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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Revoltă în industria regenerabilelor! Cum explică ANRE calculul cotei de certificate verzi, 

ce reclamă vocea comună a asociaţiilor de profil 

Se anunţă vremuri şi mai grele pentru producătorii de energie din surse regenerabile. Anunţul făcut 

de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE privind cota obligatorie 

de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de 

promovare prin certificate verzi pentru anul 2016, de 12,15%, a revoltat într-atât asociaţiile din 

industria regenerabilelor încât acestea au luat poziţie comună şi reclamă cota, considerând că este 

lovitura de graţie dată producătorilor.  

Cum explică ANRE calculul cotei pe 2016, pe ce scenariu s-a mers, reise din nota publicată pe 

site-ul Autorităţii, care va fi adusă la cunoştinţa Guvernului până la data de 30 iunie a anului curent.  

În scenariul de bază, ANRE a plecat de la gradul de realizare a obiectivului naţional.Conform 

ultimului Raport de progres al României pentru anii 2011 și 2012, “ponderile globale de energie 

din surse regenerabile în consumul final brut de energie din cei doi ani de raportare, respectiv 

21,20% şi 22,90%, depăşesc în mod semnificativ ponderea stabilită pentru traiectoria orientativă 

la nivelul anilor 2011/2012 de 19,04%”. Astfel, se constată că ponderea energiei din surse 

regenerabile din cel mai recent an raportat, anul 2012, are cel puţin valoarea stabilită în traiectoria 

orientativă pentru anul 2012. 

Impactul certificatelor verzi în factura consumatorului se va menţine constant în 2016 

În contextul dat, impactul certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electrică în 

anul 2016 se va menține constant la nivelul celui considerat pentru anul 2015, respectiv de 35 

lei/MWh, dau asigurări reprezentanţii ANRE.  

Producătorii de energie din surse regenerabile acuză "o lovitură de graţie" 

Menţinerea cotei de certificate verzi la un nivel foarte mic pentru al treilea an consecutiv reprezintă 

o lovitură de graţie pentru o mare parte dintre producătorii de energie din surse regenerabile, 

afirmă reprezentanţii asociaţiilor din domeniu, într-un comunicat. 

'Într-un prim demers comun de salvare a producătorilor din sectorul regenerabilelor, cele cinci 

asociaţii ce reprezintă industria energiei regenerabile reclamă, la unison, noua cotă anuală 

obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie. Această cotă care 

beneficiază de sistemul de promovare cu certificate verzi a fost stabilită de Autoritatea Naţională 

de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, de 12,15% faţă de 17% cât era iniţial stabilit în 

Legea 220, în baza căreia toţi producătorii şi-au făcut planurile de afaceri. Menţinerea cotei la un 

nivel foarte mic pentru al treilea an la rând este lovitura de graţie pentru o mare parte dintre 

producătorii de energie din surse regenerabile', se arată în comunicat.  

http://www.investenergy.ro/revolta-in-industria-regenerabilelor-cum-explica-anre-calculul-cotei-de-certificate-verzi-ce-reclama-vocea-comuna-a-asociatiilor-de-profil/
http://www.investenergy.ro/revolta-in-industria-regenerabilelor-cum-explica-anre-calculul-cotei-de-certificate-verzi-ce-reclama-vocea-comuna-a-asociatiilor-de-profil/
http://www.capital.ro/producatorii-de-energie-din-surse-regenerabile-acuza-o-lovitura-de-gratie.html
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Reprezentanţii asociaţiilor din industria regenerabilelor semnalează că în ultimele luni au fost puşi 

în faţa unei situaţii fără precedent: pe Piaţa Certificatelor Verzi - PCV nu s-a tranzacţionat niciun 

certificat verde la ultimele două sesiuni de tranzacţionare şi susţin că principala cauză a acestei 

situaţii este reducerea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile 

de energie, care beneficiază de sistemul de promovare cu certificate verzi.  

'Situaţia este alarmantă. Reducerea cotei în 2014 şi în 2015 şi menţinerea acesteia în continuare 

la un nivel scăzut de 12,15% faţă de 17% cât era stabilit în Legea 220, generează un excedent 

uriaş de certificate verzi care devin azi doar hârtii fără valoare. Această decizie, cuplată cu 

valabilitatea certificatelor verzi de 12 luni şi impozitarea certificatelor verzi la momentul acordării şi 

nu la momentul efectiv al vânzării înseamnă faliment iminent pentru marea parte dintre producătorii 

mici şi medii. PATRES a tras semnale de alarmă referitor la lipsa tranzacţiilor cu certificate verzi 

pe PCV, situaţie cu efecte deosebit de grave pentru o mare parte din investitorii în domeniul 

regenerabilelor', a afirmat Viorel Lefter, preşedintele Organizaţiei Patronale a Producătorilor de 

Energie din Surse Regenerabile din România - PATRES.  

