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1. PRESA INTERNA 

 

Ce se ascunde in spatele facturii de energie si cum sunt furati consumatorii in umbra legii? 

Cu toate ca legislatia europeana ne obliga la o transparenta totala in ceea ce priveste formarea 

tarifului la energie electrica, companiile de distributie active pe piata interna, cu sprijinul ANRE, au 

reusit sa creeze un sistem atat de complicat de facturare incat nici macar autorii lui nu-l mai 

deslusesc de la un capat la altul. Vorbim despre un pret de piata in continua scadere, dar ne trezim 

ca la consumatorul final tariful este cel putin dublu fata de pretul concurential.Cine castiga si cine 

pierde din asta? La aceasta intrebare incercam sa raspundem in analizele noastre , cu riscul 

asumat ca ele pot fi foarte tehnice. Concluzia insa nu va fi tehnica , ci una care sa arate 

consumatorilor de energie electrica din Romania de ce pretul scade in piata, dar creste la 

consumatorul final.  

Consumul de energie 

Energia este o a patra forma de existenta a materiei. Energia nu este nici solida nici lichida si nici 

gazoasa. Pe acest considerent este necesara o abordare specifica pentru acest produs material 

comercializat si utilizat de om . Materialul energie este o componenta existentiala si de costuri in 

covarsitoarea structura de marfuri create de om atingand cote variabile , mergand pana la 80% din 

valoarea unora dintre acestea. De asemenea, mentionez ca domeniile in care energia devine 

conditie de viata pentru om este in crestere. Expunerea acestui material se limiteaza la consumul 

de energie electrica a populatiei, cu focalizare directa pe o factura obisnuita care parvine in cutia 

postala a celor peste 8 milioane de abonati ai furnizorilor de electricitate din Romania.  

Legea energiei si Legea petrolului vor fi dezbatute in senat 

Senatul va dezbate in sesiunea extraordinara din 25 august un proiect al Guvernului pentru 

transpunerea directivelor europene in Legea energiei electrice si a gazelor naturale, in Legea 

petrolului, precum si in OUG 6/2014 privind calitatea de actionar al statului la Transelectrica si 

Transgaz. 

Decizia a fost luata, luni, de Biroul Permanent al Senatului, care si-a insusit propunerea 

Executivului ca acest proiect, depus la Senat in data de 9 iulie, sa fie adoptat de urgenta de catre 

Parlament, scrie Mediafax. 

In scrisoarea adresata Senatului, ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul solicita 

presedintelui Calin Popescu Tariceanu sa analizeze posibilitatea demararii procedurilor necesare 

in vederea organizarii unei sesiuni extraordinare in care sa fie adoptat Proiectul de lege pentru 

modificarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale 123/2012, a Legii petrolului 238/2004, 

precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta 6/2014 privind exercitarea drepturilor si 

indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de 

Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze 

Naturale "Transgaz" - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/ce-se-ascunde-in-spatele-facturii-de-energie-si-cum-sunt-furati-consumatorii-in-umbra-legii/
http://www.wall-street.ro/articol/Piete-de-capital/170858/legea-energiei-si-legea-petrolului-vor-fi-dezbatute-in-senat.html
http://www.mediafax.ro/
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In documentul inaintat conducerii Senatului se arata ca Romania a avut termen pana la data de 3 

martie 2011 sa modifice legislatia in domeniu pentru a o pune in acord cu Directiva 2009/72/CE 

privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si Directiva 2009/73/CE privind 

normele comune pentru piata interna a sectorului gazelor naturale. 

Comisia Europeana a apreciat, insa, ca modificarile legislative adoptate de Romania nu asigura 

transpunerea totala a celor doua directive si a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) 

cu doua actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor. 

Carburanţii, gazele şi electricitatea se îndreaptă spre un nou an de scădere  

Marile pieţe de energie, lovite de taxe, liberalizare şi cererea mică din industrie 

România a consumat cu 3,2% mai puţină electricitate în primul semestru, a ars cu 4,7% mai puţine 

gaze naturale, iar cererea de carburanţi s-a redus cu aproape 3%. 

Consumul de energie electrică, gaze naturale şi carburanţi a încheiat primul semestru pe minus, 

iar prognozele pentru finalul anului nu dau niciun indiciu că situaţia s-ar putea redresa. Decalajele 

faţă de anul 2008, anul de graţie al economiei româneşti, sunt acum greu de recuperat, mai ales 

pentru energia electrică şi gazele naturale. Introducerea taxelor peste noapte, aşa cum a fost cazul 

celor 7 cenţi pe litru la carburanţi, implementarea calendarului de liberalizare la gaze, dar şi 

tragerea pe linie moartă a unor mari consumatori industriali îşi spun cuvântul în evoluţia celor mai 

importante pieţe energetice locale. 

Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), 

în primele şase luni ale anului consumul intern de energie a fost de 24,1 TWh, cu 3,2% mai mic 

faţă de perioada similară a anului trecut, prognozele instituţiei aratând la nivelul întregului an un 

minus de circa 2,6% comparativ cu 2013. 

Deşi ritmul s-a mai domolit, 2014 devine cel de-al treilea an de scădere consecutiv pentru con-

sumul de energie, după uşoara redresare din 2010-2011. Faţă de 2008, cel mai bun an pentru 

economia românească, anul acesta economia va avea nevoie de 48,38 TWh, cu peste 11% mai 

puţin. Faţă de 2013, anul acesta ar urma să se termine cu o scădere de 2,6%, potrivit ANRE. 

Strict pe categorii de consumatori, cei mai afectaţi au fost consumatorii necasnici alimentaţi în 

regim reglementat, categorie în care intră şi micile afaceri. 

Decuplarea dintre economie şi energie 

INTERVIU Nicolae Havrileț, președinte ANRE: Obligația de a tranzacționa gaze pe bursă – 

tranzitorie 

Studiu: în 2015, producătorii ar trebui să tranzacționeze obligatoriu pe bursă 50% din cantitățile 

produse, urmând ca procentul să scadă din 2016 până în 2018 • Președintele ANRE, optimist în 

privința funcționării bursei gazelor • CE lucrează la o evaluare de risc referitor la aprovizionarea cu 

gaze pentru iarnă a statelor membre • “Taxa pe stâlp” va influența prețul energiei din aprilie 2015 

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE este instituția responsabilă 

de bunul mers al pieței de energie și de gaze. Misiunea ANRE este pe cât de dificilă, pe atât de 

delicată: sub tirul presiunilor din piață, trebuie să ducă la îndeplinire liberalizarea celor două piețe, 

să asigure integrarea pieței autohtone de energie în cadrul procesului de cuplare a piețelor 

http://www.zfcorporate.ro/energie/marile-piete-de-energie-lovite-de-taxe-liberalizare-si-cererea-mica-din-industrie-13109631
http://www.bizenergy.ro/interviu-nicolae-havrilet-presedinte-anre-obligatia-de-a-tranzactiona-gaze-pe-bursa-tranzitorie/#.U_ML21JO7IV
http://www.bizenergy.ro/interviu-nicolae-havrilet-presedinte-anre-obligatia-de-a-tranzactiona-gaze-pe-bursa-tranzitorie/#.U_ML21JO7IV
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regionale, să eficientizeze energetic România, dar mai ales să se asigure că actorii din piață 

respectă reglementările și se achită de obligații. În acest an, poate mai mult decât în alți ani, piața 

a fost bombardată cu o avalanșă de proceduri, reguli din partea reglementatorului, problematica 

fiind vastă și complexă.  

Reprezentanții ANRE au răspuns la demersul Bizenergy de a prezenta și explica teme de interes 

pentru actorii din piață. Dl. Nicolae Havrileț, președintele ANRE, a avut amabilitatea să acorde 

Bizenergy un larg și cuprinzător interviu.Vă prezentăm prima parte a interviului, tematica abordată 

fiind piața gazelor – situație, reglementări, liberalizare, scumpiri, efecte asupra consumatorilor etc. 

- Dle președinte, amânarea liberalizării pieței gazelor este o decizie corectă? Care sunt 

consecințele asupra pieței? Ce măsuri va lua ANRE în această perioadă? 

- Amânarea liberalizării pieţei gazelor naturale pentru toţi clienţii noncasnici prezintă atât avantaje, 

cât şi dezavantaje. Principalul avantaj rezidă în asigurarea timpului necesar aplicării măsurilor ce 

se impun în vederea liberalizării pieţei de gaze naturale, având ca scop asigurarea continuităţii în 

furnizarea gazelor naturale către clienţii noncasnici aflaţi în prezent în segmentul reglementat, prin 

stabilirea regulilor privitoare la derularea raporturilor contractuale în care sunt implicaţi aceștia, pe 

fondul trecerii acestora de pe piaţa reglementată pe piaţa concurenţială. 

În acest context, este vizată, în principal, notificarea de către furnizori, în timp util, a clienţilor 

noncasnici de pe piaţa reglementată, cu respectarea termenelor de notificare asumate prin 

contractele de furnizare a gazelor naturale, în legătură cu opţiunile pe care aceşti clienţi le vor avea 

în procesul trecerii lor de pe piaţa reglementată pe piaţa concurenţială, astfel încât să nu fie 

înregistrate, la data liberalizării, distorsiuni în derularea raporturilor contractuale valabile la data 

comunicării notificărilor. 

