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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Explicatia facturilor uriase la curent: Cum inghit companiile de distributie jumatate din banii 

platiti de populatie pentru energia electrica 

Ponderea costurilor de operare a retelelor electrice in pretul total al energiei platite de populatie 

este uriasa, fapt confirmat de doua rapoarte prezentate in aceasta saptamana, unul realizat de 

BCR, iar celalalt de Consiliul Concurentei. Sunt bani care se duc la distribuitori si transportator 

(Transelectrica), acestia profitand de monopolul natural pe piata si de faptul ca au o activitate 

reglementata. Si chiar daca la nivelul de trai, Romania se situeaza printre ultimele locuri in UE, la 

cheltuielile cu transportul si distributia se afla printre primele. Studiul BCR arata ca tarifele de 

distributie si furnizare reprezinta 49% din pretul energiei platite de consumatorii casnici, iar 

transportul 5%. In schimb, investigatia de piata realizata de Consiliul Concurentei arata ca 

ponderea costurilor de operare a retelelor era la nivelul anului 2013 de 58%, exceptand taxele. 

Culmea este ca tot distribuitorii sunt cei nemultumiti. Acestia vor sa dea in judecata reglementatorul 

de energie pentru ca le-a redus pentru 2015 rata reglementata a rentabilitatii de la 8,5% la 7,7%. 

Adica, le-a mai redus din profitul garantat. 

Aceasta pondere este greu de justificat mai ales ca distribuitorii nu se pot lauda cu investitii 

serioase in retele. Principalii distribuitorii sunt: Electrica, ENEL, CEZ si E.ON. 

Ce arata studiul BCR: Tarifele de distributie si furnizare au o pondere de 49% din pret, transportul 

are 5%, iar serviciile de sistem -3% in pretul final platit de consumatorul casnic. La consumatorii 

industriali situatia e mai blanda, in sensul ca ponderea distributiei si furnizarii reprezinta 22%, iar 

transportul- 8%, iar serviciile de sistem-5%. Vezi documentul atasat. Ce arata investigatia 

Consiliului Concurentei: In raport cu celelalte state din Uniunea Europeana, costurile de operare a 

retelelor inregistreaza un nivel ridicat in Romania in raport cu pretul de comercializare al energiei 

electrice. Astfel, pentru consumatorii casnici, care sunt preponderent conectati la reteaua de joasa 

tensiune, ponderea costurilor de operare a retelelor era la nivelul anului 2011 de cca. 62% din 

costurile totale cu energia electrica inregistrate (exceptand taxele), Romania clasandu-se astfel pe 

penultimul loc intre statele membre (dupa ce in anul 2010 s-a situat chiar pe ultimul loc). In anul 

2013 se constata o usoara scadere a ponderii costurilor de operare a retelelor in costurile totale 

cu energia electrica, acestea inregistrand un nivel cca. 58%, insa nu s-a determinat daca aceasta 

scadere a ponderii costurilor de operare este datorata cresterii preturilor energiei electrice in anul 

2013 (in raport cu anul 2011) sau eficientizarii operarii retelelor. 

Punct de vedere AFEER profit Transelectrica 

CNTEE Transelectrica a anunțat, recent, rezultate financiare excepționale pentru anul 2014. 

Conform Raportului anual preliminar 2014, profitul din exploatare al companiei a crescut cu circa 

82% (de la 249 milioane lei în anul 2013, la 454 milioane lei în 2014), profitul net s-a majorat de la 

200 milioane lei în 2013, la 374 milioane lei în 2014 (circa 85%), iar profitul pe acţiune a ajuns la 

5,05 lei (de la 2,74 lei în 2013, reprezentând un avans de 84%).  

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-19555888-cum-inghit-companiile-distributie-jumatate-din-banii-platiti-populatie-pentru-energia-electrica.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-19555888-cum-inghit-companiile-distributie-jumatate-din-banii-platiti-populatie-pentru-energia-electrica.htm
http://www.afeer.ro/?page=120
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Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) îşi exprimă uimirea, dar şi 

îngrijorarea faţă de această situație, de excepție, înregistrată de către CNTEE Transelectrica. 

Pentru orice societate, astfel de rezultate sunt demne de toată lauda, însă în cazul Transelectrica 

- o companie a cărei activitate este reglementată de Autoritatea de Reglementare în domeniul 

Energiei - o creștere a profitului, într-un singur an, cu peste 80% nu face decât să ridice semne de 

întrebare din partea participanților la piață. 

