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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Ajutor pentru marii consumatori 

Premierul i-a cerut miercuri ministrului Economiei să elaboreze cât mai urgent, începând din 8 

aprilie – după ce CE va publica Regulamentul privind sprijinul pentru marii consumatori industriali 

– proiectul de act normativ privind schemele de ajutor în acest domeniu, astfel încât România să 

se afle printre primele state europene care adoptă aceste măsuri. 

“Vreau să-l rog pe domnul ministru Niţă, care are întotdeauna sarcina cea mai grea, a moştenit-o, 

de fapt, de la foştii miniştri ai Economiei, să vadă care este… Pe 8 aprilie, nu, se publică 

Regulamentul Comisiei Europene privind sprijinul pentru marii consumatori!? Să încercăm să 

aplicăm în continuare printre primii din Europa schemele prin care sprijinim pe cei care creează 

locuri de muncă şi plătesc taxe la buget”, a declarat premierul. 

Ponta a adăugat că, deja, efectul măsurilor aprobate, privind energia şi gazele naturale, începe să 

se vadă. 

“Înţeleg că efectul măsurilor adoptate privind energia electrică începe să se vadă deja, şi avem o 

scădere cu 3% a impactului preţurilor pe energie. Şi la fel la gaze, domnul ministru Nicolescu m-a 

informat că, oricum, nu avem un impact major şi că, în funcţie de distribuitor, cetăţenii din zona de 

sud chiar au o scădere a preţurilor la gaze şi cei din nord o creştere”, a declarat premierul. 

Întrebat de Ponta care va fi procentul de creştere la preţul gazelor în zona de nord, ministrul delegat 

pentru Energie a spus că în zonă va fi o creştere de “1,5 %-1,6%. Iar în Bucureşti o scădere de 

2% şi în alte zone, de exemplu Constanţa, 4% scădere”, a completat Răzvan Nicolescu.  

Proiectele de energie regenerabilă au ajuns la o capacitate totală de 4.582 de MW la finele 

lunii februarie 

Proiectele de producere a energiei din surse regenerabile au ajuns la o capacitate totală de 4.582 

MW la finele lunii februarie 2014, cu 170 de MW în plus faţă de sfârşitul lunii ianuarie, potrivit 

datelor Transelectrica 

Astfel, în sistem existau proiecte eoliene cu o putere de 2.792 MW, parcuri fotovoltaice cu o 

capacitate totală de 1.149 MW, microhidrocentrale de 542 MW şi proiecte pe bază de biomasă cu 

o putere cumulată de 99 MW. 

La 31 ianuarie, în sistem erau instalate capacităţi de producţie a energiei regenerabile de 4.412 

MW. 

Producătorii de energie regenerabilă primesc subvenţii sub forma certificatelor verzi, pe care le 

plătesc toţi consumatorii, inclusiv cei casnici, şi care sunt reliefate separat în factura lunară la 

electricitate. 

http://www.focus-energetic.ro/ajutor-pentru-marii-consumatori-16242.html
http://www.capital.ro/proiectele-de-energie-regenerabila-au-ajuns-la-o-capacitate-totala-de-4582-de-mw-la-finele-lunii-februarie.html
http://www.capital.ro/proiectele-de-energie-regenerabila-au-ajuns-la-o-capacitate-totala-de-4582-de-mw-la-finele-lunii-februarie.html
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România şi-a asumat ca 24% din consumul final brut de energie din anul 2020 să provină din surse 

regenerabile, însă ANRE a anunţat că această ţintă a fost deja atinsă la 1 ianuarie 2014. Astfel că, 

pentru 2014, cota obligatorie de achiziţie a energie verzi a rămas la 11,1%, cât a fost în 2013, faţă 

de 15%, cât ar fi trebuit să fie în acest an. 

Pentru a tempera creşterea facturilor, Guvernul a decis, pe 1 iulie 2013, să amâne pentru perioada 

2017 - 2020 acordarea unui număr de certificate verzi. 

Potrivit OUG 57/2013, proiectele fotovoltaice primesc doar patru certificate verzi pe MWh, faţă de 

şase certificate, cum era până la 1 iulie 2013. Proiectele eoliene beneficiază doar de un certificat 

din două, iar microhidrocentralele de două certificate din trei. 