Chinezii analizează discret activele Enel din România 

Şi Electrica SA s-ar fi decis să se uite la datele fostei sale filiale Muntenia Sud 

       Chinezii le-ar fi solicitat oficialilor Enel acces la camera de date ale activelor grupului italian 

din România, susţin surse apropiate situaţiei. La fel ar fi făcut şi Electrica SA pentru societăţile 

Enel rezultate în urma privatizării fostei sale filiale Muntenia Sud, mai afirmă sursele noastre. 

Conform contractului de privatizare, statul român are drept de preempţiune pentru achiziţia 

pachetelor majoritare de acţiuni deţinute de Enel la entităţile care au luat naştere din Electrica 

Muntenia Sud. 

     Italienii au scos, recent, la vânzare firmele de distribuţie şi furnizare a electricităţii din ţara 

noastră, pe care le-au dobândit în urma privatizării Electrica Dobrogea, Electrica Banat şi Electrica 

Muntenia Sud. 

     Întrebaţi dacă au primit, până acum, oferte concrete de preluare a societăţilor din România, 

reprezentanţii grupului Enel Italia ne-au transmis: "Nu oferim detalii din procesul de vânzare şi nu 

divulgăm numele potenţialilor ofertanţi. Procesul de vânzare este în derulare. Nu există un termen 

limită pentru primirea ofertelor, deşi conducerea grupului a anunţat că se aşteaptă ca, până la 

finele acestui an, să primească 4,4 miliarde euro pe activele scoase la vânzare în România şi 

Slovacia". 

     În piaţă, unii dau ca sigură achiziţia activelor Enel România de către chinezi, afirmând că sunt 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=244713
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slabe şanse ca statul să-şi permită să preia pachetul majoritar de la Muntenia Sud. Aceştia 

consideră că reţeaua noastră de distribuţie va beneficia din plin de generosul capital chinez. 

     Alţii susţin că sunt slabe şanse ca Europa şi statul român să accepte o intrare masivă de capital 

chinez în domeniul energetic, care ar presupune nu numai importuri de echipamente chinezeşti, ci 

şi de foarte multă forţă de muncă. "Nu se ştie care este modelul lor de afaceri în domeniu, chiar 

dacă vorbim de o activitate reglementată. Astfel, există un mare risc în calitatea viitoare a serviciilor 

de distribuţie şi furnizare a electricităţii", spun sursele menţionate, care nu exclud posibilitatea ca 

statul să reuşească să "răscumpere" Muntenia Sud pe o sumă rezonabilă. 

INTERVIU Laurențiu Ciurel, Director General CE Oltenia: Susțin ideea transformării 

României într-un exportator net de energie electrică 

CEO – Trading, functională în trim. III al anului 2014. La această oră, în SEN, sunt 1000 MW 

disponibili doar în CEO • Costurile, reduse cu peste 30%. “Ca și cost de producție în sine, un MWh 

produs de CE Oltenia este egal sau chiar mai ieftin decât cel produs de Hidroelectrica sau 

Nuclearelectrica”, susține Ciurel • Procesul de evaluare a rezervelor de carbune, finalizat în 

februarie 2015 

Laurentiu Ciurel conduce o companie gigant – Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare 

producător de energie pe baza de carbune din Romania, constituit prin contopirea Complexului 

Energetic Turceni, Complexului Energetic Rovinari, Complexului Energetic Craiova si Societăţii 

Naţionale a Lignitului Oltenia Targu-Jiu. In cadrul CE Oltenia, lucreaza o armata de circa 19.000 

angajati. Politica companiei este insa “fara concedieri la CEO”.“Toata lumea spune ca suntem 

multi, dar o cariera nu se poate inchide intr-o luna, nici in 3 luni, ca sa poti trimite oamenii acasa”, 

sustine Ciurel. Costurile CEO au fost reduse cu peste 30%, in acest moment, compania 

intampinand probleme ca urmare a scaderii consumului de energie electrica la nivel national si a 

prăbușirii prețului pe MWh. Cu toate acestea, se fac pregatiri pentru listarea la bursa, procesul de 

evaluare a rezervelor de carbune va fi finalizat in februarie 2015. Ca si in cazul Electrica, banii 

rezultati din listare vor ramane in companie, fiind programate investitii de peste un miliard euro in 

urmatorii 5-7 ani. 