Este greu de înțeles cum a explodat profitul Transelectrica, în condițiile unei scăderi a consumului 

de energie pe piaţa internă (conform datelor furnizate de INS, consumul final de energie electrică 

a fost de 49,25 TWh în anul 2014, faţă de 49,78 TWh în 2013), precum și a eliminării, începând cu 

luna august 2013, a tarifului corespunzător componentei de injecţie şi extracţie a energiei (atât 

pentru import, cât şi pentru export). Pe de altă parte, Autoritatea Naţională de Reglementare în 

domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, la 1 ianuarie 2014, creşterea tarifului mediu de transport 

pentru Transelectrica cu 1 leu/MWh şi, începând cu 1 iulie, cu încă 0,34 lei/MWh. 

Evoluţia pozitivă a indicatorilor financiari ai Transelectrica ar putea însemna o influenţă directă, dar 

în sens negativ, reprezentând majorarea preţului la consumatorii finali de energie electrică. 

Ne dorim ca poziția AFEER față de rezultatele excepționale ale Transelectrica în anul 2014 să fie 

înțeleasă ca o preocupare a furnizorilor față de consumatori, exprimându-ne totodată speranța 

într-o reglementare echitabilă pentru toţi participanţii la piaţă. 

Anul recordurilor: România a produs şi exportat cea mai mare cantitate de energie din 

ultimul deceniu 

În 2014, România a avut cel mai bun an de producţie de energie din 2003 încoace, cheia fiind 

exporturile. Energia verde a atins şi ea un nivel record. Până şi CE Oltenia a avut patru luni 

„formidabile“.  

Contextul regional, dar şi producţia de energie verde care a coborât preţurile în piaţă, au creat 

premisele unor exporturi record de energie anul trecut şi au format spaţiu de acţiune şi pentru 

producători tradiţionali, astfel că anul 2014 poate fi considerat unul record pe mai multe paliere ale 

sectorului energetic. 

„Din octombrie, anul trecut, am avut patru luni formidabile“, spune Laurenţiu Ciurel, directorul 

general al Complexului Energetic (CE) Oltenia. 

Potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor publicate de Reţeaua Europeană a Operatorilor de 

Sisteme de Transport de Energie (ENTSO-E), anul trecut producţia de energie a României a 

depăşit pragul de 60,2 TWh pentru prima dată din 2003, ultimul pentru care în statisticile europene 

apar date despre piaţa locală de energie. 

La preţul mediu spot al energiei de anul trecut, de circa 34,6 euro pe MWh, rezultă că valoarea 

acestei producţii a fost de circa 2 miliarde de euro. 

Nu consumul intern a fost cheia din spatele acestei evoluţii, ci conjunctura din afara graniţelor 

României. 

http://www.zfcorporate.ro/zf-print/prima-pagina/anul-recordurilor-romania-a-produs-si-exportat-cea-mai-mare-cantitate-de-energie-din-ultimul-deceniu-13926492
http://www.zfcorporate.ro/zf-print/prima-pagina/anul-recordurilor-romania-a-produs-si-exportat-cea-mai-mare-cantitate-de-energie-din-ultimul-deceniu-13926492


 

3 

 

Tot potrivit datelor ENTSO-E, România a trimis peste graniţe anul trecut aproape 8,5 TWh de 

energie, nivel record în ultimii 11 ani de zile, circa 14% din tot ceea ce s-a produs fiind trimis pe 

pieţele din Bulgaria, Serbia sau Ungaria. 

Comparativ cu 2013, exporturile României au crescut cu aproape 80%, având o valoare de 

aproape 300 de milioane de euro, potrivit calculelor ZF. 

Cea mai mare parte a cantităţii de energie trimisă peste graniţe a venit din surse regenerabile, 

producţia de energie verde atingând la rândul ei un nivel record. 

Astfel, în 2014 au fost injectaţi în reţea peste 7,85 TWh de energie venită de la eoliene, solare sau 

mici hidrocentrale, cu 25% mai mult faţă de anul 2013, potrivit Transelectrica. Ponderea energiei 

verzi în totalul producţiei a fost de peste 13%. 

Romania exporta de miercuri gaze in Republica Moldova 

Livrările de gaze din România pentru Republica Moldova prin conducta Iaşi - Ungheni vor începe 

miercuri, a anunţat marţi premierul Republicii Moldova, Chiril Gaburici. 