În plus, noile proiecte care intră în sistem după 1 ianuarie 2014 primesc din start mai puţine 

subvenţii. Potrivit Hotărârii de Guvern 994/2013 din decembrie 2013, parcurile fotovoltaice noi 

primesc doar jumătate din subvenţiile de până acum, respectiv trei certificate din şase. 

Ministrul pentru Energie: Guvernul lucrează la introducerea unui sistem alternativ de 

promovare a certificatelor verzi, numit „certificate de garanţie“ 

Ministrul delegat pentru energie, Răzvan Nicolescu, a anunţat la emisiunea ZF Live de ieri că 

guvernul vrea să introducă un sistem alternativ  de promovare a certificatelor verzi, numit 

„certificate pentru garanţie”, preluat de la Marea Britanie, care să funcţioneze în paralel cu cel 

actual şi să includă şi domeniul nuclear. 

„Săptămâna aceasta se constituie un grup de lucru – Departamentul pentru Energie, Consiliul 

Concurenţei, ANRE, producătorii de energie regenerabilă, marii consumatori dar şi producătorii de 

stat pe convenţional –  care va revizui actualul sistem. Ne uităm cu foarte mare atenţie la un nou 

sistem de promovare pe care îl consider mult mai corect. Vrem să introducem un nou sistem care 

să se numească «certificate pentru garanţie», dezvoltat de Marea Britanie, care ar putea să 

funcţioneze în paralel cu actualul sistem şi care să se adreseze nu numai energiilor regenerabile, 

ci şi domeniului nuclear“, a declarat ministrul energiei la ZF Live. 

El a mai precizat că în timpul mandatului său de reprezentant al României la Bruxelles pe energie, 

înainte să lucreze la Petrom, a negociat cel mai mic procent de creştere dintre statele membre ale 

UE a cotei de energie regenerabilă, de 6,4 puncte procentuale, de la 17,6%, cât era în 2005, la 

24% până în 2020. „Am avut cel mai mic procent de creştere şi am ajuns să avem cea mai gene-

roasă schemă suport – un paradox“, a spus Nicolescu, 36 de ani, absolvent al Facultăţii de 

Energetică din cadrul Politehnicii Bucureşti. 

Guvernul estimează că impactul măsurii luate luna trecută privind reducerea cotei de certificate 

verzi se va traduce într-o scădere cu 10-15% a cotei certificatelor verzi in factura consumatorului 

final . Factura finală la energia electrică a crescut puternic în cazul consumatorilor casnici între 

2012 şi 2013, de la 105 euro/MWh la 132 euro/MWh ca urmare a introducerii certificatelor verzi. 

Datele Eurostat arată însă că preţul energiei din România a fost printre cele mai mici din Europa, 

doar consumatorii din Bulgaria beneficiind de un megawatt mai ieftin. 

CE Oltenia trebuie să plătească 32 mil. lei “taxă pe stâlp” 

Complexul Energetic Oltenia trebuie să plătească până pe 25 mai prima tranşă a impozitului pe 

construcţii speciale de 1,5 %, scrie Gazeta de Sud. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/ministrul-pentru-energie-guvernul-lucreaza-la-introducerea-unui-sistem-alternativ-de-promovare-a-certificatelor-verzi-numit-certificate-de-garantie-12396965
http://www.zfcorporate.ro/energie/ministrul-pentru-energie-guvernul-lucreaza-la-introducerea-unui-sistem-alternativ-de-promovare-a-certificatelor-verzi-numit-certificate-de-garantie-12396965
http://www.curierulnational.ro/Economie/2014-04-03/CE+Oltenia+trebuie+sa+plateasca+32+mil.+lei+%E2%80%9Ctaxa+pe+stalp%E2%80%9D&hl=energ&tip=toate
http://www.gds.ro/Actualitate/2014-04-03/Taxa+pe+stalp+afecteaza+bugetul+CEO


 

3 

 

Conducerea companiei a anunţat public faptul că are de achitat anual o taxă pe construcţii 

speciale, aşa-numita „taxă pe stâlp“, în valoare de 32 de milioane de lei.  

Guvernul a instituit impozitul respectiv pentru a strânge bani la bugetul de stat. 