Cum reuseste directorul general Laurentiu Ciurel sa se descurce, care sunt provocarile, dar si 

neajunsurile, cu ce probleme se confrunta, ce planuri are in ce priveste CEO, daca este optimist 

ca le va realiza, aflam din interviul acordat BizEnergy. 

- Dle Director General, v-ati asumat o mare responsabilitate, sa fiti la carma acestei companii. Este 

si o uriasa provocare. Considerati ca veti reusi sa duceti la indeplinire obiectivele propuse? 

- CEO este cel mai mare producator de energie pe baza de carbune. Este si cel mai mare 

producator de lignit din Romania (asigura 95% din productia de lignit a Romaniei). In zona Olteniei, 

CEO este locul de munca al cca 19 000 de oameni, dar asigura si alte mii de locuri de munca 

pentru salariatii firmelor colaboratoare. Mentinem cca 200 000 de locuri de munca la nivel national. 

Obiectivele declarate ale infiintarii acestui complex au fost: necesitatea reducerii costului de 

productie al unui MWh, in contextul cresterii acestuia datorita eliminarii alocarii de certificate de 

CO2 gratuite producatorilor de energie electrica si asigurarea surselor de finantare pentru 

investitiile de mediu impuse, modernizarea capacitatilor existente si constructia unor noi capacitati 

de productie. 

http://www.bizenergy.ro/interviu-laurentiu-ciurel-director-general-ce-oltenia-sustin-ideea-transformarii-romaniei-intr-un-exportator-net-de-energie-electrica/#.U_WzPVJO7IV
http://www.bizenergy.ro/interviu-laurentiu-ciurel-director-general-ce-oltenia-sustin-ideea-transformarii-romaniei-intr-un-exportator-net-de-energie-electrica/#.U_WzPVJO7IV
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Guvernul vrea să acorde ajutoare de stat masive investitorilor în hidrocentrale care 

stochează energia electrică, precum cea de la Tarnița  

Guvernul intenționează să acorde ajutoare de stat masive investitorilor în hidrocentrale cu 

acumulare prin pompaj, care stochează energia electrică, cum ar fi proiectul Tarnița-Lăpușteni, 

ajutoare de stat constând în scutirea de taxele aferente scoaterii terenurilor necesare construcției 

din circuitul agricol sau din fondul forestier, scutirea de obligația de achiziție de certificate verzi și 

de taxa de cogenerare, scutirea de la plata tarifelor de transport al energiei electrice datorate 

Transelectrica și scutirea de toate taxele, contribuţiile, plăţile, bonificaţiile și tarifele specifice de 

gospodărire a resurselor de apă, percepute de către Administrația Națională "Apele Române". 

Guvernul afirmă că sprijinirea investițiilor în construirea de centralele hidroenergetice cu acumulare 

prin pompaj (CHEAP) este necesară pentru echilibrarea sistemului energetic național, afectat de 

ponderea mare a surselor intermitente regenerabile de energie în mixul energetic național. 

Echilibrarea se face prin stocarea energiei electrice produse în perioadele de consum redus (prin 

funcţionarea în regim de pompaj, cu acumularea apei în rezervorul superior) şi redarea acesteia 

în sistemul energetic național, în perioadele de consum maxim (prin funcţionarea în regim de 

turbinare, cu evacuarea apei în rezervorul inferior). 

Potrivit notei de fundamentare a unui proiect de ordonanță de Guvern, CHEAP vor fi declarate prin 

lege obiective de interes naţional şi de importanţă strategică pentru Sistemul Energetic Național 

(SEN), urmând a fi declarate de utilitate publică. Lucrările de realizare a CHEAP vor fi declarate, 

la rândul lor, de interes naţional şi de utilitate publică. 

În acest fel, pentru terenurile necesare construirii de CHEAP se va aplica un regim accelerat de 

expropriere în interes public, prevăzut de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză 

de utilitate publică. Proiectul de OUG prevede că, pentru terenurile necesare realizării acestora, 

CHEAP vor beneficia de exceptarea de la plata taxelor pentru scoaterea temporară sau definitivă 

din circuitul agricol sau din fondul forestier naţional. 

"Datorită specificului montan al amplasamentului unor astfel de centrale (diferenţa cât mai mare 

de nivel dintre cele două rezervoare fiind o condiţie obligatorie pentru fezabilitatea centralei), 

precum şi a faptului că, de regulă, amplasamentele optime pentru astfel de amenajări se află fie 

în zone forestiere, fie pe terenuri clasificate drept pajişti sau aflate în circuit agricol, această 

reglementare este deosebit de necesară, întrucât costurile pentru scoaterea terenurilor din circuitul 

agricol şi/sau forestier ar fi prohibitive pentru iniţierea investiţiei", se arată în nota de fundamentare 

Liberalizarea pieţei de gaze va însemna o creştere FOARTE MARE a facturilor! 

