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1. PRESA INTERNA 

1.1.A. Energie Electrica 
 

Ponta confirmă taxa pe stâlpi, parcări şi Vidraru. Chiţoiu: E.ON, Transelectrica, Transgaz, 

Romgaz vor fi impozitate 

Guvernul va introduce plata impozitului pe proprietate pentru construcţiile speciale exceptate 

până în prezent, a anunţat premierul Victor Ponta, iar ministrul Finanţelor, Daniel Chiţoiu, a 

confirmat că nu s-au mai făcut derogări, deci vor fi taxate reţelele electrice, eoliene şi hidrologice. 

Chiţoiu a adăugat că pentru piscină cu destinaţie comercială va fi plătit de asemenea un impozit. 

Întrebat de presă dacă impozitul va fi aplicat şi pe parcări şi piscine, ministrul a răspuns: "Dacă 

au personele juridice, da". 

"Toate companiile care deţin construcţii speciale vor fi impozitate, deci inclusiv E.ON, Enel, 

Transelectrica, Transgaz, Romgaz... Nu numai companiile de stat, dar şi companiile private (...) 

Stabilim în perioada imediat următoare (nivelul taxării - n.r.) , noi stabilim ca măsură de principiu, 

măsură ce vom impozita ca şi construcţie specială, depinde de categoria de construcţie specială, 

va avea o cotă diferenţiată", a arătat Chiţoiu, luni seara, după discuţiile cu FMI. 

Construcţiile speciale sunt acele construcţii care nu sunt realizate sub forma de incintă sau care 

sunt realizate sub forma de incintă, dar nu sunt destinate desfăşurării unei activităţi. 

Sunt considerate constructii speciale sonde de ţiţei, gaze, sare, platforme de foraj marin, centrale 

hidroelectrice, termoelectrice, nuclearoelectrice, staţii de transformare şi de conexiuni, precum şi 

clădirile şi construcţiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, reţele aeriene de 

transport şi distribuţie a energiei electrice şi stâlpii aferenţi acestora, cabluri subterane de 

transport, instalaţii electrice. 

Industria energetică, sub asediu fiscal: taxe pe stâlpi, sonde, centrale și platforme 

maritime 

Criza cu care actualul guvern se confruntă la nivelul încasărilor bugetare a condus la rezultate 

previzibile. Foamea de bani a executivului era ușor de anticipat dată fiind execuția bugetară 

dezastruoasă, la 9 luni înregistrându-se deja un deficit de 2,6% din PIB, mai mare cu 0,4 punct 

procentuale față de cifra de 2,2 prevăzută în buget. 

Cum pe timp de criză, atenția se îndreaptă către industriile care produc bunuri cu cerere cât mai 

puțin elastică, nu e nici o surpriză că sectorul energetic a fost lovit din plin. 

Singura problemă este că, dată fiind elasticitatea scăzută a cererii de produse energetice, 

companiile lovite de aceste taxe vor transfera costurile clienților, între elasticitatea cererii și 

gradul în care o companie poate transfera costul cu majorarea impozitării existând o legătură 

invers proporțională. 

http://www.curierulnational.ro/Politic/2013-11-04/Ponta+confirma+taxa+pe+stalpi%2C+parcari+si+Vidraru.+Chitoiu%3A+E.ON%2C+Transelectrica%2C+Transgaz%2C+Romgaz+vor+fi+impozitate&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Politic/2013-11-04/Ponta+confirma+taxa+pe+stalpi%2C+parcari+si+Vidraru.+Chitoiu%3A+E.ON%2C+Transelectrica%2C+Transgaz%2C+Romgaz+vor+fi+impozitate&hl=energ&tip=toate
http://energyreport.ro/index.php/2013-stiri-pline-de-energie/2013-stirile-pline-de-energie/2013-contabilitate-si-fiscalitate/1209-industria-energetica-sub-asediu-fiscal-taxe-pe-stalpi-sonde-centrale-platforme-maritime
http://energyreport.ro/index.php/2013-stiri-pline-de-energie/2013-stirile-pline-de-energie/2013-contabilitate-si-fiscalitate/1209-industria-energetica-sub-asediu-fiscal-taxe-pe-stalpi-sonde-centrale-platforme-maritime
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Cererea din domeniul energetic fiind puțin elastica (în multe cazuri consumatorul e prizonier), 

legile economice spun ca respectivele companii nu vor umbla la costuri (pe care oricum le-a 

majorat guvernul cu aceste taxe), ci la preturi. E adevărat că în România, costurile proprii de 

exploatare și întreținere ale companiilor din domeniul energetic sunt extrem de ridicate, însă 

majorarea de taxe in niciun caz nu le incurajează sa le reducă, dimpotrivă chiar. Numai 

concurența ar putea, dar nu prea există pe această piață. 

Cu alte cuvinte degeaba majorează guvernul salariul minim (poate doar pentru a majora numărul 

de șomeri) și scade CAS (numai în cazul în care vor exista bani!) dacă prin aceste măsuri va 

scumpi facturile la electricitate, prețul benzinei și al gazelor. 

Țintele guvernului: E.ON, Enel, Transelectrica, Transgaz, Romgaz și companiile private 

Prim această măsură, guvernul susține că vizează eliminarea de la categoria de clădiri exceptate 

de la impozitare a unor construcții speciale."Toate companiile care deţin construcţii speciale vor 

fi impozitate, deci inclusiv E.ON, Enel, Transelectrica, Transgaz, Romgaz... Nu numai companiile 

de stat, dar şi companiile private (...) Stabilim în perioada imediat următoare (nivelul taxării - n.r.) 

, noi stabilim ca măsură de principiu, măsură ce vom impozita ca şi construcţie specială, depinde 

de categoria de construcţie specială, va avea o cotă diferenţiată", a declarat vicepremierul și 

ministrul de finanțe Daniel Chiţoiu, luni seara, după discuţiile cu FMI. 