Marile provocari ale strategiei energetice: energia nucleara si cea regenerabila 

Dupa frana trasa de stat in domeniul investitiilor in energia eoliana si fotovoltaica aproape nimeni 

nu mai vorbeste despre investitii in sectorul energetic. Ne-am culcat pe o ureche, pe motivul ca 

deja ne-am atins tintele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon stabilite pentru 2020 si 

sustinem sus si tare ca suntem undeva aproape de pragul de 40% energie regenerabila in consum, 

daca luam in considerare si producerea de energie electrica din surse hidro in marile centrale. 

acelasi timp, noul ministru al Energiei, Razvan Nicolescu, a pus in dezbatere publica tema noii 

strategii energetice, la realizarea careia ar putea sa-si aduca contributia si specialistii romani. Ceea 

ce nu se spune insa este faptul ca la baza strategiei energetice trebuie sa stea obligatoriu tintele 

reale asumate de Romania in fata Comisiei Europene, atat in privinta energiei regenerabile cat si 

a reducerii de emisii de CO2, obiective ce vor fi atinse prin dezvoltarea investitiilor in energii curate 

si constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda. 

Cu alte cuvine, viitoarea schema de dezvoltare a sectorului energetic romanesc se bazeaza pe 

energia regenerabila si cea nucleara.  

Tine cineva seama de aceasta raspundere asumata deja de Romania in fata Comisiei Europene? 

Din ceea ce se intampla in momentul de fata, cu siguranta raspunsul este negativ. In domeniul 

energiei regenerabile schema de sprijin a dus la distorsiuni majore, in sensul in care au explodat 

investitiile in eolian si fotovoltaic dar au batut pasul pe loc investitiile in biomasa sau biogaz si alte 

forme de energie regenerabila. Pachetul pe energie aprobat recent de guvern pentru a veni in 

sprijinul marilor consumatori pune o frana puternica investitorilor in eolian si fotovoltaic, dar nu 

ofera mari sperante altor tipuri de investitii. Este cert ca, cel putin in conjunctura actuala, investitiile 

in energia verde vor pierde teren sau se vor opri la nivelul actual. 

Pentru cealalta componenta a strategiei asumate de Romania, adica energia nucleara, stam si 

mai rau. Investitia in reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda a ramas un simplu deziderat. Foarte putini 

mai cred in acest proiect, pentru care Romania nu are bani, dar nici stiinta de a atrage alti 

investitori. 

Concluzia, cele doua prioritati pentru atingerea tintelor de reducere a CO2 si pentru eficientizarea 

sectorului energetic sunt in aer. Va tine minte strategia energetica de aceasta realitate, ori ne vom 

afla inca odata in fata unor studii si prognoze rupte total de realitate? 

Sa mai amintim ca tinta estimata de catre Comisia Europeana pentru Romania in cazul emisiilor 

de dioxid de carbon este de 29,58%, pana in 2030, in timp ce tinta la nivelul intregii Uniuni 

Europene este de doar 27%.Ne referim aici la procentul din consumul de energie electrica si nu la 

cel din productie. Optiunea nucleara este, sau a fost, argumentul forte al Romaniei atunci cand si-

a stabilit respectivele obiective. Or, aceasta optiune pare un ideal din ce in ce mai imposibil de 

atins. 

Asul din maneca administratorilor: proceduri judiciare extraordinare pentru rescoaterea 

Hidroelectrica din insolvenţă 

http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/marile-provocari-ale-strategiei-energetice-energia-nucleara-si-cea-regenerabila/
http://www.bizenergy.ro/asul-din-maneca-administratorilor-proceduri-judiciare-extraordinare-pentru-rescoaterea-hidroelectrica-din-insolventa/
http://www.bizenergy.ro/asul-din-maneca-administratorilor-proceduri-judiciare-extraordinare-pentru-rescoaterea-hidroelectrica-din-insolventa/
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Asistăm la o premieră în România: dublă insolvență la una dintre cele mai importante companii ale 

statului român – Hidroelectrica. Aceasta s-a aflat în insolvenţă în perioada iunie 2012-iunie 2013, 

principalul motiv fiind vânzarea energiei la preţuri sub nivelul pieţei prin contracte preferenţiale 

încheiate cu “băieţii deştepţi” din energie, reprezentaţi în principal de traderi şi furnizori de energie 

şi de mari consumatori de energie, precum producătorul de aluminiu Alro Slatina. În iunie 2012, 

decizia dechiderii procedurii insolvenţei a fost catalogată de Remus Borza, desemnat administrator 

judiciar al Hidroelectrica, drept “istorică”. Borza spunea atunci că exemplul Hidroelectrica va crea 

un trend în România, insolvenţa fiind văzută ca o modalitate de curăţare a multor companii de stat 

ineficiente. 