''Gazoductul Iaşi - Ungheni îşi va începe activitatea cu ziua de miercuri; desfăşurăm deja discuţii 

la capitolul gazoductului Ungheni - Chişinău, ceea ce ne va da posibilitatea să acoperim întreaga 

ţară cu gazul din România şi să creăm o concurenţă loială pe piaţa energetică din Republica 

Moldova'', a declarat Chiril Gaburici în cadrul unei conferinţe de presă susţinute alături de 

secretarul adjunct de stat al SUA, Antony Blinken, potrivit Unimedia. 

Gazoductul Iaşi-Ungheni a fost inaugurat la 27 august 2014, de Ziua Independenţei, la un an de 

la lansarea construcţiei acestuia, aminteşte Radio Chişinău. Contractul de livrare a gazului din 

România, prin gazoductul Iaşi-Ungheni, a fost semnat la 22 decembrie 2014 de către autorităţile 

de la Chişinău şi cele de la Bucureşti. 

De la începutul anului, Republica Moldova cumpără gaze naturale din Federaţia Rusă la preţul de 

332 de dolari/1.000 mc. La momentul semnării contractului, preţul gazului românesc era mai ieftin 

decât cel importat din Rusia cu cel puţin 50 de dolari/1.000 mc. Prevăzută să reducă dependenţa 

Republicii Moldova de gazele ruseşti, conducta urmează a fi extinsă până la Chişinău. 

România, a 7-a ţară la nivelul UE în funcţie de eoliene noi instalate anul trecut, în ciuda 

înjumătăţirii investiţiilor 

Anul trecut s-au montat cu 50% mai puţine turbine în România comparativ cu 2013, dar cu toate 

aceasta piaţa locală a mai urcat o poziţie la nivel european în topul celor mai mari pieţe pentru 

energia eoliană, terminând anul 2014 pe locul 10 în funcţie de capacitatea totală. În funcţie doar 

de eolienele noi montate anul trecut, România a fost a şaptea cea mai mare piaţă din UE. 

„Investiţiile în proiectele eoliene s-au situat anul trecut între 12,1 şi 18,7 miliarde de euro. Proiectele 

eoliene pe uscat au atras între 8,9 miliarde de euro şi 12,8 miliarde de euro, în timp ce proiectele 

offshore au atras între 4,2 miliarde de euro şi 5,9 miliarde de euro“, arată cel mai nou raport publicat 

de Asociaţia Europeană a Energiei Eoliene (EWEA). 

La nivelul întregii capacităţi instalate, Germania a fost cea mai mare piaţă anul trecut, urmată de 

Marea Britanie, Suedia şi Franţa. 

http://www.capital.ro/romania-exporta-de-miercuri-gaze-in-republica-moldova.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/romania-a-7-a-tara-la-nivelul-ue-in-functie-de-eoliene-noi-instalate-anul-trecut-in-ciuda-injumatatirii-investitiilor-13932283
http://www.zfcorporate.ro/energie/romania-a-7-a-tara-la-nivelul-ue-in-functie-de-eoliene-noi-instalate-anul-trecut-in-ciuda-injumatatirii-investitiilor-13932283
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„În pieţele emergente din Europa Centrală şi de Est s-au instalat 838 MW, adică 7,1% din totalul 

instalărilor. În 2014 aceste ţări au reprezentat o felie mai mică din totalul pieţei europene 

comparativ cu anul 2013 când procentul a fost de 16%. Cauzele au fost schimbările retroactive de 

legislaţie din România şi incertitudinile legate de impactul schimbărilor în schema de sprijin din 

Polonia“ se mai arată în documentul citat. 

Din iulie 2013, schema de sprijin pentru energia verde s-a modificat, principala cauză fiind 

presiunea făcută de marii consumatori industriali afectaţi de creşterea preţurilor la energie. 

Astfel, de la acel moment Guvernul a decis amânarea temporară a acordării unui număr de 

certificate verzi pentru fiecare megawatt-oră produs şi livrat de producătorii de energie electrică 

din surse regenerabile după cum urmează: un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, 

cu puteri instalate de cel mult 10 MW, un certificat verde pentru centralele eoliene, două certificate 

verzi pentru centralele electrice solare. 

Recuperarea certificatelor verzi amânate se va face începând cu cu 31.03.2017 pentru 

hidrocentrale şi proiecte solare, respectiv începând cu 01.01.2018 pentru eoliene. Practic, în loc 

de a primi deodată două certficate verzi, investitorul într-o centrală eoliană primeşte acum doar 

unul, pe celălalt urmând să-l recupereze din 2018. La solare, investitorii primesc 4 certificate verzi 

în loc de 6, celelalte două urmând să fie recuperate din 2017. 