Constantin Niţă, ministrul pentru Energie, la Adevărul Live: Orice companie străină care 

vine să exploateze resurse va trebui să îşi ia partener român 

România se află pe locul nouă la nivel mondial într-un clasament realizat de Consiliul Mondial al 

Energiei, acest lucru însemnând că ţara noastră are un mix de resurse care să-i permită 

independenţa energetică, a declarat, la Adevărul Live, Constantin Niţă, ministrul delegat pentru 

Energie. 

El a amintit de cărbune şi rezervele de gaze descoperite în Marea Neagră şi gazele de şist. 

"Vreau ca societăţile energetice româneşti să se internaţionalizeze. Nu contează dacă 

exploatează resursele naturale sunt exploatate de companii româneşti sau străine, pentru că 

aceştia nu pleacă cu gazul în geamantan. Statul profită prin două elemente: redevenţe şi impozit 

pe profit şi pe salarii", a spus Niţă.  

Romgaz, partener în mai multe proiecte 

Niţă: "Orice companie străină care vine să exploateze va trebui să îşi ia ca partener câte o 

companie românească. De când am venit la minister am promovat această politică. Romgaz a 

intrat în câteva perimetre şi va intra şi în altele" 

Niţă: "Romgaz e perfect capabilă să exploateze gaze de şist" 

Niţă: "Dacă nu se consumă pe plan intern tot gazul ce va fi extras, nicio problemă, îl exportăm, 

se face profit" 

Niţă: "Va trebui să facem un gazoduct şi cu Serbia" 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/constantin-nita-ministrul-energiei-independenta-energetica-adevarul-live-1_52789d10c7b855ff56bb08f3/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/constantin-nita-ministrul-energiei-independenta-energetica-adevarul-live-1_52789d10c7b855ff56bb08f3/index.html
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Niţă: "Cu Gazpromul mergem la impuse. Până nu apar alţi furnizori, nu avem cum să negociem 

scăderea preţului. Americanii exportă la 113 dolari mia de metri cubi faţă de 350-400 de dolari 

cât e preţul de import în România" 

Despre gazele de şist 

 "Credeţi că americanii vor să îşi autodistrugă ţara? Din 8.000 de sonde din Pennsylvania, doar 

la 24 au avut ceva probleme, scurgeri. Cu certitudine, SUA au devenit din importator de gaze, un 

exportator" 

"China are mari resurse de gaze de şist şi vine tare din urmă" 

Despre listări 

"În acest an am avut listările Transgaz, Nuclearelectrica şi Romgaz, se va îndeplini promisiunea 

mea de internaţionalizare a companiilor de stat" 

"Oferta Petrom nu se va mai relua" 

"Romgaz a fost ultima companie în care banii s-au dus la buget. Pentru listările de anul viitor, 

banii vor rămâne în capitalul social. Avem 15% din Hidroelectrica şi Complexul Oltenia şi 51% 

din Electrica" 

"Complexul Hunedoara va fi privatizat cu un investitor" 

Despre interconectări 

"Avem această posibilitate de a produce energie, dar avem nevoie de interconectări pentru a o 

exporta, pentru a avea un debuşeu." 

Reorganizarea sectorului energetic 

"Voi avea două propuneri pentu Guvern pentru reorganizarea sectorului energetic. Mizez pe 

modelul britanic, unde sunt mai multe companii cu mix de energie" 

Hidroelectrica  

"Hidroelectrica nu mai poate fi moaşa comunală, care să facă tot felul de lucrări ce nu au de-a 

face cu producţia de energie. Nu mai trebuie să facă tot felul de baraje pentru inundaţii, este o 

companie, trebuie să facă profit" 

Transelectrica va investi 38 de milioane de euro pentru a dubla capacitatea de export de 

energie către Serbia 

Transelectrica (TEL), operatorul reţelei naţionale de transport al energiei, va investi 160 milioane 

de lei (38 milioane de euro) pentru a dubla infrastructura de interconectare a României cu Serbia 

printr-o nouă linie de înaltă tensiune care să lege Reşiţa de oraşul sârb Pancevo. 

Compania are în plan construcţia noii linii către Serbia de cel puţin patru ani, dar licitaţia publică 

pentru acest proiect a fost lansată de-abia săptămâna trecută. Proiectul va viza construcţia 

segmentului românesc al liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV, care va avea o lungime de 63 

de kilometri şi se va întinde de la Reşiţa până la graniţa cu Serbia, potrivit anunţului publicat de 

http://www.zfcorporate.ro/energie/transelectrica-va-investi-38-de-milioane-de-euro-pentru-a-dubla-capacitatea-de-export-de-energie-catre-serbia-11621368
http://www.zfcorporate.ro/energie/transelectrica-va-investi-38-de-milioane-de-euro-pentru-a-dubla-capacitatea-de-export-de-energie-catre-serbia-11621368
http://www.zf.ro/wikizf/compania-nationala-de-transport-al-energiei-electrice-transelectrica-s-a-8481419
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companie în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Linia va continua încă 68 de 

kilometri pe teritoriul sârb. 

Noua legătură cu Serbia va permite eliminarea congestiilor majore în zona celor două sisteme 

energetice şi va îmbunătăţi securitatea de interconexiune în zona de sud-est a Europei, potrivit 

studiului de fezabilitate. Proiectul va creşte şi capacitatea reţelei de a face faţă schimburilor de 

electricitate. 

„Din punctul nostru de vedere ar trebui să dubleze capacitatea de transfer, care în prezent este 

în jur de 350 MW pe ambele sensuri“, a spus Octavian Lohan, şeful Dispecerului Energetic 

Naţional care funcţionează în subordinea Transelectrica. 

În plus, linia ar reprezenta şi o cale de a evacua electricitatea generată din surse regenerabile. În 

zonă funcţionează un parc eolian de 48 MW deţinut de Enel, iar alte proiecte eoliene cu 

capacităţi de ordinul sutelor de MW sunt în pregătire. 