La sfârşitul lunii februarie 2014, istoria s-a repetat, astfel că Hidroelectrica a reintrat în insolvenţă, 

la mai puţin de un an de când ieşise din această procedură. La baza reintrării în insolvenţă au stat 

tot “băieţii deştepti”, care au obţinut în instanţă admiterea recursurilor pe care le-au formulat faţă 

de deschiderea insolvenţei şi faţă de denunţarea contractelor pe care le aveau cu Hidroelectrica. 

Companiile care au obţinut de la Curtea de Apel, în 25 februarie, admiterea recursurilor pe care 

le-au formulat sunt: Alpiq, Energy Holding, EFT, Andritz Hydro, Alro, Elsid Titu, dar şi Direcţia de 

Venituri şi Buget din Sectorul 2 al Capitalei. Companiile menţionate au atacat la Curtea de Apel 

măsura administratorului judiciar de a nu le recunoaşte creanţe de 1,3 miliarde lei, reprezentând 

daune pentru denunţarea contractelor directe de cumpărare a electricităţii de la Hidroelectrica. 

Starea de asteptare dauneaza bunului mers al activitatii companiei 

La Hidroelectrica, in momentul de față, este o stare “de așteptare”…Cum este mai rau!, susțin 

reprezentanții companiei, precum și ai ministerului de resort. Într-o companie unde preocupările ar 

trebui sa fie în direcția profitabilității și a pregătirilor pentru listarea la bursă, ne ocupăm – din nou 

– de procese, spun mâhniți directorii Hidroelectrica. 

Ministrul pentru Energie: Guvernul lucrează la introducerea unui sistem alternativ de 

promovare a certificatelor verzi, numit „certificate de garanţie“ 

Ministrul delegat pentru energie, Răzvan Nicolescu, a anunţat la emisiunea ZF Live de ieri că 

guvernul vrea să introducă un sistem alternativ  de promovare a certificatelor verzi, numit 

„certificate pentru garanţie”, preluat de la Marea Britanie, care să funcţioneze în paralel cu cel 

actual şi să includă şi domeniul nuclear. 

„Săptămâna aceasta se constituie un grup de lucru – Departamentul pentru Energie, Consiliul 

Concurenţei, ANRE, producătorii de energie regenerabilă, marii consumatori dar şi producătorii de 

stat pe convenţional –  care va revizui actualul sistem. Ne uităm cu foarte mare atenţie la un nou 

sistem de promovare pe care îl consider mult mai corect. Vrem să introducem un nou sistem care 

să se numească «certificate pentru garanţie», dezvoltat de Marea Britanie, care ar putea să 

funcţioneze în paralel cu actualul sistem şi care să se adreseze nu numai energiilor regenerabile, 

ci şi domeniului nuclear“, a declarat ministrul energiei la ZF Live. 

El a mai precizat că în timpul mandatului său de reprezentant al României la Bruxelles pe energie, 

înainte să lucreze la Petrom, a negociat cel mai mic procent de creştere dintre statele membre ale 

UE a cotei de energie regenerabilă, de 6,4 puncte procentuale, de la 17,6%, cât era în 2005, la 

24% până în 2020. „Am avut cel mai mic procent de creştere şi am ajuns să avem cea mai gene-

roasă schemă suport – un paradox“, a spus Nicolescu, 36 de ani, absolvent al Facultăţii de 

Energetică din cadrul Politehnicii Bucureşti. 

http://www.zfcorporate.ro/energie/ministrul-pentru-energie-guvernul-lucreaza-la-introducerea-unui-sistem-alternativ-de-promovare-a-certificatelor-verzi-numit-certificate-de-garantie-12396965
http://www.zfcorporate.ro/energie/ministrul-pentru-energie-guvernul-lucreaza-la-introducerea-unui-sistem-alternativ-de-promovare-a-certificatelor-verzi-numit-certificate-de-garantie-12396965
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Guvernul estimează că impactul măsurii luate luna trecută privind reducerea cotei de certificate 

verzi se va traduce într-o scădere cu 10-15% a cotei certificatelor verzi in factura consumatorului 

final . Factura finală la energia electrică a crescut puternic în cazul consumatorilor casnici între 

2012 şi 2013, de la 105 euro/MWh la 132 euro/MWh ca urmare a introducerii certificatelor verzi. 