Condiţia pentru a putea beneficia de această schemă de sprijin, chiar şi cu amânările introduse, a 

fost ca proiectele să fie finalizate până la sfârşitul anului 2013. 

De la 1 ianuarie 2014, noile investiţii au intrat direct pe o schemă de sprijin redusă în care 

investitorii în energie eoliană vor primi 1,5 certificate verzi pe fiecare megawatt-oră, în loc de două, 

proiectele solare primesc trei în loc de şase, iar hidrocentralele primesc 2,3 certificate în loc de 

trei. 

Transelectrica va limita consumul de energie în situaţii de criză 

Consumul de electricitate al centrelor comerciale, companiilor siderurgice, constructoare de maşini 

sau din alte domenii va putea fi limitat în tranşe de către Transelectrica (TEL), dacă apar situaţii 

care pun în pericol funcţionarea sistemului energetic naţional. 

“Limitarea pe tranşe a consumului de energie electrică este ultima dintre măsurile de salvgardare 

care poate fi luată în situaţii de criză apărute în funcţionarea sistemului energetic naţional (…). 

Procedura se aplică de către clienţii finali, furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuţie şi 

de operatorul de transport şi de sistem”, potrivit unui proiect de procedură elaborat de operatorul 

sistemului energetic naţional Transelectrica. 

Limitarea de consum va putea viza companiile din metalurgie, siderurgie, construcţii de maşini, 

prelucrarea lemnului, industria materialelor de construcţii, chimie şi petrochimie, electrotehnică şi 

electronică, industria textilă şi de pielărie, alimentară, industria de apărare militară, minerit, 

agricultură, irigaţii, precum şi centrele comerciale. 

Propunerea Transelectrica nu vizează consumatorii casnici, scrie Mediafax. 

Volumul total care poate fi redus simultan trebuie să reprezinte cel puţin 800 MW şi până la 20% 

din consumul mediu din sistemul energetic naţional estimat pentru perioada iarnă/vară. 

http://www.focus-energetic.ro/transelectrica-va-limita-consumul-de-energie-in-situatii-de-criza-24464.html


 

5 

 

“Limitarea pe tranşe a consumului de energie electrică se realizează în condiţiile Hotărârii de 

Guvern, în cazul în care se estimează menţinerea de durată a unui deficit de putere/energie, care 

poate pune în pericol funcţionarea sistemului energetic naţional sau a unei zone a acestuia şi care 

conduce la abaterea parametrilor de funcţionare”, se menţionează în documentul citat. 

Această procedură va putea fi aplicată în baza unei hotărâri de guvern adoptată cu cel puţin cinci 

zile înainte de instalarea situaţiei de criză. 

Nereguli în tarifarea transportului şi distribuţia de electricitate 

Actualul mecanism de tarifare a transportului şi distribuţiei de energie electrică, diferenţiat pe zone 

geografice, afectează concurenţa. Potrivit Consiliului Concurenţei (CC), acesta nu aduce beneficii 

consumatorilor şi nu este justificat de siguranţa sistemului energetic naţional. 

La nivelul României, cele două componente ale tarifului de transport, respectiv tariful de 

introducere a energiei electrice în reţea şi tariful de extragere a energiei electrice din reţea, sunt 

reglementate diferenţiat pe zone geografice distincte. Astfel, există 7 zone geografice pentru care 

tariful componentei de introducere în reţea este diferit, iar pentru componenta de extragere există 

un număr de 8 zone pentru care se percep tarife diferite. „Un astfel de mecanism ar putea fi 

justificat în condiţiile în care operatorul de transport, Transelectrica, doreşte să încurajeze 

investiţiile în una dintre zonele prestabilite, cu scopul de a menţine siguranţa şi eficienţa reţelei pe 

termen lung. Analiza Consiliului Concurenţei arată, însă, că în aceste zone geografice nu au fost 

realizate investiţii în noi unităţi de producere/consum. Consiliul Concurenţei recomandă realizarea 

unor analize în vederea schimbării modelului de tarifare a activităţii de transport a energiei 

electrice”, se arată într-un comunicat al autorităţii de concurenţă. 

Consiliul a finalizat o anchetă sectorială derulată pe piaţa energiei electrice din România. În urma 

acesteia, Consiliul Concurenţei recomandă introducerea unor instrumente financiare specifice 

acestor pieţe (de exemplu, contracte pentru diferenţă, contracte cu opţiune) care să ajute operatorii 

să îşi gestioneze riscurile financiare generate de eventualele neconcordanţe ce pot apărea la un 

moment dat între cerere şi ofertă. 