Licitaţia pentru atribuirea proiectului se va încheia la mijlocul lunii ianuarie, iar construcţia 

efectivă a liniei ar urma să dureze în jur de doi ani. Lohan a mai spus că, din informaţiile sale, şi 

operatorul de transmisie a energiei din Serbia se pregăteşte să înceapă realizarea segmentului 

propriu al liniei. 

În prezent, România şi Serbia sunt interconectate printr-o linie de 400 kV care se întinde peste 

Dunăre, de la Porţile de Fier la localitatea sârbă Djerdap. O cantitate de 1.785 GWh, echivalent 

cu 3% din consumul naţional al României, a traversat între cele două ţări anul trecut, cea mai 

mare parte în sensul exportului din România, potrivit datelor asociaţiei transportatorilor europeni 

de energie ENTSO-E, din care face parte şi Transelectrica. 

Nu toată electricitatea trimisă peste graniţă de România este consumată în Serbia, ci tranzitează 

ţara în drumul către state balcanice cu deficit de energie, precum Muntenegru sau Macedonia. 

Serbia nu dispune încă de o bursă a electricităţii unde energia să fie tranzacţionată transparent, 

ca România şi Ungaria, însă autorităţile sârbe se pregătesc ca la sfârşitul anului viitor să lanseze 

o platformă over-the-counter şi una pentru încheierea contractelor bilaterale. 

Lohan a mai arătat că, pe lângă construcţia noii linii transfrontaliere, România mai trebuie să-şi 

întărească reţeaua de transport din zonă pentru a face faţă tensiunii mai ridicate. Staţia de 

transformare de la Reşiţa, punctul de plecare al liniei către Serbia, este de 220 kV, iar linia de 

400 kV ar trebui extinsă mai departe până la Arad. 

„Toate acestea sunt în planul de perspectivă al Transelectrica“, a spus reprezentantul DEN. 

Alt plan al companiei este extinderea interconexiunii cu Republica Moldova, prin construcţia unei 

noi linii de 400 kV între Suceava şi Bălţi, dar şi o linie între Iaşi şi Ungheni, traseu care 

corespunde gazoductului aflat în prezent în construcţie. Sistemele electrice ale României şi 

Moldovei sunt legate în prezent în zona Tulcea, dar şi prin câteva linii de tensiune mai scăzută 

peste Prut. 

„Nu mai avem proiecte (de interconexiune – n. red.) în curs, dar vrem să facem un studiu 

împreună cu turcii şi bulgarii ca să vedem dacă este necesar să întărim reţeaua, pentru a creşte 
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capacitatea de energie care poate fi transportată între ţările noastre“, a mai precizat Octavian 

Lohan. 

Constantin Niţă: Preţul energiei va creşte cu 1% din ianuarie, după ce a scăzut cu 7% în 

acest an 

Noile taxe pe care Guvernul le va introduce pe construcţiile speciale nu vor avea un impact 

semnificativ în costurile electricităţii, preţul energiei urmând să crească cu 1% de la 1 ianuarie, 

după ce a scăzut cu 7% în acest an, a declarat Constantin Niţă, ministrul delegat pentru Energie. 

"Nu am făcut calculele, ANRE trebuie să le facă, nu Departamentul pentru Energie. Dar părerea 

mea este că aceste taxe nu pot influenţa foarte mult preţul final. De la 1 ianuarie, majorarea de 

preţ va fi de 1%, iar o taxă pe stâlpi nu poate să influenţeze foarte mult", a afirmat Niţă la un 

forum energetic. 

El a mai precizat că în SUA se plăteşte o taxă de 50.000 de dolari pe sondă în primul an de 

exploatare, 40.000 în cel de-al doilea şi 30.000 de dolari din cel de-al treilea an până la epuizare, 

însă banii rămân în comunităţile locale. Pe de altă parte, Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor, a 

anunţat că banii colectaţi din taxa pe construcţiile speciale vor merge la acoperirea deficitului. 

El a mai spus că România are deocamdată o problemă cu gazele naturale, din cauza acordului 

cu FMI, dar că speră că aceasta să fie rezolvată începând cu 2018, când vor intră în producţie 

zăcămintele din Marea Neagră şi România va ajunge chiar exportator. 

Constantin Nita, despre efectele introducerii unor noi taxe: Principiul trebuie sa fie win-

win, sa castige toata lumea 

Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Nita, considera ca noile taxe care vor fi introduse de 

la 1 ianuarie in domeniul energetic nu ar trebui să afecteze foarte mult pretul energiei electrice si 

gazelor naturale. In opinia ministrului, astfel de taxe sunt normale. A dat ca exemplu SUA unde 

companiile petroliere ar plati 50.000 dolari pe sonda/an. "Nu vad de ce in Romania nu trebuie 

introduse asa numitele taxe de impact. Taxele nu afecteaza foarte mult preturile la energie", a 

spus Nita in cadrul unei conferinte organizate de Ziarul Financiar. 

Potrivit ministrului, în Statele Unite, pentru o sondă se plătesc 50.000 de dolari în primul an, 

40.000 de dolari în al doilea an si 30.000 de dolari pe an până la epuizarea zăcământului. 

Chiar daca spune nu vor fi scumpiri, Nita recunoaste ca nu  au fost facute calcule privind 

impactul asupra preturilor finale. Intr-un final,Nita a afirmat ca este o parere a sa in privinta 

preturilor. "Nu am făcut calculele privind impactul în pretul final. ANRE trebuie să le facă, nu 

Departamentul pentru Energie. Dar părerea mea este că aceste taxe nu pot influenta foarte mult 

pretul final. De la 1 ianuarie, majorarea de pret va fi de doar 1%, iar o taxă pe stâlpi nu poate să 

influenteze foarte mult", a mai spus ministrul.  

Acesta a mai afirmat ca de la 1 ianuarie, va scădea cu 10% contributia pentru cogenerarea de 

înaltă eficientă. De asemenea, se va incerca reducerea tarifelor de transport la energie si gaze 

naturale. 