Liberalizarea pieţei de gaze va însemna o creştere foarte mare a facturilor, ceea ce ar putea cauza 

probleme pentru şcoli şi spitale în perioadele de iarnă, a declarat Alexandru Bucşă, directorul 

general al Gaz Sud. 

'Pentru că preţurile vor creşte, economia va fi pusă pe butuci, iar dacă va veni o iarnă grea vor fi 

drame sociale pe aici. Gândiţi-vă la spitale, la creşe, la şcoli. Sunt de stat, iar dacă aceste obiective 

care consumă gaze la greu vor întârzia plata, eu în mod normal nu am cum să întrerup furnizarea 

de gaze, dar dacă nu plătesc gazul în avans furnizorul meu imediat opreşte gazul. Iar acest lucru 

va fi pregnant pe perioada iernii. Toate aceste instituţii acumulează datorii mari, care se sting cu 

http://www.energyreport.ro/index.php/2013-energie-regenerabila/2013-stiri-energie-regenerabila/2013-energie-hidro-si-geotermala/2645-guvernul-vrea-sa-acorde-ajutoare-de-stat-masive-investitorilor-in-hidrocentrale-care-stocheaza-energia-electrica-precum-cea-de-la-tarnita
http://www.energyreport.ro/index.php/2013-energie-regenerabila/2013-stiri-energie-regenerabila/2013-energie-hidro-si-geotermala/2645-guvernul-vrea-sa-acorde-ajutoare-de-stat-masive-investitorilor-in-hidrocentrale-care-stocheaza-energia-electrica-precum-cea-de-la-tarnita
http://energie.gov.ro/home/20082014/
http://www.capital.ro/scolile-si-spitalele-ar-putea-avea-probleme-cu-plata-facturilor-la-gaze-dupa-liberalizare.html
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un plan de eşalonare până în vara anului următor, de aici costuri suplimentare, furnizorii mei îmi 

dau gaze mai scumpe şi intrăm într-un carusel', a spus Bucşă. 

El a precizat că, teoretic, liberalizarea înseamnă posibilitatea ca fiecare consumator să-şi poată 

alege furnizorul şi negocia preţul, însă a subliniat faptul că oricum preţul va fi mult mai mare decât 

acum. 

'Astăzi, preţul este reglementat, ceea ce înseamnă controlat, ceea ce înseamnă mic. Mă întrebaţi 

aşa: când preţul o să fie foarte mare, nu-i aşa că un client va avea posibilitatea să aleagă între 

zece furnizori care vând de la la foarte scump la foarte foarte foarte scump? Răspunsul este 'da', 

dar care-i avantajul? Niciunul', susţine el. 

Oficialul Gaz Sud este de părere că liberalizarea ar fi putut fi amânată, având în vedere faptul că 

s-a redus foarte mult consumul naţional. 

'La consumul de azi, când nu ai nevoie de gaz de import şi în perspectiva în care o să vină din ce 

în ce mai mulţi producători locali de gaze mici şi foarte mici, oferta de gaze de pe piaţă va fi din ce 

în ce mai mare. Deci din acest punct de vedere, ar putea fi posibil să găseşti gaze la preţ mic', a 

adăugat Bucşă. 

El a arătat că până şi locuitorii din jurul Capitalei, care au de regulă venituri mai mari, au început 

să aibă restanţe la plata facturilor. 

'Sunt concesiuni care merg foarte bine astăzi, cum ar fi Snagov, Bolintin, dar per total se vede că 

lumea începe să consume mai puţin, că sunt restanţe mai mari la plata gazelor. Conceptul de case 

mari care consumă mult a rămas în vigoare şi astăzi, dar sunt probleme. Sunt proprietari care 

încălzesc din ce în ce mai puţin casele sau plătesc din ce în ce mai greu facturile. Foarte multe 

piscine sunt încălzite cu apă caldă de la centrala pe gaze, de exemplu. Acum trei-patru ani nu se 

puneau aceste probleme. Gazul era mai ieftin, acum este mai scump şi se vede. Media de consum 

pe client scade de la an la an', a mai precizat Bucşă 

Membrii Comitetului de Reglementare a ANRE au rezolvat problema salariilor: 10.000 

euro/luna 

In urma cu vreo trei saptamani, intr-o discretie aproape totala, membrii Comitetului de 

Reglementare a Agentiei Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si-au votat o 

noua structura a veniturilor. Nici mai mult, nici mai putin, cei sapte magnifici atotputernici si 

independenti peste tot ce inseamna sector energetic in Romania au considerat ca, in urma unor 

calcule sofisticate, trebuie sa incaseze undeva la 10.000 de euro pe luna, in conditiile in care 

numarul de sedinte (tot pe luna) este de 4. Daca am raporta aceste calcule la un numar normal de 

zile lucratoare, pe care le presteaza orice angajat al ANRE (ce nu face parte din Comitetul de 

Reglementare), veniturile ar ajunge undeva la vreo 50.000 de euro/luna. Sa tot reglementezi in 

asemenea conditii. 