Ministerul Energiei vrea să dea drumul exportului de energie verde 

Cotele obligatorii ar urma să fie îndeplinite trimestrial, nu annual 

       Ministerul Energiei s-ar fi decis să susţină, în Parlament, amendarea legii privind producţia de 

energie regenerabilă, prin introducerea unui articol care va permite operaţiunile de import-export, 

susţin surse din piaţă. 

     Legea astfel modificată va permite producătorilor autohtoni de energie curată să facă exporturi 

către alte state membre ale Uniunii Europene şi să beneficieze de subvenţiile de acolo, fără a mai 

primi certificate verzi în ţara noastră. De asemenea, companiile străine vor putea vinde energie 

verde în ţara noastră şi vor primi, în contul ei, certificatele verzi aferente, conform schemei noastre 

de sprijin, mai spun sursele citate. Tranzacţiile de export-import vor putea fi realizate după ce ţara 

noastră va încheia acorduri bilaterale cu statele membre. 

     Ministerul ar dori să introducă în lege şi menţiunea că energia curată vândută cu preţ negativ 

(cumpărătorul este plătit de vânzător să-i achiziţioneze energia) nu va primi certificate verzi. 

http://www.puterea.ro/economie/nereguli-in-tarifarea-transportului-si-distributia-de-electricitate-109796.html
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=263158
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     Aceste prevederi sunt stipulate într-un memorandum adoptat recent de Guvern şi avizat 

favorabil de Consiliul Concurenţei, acţiunea fiind demarată de autorităţile noastre pentru alinierea 

la regulamentele europene. 

     Conform memorandumului adoptat de Guvern, producătorii străini vor trebui să se acrediteze 

la ANRE (reglementatorul pieţei noastre) şi să prezinte garanţii de origine a energiei, ca să 

dovedească faptul că se califică la schema noastră de sprijin. Potrivit surselor noastre, 

consumatorii nu vor resimţi impactul noilor măsuri, întrucât nu se aduc modificări la cotele 

obligatorii.  

     Cel de-al treilea amendament important care ar urma să fie susţinut de ministerul de resort în 

Parlament peste aproximativ două săptămâni este ca îndeplinirea cotelor obligatorii de sertificate 

verzi să se facă trimestrial, nu anual ca până acum, mai spun sursele citate. Măsura aceasta ar 

veni în sprijinul producătorilor de energie curată, care vor avea un cash-flow îmbunătăţit şi care 

vor beneficia de tranzacţii pe tot parcursul anului, nu doar la final, afirmă sursele din piaţă. 

     * Producătorilor de energie curată le-a trecut un glonţ pe lângă urechi 

     Producătorilor de energie curată le-a trecut un glonţ pe lângă urechi zilele trecute, afirmă surse 

parlamentare, care susţin că ANRE ar fi avansat nişte analize care vizau reducerea preţului minim 

de tranzacţionare a certificatelor verzi şi remodelarea cotei. 

     Sursele citate afirmă că Ministerul Energiei nu a susţinut această variantă invocând necesitatea 

unui studiu de impact asupra efectelor amânării acordării certificatelor verzi - măsură promovată 

de fostul ministru Constantin Niţă, dar şi asupra capacităţii sistemului energetic de a acomoda 

energia regenerabilă cu o producţie imprevizibilă. 

Valori pentru certificatele verzi 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a dat publicităţii valorile cotei 

obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului trecut, precum şi pragurile minime şi 

maxime ale preţurilor cu care se pot tranzacţiona aceste certificate în 2015. 

Prin Ordinul ANRE nr. 8/25.02.2015 s-a stabilit cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi 

(CV), aferentă anului 2014, la 0,218 CV/MWh. Anul trecut, certificatele verzi au putut fi 

tranzacţionate cu sume cuprinse între 130,69 lei/CV (29,280 euro/CV) şi 266,22 lei/CV (59,647 

euro/CV). 

Cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi de catre operatorii economici care au obligaţia 

achiziţiei de certificate verzi, pentru anul 2013, a fost stabilită la 0,224 certificate verzi/MWh, potrivit 

Ordinului ANRE nr. 12/2014. Valorile limită de tranzacţionare au fost de cel puţin 129,64 lei/CV 

(respectiv 28,876 euro/CV) şi de cel mult 264,09 lei/CV (respectiv 58,823 euro/CV). 