Insa, este greu de crezut ca vor fi tarifele de transport in conditiile in care vor fi puse noi taxe, 

inclusiv asupra retelelor de transport. 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/constantin-nita-pretul-energiei-creste-1-ianuarie-scazut-7-an-1_5279ff62c7b855ff56c21dc9/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/constantin-nita-pretul-energiei-creste-1-ianuarie-scazut-7-an-1_5279ff62c7b855ff56c21dc9/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-15968087-constantin-nita-despre-efectele-introducerii-unor-noi-taxe-principiul-trebuie-fie-win-win-castige-toata-lumea.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-15968087-constantin-nita-despre-efectele-introducerii-unor-noi-taxe-principiul-trebuie-fie-win-win-castige-toata-lumea.htm
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Reamintim ca Executivul vrea sa creasca incasarile la buget in 2014 prin suprataxarea sectorului 

energetic, prin majorarea redeventelor cu 25% la resursele minerale si prin acciza suplimentara 

la carburanti.  

Niță: Companiile energetice românești nu sunt mai prejos decât altele regionale. Suntem 

în pragul unei noi strategii energetice 

România este în pragul unei noi strategii energetice, a declarat în această dimineață ministrul 

delegat pentru energie, Constantin Niță. “Am pus pe site-ul nostru cerințele pentru participarea 

consultanților la elaborarea strategiei energetice. Sperăm ca până la sfârșitul trimestrului următor 

să avem o strategie pentru următorii 20 – 25 de ani”, a detaliat reprezentantul Guvernului.  

“E nevoie de seriozitate în dezvoltarea strategiei. Ne bucură faptul că se fac consultări cu 

sectorul privat, pentru că putem avea o părere pertinentă. Este vorba despre investiții pe termen 

lung, despre 4 miliarde de euro pe an, în următorii 3-4 ani. Este o investiție uriașă”, a spus, la 

rândul ei Mariana Gheorghe, CEO OMV Petrom care a specificat că, atunci când vorbim de 

strategie, trebuie să ținem seama de provocările fiecărui segment. 

Constantin Niță explicat că a început anul acesta cu câteva pachete de acțiuni la Transgaz, 

Nuclearelectrica și Romgaz și a adăugat că ministerul va continua anul viitor cu listări ale 

Hidroelectrica (La Londra și la București) și CE Oltenia. 

“Companiile românești nu sunt mai prejos decât alte companii regionale pentru că au specialiști 

foarte buni și nu văd de ce n-ar putea concura cu alte companii. Voi continua acest proces 

indiferent dacă unora le place sau nu”, a întărit ministrul delegat pentru energie. 

Niță a explicat și că nu putem cere companiilor energetice să facă profit fară ca acestea să 

investească.  

“În mod normal nu trebuie să existe nicio companie străină care să vină în România și să nu aiba 

un partener român. Companiile românești trebuie să fie mult mai active și mult mai agresive, 

atunci când este vorba despre resursele românești. Nu putem ține companiile românești sub 

anonimat. Trebuie să iasă la suprafață. Nu putem accepta ca alte companii străine sa joace un 

rol important la noi în țara, iar noi să fim ruda mai săracă. Mizez pe dezvoltarea sectorului 

românesc prin investiții”, a spus ministrul 

PROPUNERE  

Strategia energetică, finanţată din banii din privatizare  

Departamentul pentru Energie a propus deputaţilor introducerea în Legea privind divizarea 

OPSPI a unui amendament privind finanţarea strategiei noastre energetice. Deputaţii au respins 

ieri amendamentul, urmând ca departamentul să introducă finanţarea elaborării strategiei în alt 

act normativ. 

     Ieri, Comisia de Industrie din Camera Deputaţilor a aprobat, fără modificări, proiectul de Lege 

pentru aprobarea OUG 75/2013 privind reorganizarea prin divizare parţială a OPSPI. În acest act 

normativ se precizează că Departamentul pentru Energie preia, odată cu companiile din sistemul 

energetic, şi 75% din vechiul OPSPI cu atribuţii în domeniul privatizării, inclusiv cu sursele de 

finanţare aferente. 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2013-11-06/Ni%C8%9Ba%3A+Companiile+energetice+romane%C8%99ti+nu+sunt+mai+prejos+decat+altele+regionale.+Suntem+in+pragul+unei+noi+strategii+energetice&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Economie/2013-11-06/Ni%C8%9Ba%3A+Companiile+energetice+romane%C8%99ti+nu+sunt+mai+prejos+decat+altele+regionale.+Suntem+in+pragul+unei+noi+strategii+energetice&hl=energ&tip=toate
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=221242&key=MjAxMy0xMS0wNiAxIDM4MDE4NDVmNzA2MDUwZjM1NzNiOTIyZmZlMmZlZjZm
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=221242&key=MjAxMy0xMS0wNiAxIDM4MDE4NDVmNzA2MDUwZjM1NzNiOTIyZmZlMmZlZjZm
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     Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, a decis să selecteze, prin licitaţie, 

consultanţii care să elaboreze strategia energetică a ţării noastre, dar a constatat că nu are bani 

în bugetul pe acest an. Astfel, departamentul pentru Energie intenţionează să deruleze proiectul 

din fondurile OPSPI, care provin în principal din activitatea de privatizare. 

     La Ministerul Economiei a rămas 25% din vechiul OPSPI, cu companii aflate în industria 

minereurilor neferoase (Cuprumin, Remin, Moldomin,etc), Oltchim şi societăţi din industria de 

apărare.  

Constantin Nita sugereaza companiilor energetice de stat sa se imprumute, in conditiile in 

care acestea sunt obligate sa vireze 85% din profit la buget 

Ministrul delegat pentru energie, Constantin Nita, sustine ca mizeaza foarte mult pe investitiile 

companiilor romanesti de stat. "Nu putem accepta sa tinem companiile romanesti sub anonimat", 

a spus Nita in cadrul unei conferinte organizate de Ziarul Financiar. Insa, pentru a face investitii, 

aceste companii au nevoie de bani. In acest sens, solutia lui Nita este inhamarea lor la credite. 