Dupa retinerea vicepresedintelui ANRE, Claudiu Dumbraveanu, de catre Directia Nationala 

Anticoruptie (DNA), conducerea institutiei a considerat ca este nevoie de un Cod de Conduita 

revolutionar, astfel incat nici un angajat al ANRE sa nu mai poata face aranjamente cu diferiti 

operatori (vezi cazul domnului Dumbraveanu), fara a fi sanctionat dur. Codul de Conduita a trecut 

si el prin niste etape, dar, in final a rezultat un lucru pozitiv. Majoritatea angajatilor ANRE au fost 

de acord cu acest Cod si implicit cu respectarea lui. 

http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/membri-comitetului-de-reglementare-a-anre-au-rezolvat-problema-salariilor-10-000-euroluna/
http://energy-center.ro/actualitate-news/legislatie/membri-comitetului-de-reglementare-a-anre-au-rezolvat-problema-salariilor-10-000-euroluna/
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Numai ca, in sedinta Comitetului de Reglementare, care urma sa aprobe Codul de Conduita s-a 

mai strecurat un punct, despre care stiau doar cei sapte membri ai Comitetului. Acest punct viza o 

noua formula de calcul a veniturilor exclusiv pentru cei reprezentati in CR, pe motivul ca trebuiau 

eliminate schemele vechi in care se adaugau tot felul de sporuri si facilitati, valabile pentru unii si 

mai putin valabile pentru altii. Intr-un final s-a ajuns la concluzia ca toti trebuie sa fie o apa si un 

pamant, fie ca sunt din provincie,  

În Germania producţia de energie electrică din surse regenerabile a trecut de 30% din total 

Producţia de energie electrică din surse regenerabile este în creştere în Germania şi a ajuns la 

31% din total în prima jumătate a anului, în contextul în care Europa încearcă să reducă 

dependenţa faţă de gazele importate din Rusia, informează Bloomberg. 

Dacă în acest calcul nu intră şi energia produsă în hidrocentrale, energia electrică obţinută din 

surse regenerabile înseamnă 27% din total, în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, 

câmd ponderea a fost de 24%. 

Energia solară şi eoliană au urcat la 17% din totalul energiei generate, prin comparaţie cu anii 

trecuţi, când nu depăşeau 13%, potrivit datelor organizaţiei Renewables International. 

Producţia de energie electrică generată cu ajutorul panourilor solare a crescut în prima jumătate a 

acestui an cu 28% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, producţia de energie 

eoliană a urcat cu 19% în primele şase luni, în comparaţie cu acelaşi interval din 2013. 

În Germania, cea mai mare parte a producţiei de energie electrică se bazează pe cărbune. Cu 

toate acestea, în prima jumătate a anului, consumul de lignit a scăzut cu 4%, faţă de aceeaşi 

perioadă din 2013. În ceea ce priveşte energia produsă pe baza gazelor naturale, aceasta a scăzut 

cu 25%, în timp ce producţia obţinută în unităţi nucleare a fost mai mică cu 2%. 

Prin comparaţie, Statele Unite produc o cantitate mai mare de energie din surse regenerabile decât 

Germania, însă volumul energiei verzi raportat la totalul de energie produs este mai mic. Astfel, 

energia eoliană a însemnat 4% din totalul generat în 2013 în SUA, energia solară 0,23%, iar 

energia geotermală 0,41%, potrivit statisticilor administraţiei americane.  

EDP a încasat 33 mil. euro din energia verde, în scădere cu 28%. De la o schemă de sprijin 

foarte generoasă, România ajunge la coada clasamentului 

Portughezii de la EDP Renovaveis au acoperit 1,4% din consumul de energie al României din 

primul semestru prin intermediul eolienelor şi solarelor montate aici.  

EDP Renovaveis, divizia de regenerabile a grupului Energias de Portugal, al treilea cel mai mare 

investitor în energia verde din România, a încasat în primul semestru 33,4 milioane de euro din 

vânzarea energiei solare şi eoliene produsă local, cu 28% mai puţin comparativ cu perioada 

similară a anului trecut. Scăderea reflectă deteriorarea condiţiilor din piaţa energiei regenerabile, 

domeniu marcat de multiple schimbări legislative în ultimul an de zile. 