Tot ANRE a stabilit, prin Ordinul nr. 9/25.02.2015 ca valorile-limită de tranzacţionare a certificatelor 

verzi pentru anul 2015 să fie de cel puţin 131,0847 lei/CV (29,3971 euro/CV) şi de cel mult 

267,0358 lei/CV (59,8856 euro/CV). Fiecare certificat verde neachiziţionat de către operatorii 

economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei 

obligatorii de achiziţie de certificate verzi, este imputat la valoarea de 534,0673 lei/CV (119,7702 

euro/CV). 

http://www.focus-energetic.ro/valori-pentru-certificatele-verzi-24444.html
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Valoarea minimă a certificatelor verzi a crescut cu rata inflaţiei 

Valoarea minimă şi cea maximă de tranzacţionare a certificatelor verzi au fost indexate de ANRE 

(reglementatorul pieţei de energie) cu rata inflaţiei, conform legii. Astfel, valoarea minimă s-a 

majorat la 29,3 euro pe certificat, iar valoarea maximă a urcat la 59,88 de euro pe certificat.  

     Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial de ieri, operatorii care nu-şi respectă cota obligatorie 

vor fi penalizaţi cu 119,7 euro pe certificatul neachiziţionat. 

      Cota obligatorie de certificate verzi a fost stabilită, anul trecut, la 0,218 certificate/MWh. 

     Anul 2014 a adus o producţie cu aproape un sfert mai mică în centralele eoliene decât în 2013, 

conform estimărilor mai multor operatori din piaţă, care susţin că aproximativ 2,5 milioane de 

certificate verzi au rămas nevândute la nivelul întregului sector. 

     Ţara noastră sprijină producţia de energie curată prin cote obligatorii de certificate verzi, pe 

care toţi consumatorii sunt obligaţi să le achiziţioneze. Pentru 2014, ANRE a stabilit o cotă 

obligatorie de 11,1% pentru energia verde, din totalul consumului brut de electricitate. Producţia 

"recompensată" cu certificate verzi a reprezentat, anul trecut, 13,5% din totalul consumului.     

Creând această supraofertă, autorităţile au determinat coborârea preţului de tranzacţionare a 

certificatelor la minimul impus de lege. 

     Pentru acest an, ANRE a stabilit o cotă de 11,9% din consumul final brut de energie pentru 

electricitatea din surse regenerabile.  

Gazele pentru populaţie nu se pot scumpi mai devreme de 1 iulie 

Preţul gazelor pentru consumatorii casnici nu se poate modifica mai devreme de 1 iulie”, a declarat 

Niculae Havrileţ (foto), preşedintele ANRE, în cadrul conferinţei “PreţCorectLa Gaze: Puncte 

slabe/Puncte tari în liberalizarea pieţei pentru clienţii non-casnici, de la 1 ianuarie 2015″, organizată 

de publicaţia Energy Center.  

Legislaţia internă permite ANRE să modifice preţul reglementat al gazelor naturale pentru 

populaţie doar la începutul unui trimestru. Pentru a modifica un preţ sau un tarif, ANRE are nevoie 

de o perioadă destul de lungă, pentru ca documentele să parcurgă întreaga procedură legală, de 

la dezbaterea publică, la aprobarea în Comitetul de Reglementare. Reamintim, Guvernul a hotărât, 

anul trecut, să menţină neschimbat preţul gazelor pentru populaţie la 53,30 lei/MWh, iar pre,ierul 

Victor Ponta a declarat că, deşi FMI şi Comisia Europeană cer urgentarea calendarului de 

liberalizare a preţului gazelor din producţia internă, autorităţile nu vor majora preţul pentru populaţie 

mai devreme de trimestrul III din acest an. Cum deja suntem în luna martie chiar dacă, chiar dacă 

Executivul va hotărî mâine să modifice preţul, ANRE nu are timpul necesar să transpună în 

legislaţia secundară această decizie începând cu prima zi a trimestrului 2, adică 1 aprilie. Astfel, 

preţul gazelor pentru populaţie nu se poate modifica mai devreme de 1 iulie 2014. 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a mai spus că, anul 

acesta, preţul final la gaze s-ar putea majora cu procente cuprinse între 5% şi 9%, în funcţie de 

modificările cerute de către distribuitori şi apoi verificate şi aprobate de către ANRE. 

Gerea: Complexul Energetic Hunedoara ar putea fi divizat 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=263152&key=MjAxNS0wMy0wNSAxIDNlNmNmYTI0MTFjZjExYjc0Y2EwNDNhYWIxZTAyNTE0
http://www.focus-energetic.ro/gazele-pentru-populatie-nu-se-pot-scumpi-mai-devreme-de-1-iulie-24471.html
http://www.focus-energetic.ro/gerea-complexul-energetic-hunedoara-ar-putea-fi-divizat-24406.html
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Complexul Energetic Oltenia are capacitatea de sta în picioare, dar la Complexul Energetic 

Hunedoara ar putea fi nevoie de divizarea societății, a declarat ministrul Energiei, Andrei Gerea, 

la Comisia pentru Transporturi și Energie din Senat. 