La rândul său, Cătălina Dragomir, preşedintele Asociaţiei Române pentru Energie Eoliană 

(RWEA), menţionează că decizia ANRE de a ignora semnalele transmise de către piaţă şi de a 

menţine un nivel al cotei mult sub necesităţile economice ale producătorilor de energie 

regenerabilă 'creează un precedent periculos al cărui efect sunt convinsă că nu a fost evaluat 

corespunzător".  

ANRE umblă la reglementări. Scad costurile de racordare la reţelele electrice 

Prin modificări aduse cadrului de reglementare pentru stabilirea soluţiilor de racordare la reţelele 

electrice de interes public, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE 

vine în sprijinul utilizatorilor prin reducerea costurilor de racordare, simplificarea procedurii de 

racordare și posibilitatea ca aceştia să poată beneficia de cea mai avantajoasă soluţie de 

racordare, se precizează într-un comunicat al Autorităţii. 

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, în şedinţa din 01.07. 2015, Ordinul nr. 102 /2015 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele 

electrice de interes public care reprezintă forma revizuită a Regulamentului privind stabilirea 

soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul 

ANRE nr. 129/2008. 

Regulamentul privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes 

public reglementează etapele şi procedurile necesare pentru stabilirea soluţiei sau a variantelor 

de soluţie pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public și stabileşte normele 

de conţinut pentru fişele şi studiile de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică a tuturor 

categoriilor de utilizatori. 

Modificările introduse de noul ordin sunt, în principal, următoarele: 

– Simplificarea procesului de racordare a locurilor de producere şi a locurilor de consum şi de 

producere de mică putere prin modificarea modului de stabilire de către operatorul de reţea a 

soluţiei de racordare a locurilor de producere, pentru îndeplinirea condiţiilor impuse de Legea nr. 

121/2014 privind eficienţa energetică. 

http://www.investenergy.ro/anre-umbla-la-reglementari-scad-costurile-de-racordare-la-retele-electrice/
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– Operatorul de reţea căruia i-a fost adresată cererea de racordare este responsabil pentru 

elaborarea, după caz, a fişei de soluţie sau a studiului de soluţie. 

– A fost prevăzută, în mod explicit, posibilitatea ca operatorul de reţea să încheie contractul pentru 

elaborarea studiului de soluţie cu un operator economic atestat, ales de către utilizator. 

Capcanele în care vor să te prindă furnizorii de electricitate 

Eliminarea taxei radio-TV, scutirea de la plata certificatelor verzi şi a taxei de cogenerare sau 

promisiunea unor pene mai puţine sunt principalele capcane pe care furnizorii de energie le întind 

consumatorilor care vor să îşi schimbe compania care îi alimentează 

Românii îşi pot schimba furnizorul de energie electrică însă, odată cu liberalizarea treptată a pieţei, 

apar tot soiul de „oferte“ care sună bine la prima vedere, dar care conţin mai multe capcane. 

Între acestea se află diverse artificii prin care se promit preţuri mai mici, cum ar fi eliminarea taxei 

radio-tv, a cotei de certificate verzi sau a bonusului de cogenerare de înaltă eficienţă, însă aceste 

oferte nu au bază legală deoarece contribuţiile respective sunt obligatorii pentru orice consumator 

din România. 

„Din totalul facturii, energia în sine, care poate fi negociată, este doar o treime“, avertizează Ion 

Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER). Restul 

înseamnă tarife de distribuţie, de transport, taxe (TVA şi accize), taxa radio-TV sau contribuţiile 

pentru energia regenerabilă şi cogenerarea de înaltă eficienţă. Iată care sunt cele mai frecvente 

capcane. 

** Taxa radio-TV. Este obligatorie conform legislaţiei actuale, iar dacă vreun furnizor vă face o 

ofertă care nu include această taxă acest lucru nu vă scuteşte de plata ei. 