Potrivit datelor publicate de companie în raportul aferent primului semestru, EDP Renovaveis a 

avut o producţie de energie de 351 GWh, ceea ce reprezintă circa 1,4% din consumul naţional din 

primele şase luni. Din vânzarea acestei energii portughezii au încasat 33,4 milioane de euro, la un 

http://adevarul.ro/economie/business-international/In-germania-productia-energie-electrica-surse-regenerabile-trecut-30-total-1_53f0bc510d133766a859b4dc/index.html
http://www.zfcorporate.ro/energie/edp-a-incasat-33-mil-euro-din-energia-verde-in-scadere-cu-28-de-la-o-schema-de-sprijin-foarte-generoasa-romania-ajunge-la-coada-clasamentului-13136162
http://www.zfcorporate.ro/energie/edp-a-incasat-33-mil-euro-din-energia-verde-in-scadere-cu-28-de-la-o-schema-de-sprijin-foarte-generoasa-romania-ajunge-la-coada-clasamentului-13136162
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preţ mediu pe MWh de 95,1 euro. Acest nivel de preţ include şi certificatele verzi, instrument prin 

care este sprijinită producţia de energie regenerabilă pe plan local. 

„În România, creşterea numărului mediu de MW aflaţi în funcţiune a compensat scăderea factorului 

de capacitate, ceea ce a rezultat într-o creştere a producţiei de 2% comparativ cu perioada similară 

a anului trecut, până la 351 GWh. Preţul mediu de vânzare a scăzut la 95 de euro pe MWh, fiind 

influenţat negativ de supraoferta de certificate verzi din piaţă, lucru care a dus la scăderea preţului 

de vânzare. Ca rezultat, vânzările de electricitate au ajuns la 33 de milioane de euro, cu 13 milioane 

de euro mai puţin faţă de anul trecut“, se arată în raportul publicat de grup. 

Astfel, de la una dintre cele mai generoase scheme de sprijin pentru energia verde, România 

coboară spre coada clasamentului în primul semestru al anului. 

De exemplu, în primul semestru al anului trecut preţul mediu de vânzare obţinut de portughezi în 

România era de 133,7 euro pe MWh, doar Italia având un preţ mai bun pentru energia verde, de 

138,9 euro pe MWh. 

În Spania preţul era de 85 de euro, în Portugalia 108,2 euro, în Franţa 90 de euro, în Belgia, 112 

euro, iar în Polonia 101 euro pe MWh. 

În prima jumătate a acestui an, doar Spania (62,3 euro pe MWh) şi Franţa (90 de euro pe MWh) 

aveau un preţ mediu mai mic decât cel din România. Cel mai bun preţ mediu pentru energia verde 

a fost obţinut de portughezi în Italia, respectiv 121,9 euro pe MWh. 

Începe “frica” de iarnă 

Grecia a solicitat Comisiei Europene (CE) să pună la punct un plan de rezervă pentru a se asigura 

că ţările din Balcani vor fi aprovizionate cu gaz natural lichefiat (GNL), în eventualitatea apariţiei 

unor întreruperi în livrările de gaze naturale din Rusia, ca urmare a crizei din Ucraina. Pe de altă 

parte, premierul Arseni Iaţeniuk a avertizat că pe Ucraina o aşteaptă o iarnă lungă şi rece, 

transmite agenţia Reuters, preluată de Agerpres. 

Pe 16 iunie, grupul rus Gazprom a introdus o schemă de plată în avans pentru gazele naturale 

livrate Ucrainei, după o dispută pe tema datoriilor părţii ucrainene. În 2013, reţeaua de gazoducte 

din Ucraina a asigurat tranzitul pentru 65 din cele 133 de miliarde metri cubi de gaze naturale 

ruseşti achiziţionate de ţările din UE. 

Într-o scrisoare trimisă comisarului european pentru Energie, Gunther Oettinger, ministrul grec al 

Energiei, Yannis Maniatis, a propus înfiinţarea unui mecanism de urgenţă la nivelul UE, care să 

ofere siguranţa că acele cantităţi în exces de gaz natural lichefiat ieftin sunt rezervate pentru statele 

membre UE, care au deficienţe în aprovizionarea cu gaze naturale, în loc să fie trimise spre alte 

destinaţii. 