“La CEO există, din punctul meu de vedere, o speranță ca această entitate va supraviețui ca atare. 

Sigur, ar mai trebui făcute niște ajustări legate de anumite ramificații, mă refer aici la Brăila, la 

Craiova chiar, dar ei au capacitatea de a sta în picioare. Mai mult, am reușit și s-a aprobat plecarea 

minelor de la Berbești și fuziunea cu CET Govora. Este un lucru bun”, a afirmat Gerea. 

În cazul Complexului Energetic Hunedoara lucrurile sunt mai complicate și s-ar putea ajunge la 

divizarea societății,potrivit Agerpres. 

“La Hunedoara însă problema aceasta a certificatelor de dioxid de carbon este atât de mare încât 

s-ar putea să nu avem altă soluție decât divizarea Complexului, un lucru care este discutat și 

acceptat și de către cei de acolo. Vom vedea însă în ce măsură. Noi am fost la Comisia Europeană 

săptămâna trecută exact ca să vedem dacă avem acceptul lor pentru un ajutor pentru 

achiziționarea acestor certificate. Au spus: ok puteți acorda ajutor de stat, de salvgardare, dar 

acesta presupune să intrați în anumită procedură de divizare. Dacă planul de restructurare pe care 

îl vom prezenta va arăta convingător atunci vor renunța la acest lucru mai ales că această divizare 

nu presupune, cel puțin în primele luni decât activitate birocratică. Nu va deveni efectivă. Deci 

avem timp până în septembrie să venim și cu un plan realist care să convingă că mai avem o 

soluție. Dacă nu, putem merge pe o divizare”, a spus Gerea. 

Chinezii vin iar la Cernavodă 

De asemenea, Gerea a precizat că un grup de chinezi vor reveni în România pentru a discuta 

despre reactoarele de la Cernavodă după ce au fost plecaţi în China să sărbătorească capra de 

lemn. 

RĂZVAN NICOLESCU, ACER:  

"Piaţa unică de energie nu poate funcţiona fără creşterea interconectărilor 

 Uniunea Energetică nu poate fi creată fără să existe o piaţă funcţională de energie şi gaz natural, 

ne-a declarat Răzvan Nicolescu, preşedintele ACER (reglementatorul european al pieţei de 

energie şi de gaze). "Pentru ca o astfel de piaţă să fie, cu adevărat, realizată este nevoie de 

creşterea nivelului de interconectare şi de un cadru de reglementare cât mai armonizat", ne-a spus 

domnia sa. 

     Potrivit datelor Comisiei Europene (CE), în prezent, 12 state membre au conexiuni insuficiente 

pentru transportul de electricitate: Italia, Irlanda, România, Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, 

Marea Britanie, Spania, Polonia, Cipru şi Malta. 

     Consiliul European din octombrie 2014 a făcut apel la statele membre să asigure interconectări, 

până în 2020, pentru transportul peste graniţă a cel puţin 10% din capacitatea instalată în unităţi 

de generare a electricităţii. Atingerea acestei ţinte necesită investiţii de circa 40 miliarde de euro. 

Conform Comisiei Europene, o mai bună interconectare a reţelelor de transport energie electrică 

însemană şi o reducere a costurilor consumatorilor europeni cu valori totale între 12 miliarde de 

euro şi 40 miliarde de euro pe an, la nivelul UE. 

http://www.bursa.ro/razvan-nicolescu-acer-piata-unica-de-energie-nu-poate-functiona-fara-cresterea-interconectarilor-...&s=companii_afaceri&articol=263130.html
http://www.bursa.ro/razvan-nicolescu-acer-piata-unica-de-energie-nu-poate-functiona-fara-cresterea-interconectarilor-...&s=companii_afaceri&articol=263130.html
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     În ceea ce priveşte piaţa gazelor, ţara noastră are interconexiuni cu Ucraina, prin care importă 

gaz din Rusia, dar şi cu Ungaria, care funcţionează tot pentru importuri.  

Conexiunile pentru exportul de gaze nu sunt posibile acum din punct de vedere tehnic, Transgaz 

estimând că acestea vor fi gata în 2019, cu ajutorul fondurilor europene. 

