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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Investiţiile în reţeaua electrică, estimate la circa 5 miliarde lei în următorii zece ani 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat Planul de dezvoltare a reţelei 

electrice de transport (RET) pe următorii 10 ani, respectiv până în 2025, iar investiţiile planificate 

se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei şi nu includ racordarea la reţea a noilor utilizatori, se arată 

într-un comunicat al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice 'Transelectrica', postat 

pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).  

Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, 

Transelectrica planifică dezvoltarea RET, ţinând seama de stadiul actual şi evoluţia prognozată a 

consumului, parcului de producţie şi schimburilor de energie electrică şi elaborează la fiecare doi 

ani un plan de dezvoltare pentru următorii 10 ani succesivi, supus aprobării ANRE şi proprietarului 

reţelei, scrie Agerpres. 

Prin Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2016 - 2025 s-au stabilit direcţii prioritare în ceea 

ce priveşte efectuarea investiţiilor. Se are în vedere, astfel, extinderea RET prin construcţia de linii 

noi şi retehnologizarea staţiilor existente, creşterea capacităţii de interconexiune, creşterea 

capacităţii de transport între zona de est (Dobrogea) şi restul Sistemului Energetic Naţional (SEN) 

interconectat, siguranţa alimentării consumului din zone deficitare şi retehnologizarea şi 

modernizarea staţiilor existente.  

5 miliarde lei pentru dezvoltarea reţelei de transport energie 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat planul de 

dezvoltare a reţelei electrice de transport (RET) pentru perioada 2016 – 2025, elaborat de 

compania naţională de transport al energiei Transelectrica, proiect ce presupune investiţii de 5 

miliarde lei (1,1 miliarde euro), a anunţat marţi compania. 

„Valoarea totală a investiţiilor planificate pe orizontul Planului de dezvoltare RET este estimată la 

circa 5 miliarde lei. Valoarea menţionată nu include investiţiile de racordare la RET a noilor 

utilizatori, finanţarea acestor investiţii fiind asigurată prin tariful de racordare plătit de utilizatorul 

racordat”, arată Transelectrica într-un comunicat transmis marţi Bursei de Valori Bucureşti (BVB). 

România, ruda săracă a Europei, prima la atingerea ţintelor privind energia verde cu preţul 

unor facturi cu 20% mai mari. Franţa sau Germania mai aşteaptă 

În ultimii cinci ani facturile plătite de consumatorii casnici de energie au crescut cu 20%, acestea 

fiind unele dintre cele mai mari mari procente înregistrate la nivel european, dar chiar dacă românii 

sunt printre codaşii Europei la mărimea salariilor, sunt fruntaşi în ceea ce priveşte grija faţă de 

mediu şi ponderea energiei verzi în consumul final de energie. 

http://www.capital.ro/investitiile-in-reteaua-electrica-estimate-la-circa-5-miliarde-lei-in-urmatorii-zece-ani.html
http://www.focus-energetic.ro/5-miliarde-lei-pentru-dezvoltarea-retelei-de-transport-energie-de-35414.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/romania-ruda-saraca-a-europei-prima-la-atingerea-tintelor-privind-energia-verde-cu-pretul-unor-facturi-cu-20-mai-mari-franta-sau-germania-mai-asteapta-15548508
http://www.zfcorporate.ro/energie/romania-ruda-saraca-a-europei-prima-la-atingerea-tintelor-privind-energia-verde-cu-pretul-unor-facturi-cu-20-mai-mari-franta-sau-germania-mai-asteapta-15548508
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Opt state europene atinseseră la finalul anului 2014 ţinta stabilită pentru anul 2020 în ceea ce 

priveşte ponderea energiei rege-nerabile în consumul final de energie, indicator care nu include 

doar consumul de electricitate, ci şi pe cel de combustibili din transporturi, de exemplu. 

Printre acestea se află România şi Bulgaria, cele mai sărace state din Uniune, dar care s-au 

dovedit mai harnice în promovarea energiilor verzi decât state dezvoltate precum Franţa sau 

Austria. Astfel, dacă la finalul anului 2020 din toată energia consumată în România  24% trebuia 

să fie verde, la finalul anului 2014 pe plan local aproape 25% din consumul energetic total era 

regenerabil. 