Datele Eurostat arată însă că preţul energiei din România a fost printre cele mai mici din Europa, 

doar consumatorii din Bulgaria beneficiind de un megawatt mai ieftin. 

Ministrul energiei: Ar fi bun un fond suveran pentru energie 

Ministrul delegat pentru energie Răzvan Nicolescu a anunţat la emisiunea ZF Live de ieri că ar fi 

de acord cu înfiinţarea unui fond care să administreze participaţiile minoritare ale statului la 

companiile din energie. ZF Live este o emisiune video transmisă în fiecare zi între orele 12.00 şi 

13.00 pe zf.ro. 

„E o idee care merită analizată cu profunzime. Un astfel de fond ar da posibilitatea ca dividendele 

care sunt plătite să poată fi utilizate pentru investiţii în energie. Susţin ca la Tarniţa să avem rapid 

un studiu de fezabilitate elaborat şi să ştim dacă este un proiect fezabil sau nu“, a spus Nicolescu. 

El a mai anunţat că în această lună va deveni operaţională o hidrocentrală de pompaj (care 

foloseşte o parte din energia provenită din curgerea apei pentru a pompa înapoi apa în bazinul 

hidrocentralei, folosită pentru echilibrarea sistemului). 

„Luna aceasta vom avea operaţionali 200 de megawaţi în pompaj pe Olt. Sunt cinci hidrocentrale 

care au fost construite pe Olt pe modelul de la Tarniţa. Au fost construite demult, imediat după ce 

au fost construite au intrat în retehnologizare“, a spus ministrul. 

El a mai spus că şi-ar dori ca societăţile de stat să fie mai active pe zona de trading de energie. 

CEZ vrea să vândă parcul eolian de 600 MW de la Cogealac şi Fântânele, după ce nu a mai 

primit certificate verzi pentru o parte a investiţiei 

Grupul ceh CEZ este dispus să vândă integral parcul eolian deţinut în România, la Fântânele şi 

Cogealac, dacă va primi o ofertă bună pentru acesta, dar intenţionează să rămână pe piaţa din 

Bulgaria, a declarat directorul diviziei internaţionale, Tomas Pleskac, relatează Wall Street Journal. 

Dacă va fi o ofertă bună“, CEZ va fi dispusă să vândă integral operaţiunile de generare a energiei 

eoliene din România, dar primeşte şi oferte pentru participaţii minoritare, a spus Pleskac. 

Mai mulţi investitori internaţionali şi-au exprimat interesul pentru parcul Fântânele-Cogealac, a 

arătat Pleskac, fără să dezvăluie valoarea unei astfel de vânzări. 

„Parcul eolian din România continuă să producă energie şi va oferi unui potenţial investitor un 

câştig foarte sigur“, consideră Pleskac. 

Adrian Borotea, directorul de afaceri corporatiste al CEZ România, a declarat marţi că CEZ 

analizează vânzarea unei participaţii minoritare la parcul eolian din România, cel mai mare din 

Sud-Estul Europei. 

Intenţia grupului CEZ de a renunţa la un pachet minoritar din proiectele sale eoliene a fost publicată 

într-o prezentare pentru investitori realizată luna trecută 

http://www.zfcorporate.ro/zf-print/prima-pagina/ministrul-energiei-ar-fi-bun-un-fond-suveran-pentru-energie-12397291
http://adevarul.ro/economie/afaceri/cez-vrea-vanda-parcul-eolian-600-mw-cogealac-fantanele-nu-mai-primit-certificate-verzi-parte-investitiei-1_533d99d40d133766a879850e/index.html
http://adevarul.ro/economie/afaceri/cez-vrea-vanda-parcul-eolian-600-mw-cogealac-fantanele-nu-mai-primit-certificate-verzi-parte-investitiei-1_533d99d40d133766a879850e/index.html
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Proiectele eoliene, care împreună au o capacitate de 600 MW, sunt controlate prin intermediul a 

două companii, Tomis Team, prin care este administrat parcul Fântânele de 347,5 MW, şi Ovidiu 

Development, care administrează parcul Cogealac de 252,2 MW. Ambele companii sunt controlate 

în proporţie de 100% de CEZ. 