Anterior, Maniatis a avertizat că există riscul ca, în iarna acestui an, să apară întreruperi 

semnificative în aprovizionarea Europei cu gaze naturale, adăugând că Grecia şi alte ţări din 

Balcani ar fi lovite mai grav decât alte pieţe europene. 

“Am luat această iniţiativă, astfel încât Europa să lanseze un mecanism comun de solidaritate, 

care va asigura aprovizionarea cu gaz natural lichefiat în cazul opririi livrărilor“, a declarat Maniatis, 

pentru Reuters. 

http://www.focus-energetic.ro/incepe-frica-de-iarna-19753.html
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Grecia importă aproximativ 60% din necesarul său de gaze naturale din Rusia via Ucraina. De 

asemenea, importă gaze naturale din Azerbaidjan via Turcia şi dispune şi de o facilitate internă de 

stocare a GNL. 

E.ON nu s-a înţeles la preţul gazelor cu producătorii 

Romgaz şi Petrom au încercat, vineri, fără succes să vândă gaze pe piaţa de profil administrată 

de OPCOM. La cele două licitaţii a participat E.ON Energie România, dar negocierile nu s-au 

finalizat cu contracte semnate. 

     Romgaz a comercializat 45 de contracte de 10.600 MWh fiecare la un preţ de pornire a licitaţiilor 

de 89,6 lei/MWh. Livrarea era programată pentru luna septembrie. Şi Petrom a vrut să vândă 40 

de contracte de 10.600 MWh fiecare la un preţ de pornire de 88 de lei/MWh. 

     Tarifele solicitate de cei doi producători sunt, potrivit furnizorilor, foarte apropiate de preţul 

reglementat, care este considerat prea ridicat de către marii traderi şi consumatori.  

 

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 19.08  20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08  

Preţ mediu [Lei/MWh] 153,08  168,58 151,67 162,13 137,11 81,61 126,55 

Pret Piata de Echilibrare          
(450 Lei +pret PZU) 

603,08  618,58 601,67 612,13 587,11 531,61 576,55 

Volum total zilnic 
tranzacţionat PZU 

62.003  60.773 58.313 53.189 45.414 39.382 54.442 

 
 

 
 

ANRE 

Ultimele 5 decizii 

 

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=245155&key=MjAxNC0wOC0yNSAxIDc0NThkZThmMWUyYzU1NmE4NGJjYzFkNDAyNmZmYWFk
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  1613 / 2014-07-10 

Acordare autorizatie de infiintare Centrala de cogenerare Chiajna - grup CHP 3, IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

  1614 / 2014-07-10 

Acordare autorizatie de infiintare Sistem de cogenerare de inalta eficienta, SOCERAM S.A. 

  1615 / 2014-07-10 

Acordare autorizatie de infiintare CCEF BALTATI, SOLAR ENERGY BALTATI S.R.L. 

  1616 / 2014-07-10 

Acordare licenta furnizare EE, FINAS PROJECT S.R.L. 

  1617 / 2014-07-10 

Modificarea autorizatiei nr.797, ENERGOVOLTAIC GROUP S.R.L. 
 

 
Ultimele 5 ordine 
 

  59 / 2014-07-01 

Ordin - privind modificarea Ord. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si 
certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice si abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnica 
„Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobata prin Ord. 
30/2013 

  50 / 2014-06-26 

Ordin - pentru modificarea Ordinului nr.119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor 
prevederi privind modul de factuare a acesteia 

 52 / 2014-06-26 

Ordin - privind modificarea anexei la Ordinul nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de 
energie electrica 

  49 / 2014-06-26 

Ordin - pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile 
de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi 

  51 / 2014-06-26 

Ordin - privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifelor zonale 
aferente serviciului de transport, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “ Transelectrica”- S.A. si de 
abrogare a anexei nr. 1 la Ord.96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul 
de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii 
economici din cadrul sectorului energiei electrice 

TRANSELECTRICA 

Grafice, Harta  

 

 

 

 

http://old.anre.ro/decizie.php?id=20553
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20553
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20554
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20554
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20555
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20555
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20556
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20556
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20557
http://old.anre.ro/decizie.php?id=20557
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1215
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1205
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1205
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1205
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1206
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1206
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1206
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1207
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1207
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1207
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
http://old.anre.ro/ordin.php?id=1208
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Prognoza debitelor si nivelurilor 

în intervalul 24.08.2014, ora 0700 – 31.08.2014, ora 0700 

 Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi în scadere în primele patru zile ale intervalului pâna în 

jurul valorii de 5300 m3/s, apoi relativ stationare, situându-se peste media multianuala a lunii august (4300 

m3/s). 

În aval de Portile de Fier debitele vor fi în scadere. 
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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 