Comerţul internaţional cu electricitate s-a prăbuşit la jumătate. România a redevenit 

importator de energie 

În luna mai, România a fost nevoită să apeleze la importuri de energie pentru a putea acoperi 

consumul, o situaţie nemaintâlnită în ultimii doi ani. 

Soldul balanţei comerciale din schimburile cu energie transfrontalieră s-a prăbuşit, în prima 

jumătate a acestui an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În perioada ianuarie – iunie 2016, 

soldul balanţei comerciale transfrontaliere cu energie a înregistrat o scădere cu 50% faţă de 

ianuarie –iunie 2015, la 1,56 TWh, de la 3,06 TWh. Mai mult decât atât, în mai 2016, importurile 

de energie au fost mai mari decât exporturile cu 46 GWh, adică România a fost net importatoare 

de energie, o situaţie nemaintâlnită în ultimii doi ani. 

Exporturile din primele şase luni 2016 au fost de 4,21 TWh, în timp ce importurile au contabilizat 

2,65 TWh. În aceeaşi perioadă din 2015, exporturile totalizau 5,35 TWh iar importurile 2,3 TWh, 

după cum puteţi vedea şi în tabelul ataşat. 

Care este explicaţia? 

După cum explică Octavian Lohan, directorul Dispecerului Energetic Naţional şi director – adjunct 

al Transelectrica, mai mulţi factori au concurat la această situaţie defavorabilă pentru România. 

„Preţurile au fost mai mari la noi decât la vecini şi energia migrează către pieţele mai scumpe. 

Apoi, am avut reviziile unor agregate de la hidrocentrala Porţile de Fier şi revizia periodică a 

reactorului 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. A fost mai puţină energie în piaţă şi mai 

scumpă decât în pieţele vecine“, arată oficialul citat. Reamintim aici că, de la 1 ianuarie 2015, piaţa 

de energie din România s-a cuplat cu pieţele similare din Ungaria, Cehia şi Slovacia. În fiecare zi, 

se fac schimburi între ţări şi, funcţie de preţul de pe fiecare piaţă, energia mai ieftină se duce către 

piaţa care oferă un preţ mai bun. România a avut parte de două „lovituri“ concomitente, în primul 

semestru al acestui an, care au făcut ca banii câştigaţi din comerţul cu energie peste graniţe să se 

înjumătăţească: mai puţină energie în piaţă, din cauza Hidroelectrica şi Cernavodă, şi, pe cale de 

consecinţă, creşterea preţurilor pe piaţa locală, în comparaţie cu pieţele vecine, ceea ce a condus 

la importuri. 

Nevoia de decizii asumate pentru investiții strategice în energie. Reactoarele 3 și 4 de la 

Cernavodă: se caută răspuns în noua Strategie energetică, decizia rămâne la Guvern 

În ultimul Raport al Ministerului Energiei privind Strategia energetică se reiterează că Unitățile 3 și 

4 reprezintă un proiect prioritar, de importanță strategică. Decizia finală de investiție se va lua după 

clarificarea unor aspecte esențiale de natură comercială, și anume: calitatea aranjamentelor 

contractuale cu potențialul investitor; mărimea și durata ajutoarelor de stat oferite printr-o 

http://www.capital.ro/comertul-international-cu-electricitate-s-a-prabusit-la-jumatate-romania-a-redevenit-importator-de-energie.html
http://www.capital.ro/comertul-international-cu-electricitate-s-a-prabusit-la-jumatate-romania-a-redevenit-importator-de-energie.html
http://www.investenergy.ro/nevoia-de-decizii-asumate-pentru-investitii-strategice-energie-reactoarele-3-si-4-de-la-cernavoda-se-cauta-raspuns-noua-strategie-energetica-decizia-ramane-la-guvern/
http://www.investenergy.ro/nevoia-de-decizii-asumate-pentru-investitii-strategice-energie-reactoarele-3-si-4-de-la-cernavoda-se-cauta-raspuns-noua-strategie-energetica-decizia-ramane-la-guvern/
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eventuală schemă de susținere; asigurarea surselor de finanțare în următorii ani atât pentru 

extinderea duratei de viață a Unităților 1 și 2, cât și pentru construirea celor noi România va păstra 

mixul energetic până în 2030, după care câștigă teren gazul natural și energia nucleară în 

defavoarea cărbunelui, se menționează în Raportul intermediar publicat de Ministerul Energiei 