Proiectul Fântânele-Cogealac este compus din 240 de turbine eoliene, iar anul trecut, în primul an 

complet de funcţionare, a generat 1,25 TWh de energie, acoperind 2,5% din consumul intern al 

României. 

O parte din acest parc nu a fost autorizată de către Comisia Europeană pentru primirea de 

certificate verzi, deoarece Executivul comunitar a amânat luarea unei decizii pentru ca România 

să notifice la Bruxelles toate modificările operate schemei de sprijin pentru energia regenerabilă. 

Pachetul pentru energie aprobat de guvern poate sa duca direct la DIICOT 

Au trecut doar cateva luni de cand DIICOT a inceput urmarirea penala a persoanelor care au 

aplicat o legislatie specifica: “Gaz ieftin pentru marii consumatori 2008-2010″ si din nou se creeaza 

premizele prin „efectul legii” a unor noi acuzatii de aceeasi natura, de data aceasta avandu-se grija 

ca eventuale acuzatii sa fie exclusive pentru angajatii companiilor.  

Pachetul pentru Energie prezentat in Camera Deputatilor in data de 24 martie 2014 s-a concretizat 

in prima sedinta de Guvern cu aprobarea unei Ordonante de Urgenta, care modifica o anexa dintr-

o alta Ordonanta a Guvernului, aprobata in anul 2013, care stabilea supraimpozitarea preturilor 

dereglementate ale gazelor din productia interna cu 60%. 

Schema care a fost aprobata prin OUG 13/2014 propusa pentru Pachetul pentru Energie incepand 

cu 1 aprilie 2014, pe langa suprataxarea pretului gazelor din productia interna pe piata 

reglementata, introduce o noua componenta pentru suprataxare: suprataxarea gazelor din 

productia interna vandute pe piata libera. 

Aceasta suprataxare a fost aplicata de unele firme producatoare si in trecut, dar ea nu era conform 

legii, doarece OUG 7/2013 facea referire exclusiva la „pretul gazelor naturale din productia interna 

destinate revanzarii consumatorilor casnici / noncasnici [...] pentru piata reglementata de gaze 

naturale”. Probabil firmele au preferat sa plateasca aceasta suprataxa si sa evite orice discutie cu 

autoritatile. 

OUG aprobata de Guvernul Romaniei in martie 2014, introduce o notiune noua, astfel ca pentru 

piata libera se stabileste „un pret mediu ponderat al gazelor naturale din productia interna”. Acest 

pret se stabileste ca avand valoare minima egala cu valoarea de tranzactionare a gazelor in 

trimestrul I 2014, respectiv de 72 lei/MWh. Indirect, se sugereaza ca in trimestrul II 2014 

consumatorii vor putea achitiona gaze din productia interna la un pret cuprins in jurul acestei valori. 

Pachetul pentru Energie prevede pastrarea Calendarului de dereglementare a pretului la gaze. 

Scopul Calendarului de dereglementare a pretului este tocmai protejarea unor categorii de 

consumatori de pretul pietiei si acordarea timpului necesar sa se pregateasca pentru o piata libera, 

inclusiv cu un pret mai mare. 

Pastrarea Calendarului de dereglemenare a pretului, determina recunoasterea ca pretul pietei este 

cel care se va stabili odata cu ultima etapa de dereglementare a pretului pentru clientii non casnici, 

http://energy-center.ro/actualitate-news/pachetul-pentru-energie-aprobat-de-guvern-poate-sa-duca-direct-la-diicot/
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adica 119 lei/MWh. Autoritatile, prin pastrarea Calendarului accepta ca in trimestrul II 2014 pretul 

din calendar folosit pentru consumatorii non-casnici (89,4 lei/MWh) este unul inferior pretului pietii. 