** Cota de certificate verzi. Dacă un furnizor promite scutirea de la plata certificatelor verzi, care 

acum reprezintă circa 7% din factură, consumatorii trebuie să ceară detalii şi despre aceasta, 

deoarece nu se poate face o comparaţie justă, arată Cristina Micu, membru în Comitetul Director 

al AFEER. Ea avertizează că aceia care acceptă astfel de oferte se vor trezi la finalul anului cu o 

factură de regularizare privind certificatele verzi, deoarece sunt obligatorii pentru orice consumator 

din ţară. Certificatele verzi reprezintă subvenţia prin care populaţia şi industria susţin sectorul de 

energie regenerabilă. 

** Cogenerarea de înaltă eficienţă. Şi această contribuţie este obligatorie prin lege. Contribuţia 

pentru cogenerare este un sprijin gândit de statul român pentru modernizarea termocentralelor 

care produc energie electrică şi energie termică şi care au un randament ridicat. 

** Furnizorul nu e distribuitorul. În anumite cazuri, numele lor seamănă, dar este vorba de companii 

diferite. Distribuitorul este cel care deţine „sârma“, cablul de alimentare, în vreme ce furnizorul este 

cel ce îţi vinde energia care circulă prin fire. „Sunt foarte mulţi clienţi cărora li se induce ideea că 

dacă îşi schimbă furnizorul s-ar putea să aibă probleme de distribuţie. Nu este cazul, nu are nicio 

legătură“, a afirmat Laurenţiu Urluescu, membru în Comitetul Director al AFEER. 

** Furnizorul nu rezolvă penele. De asemenea, sunt şi furnizori care promit să fie mai puţine pene 

de curent sau reluarea alimentării mult mai rapid în cazul întreruperilor, dar acest lucru nu este 

posibil. „Este fals. Trebuie să aveţi în vedere că prin contractul de furnizare nu se poate modifica 

niciun parametru tehnic din avizul tehnic de racordare“, a mai spus Urluescu. 

http://adevarul.ro/economie/bani/capcanele-vor-prinda-furnizorii-electricitate-1_559becd9f5eaafab2c5590e3/index.html
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** Atenţie la profilul de consum! Dacă aţi convenit un anumit preţ cu un furnizor şi estimaţi că o să 

consumaţi lunar 100 kWh, dar la finalul lunii consumaţi 150 kWh, atunci diferenţa suplimentară va 

veni la un preţ mai mare. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul în care îi spuneţi că aveţi nevoie de 

mai multă energie seara, dar consumaţi în alt moment al zilei. 

** Capcana preţului mic. Dacă aţi primit o ofertă cu un preţ foarte mic al energiei, atenţie la condiţiile 

de livrare! Este posibil ca acel preţ să fie valabil doar pentru prima lună sau doar pentru cantităţi 

mari. Spre exemplu, ar putea fi preţ valabil pentru 5 MWh, adică 5.000 kWh, în condiţiile în care 

consumul dumneavoastră nu depăşeşte 100-200 kWh. Concomitent, trebuie văzut termenul de 

plată şi penalităţile. 

** Nu te mai poţi întoarce. Odată ce un consumator casnic a optat pentru schimbarea furnizorului 

implicit, nu se mai poate întoarce în sistem reglementat. Adică, nu va mai putea primi energie la 

preţ calculat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), ci va 

primi toată energia de pe piaţa liberă, în funcţie de fluctuaţiile acesteia. 

Liberalizarea pieţei, gata în 2017 

De la 1 iulie, populaţia primeşte 50% din energia consumată de pe bursa de energie la preţuri 

concurenţiale, iar restul la preţ reglementat. În factură, acest lucru este detaliat sub acronimul CPC, 

ceea ce înseamnă Componenta de Piaţă Concurenţială. Liberalizarea totală a se va face de la 1 

ianuarie 2018, când energia va fi 100% contractată în mod liber de pe bursa de specialitate. În 

cazul companiilor, liberalizarea s-a terminat deja, firmele fiind în piaţa liberă din 2014. 

Dereglementarea sectorului de energie electrică a fost condiţie cerută în acordul României cu FMI 

şi Comisia Europeană. 

Deschiderea pieţei de energie vine cu un nou tip de factură şi cu anumite capcane. La ce 

trebuie să fie atenţi cei care vor să-şi schimbe furnizorul de curent 

Din primăvara anului viitor toţi consumatorii de energie electrică din România vor primi un singur 

tip de factură la electricitate, fie că este vorba de o garsonieră din Bucureşti sau de Alro, în care 

sunt detaliate toate elementele de cost.  