Aceeasta in ciuda faptului ca toate companiile romanesti de stat sunt obligate sa transfere la 

bugetul de stat o cota de 85% din profitul obtinut. 

Cu alte cuvinte, in loc ca profitul sa fie directionat catre investitii, ajunge sa fie cheltuit la bugetul 

de stat. Daca vrea sa faca investitii, compania de stat trebuie sa se imprumute de la banci, dupa 

cum sugereaza Nita. Un exemplu este Romgaz, una dintre companiile de stat cele mai 

profitabile. "Companiile romanesti au capacitatea de a atrage fonduri. Romgaz poate sa ia 

credite in conditii avantajoase", a spus Nita. 

In ceea ce priveste cota de 85% care trebuie virata la buget, Nita a spus ca "sigur ca este o 

decizie pe termen limitat". Trebuie precizat ca este o masura impusa de Guvern din 2010.  

ANRE: Energiile verzi sunt că maioneza, pui prea mult ulei şi se taie 

O cantitate prea mare de energie regenerabilă poate duce la căderea sistemului energetic 

naţional din cauza cantităţii limitate ce poate fi preluată, a declarat Marian Cernat, director în 

cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

El a comparat energia verde cu gastronomia. "Energiile verzi sunt că maioneza, pui prea mult 

ulei şi se taie", a afirmat el, la un forum energetic. 

Cernat se referă la planul autorităţilor de a limita la la 3.315 MW instalaţi în capacităţi de 

generare în energii regenerabile. Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern "începând cu dată 

intrării în vigoare a prezenţei Hotărâri, acreditarea de către Autoritatea Naţională de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a grupurilor/ centralelor electrice care beneficiază de 

sistemul de promovare prin certificate verzi se realizează până la atingerea plafonului valorii 

totale ale capacităţilor instalate în centralele electrice de producere a energiei din surse 

regenerabile de 3.315 MW". 

Mai exact, investitorii care îşi termină proiectele după atingerea acestei ţinte la nivel naţional nu 

vor mai primi certificate verzi pentru energia produsă, fie că e vorba de către ferme eoliene, 

centrale solare sau biomasă. 

Proiectul ar trebui să între pe masa Executivului săptămâna viitoare.\ 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-15968018-constantin-nita-sugereaza-companiilor-energetice-stat-imprumute-conditiile-care-acestea-sunt-obligate-vireze-85-din-profit-buget.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-15968018-constantin-nita-sugereaza-companiilor-energetice-stat-imprumute-conditiile-care-acestea-sunt-obligate-vireze-85-din-profit-buget.htm
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/anre-energiile-verzi-maioneza-pui-ulei-taie-1_527a077cc7b855ff56c25b1f/index.html
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Ministrul pentru energie: Un raport UE ne spune să nu neglijăm energia produsă din 

cărbune 

Un raport al Uniunii Europene ne indică să mergem în continuare pe producția de energie din 

cărbune și să avem un echilibru între aceasta și energia nucleară și cea produsă de hidrocentrale 

a spus în această dimineață ministrul delegat pentru energie, Constantin Niță.  

“Sper să investim în mine, să modernizăm cele patru mine care sunt proprietatea 

Departamentului pentru Energie”, a spus Niță care a adăugat că modernizarea acestora ar costa 

70 milioane de euro, proces care s-ar putea finaliza în doi ani. Minele la care se referă sunt 

Vulcan, Lonea, Livezeni şi Lupeni. 

“Din păcate din huilă se produce cea mai scumpă energie”, a explicat ministrul delegat pentru 

energie, cu adăugirea că se vor face investiții pentru a aduce Complexul Energetic  Hunedoara 

la un nivel competitiv pe piață.  

Complexul Energetic Hunedoara a fost creat prin fuziunea termocentralelor Mintia şi Paroşeni cu 

patru mine ale fostei Companii Naţionale a Huilei. Complexul Energetic Hunedoara asigură 

aproximativ 5% din producţia de energie electrică a României, având o putere instalată de 1.225 

MW, apropiată de puterea cumulată a celor două reactoare nucleare ale centralei de la 

Cernavodă. 

UE recomandă ţărilor membre să sprijine furnizarea de energie sigură la preţuri accesibile 

Uniunea Europeană a prezentat marţi un set de recomandări destinate statelor membre, pentru 

îmbunătăţirea mecanismelor de susţinere a pieţei energiei, inclusiv a programelor destinate 

energiei regenerabile, în vederea asigurării unor livrări sigure la preţuri accesibile, transmite 

Bloomberg. 

Comisia Europeană (CE) vrea să ghideze ţările membre în privinţa intervenţiei statului pe piaţa 

electricităţii, în condiţiile creşterii preţurilor pentru consumatorul final. Principiile sprijinului de stat 

se referă la instalaţiile de energie regenerabilă şi de back-up, care implică în în principal 

utilizarea combustibililor fosili, a precizat instituţia comunitară. 

"Obiectivul final al pieţei este să furnizeze energie sigură şi la un preţ accesibil pentru cetăţeni şi 

companii. Intervenţa statului trebuie să sprijine aceste obiective", a afirmat comisarul pentru 

Energie Guenther Oettinger, într-un comunicat. 

Dezbaterea despre sprijinul de stat în acest domeniu are loc în condiţiile în care Germania, cea 

mai mare economie europeană, caută soluţii de reducere a costului subvenţionării energiei 

regenerabile, după decizia de închidere a centralelor nucleare. 

Costul impus consumatorilor de operatorii germani de reţele electrice pentru susţinerea energiei 

eoliene şi solare a crescut de peste cinci ori din 2009, astfel încât tarifele suportate de utilizatorii 

casnici de electricitate sunt pe locul al doilea ca mărime din UE. 

