acest sprijin operaţional (n.r. – 

bonusul de cogenerare) în sprijin investiţional”, a declarat Emil Calotă, vicepreşedintele ANRE, la 

a doua ediţie a forumului naţional „Thermal Energy Forum 2016”. 

Oficialul ANRE a mai spus că există situaţii în care discutăm despre monopoluri, un exemplu în 

acest sens fiind energia termică distribuită prin companii locale (n.r. – „radeţi”). „Din anul 2011 

există schema de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. Practic, 37 de producători în 

cogenerare primesc aceste sume, aproximativ un miliard de lei anual, plătit, în factura de energie, 

de către toţi cei aproximativ 9 milioane de consumatori de electricitate, deşi mult mai puţini sunt 

cei care beneficiază de energia termică produsă în cogenerare. Din cei 37 de producători, 12 

produc pentru autoconsum, iar 25 – pentru locuitorii unor oraşe”, a precizat Calotă, citat de focus- 

energetic.ro 

 

Reactorul 1 de la Cernavodă intră în procedura de revizie completă de 30 de ani. Va fi oprit 

mai mult de un an  

Începând cu 2016, Nuclearelectrica începe pregătirea pentru recondiţionarea de 30 de ani a 

Unităţii 1 de la Cernavodă, care presupune investiţii de 1,5 miliarde de dolari şi oprirea totală din 

funcţionare, pentru aproximativ un an şi jumătate, în orizontul de timp 2023. 

Din acest an, Unitatea 1 de la Cernavodă intră în procesul de recondiţionare generală de 30 de 

ani de la construcţie, proces care, odată terminat, va permite extinderea duratei de viaţă a 

reactorului cu încă 25 de ani.  Procedura, denumită tehnic refurbişare, presupune studii, analize, 

evaluări ale stării componentelor, definirea volumului de lucrări, încheierea de contracte pentru 

proiectare, procurare şi execuţie şi asigurarea finanţării necesare. 

http://www.investenergy.ro/calota-anre-bonusul-de-cogenerare-pentru-inalta-eficienta-sprijin-investitional/
http://www.economica.net/reactorul-1-de-la-cernavoda-intra-in-procedura-de-revizie-completa-de-30-de-ani-va-fi-oprit-mai-mult-de-un-an_115485.html
http://www.economica.net/reactorul-1-de-la-cernavoda-intra-in-procedura-de-revizie-completa-de-30-de-ani-va-fi-oprit-mai-mult-de-un-an_115485.html
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În 2023 - 2024, refurbişarea ar trebui să fie finalizată. 

 Informaţia privind apare într-un proiect de OUG al Ministerului Economiei ce vizează alocarea de 

fonduri suplimentare pentru Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 

Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat(ISCIR). “Începand cu anul 2016 unitatea 1 trebuie să se 

pregatească de refurbişarea de 30 de ani (de la construcţie), iar intenţia Guvernului României este 

de a demara lucrările de construcţie a unităţilor 3 şi 4 ce vor conduce automat şi la o creştere 

semnificativă a volumului activităţilor efectuate de ISCIR. Nu încape îndoială că nu se poate 

continua fără o mărire substanţială a capacităţii umane în domeniul nuclear al ISCIR. Totodată 

este necesară reînfiinţarea biroului ISCIR din cadrul complexului nuclear de la Cernavodă şi 

instruirea de specialişti în domeniul nucleară”, se arată în documentul citat. 

 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 

Preţuri şi volume 01.03 02.03 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 

Preţ mediu [Lei/MWh] 114,52 126,64 126,52 121,19 98,72 64,73 117,46 126,06 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

564,52 576,64 576,52 571,19 548,72 514,73 567,46 576,06 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

68.632 67.245 67.917 73.767 62.324 64.061 74.521 69.197 
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