Odată cu deschiderea pieţei şi pentru populaţie, pentru care de la 1 iulie 50% din energia 

consumată este achiziţionată la un preţ liber, vor apărea şi oferte pentru schimbarea furnizorului. 

Specialiştii din domeniu avertizează însă că deja au apărut capcanele. 

„În acest moment, diferenţa de preţ dintre componenta reglementată şi cea din piaţa liberă este de 

circa 10%, dar dacă lucrurile vor evolua în aceeaşi manieră ca până acum, la momentul în care se 

vor elimina preţurile reglementate cele două componente vor fi aproape egale. Companiile de 

furnizare deja aşteaptă momentul când vor putea face oferte pentru casnici, dar încă sunt elemente 

în factură care nu sunt pe deplin înţelese. În continuare, sunt mulţi oameni care nu ştiu că doar o 

treime din ceea ce plătesc lunar este energia pură, restul fiind alte tarife sau taxe“, a declarat Ion 

Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER). 

De la 1 iulie, jumătate din energia pe care o consumă un apartament este achiziţionată de furnizor 

direct din piaţa liberă, restul fiind în continuare facturat la un preţ reglementat, stabilit de Autoritatea 

Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

http://www.zfcorporate.ro/energie/deschiderea-pietei-de-energie-vine-cu-un-nou-tip-de-factura-si-cu-anumite-capcane-la-ce-trebuie-sa-fie-atenti-cei-care-vor-sa-si-schimbe-furnizorul-de-curent-14558963
http://www.zfcorporate.ro/energie/deschiderea-pietei-de-energie-vine-cu-un-nou-tip-de-factura-si-cu-anumite-capcane-la-ce-trebuie-sa-fie-atenti-cei-care-vor-sa-si-schimbe-furnizorul-de-curent-14558963
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(ANRE). Astfel, pentru energia reglementată consumatorul final plăteşte 0,37 lei pe kWh, în timp 

ce pentru componenta luată din piaţa liberă preţul este de 0,41 lei pe kWh. La finalul anului 2017 

însă, toată energia va fi cumpărată direct din piaţa liberă, componenta reglementată urmând să 

dispară. În acest moment este de aşteptat ca deodată cei aproape 9 milioane de consumatori 

casnici de energie din România să devină interesanţi şi pentru alte companii de furnizare dincolo 

de tradiţionalele Electrica, Enel, CEZ sau E.ON. 

Aceeaşi factură pentru toţi 

„De la 1 martie 2016, toţi consumatorii de energie vor avea acelaşi tip de factură“, a declarat Mihai 

Beu, director comercial în cadrul Electrica Furnizare. Factura prezintă aceleaşi informaţii, adică un 

consumator poate vedea câtă energie a consumat, la ce preţ, ce accize plăteşte, care este 

contribuţia pentru certificatele verzi sau pentru cogenerare. Noutatea este că acelaşi tip de factură 

va primi şi un consumator dintr-o garsonieră din Bucureşti, dar şi Alro, cel mai mare consumator 

de energie din România. 

Deşi oamenii din domeniu nu se aşteaptă la o efervescenţă similară cu cea înregistrată pe piaţa 

de telecom de exemplu, în mod cert anumiţi clienţi casnici îşi vor schimba furnizorul. Dacă o fac 

înainte de finalul anului 2017, aceştia nu mai au posibilitatea de a reveni pe teritoriul reglementat. 

„Anul trecut, circa 1.300 de consumatori din sfera reglementată au utilizat de eligibilitate (adică au 

decis să-şi schimbe furnizorul de energie şi odată cu asta să treacă în zona concurenţială a pieţei 

prin renunţarea la tarfiul reglementat – n.red.)“, a precizat Marius Cernat, director în cadrul ANRE. 

Care sunt capcanele? 

Odată cu deschiderea pieţei, au apărut deja unele companii care încearcă să câştige cote de piaţa 

bazându-se mai ales pe lipsa de informare a consumatorilor. 

În primul rând, furnizorul de energie este o entitate diferită de distribuitorul de energie. Primul este 

cel care asigură serviciul de alimentare, în timp ce al doilea este proprietarul infrastructurii de 

distribuţie. Dacă un consumator schimbă furnizorul, nu schimbă şi distribuitorul. 

„Unii spun că dacă-ţi schimbi contractul de furnizare atunci se reduce durata întreruperilor sau 

creşte calitatea energiei. Acest lucru este fals. Distribuitorul nu are legătură cu furnizorul“, explică 

reprezentanţii AFEER. 