Autorităţile germane vor ca până în 2050 electricitatea să fie obţinută în proporţie de 80% din 

surse regenerabile, faţă de 23% în prezent. UE a impus statelor membre ca ponderea energiei 

regenerabile în totalul producţiei să ajungă la 20% până în 2020 şi reducerea cu o cincime a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, de la nivelul din 1990. 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2013-11-06/Ministrul+pentru+energie%3A+Un+raport+UE+ne+spune+sa+nu+neglijam+energia+produsa+din+carbune&hl=energ&tip=toate
http://www.curierulnational.ro/Economie/2013-11-06/Ministrul+pentru+energie%3A+Un+raport+UE+ne+spune+sa+nu+neglijam+energia+produsa+din+carbune&hl=energ&tip=toate
http://www.zfcorporate.ro/energie/ue-recomanda-tarilor-membre-sa-sprijine-furnizarea-de-energie-sigura-la-preturi-accesibile-11627347
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Potrivit Comisiei, odată cu maturizarea sectorului energiei regenerabile şi scăderea costurilor, 

deciziile de investiţii ar trebui să fie influenţate de piaţă şi nu de preţurile garantate de guverne. 

Subvenţiile ar trebui să suplimenteze preţurile din piaţă şi să fie limitate la minimul necesar. 

"Practic, asta înseamnă că instrumentele de sprijin trebuie să încurajeze producătorii să 

răspundă evoluţiilor din piaţă", potrivit CE.  

Executivul UE recomandă ca producătorii de energie regenerabilă să fie selectaţi prin licitaţii în 

funcţie de cel mai scăzut preţ oferit. Acest fapt ar permite dezvăluirea costului diferitelor 

tehnologii şi ar stimula concurenţa nu doar între diverşi operatori, dar şi între diferitele surse de 

energie regenerabilă. 

“Undă verde” la subvenţiile pentru termocentrale 

Comisia Europeană (CE) şi-a anunţat acordul condiţionat pentru alocarea de ajutoare publice 

pentru construcţia de centrale electrice pe gaz sau pe cărbune destinate să compenseze deficitul 

din sectoarele eolian şi solar. 

“Intervenţia publică trebuie să le permită cetăţenilor şi întreprinderilor noastre o aprovizionare 

energetică fiabilă, la un cost abordabil”, a explicat comisarul european pentru Energie, Günther 

Oettinger, într-un comunicat. 

“Chiar atunci când soarele nu străluceşte şi vântul nu suflă, trebuie produsă energie electrică în 

cantităţi suficiente pentru a acoperi necesarul de furnizare către consumatori şi a menţine 

reţeaua stabilă”, a adăugat el. 

Mai multe state membre au solicitat să li se permită să finanţeze capacităţi de rezervă, de 

exemplu prin finanţarea unor centrale electrice pe cărbune sau gaz, suficient de flexibile pentru a 

putea fi puse în funcţiune sau oprite în funcţie de necesităţi. 

”Capacităţile de rezervă trebuie concepute într-o perspectivă europeană şi nu axate doar pe 

piaţa naţională”, a precizat comisarul european. 

Înainte de a decide asupra acestor capacităţi, guvernele trebuie, însă, să analizeze mai întâi 

cauzele pentru care nu este generată suficientă energie electrică, eliminând orice distorsiuni de 

piaţă, care ar putea împiedica investiţiile în dezvoltarea acestei capacităţi de producţie, precum 

preţurile reglementate sau subvenţiile mari pentru sectorul energiei regenerabile. 

Guvernele ar trebui să se asigure că producătorii de energie regenerabilă reacţionează la 

semnalele pieţei şi promovează flexibilitatea în ceea ce priveşte cererea, promovând de exemplu 

tarife diferite pentru consumatori în consumul de energie în alte momente decât orele de vârf. 

CE a recunoscut necesitatea de a reanaliza politica de susţinere publică pentru sectoarele solar 

şi eolian, după ce cele mai mari zece grupuri energetice din UE, cu sediile în Franţa, Italia, 

Germania, Suedia, Spania, Olanda şi Cehia, au cerut, luna trecută, stoparea subvenţiilor publice 

pentru aceste surse de energie. 

În propunere se vorbeşte despre o “suprimare progresivă a tarifelor de cumpărare”, care 

constituie forma de susţinere publică a energiilor regenerabile, dar guvernele sunt avertizate să 

nu modifice neanunţat sau retroactiv regimul de susţinere a energiilor regenerabile. Aşteptările 

legitime ale investitorilor privind rentabilitatea actualelor investiţii trebuie respectate, notează CE. 

http://www.focus-energetic.ro/%e2%80%9cunda-verde%e2%80%9d-la-subventiile-pentru-termocentrale-13452.html
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În liniile directoare privind intervenţiile publice ale statului în piaţa energiei se menţionează că 

schemele de sprijin financiar pentru regenerabile trebuie să fie flexibile şi să răspundă scăderii 

costurilor de producţie. De asemenea, statele membre ar trebui să-şi coordoneze mai bine 

strategiile privind energiile regenerabile, pentru a menţine preţurile scăzute la consumatori. 

Cum va creşte preţul la “lumină” 

În urma negocierilor cu FMI şi Comisia Europeană, Guvernul “a reuşit” să obţină, practic, 

majorarea preţului la energie electrică şi gaze naturale, pe lângă scumpirea carburanţilor. Pentru 

că are nevoie de bani şi, se pare, economia nu produce suficient de mult cât vrea Guvernul să 

cheltuie, autorităţile au hotărât să majoreze unele “biruri”, ca să nu introducă altele noi! 

Astfel, Guvernul va introduce plata impozitului pe proprietate pentru construcţiile speciale 

exceptate până în prezent, a anunţat premierul Victor Ponta, iar ministrul Finanţelor, Daniel 

Chiţoiu, a confirmat că nu s-au mai făcut derogări, deci vor fi taxate reţelele electrice, eoliene şi 

hidrologice. 