înainte de elaborarea strategiei Energetice. Prin urmare, producţia de energie electrică în România 

va continua să se bazeze, cel puțin până în anul 2030, atât pe combustibili fosili (cărbune și gaz 

natural) și energie nucleară, cât şi pe resurse regenerabile. Pentru a asigura un nivel ridicat al 

adecvanței Sistemului Energetic Național, investiția în noi capacități nucleare ar trebui sincronizată 

cu retragerea capacităților ineficiente pe bază de cărbune și, în măsura necesităților, înlocuirea lor 

cu unități ce pot funcționa la vârful curbei de sarcină. Mixul energiei electrice este astfel prezentat 

în Raportul consolidat al sesiunilor de lucru din cadrul procesului consultativ al etapei de analiză 

calitativă a sectorului energetic românesc, publicat de Ministerul Energiei. 

Transelectrica ar putea fi trasă în jos de datele slabe pe energie 

Investitorii se uită mai degrabă la perspectivele de dezvoltare ale activităţii decât la rezultatele pe 

T2, spun brokerii ♦ Compania vrea 5 mld. lei investiţii în următorii 10 ani, dublu faţă de perioada 

2008-2015. 

Transelectrica (TEL), companie controlată de statul român şi care operează sistemul naţional de 

transport al energiei electrice, ar putea fi afectată în trimestrul al doilea de datele slabe pe energie, 

în condiţiile în care producţia de energie s-a diminuat cu 4,7%, iar exporturile au fost mai mici cu 

12,4% faţă de T2/2015. 

Interesul investitorilor pentru titlurile TEL ar putea ţine însă cont mai mult de perspectivele de 

dezvoltare a activităţii decât de rezultatele aşteptate în trimestrul al doilea, susţin brokerii. 

Compania îşi va publica raportul semestrial pe 12 august. În perioada aprilie-mai, doar importurile 

de energie au avut o evoluţie favorabilă, cu 140% creştere faţă de aceeaşi perioadă din 2015. 

Transelectrica, cu 2,2 mld. lei capitalizare, unul dintre cei mai mari emitenţi de la BVB controlat de 

stat, a anunţat recent actualizarea planului de dezvoltare pe următorii 10 ani, elaborat o dată la doi 

ani. Valoarea investiţiilor se ridică la 5 miliarde de lei în următorul deceniu, faţă de 2,3 mld. lei în 

perioada 2008-2015. „Pe titlurile Transelectrica şi Electrica se remarcă creşteri semnificative în 

ultimele două luni. Interesul investitorilor pe acţiunile menţionate anterior s-ar putea baza mai mult 

pe perspectivele de dezvoltare a activităţii decât pe rezultatele aşteptate în T2 2016“, scrie într-un 

raport al Puls Capital, semnat  de Daniela Ropota. 

Acţiunile Transelectrica, companie la care statul are 58,7% din participaţie, sunt printre cele mai 

lichide la BVB, alături de cele ale Băncii Transilvania şi Romgaz, în contextul unor randamente 

plătite la dividende peste media dobânzilor bancare. 

 

 

 

 

 

http://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/transelectrica-ar-putea-fi-trasa-in-jos-de-datele-slabe-pe-energie-15554538
http://www.zf.ro/wikizf/compania-nationala-de-transport-al-energiei-electrice-transelectrica-s-a-8481419
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2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi volume 01.08 02.08 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08 09.08 

Preţ mediu [Lei/MWh] 164,87 177,88 168,61 163,36 162,67 169,43 108,31 138,03 164,64 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret PZU) 

614,87 627,88 618,61 613,36 612,67 619,43 558,31 588,03 614,64 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

82.896 82.373 79.827 82.385 79.117 74.381 68.406 78.781 77.507 

 

 
 
 
 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Furnizare si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Furnizare nu poate fi facuta responsabila, in nici un fel, pentru orice fel de daune 
sau probleme, care pot aparea ca urmare a utilizarii lor.  

Va rugam contactati EFT Furnizare pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