Sunt şi alte elemente. 

„Sunt unele oferte în care unii furnizori susţin că noii consumatori vor fi scutiţi de plata certificatelor 

verzi, de taxa de cogenerare sau de taxa radio-TV. Este fals“, au completat sursele citate. 

În perioada următoare, furnizorii de energie sunt obligaţi să demareze campanii de informare 

pentru consumatorii casnici, costurile acestor campanii urmând să fie recunoscute în facturi, adică 

vor fi plătite tot de consumatorul final. Potrivit ANRE aceste costuri se ridică la circa 1% din costul 

de furnizare pe client, care este în acest moment de 4,5 lei pe client pe lună. Practic, într-un an, 

costurile acestor campanii ar putea ajunge la circa 4,8 milioane de lei (aproximativ un milion de 

euro pe an). 
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ANRE clarifica disputele privind exportul de energie electrica dupa cuplarea pietelor pentru 

ziua urmatoare 

In urma  aparitiei, in spatiul public, a unor puncte de vedere cu privire la cresterea exporturilor de 

energie electrica ale Romaniei dupa  cuplarea  pietelor pentru ziua urmatoare, dorim sa facem 

urmatoarele precizari: 

Aderarea Romaniei la proiectul 4M MC face parte din strategia Romaniei, parte integranta din 

strategia UE privind infiintarea pietei interne europene. Aceasta strategie are ca suport legal 

tratatul UE privind eliminarea barierelor din piata interna europeana (a se vedea Directiva 

2009/72/CE, Regulamentul CE 714/2009 si comunicarea Comisiei Europene din 15.11.2012). 

Proiectul realizeaza  cuplarea pietelor pentru ziua urmatoare din cele 4 state si este primul pas 

pentru atingerea obiectivului final, crearea pietei unice europene, conform art. 36 lit. a, b, c din 

Directiva 72. Pentru Romania acest pas a fost vital, si, avand in vedere pozitia geografica a tarii, 

era unica posibilitate de a se integra in piata europeana, riscand altfel sa ramana izolata, cu 

consecinte dintre cele mai nefaste. 

Incheierea de tranzactii transfrontaliere pe aceasta piata, la fel ca si cele pe termen mediu si lung, 

depinde de limita fizica a capacitatii de interconexiune dintre Romania si Ungaria, singura tara 

dintre cele 3 cu care Romania are frontiera. Alocarea de capacitate dintre cele doua tari se face 

de cele doua OTS-uri, Transelectrica si MAVIR, prin mecanism comun in baza unui acord bilateral. 

Mecanismul de alocare a capacitatii consta in organizarea de licitatii anuale, lunare, zilnice si 

intrazilnice. Cele anuale , lunare si intrazilnice sunt explicite, adica se liciteaza doar capacitate de 

transport, iar cele zilnice sunt implicite, adica se aloca simultan cu energia si capacitate, prin 

mecanismul de cuplare. 

Deoarece Romania, comparativ cu Ungaria, are un potential de producere a energiei electrice si 

deci de export mult mai mare, la licitatiile pe termen mediu si lung se adjudeca aproape intreaga 

capacitate pe sensul RO-HU si in proportie foarte mica pe sensul HU-RO, pentru fiecare interval 

orar. Astfel pentru piata cuplata ramane un disponibil foarte mic de capacitate pe sensul RO-HU, 

pana la circa 30 MWh/h si un disponibil mult mai mare, intre 1000-1500 MWh/h pe sensul HU-RO, 

aplicand principiul netuirii. 

Schimbare de reguli pe piaţa de echilibrare. Participanţii, taxaţi pentru dezechilibrul de la 

notificare 

Evoluţiile în sistemul energetic, experienţa acumulată în operarea Pieţei de Echilibrare, precum şi 

solicitările participanţilor la piaţă determină Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei – ANRE să revizuiască regulile pieţei de echilibrare referitoare la calculul penalităţii în caz 

de livrare parţială a energiei de echilibrare, taxa pentru dezechilibrul de la notificare, redistribuirea 

costurilor şi veniturilor suplimentare.  