“Toate companiile care deţin construcţii speciale vor fi impozitate, deci inclusiv E.ON, Enel, 

Transelectrica, Transgaz, Romgaz… Nu numai companiile de stat, dar şi companiile private (…) 

Stabilim în perioada imediat următoare (n.r. – nivelul taxării), noi stabilim ca măsură de principiu, 

măsură ce vom impozita ca şi construcţie specială, depinde de categoria de construcţie specială, 

va avea o cotă diferenţiată”, a arătat Chiţoiu, luni seara, după discuţiile cu FMI, transmite 

Mediafax. 

Sunt considerate constructii speciale sonde de ţiţei, gaze, sare, platforme de foraj marin, centrale 

hidroelectrice, termoelectrice, nuclearoelectrice, staţii de transformare şi de conexiuni, precum şi 

clădirile şi construcţiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, reţele aeriene de 

transport şi distribuţie a energiei electrice şi stâlpii aferenţi acestora, cabluri subterane de 

transport, instalaţii electrice. 

Tot în această categori intră şi canalizări şi reţele de telecomunicaţii subterane şi aeriene, căi de 

rulare, de incintă sau exterioare, galerii subterane, planuri înclinate subterane şi rampe de puţ, 

puţuri de mină, coşuri de fum, turnuri de racire, baraje şi construcţii accesorii, diguri, construcţii-

anexe, de imbunatatiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele şi staţiile de pompare 

aferente canalelor, poduri, viaducte, apeducte şi tuneluri, reţele şi conducte pentru transportul 

sau distribuţia apei, produselor petroliere, gazelor şi lichidelor industriale, reţele şi conducte de 

termoficare şi reţele de canalizare, terasamente, platforme betonate, împrejmuiri, instalaţii 

tehnologice, rezervoare şi bazine pentru depozitare. 

Pe de altă parte, conform legislaţiei în vigoare, precum şi reglementărilor Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), “taxele, impozitele, contribuţiile la fonduri speciale, 

altele asemenea stabilite conform reglementărilor legale în vigoare” sunt “costuri preluate direct” 

în tarifele de transport şi distribuţie ale electricităţii şi gazelor naturale. Ceea ceînseamnă că, 

odată cu introducerea noilor taxe pe stâlpi, reţele etc, acestea vor fi preluate în tarife şi, în 

consecinţă, în preţul final plătit de consumatorii de energie electrică, termică şi gaze naturale! 

bănci 

Niţă: Limităm proiectele de energie regenerabilă sau stăm pe întuneric 

http://www.focus-energetic.ro/cum-va-creste-pretul-la-%e2%80%9clumina%e2%80%9d-13449.html
http://www.puterea.ro/economie/nita-limitam-proiectele-de-energie-regenerabila-sau-stam-pe-intuneric-81086.html
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Limitarea intrării în sistem a proiectelor de energie din surse regenerabile este necesară pentru a 

nu se crea dezechilibre în sistemul energetic, a declarat, miercuri, ministrul delegat pentru 

Energie, Constantin Niţă.  

Ministrul s-a referit la un proiect de hotărâre de Guvern care limitează la 3.315 MW capacitatea 

proiectelor de energie regenerabilă care vor primi certificate verzi în 2013, în condiţiile în care 

contractele existente depăşesc deja această capacitate. 

Prin urmare, după ce această HG va intra în vigoare, nici un nou proiect nu va mai primi 

certificate. 

„Nu noi am fixat această ţintă, ci era prevăzută în Planul Naţional de Acţiune în domeniul 

energiilor regenerabile. Nu va intra în vigoare în acest an, dar pentru 2014 vom vedea, împreună 

cu ANRE, o limită, după ce analizăm cât poate să suporte sistemul de transport, astfel încât să 

nu existe dezechiibre”, a precizat ministrul. “Dacă nu, vom prelua toate cele 20.000 de MW de 

energie regenerabilă pentru care există cerere şi ajungem să stăm pe întuneric”, a continuat 

Niţă. 

La 30 septembrie 2013, în România se aflau în funcţiune capacităţi de producere a energiei din 

surse regenerabile de 3.393 de MW în total, astfel: turbine eoliene de 2.307 MW, panouri 

fotovoltaice de 553 de MW, microhidrocentrale de 480 de MW şi proiecte pe biomasă de 53 de 

MW, arată datele Transelectrica. 

În nota explicativă a proiectului de HG elaborat de Departamentul pentru Energie, se arată că, la 

jumătatea acestui an, puterea instalată în centralele care utilizează surse regenerabile ajunsese 

la capacitatea estimată pentru întregul an în Planul Naţional de Acţiune în domeniul Energiilor 

Regenerabile (PNAER). 

Lipsa consumului sabotează industria energetică 

Cea mai mare problemă a sectorului energetic românesc este consumul scăzut, aceasta fiind 

concluzia la care au ajuns participanţii prezenţi la o conferinţă pe teme energetice. Autorităţile au 

prezentat şi programe de viitor, cu investiţii de invidiat, dar mai rămâne să se găsească şi banii 

necesari. Pentru prezent, responsabili de rang înalt au căutat să liniştească populaţia şi anunţă 

majorări nesemnificative ale preţului curentului după aplicarea proaspătului impozit pe stâlp. 

Noile taxe care vor fi introduse de la 1 ianuarie şi care vor fi aplicate companiilor din sectorul 

energetic nu ar trebui să afecteze foarte mult preţul final al energiei, a declarat ministrul delegat 

pentru Energie, Constantin Niţă, într-o conferinţă de profil. Demnitarul consideră că măsura este 

echitabilă, pentru care este valabil „principiul win-win”, în care toată lumea să câştige. Niţă a dat 

drept exemplu o taxă aplicată companiilor petroliere în Statele Unite, unde pentru o sondă se 

plătesc 50.000 de dolari în primul an, 40.000 de dolari în al doilea în şi 30.000 de dolari pe an 

până la epuizarea zăcământului.  