     Întrebat dacă va fi sau nu ACER unic reglementator al pieţei europene de energie şi gaze, 

Răzvan Nicolescu ne-a răspuns că se numără printre cei din Europa care cred că este nevoie de 

un reglementator unic european. Domnia sa apreciază: "Sigur, procesul nu este unul simplu din 

punct de vedere politic pentru că el prespune cedarea de suveranitate către Bruxelles, proces pe 

care o serie de state membre nu îl încurajează deloc. Eu sunt, însă, optimist. Să nu ne aşteptăm, 

însă, că se va întâmpla mâine, pentru că nu va fi aşa. Este un proces de durată". ACER încurajează 

crearea unei pieţe funcţionale, cu mai multă lichiditate, cu mai multă transparenţă şi cu reguli 

comune.În privinţa transparenţei cerute de CE pentru contractele de aprovizionare cu gaze 

încheiate de statele membre cu ţări din afara spaţiului comunitar (fiind vizată în special relaţia cu 

Gazprom), preşedintele ACER a spus că Autorităţile Naţionale de Reglementare au acces la toate 

datele din toate contractele. "Când REMIT va fi implementat şi ACER va putea avea acces la 

aceste date. Nu vă aşteptaţi ca datele cu caracter comercial să fie publicate pentru că un secret 

comercial nu poate fi divulgat". 

Secretar de stat in Ministerul Energiei: Romania sprijina proiectul de uniune energetica 

Bogdan Badea, secretar de stat in cadrul Ministerului Energiei, a prezentat in fata oficialilor 

Consiliului Europei pozitia de sprijin a Romaniei cu privire la proiectul de uniune energetica, se 

arata intr-un comunicat al Ministerului Energiei. Potrivit acestuia, Badea a evidentiat potentialul 

resurselor din Marea Neagra privind intarirea securitatii regionale si a solicitat o mai mare implicare 

a Uniunii Europene in sprijinirea dezvoltarii acestor proiecte, mai cu seama in regiunile vulnerabile, 

precum Centrul si Sud Estul Europei. 

 Badea a mai spus ca intarirea securitatii energetice trebuie sa fie prima prioritate a Uniunii 

Europene, in acest sens fiind necesara o concentrare mai mare asupra valorificarii potentialului 

propriilor resurse energetice (onshore si offshore) si asupra intensificarii eforturilor facute in directia 

diversificarii surselor de aprovizionare. 

Mai mult, demnitarul a afirmat ca, alaturi de politica energetica  regionala a UE, care vizeaza 

promovarea Proiectelor de Interes Comun, ar trebui dezvoltate in paralel si alte proiecte in cadrul 

Comunitatii Energetice, granita de est, spre Republica Moldova, fiind o prioritate pentru Romania.  

In interventie a fost de asemenea reiterat interesul Romaniei pentru energia nucleara, precum si 

pentru rolul pe care aceasta il poate avea in mix-ul energetic al fiecarui stat si, mai mult, in 

atingerea tintelor de decarbonizare ale UE. 

Un alt punct abordat in discurs a fost cel al saraciei energetice, insistandu-se asupra definirii clare, 

la nivel comunitar, a conceptului, demnitarul subliniind totodata importanta protectiei 

consumatorului final pentru Romania. 

In ceea ce priveste dezvoltarea surselor regenerabile de energie, Badea a reafirmat necesitatea 

corelarii planurilor privind evolutia acestora cu dezvoltarea si modernizarea retelelor, astfel incat 

pretul energiei electrice pentru consumatori sa ramana suportabil, iar industria sa poata ramane 

competitiva. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-19556908-secretar-stat-ministerul-energiei-romania-sprijina-proiectul-uniune-energetica.htm
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La finalul interventiei, demnitarul roman a afirmat clar intentia participarii Romaniei la Proiectul de 

cuplare a pietei, indicand ca tara noastra doreste o mai mare flexibilitate in domeniu, dar si luarea 

in considerare a dimeniunii externe a viitoarei Uniuni Energetice. 

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 09.03 10.03 

Preţ mediu 
[Lei/MWh] 

168,47 185,29 167,20 187,16 159,77 124,16 47,81 59,07 159,47 187,18 

Pret Piata de 
Echilibrare          

 (450 Lei +pret 
PZU) 

618,47 635,29 617,20 637,16 609,77 574,16 497,81 509,07 609,47 637,18 

Volum total 
zilnic 

tranzacţionat 
PZU 

56.938 69.894 71.386 71.196 76.468 80.395 

 

67.573 59.362 70.382 72.899 

 
 
 

 
 

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 