In aceasta situatie, in mod logic, pretul de la care ar trebui sa plece o companie producatoare de 

gaz in vederea tranzactionarii pe o piata libera (cu sau fara obligatia de a tranzactiona pe bursa), 

este de 119 lei/MWh (pret considerat inclusiv de autoritati ca fiind pretul pietiei, amanat a se aplica 

pentru unele categorii de consumatori si care sa sufere modificari in sus sau jos in functie de 

interactiunea dintre cerere si oferta. Astfel, singurul pret de referinta pe piata de gaze, este cel 

care a fost stabilit ca fiind pretul pietiei si spre care autoritatile tind prin Calendarul de 

dereglementare a pretului la gaze. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Preţul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacţionare pe PCCV, 
încheiate (dec 2013-feb 2014), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 196,16 Lei-
CV. 

 Preturi inregistrate pe PZU 

 Preţuri şi volume 02.04  03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04  

Preţ mediu [Lei/MWh] 155,49  157,84 154,12 163,33 83,23 230,31 218,04 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

605,49  607,84 604,12 613,33 533,12 680,31 668,04 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

72.930  70.539 67.600 75.738 66.678 59.013 63.655 

 
 

ROPEX_FM_M Piete la termen (PCCB) 2013-2014 [lei/MWh] 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

ROPEX_FM_2013 209,53 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,43 197,61 

ROPEX_FM_2014 179,86 178,17 178,25 178,64 179,12 179,18 179,18 181,54 181,52 181,57 181,58 181,51 181,58 

 

TRANSELECTRICA 

Productie 
Consum/Productie  

Medii zilnice Consum Productie Carbune Gaze Ape Nucleara Sold extern Eoliana Foto Biocomb. 

31.03 6196 6648 1877 966 1988 1407 -452 210 149 51 

01.04 6405 7022 2020 1060 1864 1406 -617 488 128 56 

02.04 6492 7307 1951 1259 1816 1420 -815 689 117 55 

03.04 6440 7318 1937 1054 1717 1420 -879 1015 121 55 

04.04 6425 7116 2026 1075 1877 1410 -691 570 106 51 

05.04 6157 7316 1527 781 1917 1422 -1158 1551 63 55 

 



 

8 

 

ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 467 / 2014-02-26 

ACORDARE AI CEF NABAB, GIGAWATT GREEN 

 468 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, NEW LIFE ENERGY 

 469 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, PORT ENERGY CONSTRUCT 

 470 / 2014-02-26 

ACORDARE LICENTA EXPLOATARE COMERCIALA, PANDA CONFETI 

 471 / 2014-02-26 
MODIFICARE LICENTA 1245, KUERYO IMPORT EXPORT 

 
Ultimele 5 ordine 
 

 16 / 2014-03-19 

Ordin - privind completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de producere a 
energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus, 
aprobata prin Ord. 84/2013 

 15 / 2014-03-12 

Ordin - privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie 

 14 / 2014-03-05 

Ordin - privind actualizarea valorilor – limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde 
neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014 

 12 / 2014-02-26 

Ordin - privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013 

 11 / 2014-02-21 

Ordin - pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes 
public 

 

TRANSELECTRICA 

 

 

Grafice, Harta  

 

 

http://anre.ro/decizie.php?id=20254
http://anre.ro/decizie.php?id=20254
http://anre.ro/decizie.php?id=20255
http://anre.ro/decizie.php?id=20255
http://anre.ro/decizie.php?id=20256
http://anre.ro/decizie.php?id=20256
http://anre.ro/decizie.php?id=20257
http://anre.ro/decizie.php?id=20257
http://anre.ro/decizie.php?id=20258
http://anre.ro/decizie.php?id=20258
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1175
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1173
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1171
http://anre.ro/ordin.php?id=1168
http://anre.ro/ordin.php?id=1168
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
http://anre.ro/ordin.php?id=1170
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Prognoza debitelor si nivelurilor 
in intervalul 06.04.2014, ora 07.00 – 13.04.2014, ora 07.00 

  
  
            Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere in primele trei zile ale intervalului pana la valoarea de 4100 
m3/s, apoi stationar pana la sfarsitul intervalului, situandu-se sub media multianuala a lunii aprilie (7900 m3/s). 
In aval de Portile de Fier debitele vor fi in scadere, exceptand in ultimile trei zile ale intervalului sectorul Gruia – Corabia cand vor 
fi stationare. 
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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 