“Nu văd de ce în România nu ar trebui introduse astfel de taxe. Nu am făcut calculele privind 

impactul în preţul final. ANRE trebuie să le facă, nu Departamentul pentru Energie. Dar părerea 

mea este că aceste taxe nu pot influenţa foarte mult preţul final. De la 1 ianuarie, majorarea de 

preţ va fi de doar 1%, iar o taxă pe stâlpi nu poate să influenţeze foarte mult. ANRE va face toate 

calculele şi va spune exact”, a spus Niţă.  

http://www.focus-energetic.ro/lipsa-consumului-saboteaza-industria-energetica-13462.html
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Planuri de viitor 

Companiile româneşti vor face parte din toate proiectele energetice care implică resursele 

autohtone, a susţinut ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă. “Nu trebuie să existe 

nicio companie străină care să vină în România şi să nu aibă partener român. Companiile 

româneşti trebuie să fie mai active atunci când este vorba de resursele româneşti. Nu putem ţine 

companiile româneşti sub anonimat, nu putem aştepta ca alte companii din străinătate să vină să 

investească, iar noi să fim ruda săracă”, a afirmat ministrul. “Companiile româneşti nu sunt mai 

prejos decât alte companii din regiune sau din Europa. Avem resursele necesare şi avem 

specialişti. Nu văd de ce nu am concura cu orice altă companie”, a adăugat şeful de la Energie. 

 

2. Informatii utile ANRE, Transelectrica, OPCOM 

ANRE 
 
Ultimele 5 decizii  

 2887 / 2013-10-10 

Prelungire atestat manager 381 din 11.11.2010, AUGUSTIN MERA 

 2888 / 2013-10-10 

Prelungire atestat manager 388 din 2010, AURELIAN SMADU 

 2889 / 2013-10-10 

Prelungire atestat manager 392 din 30.11.2010, ETEDI ZOLTAN 

 2890 / 2013-10-10 

Prelungire atestat manager 385 din 30.11.2010, IOAN CONSTANTIN IANCU 

 2891 / 2013-10-10 

Prelungire atestat manager 389 din 30.11.2010, GHEORGHE TOMA 

 

 
 

Ultimele 5 ordine  

 75 / 2013-10-23 

Ordin - privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea 
localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice 

 77 / 2013-10-23 

Ordin - privind aprobarea pretului de referinta si a preturilor reglementate pentru energia electrica, aplicabile in anul 
2014 producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare care beneficiaza de bonus 

 78 / 2013-10-23 

Ordin - privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta 
eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa in cogenerare, aplicabile in anul 2014 

 73 / 2013-10-10 

Ordin - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica 

 72 / 2013-10-02 

Ordin - Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice 

 
 

OPCOM 
 

 Piata de certificate verzi 

Prețul Mediu Ponderat al CV pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV încheiate, 
(iunie 2013-august 2013), calculat conform prevederilor legii 134/2012, este de 178,29 Lei/CV 

 Preturi inregistrate pe PZU 

http://anre.ro/decizie.php?id=19153
http://anre.ro/decizie.php?id=19153
http://anre.ro/decizie.php?id=19154
http://anre.ro/decizie.php?id=19154
http://anre.ro/decizie.php?id=19155
http://anre.ro/decizie.php?id=19155
http://anre.ro/decizie.php?id=19156
http://anre.ro/decizie.php?id=19156
http://anre.ro/decizie.php?id=19157
http://anre.ro/decizie.php?id=19157
http://anre.ro/ordin.php?id=1111
http://anre.ro/ordin.php?id=1111
http://anre.ro/ordin.php?id=1111
http://anre.ro/ordin.php?id=1112
http://anre.ro/ordin.php?id=1112
http://anre.ro/ordin.php?id=1112
http://anre.ro/ordin.php?id=1113
http://anre.ro/ordin.php?id=1113
http://anre.ro/ordin.php?id=1113
http://anre.ro/ordin.php?id=1109
http://anre.ro/ordin.php?id=1109
http://anre.ro/ordin.php?id=1108
http://anre.ro/ordin.php?id=1108
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 Preţuri şi volume 06.11 
 

 07.11 08.11 09.11 10.11 11.11 12.11  

Preţ mediu [Lei/MWh] 107,18 
 

179,21 183,12 180,27 106,99 168,98 163,82 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

557,18 
 

629,21 633,12 630,27 556,99 618,98 613,82 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

59.077  42.621 43.984 57.148 41.169 40.680 48.893 

 
 

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 209,71 232,39 230,82 224,97 217,35 213,30 211,42 211,44 209,35 204,39 199,93 198,60 198,45 

ROPEX_FM_2014 183,19 182,91 182,94 182,97 182,72 182,78 182,78 183,45 183,47 183,51 183,77 183,71 183,77 

 

TRANSELECTRICA 

 
Productie 
 

Consum/Productie  

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

05.11 6517 7471 2325 1014 1142 1426 -953 1492 38 33 

06.11 6667 7646 2410 906 1116 1419 -979 1749 13 33 

07.11 6677 7112 2530 1073 1633 1416 -435 388 39 32 

08.11 6510 6991 2521 1098 1513 1394 -481 380 51 33 

09.11 6188 7220 2059 925 1286 1386 -1032 1478 54 33 

10.11 5669 6278 1696 982 1036 1385 -609 1115 31 33 

 
Grafice, Harta  
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

in intervalul 10.11.2013, ora 07.00 – 17.11.2013, ora 07.00 
 

 

Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere pana la valoarea de 4900 m3/s, situandu-se in 

general sub media multianuala a lunii noiembrie (4650 m3/s), exceptand ultimele doua zile ale intervalului 

cand se vor situa peste aceasta. 

In aval de Portile de Fier debitele vor fi in general in crestere exceptand primele doua zile ale intervalului 

cand vor fi relativ stationare pe sectorul Harsova – Tulcea. 
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Informatiile sunt destinate clientilor EFT Romania si au doar scop informativ. Acestea sunt preluate din 
diferite surse publice si EFT Romania 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 Romania pentru orice alta informatie la nr. tel 0040 21 303 36 23 