Documentul de discuţie de modificare a unor reguli privind piaţa de echilibrare a fost publicat încă 

din data de 7 aprilie 2015, urmare a observaţiilor primite şi a analizei simulărilor efectuate, ANRE 

operând noi modificări, după cum urmează: 

– a fost modificat modul de redistribuire a costului suplimentar respectiv a venitului suplimentar 

provenit din echilibrarea sistemului prin alocarea fiecărei părţi responsabile cu echilibrarea (PRE) 

http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/anre-clarifica-disputele-privind-exportul-de-energie-electrica-dupa-cuplarea-pietelor-pentru-ziua-urmatoare/
http://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/anre-clarifica-disputele-privind-exportul-de-energie-electrica-dupa-cuplarea-pietelor-pentru-ziua-urmatoare/
http://www.investenergy.ro/schimbare-de-reguli-pe-piata-de-echilibrare-participantii-taxati-pentru-dezechilibrul-de-la-notificare/
http://www.investenergy.ro/schimbare-de-reguli-pe-piata-de-echilibrare-participantii-taxati-pentru-dezechilibrul-de-la-notificare/
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a unei cote, pe baza aportului la dezechilibrul sistemului din fiecare interval de dispecerizare, 

recompensând pe cei care au contribuit la echilibrarea sistemului; 

– în scopul stimulării participanţilor la piaţă de a notifica programul de producţie real şi a contracta 

corespunzator energia, a fost limitată aplicarea dispoziţiilor de dispecer. În acest fel, notificarea 

unei variaţii de putere care depaşeşte posibilităţile de realizare a acesteia este penalizată atât prin 

dezechilibrul de la notificare cât şi prin preţul pieţei de echilibrare;  

– a fost introdusă posibilitatea translatării ofertei la creştere de putere şi introducerea ofertei la 

reducere de putere . 

Contorul inteligent, o necunoscută de peste 700 de milioane de euro 

Până la finalul acestui an, operatorii de distribuţie a energiei electrice, în baza unor proiecte pilot, 

ar trebui să-şi prezinte planurile de implementare a contoarelor inteligente pentru perioada 2016-

2020, calendarul naţional pentru acest demers urmând să fie aprobat în martie 2016, potrivit unui 

ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. În total, investiţia necesară 

pentru montarea acestor dispozitive în cele aproape 9 milioane de puncte de consum s-ar ridica 

la peste 700 de milioane de euro, după cum arată studiile publicate de Comisia Europeană, la 

finalul anului 2020, 80% dintre casele românilor urmând să aibă un astfel de „gadget“. Ţinta este 

mult prea generoasă, spun însă oamenii din domeniul energetic. 

Contorul inteligent, aşa-numitul smart meter, permite un flux bidirecţional de informaţii între punctul 

de consum şi distribuitorul de energie, printre potenţialele beneficii fiind facturarea cu o mai mare 

acurateţe sau identificarea în timp real a defecţiunilor. În medie, investiţia într-un astfel de dispozitiv 

la acest moment se ridică la circa 100 de euro, costul urmând să fie suportat de utilizatorul final. 

La nivelul anului 2022, toţi românii ar urma să aibă astfel de contoare în case. 

„Pe baza propunerilor operatorilor de distribuţie concesionari şi în urma analizelor cost-beneficiu 

efectuate asupra rezultatelor implementării proiectelor-pilot, ANRE aprobă până la 15 martie 2016 

calendarul naţional de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă“, se arată într-un ordin 

al ANRE publicat la finalul anului trecut. 

Distribuitorii spun însă că ritmul de implementare setat pentru România este mult prea alert şi că 

sunt şi alte lucruri care ar trebui rezolvate înainte. 

„Avem întrebări legate de fezabilitatea acestui proiect. Procentul de 80% este agresiv şi nu pare 

fezabil în actualul cadru de reglementare. În plus sunt şi alte lucruri care ar trebui avute în vedere, 

cum ar fi investiţii în împământarea cablurilor sau alte modernizări în reţelele de distribuţie“, este 

de părere Martin Zmelik, directorul general al CEZ România, companie care „aprinde becul“ pentru 

aproape 1,4 milioane de clienţi din zona Olteniei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zfcorporate.ro/energie/contorul-inteligent-o-necunoscuta-de-peste-700-de-milioane-de-euro-14547423
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2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

OPCOM 
 

 Preturi inregistrate pe PZU 

Preţuri şi 
volume 

01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

162,41 161,72 141,77 131,98 140,04 205,18 212,30 187,20 186,76 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

612,41 611,72 591,77 581,98 590,04 655,18 662,30 637,20 636,76 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

55.974 56.824 56.277 53.344 50.451 55.422 59.619 58.889 57.991 

 

 
 

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 


